Ledare
I dagens Sverige har andelen troende minskat radikalt de senaste 100 åren. Trots detta lever ﬂera bibliska
traditioner kvar från den tiden då vi gick i kyrkan på söndagar och morgonpsalmen var inplanerad på
schemat varje skoldagsmorgon. Bland dessa är julhelgen och påsken de två största högtiderna bland
2000-talets svenskar. Dessa ﬁras fortfarande traditionsenligt, till skillnad mot pingsten och fastan som
många förtränger, förutom då det gäller att komma ihåg sin röda lediga dag från jobbet. Även om julhelgen
kanske mer idag handlar om jultomten, julklappar och julbord precis som påsken fokuserar på påskkärringar
och förbjudna smällare ﬁras dessa fortfarande på den rätta helgen och traditionen hålls i.
Den bästa traditionen som jag vet är Fettisdagen. Ursprungligen ﬁrades Fettisdagen på sista dagen innan
fastan började och för att klara av fastan laddades reserverna upp med semlor. Denna bullbakelse är den
godaste jag vet. Det ﬁnns bara ett riktigt sätt att göra i ordning en riktig semla. När bullen har gräddads
klart ska locket skäras av och ett hål ska tryckas ut i mitten av bullen. Efter det blandar jag mandelmassa
och vatten tills det blir en lättsmält smet och fyller ut hålet med detta. Den lättvispade grädden läggs på i en
ﬂufﬁg hög och efter att locket kommit på plats ska ﬂorsockret pudras över. Semlan serveras sedan i varm
mjölk.
Inte bara jag ﬁrar Fettisdagen utan många gör detta, men på helt fel dag. Att äta en semla i skidbacken
en kall januaridag är lika otänkbart för mig som att jag skulle ﬁra julafton i oktober bara för att jag vill
ha julklappar tidigare, eller att ﬁra midsommar i slutet at juli för att det är skönare väder då. Grunden till
att dagen då semlor förtärs förskjutits så mycket åt olika håll är att butikkedjorna tävlar om att sälja ﬂest
semlor; först ut med semlorna får ett bra försprång mot övriga konkurrenter och företaget kammar då hem
en större vinst. För omkring 100 år sedan hade eleverna i Stockholms skolor en lovdag denna tisdag som
kallades för fettisdagslovet. Tyvärr ﬁnns den lovdagen dock inte kvar längre.
Fettisdagen är mer känslig för påverkan från marknaden är andra högtider som julen och påsken som de
ﬂesta fortfarande ﬁrar i anknytning till samma dagar som det gjordes på medeltiden. Detta är för att det är
helgdagar i kalendern. Vi måste därför rösta igenom att Fettisdagen i fortsättningen ska vara en helgdag och
att vi i skolan då får en lovdag, precis som det har varit. Jag ser det som enda sättet att rädda den riktiga
Fettisdagen. Då, när detta blir gjort, kan vi äntligen få tid till att både baka våra semlor och avnjuta den på
rätt dag precis som det var tänkt från början.

Filip Thorstensson, Chefredaktör

Från vänster: Helena Ahlstrand, Karin Dahr, Anders Henriksson, Magnus Rhodin, Rickard Dahl
och Filip Thorstensson.
Dessutom:
Anders Sjöstad (liggandes på golvet).
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Nödvändig fakta som du inte visste!
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Kuggligan

*

Claës Lindeborg
Reglerteknik
M3 – 55%

Gunnar Johansson
Termodynamik
M1 – 30%

Peter Hansbo
Matematisk analys i en variabel
M1 – 26%

Det var längesedan M3:orna
toppade kuggligan. Kanske har de
blivit lite nervösa av att årskursen
under har toppat så länge, men nu
visar de att de fortfarande är med
i leken. Med en ökning på hela 17
procentenheter sen förra året lever
kursen upp till ryktet om att vara
den tuffaste i trean.

Det är kul att M1:orna åtminstonde
försöker ta efter sina coacher
och tar hem en andra plats i den
underbara kursen Temodynamik!
Dock så kan de inte riktigt mäta
sig med M2:orna som faktiskt hade
45% kugg i kursen förra året.

Även om M1:orna inte lyckades ta
hem förstaplatsen den här gången
heller, så visar de mycket lovande
resultat. Peters ”kulsprutehand”
lämmnar ingen oberörd. Men inte
heller här mäter de sig med
M2:orna som hade nästan dubbelt
så många som kuggade förra året
och det är med nöd och näppe de
placerar sig på prispallen.

100 stycken M1:or har underkänt i Termodynamiken för att de inte är godkända på labben. Bra jobbat!
* Redaktionen vet att man inte kan rotera dessa kugghjul (kring respektives eget centra) när de är ihopkopplade på detta sätt.
Men det gör inget, för det är en stillbild.
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Resumé av läsperiod 3
#

Så var det då - efter alldeles för mycket julmat och lång ledighet - dags för
en ny termin med hårt plugg på Chalmers högteknologiska lekskola och
Maskinteknologsektionen. Trots att stora delar ur M1 och M2 befann sig i
Frankrike och Chamonix under läsvecka 1 lyckades Rustet dra riktigt mycket folk
till årets första Pubrunda. För egen del var det personligt rekord i köande till
Winden, vilket tyder på ett bra betyg till Rustet!

#

Även torsdagen läsvecka två var det fullt ös på Winden, då phaddergrupperna E1 & E2 anordnade
tackphaddersits med tema TV-spel. M-ord var denna gång på plats i egenskap av både phaddrar
och förening. Annat än högsta betyg på skalan är lika obeﬁntligt som ett skratt av Stig Larsson på en
föreläsning i inledande matematiken. Bra jobbat! (se s.14)

#

Maskinteknologsektionen ﬁnns sedan en ett par veckor tillbaka på Wikipedia. Likaså gör M-ord och vi
uppmanar övriga föreningar här på sektionen att uppdatera informationen om respektive förening och
länka till denna sida. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Maskinteknologsektionen)

#

Under fredagen läsvecka 2 ville programledningen gratulera teknologer och lärare på
Maskinprogrammet till priset Framstående utbildningsmiljö 2008. Detta ﬁrades med en tårta på
Winden (700 bitar), vilket var mycket uppskattat.

#

På sektionens första ordinarie vårmöte 2009 var det dags för inval till föreningarna MISS,
M.A.K. och MnollK (se s.30-32). En annan rolig detalj som uppmärksammades under
sektionsmötet var att Anna Johansson i M-styret fyllde 24 år två dagar senare, och därför ﬁck
sina traditionsenliga 23 cl bäsk serverad på kvällens invalskalas1 (groggen innehöll även ett
ägg, vilket vi senare hört rykten om är en tradition från Fysikteknologsektionen). Tack till
Rustet och M-Sex som höll i invalskalaset. Ytterligare att notera från sektionsmötet var att
M-styret missade att välja in en ny inspektor, vilket skall göras första sektionsmötet varje
ojämnt år.

#

Under läsperioden har både M-styret, M-ord, Rustet, M-Sex och M-Photo (XP och MARM har vi inga
uppgifter om) hållit aspningar för att öka intresset för maskinteknologerna att söka just deras förening.
Invalet till respektive förening kommer att ske under sektionens andra ordinarie vårmöte 2009.

#

Rustets arrangerade Stenhårt Café på onsdagen läsvecka fyra. Tillsammans med god tacos,
välsmakande öl och rock-ringstävling (där segern togs hem av Cornelia i M.A.K.) blev kvällen riktigt
lyckad.

#

Tisdag och onsdag i läsvecka fyra var det även dags för CHARM (Chalmers arbetsmarknadsdagar).
Är det någon gång under året man ska vara på sin vakt så är det under CHARM. Den som inte slog på
CHARM-offensiven under denna tvådagars ”ge-mig-ett-jobb-för-att-klara-hyran”-mässa kunde lätt se
sig passerad av godtyckligt antal teknologer med inkopplad offensiv.

#

Revideringen av Maskinteknologsektionens stadgar har varit i full gång under hela läsperioden. Ett
extra sektionsmöte tillsattes i läsvecka 6 (eftersom beslut om ändringar i stadgarna måste röstas igenom
under två möten). Eftersom M-ord gick till sluttryck några dagar innan detta möte kan vi ej redogöra
för hur det gick.

1. Wikipedia skiver “Bäska droppar har även en lång tradition inom svensk studentkultur. Ett exempel taget från en teknisk högskola i
Göteborg är att en student som under sin studietid fyller 23 år ska dricka 23 cl Bäsk”. Vilken teknisk högskola i Göteborg som åsyftas
förtäljer inte historien.

På tio minuter frigör en orkan mer energi än all världens samlade kärnvapen.
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Programledningen informerar
Tack för ett gott samarbete med att genomföra och utveckla maskinteknikutbildningen!
Nu har vi hämtat både pokal och diplom för högskoleverkets utmärkelse ”framstående utbildningsmiljö 2008”. Utdelningen skedde vid en ceremoni på högskoleverket den 15 januari då Mikael
och Lisa (M-teknologsektionens ordförande) tog emot pokal och diplom från högskoleverkets chef.
Fredagen den 30 januari hade vi stort tårtkalas för alla M-studenter och personal. Tårtkalaset blev
mycket lyckat (alla 40 tårtorna gick åt) och vi vill tacka alla som kom och speciellt M-föreningarna
som såg till att alla ﬁck tårta! Bilder från högskoleverkets ceremoni och tårtkalaset ﬁnns på programhemsidan. Pokalen och diplomet kommer att ﬁnnas i glasskåpen i södra änden av studiehallen.
Utmärkelsen har rönt stor uppmärksamhet i högskolevärlden och på Chalmers. M-programmet
har fått 300 000kr i extra bidrag av Chalmers rektor som en uppmuntran att fortsätta utveckla
programmet. Utmärkelsen är främst ett resultat av ett gott samarbete mellan studenter, lärare,
administratörer och programledning. Högskoleverket ger också beröm för att det ﬁnns en stark koppling mellan utbildningen och aktuell forskning, för den starka anknytningen till industrin och för
vårt kvalitetssäkringssystem.
En viktig del av kvalitetssäkringen är kursvärderingarna. Det känns mycket bra att alla våra
kurser utvärderas och att vi har ett kursvärderingssystem som är stabilt. Syftet med kursvärderingarna är att utveckla kursernas mål, innehåll och pedagogik med fokus på studenternas lärande.
Kursvärderingssystemet skall främja en dialog mellan lärare och studenter om hur undervisningen
kan utvecklas och förbättras. Vidare skall erfarenheter tillvaratas så att de kan användas för att
förbättra pågående och kommande kurser, samt programmet som helhet.
Via den webbaserade enkäten får alla kursdeltagare möjlighet att anonymt säga vad de tycker om
kursen. Detta utnyttjar många vilket ger hög svarsfrekvens. Möjligheten att fritt skriva kommentarer i enkäten utnyttjas ﬂitigt och på detta sätt kommer värdefulla synpunkter fram. Tyvärr
förekommer också mindre konstruktiva kommentarer som t ex, ”kursen suger” och ”läraren är värsta
typen” . Sådana varianter av kommentarer främjar inte kursvärderingarnas syfte och har gjort att
möjligheten att fritt ge kommentarer i enkäten ifrågasätts starkt. Vi vill gärna att möjligheten
att ge fritextsvar skall ﬁnnas kvar och uppmanar alla att värna om den rättigheten genom att ge
sakliga kommentarer och inte kommentera lärarnas utseende, klädsel etc.
Vi arbetar ständigt med att förbättra programmet och använda resurserna på bästa sätt. I detta
arbete är era synpunkter nödvändiga. Ge oss era synpunkter och idéer, fyll i kursenkäter, gå på årskursuppföljningar, engagera er i maskins utbildningsutskott
etc. Under våren kommer vi att ha arbetsmiljörond där vi går
igenom både den fysiska och psykosociala studiemiljön. Har
ni synpunkter kontakta oss eller teknologsektionen.
Vi önskar er alla framgångsrika studier och en trevlig vår.
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Mikael, Annica, Lilian och Johan

MARM levererar som aldrig förr!
Snart är läsperiod 3 avklarad och vi blickar framåt mot läsperiod 4 och framför allt mot våren
som vi får hoppas är på väg. Vi i MARM ser redan ljuset och vi river av event efter event. Vi
hoppas att ni uppskattade våra sommarjobbsdagar och lyckades knyta lite kontakter eller i
alla fall käka lite gratis mat.
Senaste nytt är att vi för tredje året i rad ligger i startgroparna för att starta upp
Maskinsektionens mentorskapsprogram. Syftet med programmet är att ge
maskinteknologer på Chalmers en inblick i näringslivet, en chans att utöka sitt kontaktnät och
en möjlighet att få hjälp med karriärsval och liknande. Vi räknar med hårt söktryck i år så se till
att redan nu börja ﬁla på ert CV och en motivering till varför just du skall få en mentor!
Nu i läsperiod 4 är det ju även dags för inval i MARM. Just nu söker vi bland annat Ordförande,
ZMART-dagsansvarig och ﬂera andra spännande projektledarroller! Vi lovar att ha en riktigt
rolig asp i läsvecka 1 för er som är intresserade!
Glöm förresten inte att hålla utkik
efter alla företag som står på kö för
att få möjlighet att träffa just er. Mat
kommer Einstein som vanligt att stå
för!

Vi ses! / MARM
Inget ord i det engelska språket rimmar med “month”.
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Utrikeskorrespondenten
Det ﬁnns de som jämför Göteborg och London. Ni kanske har hört uttrycket Sveriges London och att
man då syftar på just vårt vackra Göteborg. För att ta reda på om ryktet om likheterna mellan dessa
städer stämmer, skickades en korre från M-ord över till England.

“

Det första som mötte mig när jag gick av ﬂygbussen på Liverpool Street var självklart regnet. Så långt
liknar städerna varandra väldigt mycket tänkte jag, och försökte lokalisera närmaste busshållplats så
jag kunde ta mig till min kompis lägenhet, där jag skulle få bo i några dagar.
Hon hade förvarnat mig om att det var kallt inomhus, men när vi kom innanför dörren så var det
snarare en ångbastu. Orsaken till bastun var att de hade haft på värmen ordentligt, och ångan fanns där
på grund av fukten som verkar ﬁnnas konstant i lägenheten. Morgonen därpå var det däremot iskallt
i rummet, och när jag drog upp persiennerna såg jag knappt ut genom fönstret (englasrutor) som var
täckt med kondens. Kanske var det luftens konstant höga fukthalt som även bar skulden till att taket i
badrummet var alldeles ﬂäckigt av svart mögel. För detta rum på tretton kvadratmeter med tillgång till
vardagsrum, toalett och kök betalar de omkring nio tusen kronor i månaden (vi som tycker det är dyrt
på Chabo).
Så var det dags att göra stan. Så fort jag kom utanför dörren ångrade jag mig då det regnade och blåste
och jag hade inget paraply. Men Big Ben såg ut som den skulle, liksom alla de andra sevärdheterna.
Det ﬁnns massor man kan göra i denna metropol som inte heller kostar nåt, vilket är gött om man
är student. Skippa Harrods och allt det där, det är överreklamerat och vem har råd att köpa nåt där i
alla fall? De som gillar billiga och snygga kläder ska deﬁnitivt ta en titt på Primark på Oxford Street
istället, där kan du lätt köpa en ny garderob för tusen spänn. Men gå dit tidigt, helst när de öppnar,
eftersom det alltid är vansinnigt mycket folk där.
Matmarknaderna är ett måste att besöka, till exempel Borough Market som är på helgerna där man
kan köpa allt från salamipanninis till chokladtryfﬂar, eller äta ostron på stående fot. Om man bara
orkar köa en evighet så kan man få underbara smakupplevelser. Om du beﬁnner dig i Brick Lane
måste du gå och köpa bagels på Beigel Bake 156, Brick Lane, som har öppt dygnet runt och där
lokalbefolkningen och turister köar för en snabb munsbit.
För den som gillar muséer ﬁnns det ﬂera och alla är
gratis. Gratis är ju alltid kul, så passa på att utveckla
dina kulturella och intellektuella sinnen, två ﬂugor i
en smäll. Om du dessutom uppskattar att gå och stå
och titta på gamla dammiga mumier eller mystiska
skulpturer så ﬁnns det möjlighet till det också.
En stor skillnad städerna emellan är mängden
människor. Bara någon minut efter att ett tunnelbanetåg
avgått fylls perrongerna i tunnelbanan (som ofta inte
har något som hindrar en från att ramla ner på spåret)
till ett livsfarligt trångt ställe att vistas på. På Oxford
Street myllrar det av människor, såväl mitt på dagen när
man trodde att folk arbetade som på kvällar och helger.
Nordstan känns plötsligt som ett bycentrum.

“

Summa sumarum skulle jag säga att London och
Göteborg inte alls är särskilt lika, förutom att det regnar
mycket i båda städerna.
Big Ben.
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Vidga dina vyer
Då var det dags att syna en undermålig sektion här på Chalmers igen. Jaja, vi vet att vår sektion är
bäst och att ingen egentligen bryr sig om de andra sektionerna, men det är vår plikt. Tanken är inte
att öka intresset för ett eventuellt byte (förutom eventuellt för Gordon) men att förmedla ett gott
skratt kanske. Vi ger er här IT-sektionen.
Inte helt oväntat är IT-sektionen till för teknologer som studerar
civilingenjörsprogrammet Informationsteknik. Om du vill fråga varför
någon ens skulle vilja göra det slå dem en pling: 031-780 43 46.
IT-sektionen är inte ens byxmyndig och har den mest omtyckta (eller
inte) färgen av alla som sektionsfärg, nämligen turkos. En ljus och
kall färg som kombineras av blått och grönt, eller som de själva säger
#09CDDA.

Fakta IT-sektionen
Grundat: 2000
Färg:
Turkos
Helgon: IT-smurfen
Studenter: ca 350
Pub:
Hubben

IT-sektionen har ungefär 350 medlemmar i skrivande stund och samtliga ser upp till deras skyddshelgon
IT-smufen. En intressant motion togs dock upp under ett sektionsmöte i oktober förra året, att ändra helgon
till Lasse Kongo. Sektionen avslog dock helt omotiverat motionen i sin helhet. Förövrigt är alla smurfar ”tre
äpplen höga”, om du undrade.
De som läser IT och som därmed är medlemmar i IT-sektionen är tydligen intresserade av ”att utveckla
morgondagens mjukvarusystem inom alla sektorer av samhället”, om man ska tro programbeskrivningen.
Man läser kurser som Objektorienterad programvaruutveckling, Maskinorienterad programmering och
Grundläggande Software engineering (svenska och engelska är bra att blanda).
De har naturligtvis de sedvanliga föreningarna även på IT. StyrIT, NollkIT, sexIT och P.R.I.T. som i tur
och ordning är styrelse, nollningskommité, sexmästeri och PR-förening. Några av de mer IT-speciﬁka
föreningar som ﬁnns på sektionen är 8-bIT (en TV-spels förening), LaggIT (LAN förening) och drawIT som
främjar det analoga spelandet på sektionen. IT har även de en sektionstidning som kommer ut ”ca en gång
per läsperiod”, låter lagom seriös. Vi har inte sett till något nummer den senaste tiden, men ser det inte som
någon större förlust.
Sektionslokalen är Hubben, där det ordnas pub och annat IT:aktigt. Hubben är låst till vardags och du
behöver vara IT-studerande för att komma in. Om man är smidig så går det dock alldeles utmärkt att smita
in när någon går ut, om man vill värma sin mat och inte orkar gå till Winden.

Typisk IT-teknolog 1

Typisk IT-teknolog 2

Typisk IT-teknolog 3

Typisk IT-teknolog 4

Hört något?
Skicka in sköna föreläsningscitat till mord@mtek.chalmers.se

Typewriter är det längsta ord som kan skrivas med tangenterna i en rad på tangentbordet.

9

Är du en av de studenter som inte
har råd att betala TV-licens och av
den anledningen inte har någon TV.
Misströsta inte, vi kan nedan ge dig en
snabb genomgång av allt du behöver
veta om dagens TV-program. I egenskap
av TV-tittare kan vi även avslöja att
mestadelen av TV-tittandet går ut på att
zappa mellan olika kanaler i väntan på
testbild och reklaminslag, vilka nuförtiden
kan ses som höjdpunkterna i TV-tablån.
Det inses snabbt att tiden du lägger på att
läsa denna guide går mot noll i jämförelse
mot tiden du skulle behöva offra för titta
igenom respektive program under din
värdefulla studietid.
Karriärsprogrammen
Utbildning är så 2008, har du inte högre poäng än att du kommer in på Elektro (10,76 i gymnasiebetyg)
så kan du nu nå framgång via TV-program. Enda nackdelen är att du då antingen dagligen får: mottaga
en hagelskur av svordomar från en brittisk gourmetkock, få stylingtips av en snubbe med silverfärgat hår
samt cat walk-coachning av en aldrig nobelprisnominerad manlig modell (vars främsta merit är att kunna
tala i så hög tonart att endast hundar kan höra) eller få dina frisörskills testade genom att se vad du kan
åstadkomma med jordgubbssylt och bläckﬁsk som stylingprodukter. Man får innerligt hoppas att deltagarna
i dessa program går in med inställningen att vinna och få något för mödan, för personligen hade jag hellre
uppträtt i en övervakningskameraupptagning på Efterlyst för att ha snattat kondomer än genomgått något av
ovannämnda för att få mina ”15 minutes of fame”.
Byggprogrammen
Antalet hemmasnickrarprogram har ökat exponentiellt de senaste åren. Det samma gäller antalet sökande
till bygglinjen, eftersom alla nu vet att snickare och målare har glidiga jobb som
bara innefattar att äta glass och spela brännboll med grannfamiljerna (tack
Roomservice, dels för att ni gett denna sanningsenliga bild av arbetet och
dels för att ni avslog vår förfrågan om att styla vårt föreningsrum och utöka
antalet sittplatser till 17+). Vi vill dock inte tracka ner på dessa program
allt för mycket, utan Äntligen hemma hade vi aldrig vetat att man kan
göra ett draperi av sugrör och andra ﬁfﬁga grejor. Extreme Makeover
Home Edition som går under denna kategori men med underkategorin
”Renoveringsprojekt” tar USA-mentaliteten till nya höjder. Ha i åtanke
att det mest intressanta i detta program dock inte är själva renoveringen
utan byggarbetarnas Niagarafall av glädjetårar över sin medmänskliga
insats för att rädda världen (trots den lite motsägelsefulla detaljen
att familjens nya hemmabiosystem är värt mer än det skulle kosta att
bygga x antal skolor i Afrika).
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Matlagningsprogrammen
Man kan fråga sig hur stort förtroende för vår matlagning TV-kanalerna har om det dygnet
runt måste visas på minst en kanal, gärna ﬂera samtidigt, om hur man lagar en basic
söndagsmiddag. Man kan även fråga sig när Gordon Ramsey och Jamie Oliver började
få mer TV-erbjudanden än självaste Hallowoodeliten? Likom vägen till en mans hjärta
går via magen går alltså vägen till TV-kändisskap via kockhögskolan. Vi kan hur som
haver konstatera att matlagningsprogrammen inte kan ses som något av värde för gemene
teknolog, då nudlar, tomatketchup och bruna bönor sällan står på ingredienslistan.
Finn-din-själsfrände-via-TV
För några år sedan gav alla världens fula och tråkiga människor
upp hoppet om att träffa en partner IRL och började istället söka
efter kärleken på Internet. I samma veva tycks TV-producenterna
ha slagit sina smarta skallar ihop för att hjälpa de särskilt utsatta
minioriteterna, och matchmakingprogrammens genomslag var ett
faktum. De importerade showerna från USA innehåller i regel en
massa ögongodis som i själva verket hade klarat sig utmärkt själva
i sökandet efter sina själsfränder. I Sverige begränsar vi oss istället
till att hjälpa bönder, ensamstående mammor och norrlänningar. Dock väntar den mest utsatta kategorin, de
tafatta IT-ingenjörerna, fortfarande på sin egen dejtingshow.

TV-SERIER
Kompisgängkomedin
Det är några saker som skiljer livet i din egen bekantskapskrets från livet i en sitcom. Skämten håller
ungefär samma nivå på humorskalan med undantag att de på TV är betydligt mer kommersiella och i regel
inte handlar om Newtons lagar och elimineringsmatriser. Dessutom ﬁnns i varje amerikanskt kompisgäng,
oavsett storlek, minst en socialt missanpassad person och minst en player (Tips! Släng in en vegetarian,
en besserwisser, en vänsterextreminist och en isolerad plats så har du även täckt kategorin ”Dagens
dokusåpor”). Till detta kommer att varje enskild karaktär har ungefär lika händelserika och dramatiska liv
som godtycklig internationell rockstjärna.
Kriminalthrillern
Det är fullt rimligt att anta att varenda bilmack i USA har tillräckligt hög
upplösning på övervakningskamerorna för att bilden skall kunna frysas och
zoomas in för läsa texten på id-kortet i den misstänktes halvöppnade plånbok
(enligt M-Photo är inte detta speciellt realistiskt). Utredarna har inte bara
världens högsta moral utan även en bonntur utan dess like. Exempel på det
senare är att hårstrået de hittar under mattan i vardagsrummet alltid kommer
från offret och inte från någon av de 27 barnen som var på barnkalas hos
den misstänktes sjuårige son helgen innan (köp en lott!). ”Shark” är dock
klart sevärd på grund av huvudpersonens förmåga att alltid köra över sina
motståndare Monster Truck-style.
Sjukhusdramat
Handlingen i sjukhusdraman är inte i huvudsak livet på sjukhuset som man lätt kan tro, istället är den
koncentrerad till relationsproblem mellan doktorerna och sjuksystrarna. Patienterna glöms lätt bort i deras
spännande intriger med varandra. En och annan sexscen i en gynstol gör att tittarsiffrorna stiger mot skyarna
och även kvinnorna i kalla Sverige blir varma i hela kroppen och längtar efter att få bli omhändertagna
på sjukhus. Generellt är den svarta doktorn alltid sjukhusets bästa och mest respekterade, medan den vita
doktorn är den snyggaste som får sjuksystrarna att springa efter nybryggt kaffe till honom. Om dessa
TV-program är bra eller dåliga för svenskt näringsliv kan vi inte yttra oss om då vi inte sett några siffror på
antal sjukskrivningar före respektive efter premiärerna.
100 personer dör årligen till följd av att ha satt en penna i halsen.

11

Carl-Henric Fant - Larger than Life
Det ﬁnns vissa personer som verkar vara för bra för att vara sanna. Den som verkligen är det är
vår allas Carl-Henric. För att belysa hur bra han verkligen är kommer här en lista med saker som
du kanske inte visste om honom:
•Fant kan nysa med ögonen öppna.
•Fant räknade till oändligheten… två gånger.
•Det ﬁnns ingen evolutionsteori. Det ﬁnns bara en lista med djur
som Fant låtit leva.
•Fants hand är den enda som kan slå en Royal straight ﬂush.
•Fant kan äta en enda ostbåge.
•När Fant gör armhävningar lyfter han inte sig själv. Han skjuter
jorden nedåt.
•Fant använder inte klockor. Den lokala tiden anpassar sig efter
honom.
•Fant kan slå igen en snurrdörr.
•Öppningsscenen i Rädda menige Ryan baserades löst på en match
i spökboll som Fant spelade när han gick i andra klass.
•Fant är den ende som kan besegra en tegelvägg i tennis.
•En handikappsskylt innebär att parkeringsplatsen tillhör Fant och
signalerar om vilket tillstånd den som parkerar där kommer att
hamna i.
•Fant är inte utrustad som en häst… hästar är utrustade som Fant.
•I ett genomsnittligt rum ﬁnns det 1349 föremål som Fant skulle
kunna döda en människa med, inklusive rummet självt.

12

Bilden är tagen ur M-ords privata bildarkiv.

Roadtest Bruno
Alla kanske inte visste att maskinsektionen äger en bil, nämligen Bruno, som godtycklig
maskinteknolog får hyra. Men vad/vem är denna Bruno, vad kan man använda Bruno till och hur är
egentligen prestandan? M-ord har naturligtvis testat.
Fakta Bruno
För att få hyra Bruno ska man prata med någon i XP, helst
bilman, som träffas enklast på luncherna i en litet rum bredvid
MK-grupprummen. Man måste knacka hårt för att få deras
uppmärksamhet, det gjorde vi. Efter att man fått skriva under ett
hyreskontrakt samt ett extra papper om att man inte ska ha ﬁsk
eller annat olämpligt i bilen, så ﬁck vi nycklarna och stereon. Dock
så kollade de inte om hyresmannen hade körkort, men nåja, vem
ifrågasätter en mördare?

Märke:

Volkswagen

Modell:

Caravelle

Årsmodell:

2000

Effekt:

114Hk (84kW)

Mil:

ca 16000

Passagerare:
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0-50 km/h

5,6 s
Väl på parkeringen skådade vi skönheten, eller ja, Bruno. Bruno är
en Volkswagen Caravelle från år 2000, och som namnet inte antyder 50-100 km/h
11,3 s
så är den silvermetallic till färgen. Förr i tiden har sektionsbilen burit
Längd:
4,9 m
den ärofyllda färgen brun, därav namnet. Bruno är numera också
Bredd:
1,84 m
beklädd med dekaler som talar om för medtraﬁkanterna vart bilen
kommer ifrån. När vi startade hela härligheten mullrade Bruno till
och en varningslampa blottades för oss. Då man bara en stund innan hade skrivit på papper om självrisker
till höger och vänster kontaktades bilman för att reda ut mysbelysningen i intrumentbrädan. “Bara det inte
lyser rött”, kom som svar. Vi hade gult sken, så plattan i mattan!
Betyg
Prestanda
Komfort
Körglädje
Pris

Första spontana reaktionen på köregenskaperna är att växellådan
kan närmast beskrivas som när man försöker, som man så ofta gör,
röra med sin träslev i 9 portioner två dagar gammal gröt. Bruno är
lång och stor, men ändå rapp, nu var vi bara tre i bilen men med
full bil kan den säkert upplevas som lite trött. Inuti har Bruno
den kanske inte mest moderna eller ﬁnaste eller ens kompletta
inredningen, men smaken är som baken och det fungerar ändock
väl. Något som slog oss med häpnad var hur stor och rymlig Bruno
är, man får lätt in sin 18-kvadratare. Är man en riktig ekorre så ﬁnns
även en dragkrok att koppla släp eller annat kul till.

Som synes i faktarutan ovan har Bruno en acceleration, som i brist på testbana, ﬁck testas på ett alternativt
sätt. Men den ﬁnns där. Väghållningen kan man inte annat än berömma, den precisa viktfördelningen ger
ett grepp som aldrig ger vika. Begränsningarna märks mest på Linné bland alla vägbulor. Färden blir då lite
obekväm, men desto roligare. Blickarna vi drog till oss längs Linné kom från alla håll och kanter. Gamla,
unga och mittemellan, vilket gör Bruno användbar då man är ute efter arv eller lamm.
Bruno är som pricken över i:et också billig,
något vi belånade studenter uppskattar. För 35
kr/mil inklusive bensin är detta en affär som i
ﬁnanskrisens tider uppskattas. Var dock ute i
god tid om du vill hyra Bruno, han är väldigt
populär. Vi vill också höja ett varningens ﬁnger
för Bruno, trots att han bor här på Chalmers så
hittar han inte hem själv? Något annat märkligt
som M-ord testkörning visade var också att han
inte reagerar på skyltar som avser enkelriktad
väg. Var uppmärksam då du hyr Bruno och ta
hand om honom!
Under ett år sväljer du 14 insekter medan du sover.
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TV-spelssittning
När våren tog sin början och vi begav oss in i läsvecka två tyckte nollorna i phaddergrupperna E1
och E2 att det var dags att tacka för sin första tid på Chalmers med en tackphaddersittning.
Temat på denna var TV-spel. Vad är då inte
mer karaktäristiskt för detta sammansatta ord
bland oss sena 80-talister om inte Super Mario
själv? Alla har vi väl spelat den gamla 8-bitarsversionen som var det coolaste man skådat.
Redan vid ingången till skolan satt planscher
med Super Mario och närmare Winden hördes
soundtracket.
Länge funderades det på vad man skulle klä
ut sig till. Efter en riktig djupdykning inom
TV-spelsvärden föll lotten på Lemmings. För
er som nu undrar vad Lemmings är så kan vi berätta att de är små blåklädda ﬁgurer med grönt hår vars enda
uppgift här i livet är att ta sig i mål på små banor med diverse hinder. Som vanligt förbereddes ett grymt
gyckel, denna gången rätt kort men ack så explosivt (Lemmings har en tendens att sprängas). Redaktionen
bildade tillsammans en armé med sju Lemmings.
Toastmastrar denna kväll var Johanna i E1 och Andreas från E2. Andreas är känd
för sitt ölsinne och kunde vänta sig en och annan toastmasterskål. Stämningen var
som vanligt på topp från start, trots visst manfall i vissa föreningar (kan Chamonixresan ha satt sina spår?).
När sittningen drog igång på allvar serverades en toast med tonﬁskröra på. Alla
uppskattade denna rätt, men på olika sätt. Antingen för att den var god, eller för att
den var perfekt till matkrig. Formen på den platta mackan och den kletiga krämen
gjorde den till ett livsfarligt vapen och en och annan teknolog ﬁck en ﬂygande
macka i kalufsen. Till huvudrätt kom det spiralmakaroner och kyckling, och det
var förmodigen den varmaste huvudrätt vi någonsin fått på en sittning, mycket
imponerande. Efterrätten bestod av en glasspinne och detta var ett rutinerat val för
oss på stående fot då myror i benen gjorde att de ﬂesta redan hade lämnat borden
(alternativt förﬂyttat sig upp på dem).
Som sig bör i dessa tider var ett godtyckligt antal personer utklädda till riktiga ”Guitarheroes”, och då det
var dags för deras gyckel släpptes alla hämningar. Till tonerna av The White Stripes välkända låt ”Seven
nation army” ﬂög folk upp på borden, och just här sviker minnet för sista närvarande mördare. Vi kan bara
anta att festen sedan fortsatte långt in på småtimmarna.
Sammantaget vill M-ord ge högsta betyg till våra ettor (i våra ögon kommer ni alltid att vara nollor) för en
grym sittning med god mat, gött umgänge och klockrent tema!
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Soffa med FRÄS
Som vi säkert alla vet gick Jämställdhetsombudsmanskvinnan, med rätta, hårt åt XP:s slogan ”Vi har
fräs”, som obönhörligen ﬁck bytas. Nu hoppas många på Maskinteknologsektionen att hon återigen
gör en insats för att förbättra det sexistiska klimatet på sektionen.
Det ligger nämligen till på det viset att det byggs om lite här och där i maskinhuset. Winden ska rustas
lite den med och soffor har redan införskaffats. Det var när sofforna kom som också problemet kom - de
väcker anstöt. Ja, sofforna har rört upp starka känslor hos eleverna; även de som tillvardags är timida och
försynta blev riktigt ilska. Varför gör de då detta? Jo, det är nämligen så att färgen på sofforna beskrivs, av
tillverkaren, som fräsigt brun.
“De är ett hån mot oss där de står
i Winden som fallos”, säger en till
bristningsgränsen upprörd
Petter-Niklas*. “Nu mer värmer
jag alltid maten i Kajsa-baren eller
i biblioteket endast på grund av
sofforna.”.
“Vem är ansvarig för inköpen?”, undrar
Lena Handén*, en annan elev som har
gått med på att träffa oss här idag. “Har de inget omdöme?”
Vi i M-ord kan inte göra annat än att hålla med. Det är synd och skam att man inte kan gå någonstans längre
utan att stöta på patriarkatets symobler. Protestlistor har tydligen börjat skrivas på för att förhoppningsvis få
ansvariga att ändra på situationen som nu råder. Helst ser eleverna att sofforna byts ut, men om inte det är
möjligt nöjer de sig med att få namnet bytt till frasigt brun.
*Namnen är ﬁktiva, eftersom eleverna som har ställt upp på frågor har valt att vara anonyma.

Serien Kalle Anka var en gång i tiden förbjuden i Finland på grund av att han inte har några
byxor.
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Den gode, den onde, den fule - Vädret
Det har varit en strålande vinter. I alla fall om man om man ogillar snö och kyla till den milda graden
att man hellre ﬂyttar in i helvetet än att vara ute i sådana väderförhållanden. För alla oss andra har
även denna vinter varit totalt sopig.

Vädret har varit oförlåtligt dåligt i vinter, men nu har vädret tagit sig i kragen och börjat ordna upp sig igen.
Det är lite för sent bara, Tone Bekkestad. Du skulle ha gett oss snö och kyla när vi ville ha det som mest,
det vill säga november och december. Men det är i alla fall bra att det har ordnat upp sig nu. Bättre sent än
aldrig, som ﬂickan sade.

Det är Tone Bekkestad som är den Onde nu, och nästan uteslutande på att hon är från Norge. Jag ska
förklara: Norge är i stort sett kass på allt, och det enda som räddar dem ur misären är olja och deras
skidåkare. Som man då lite snabbt räknar ut, är att eftersom det är en av de få idrotter de faktiskt är duktiga
på så vill de helst slippa uppstickare. Detta åstadkom norrmännen genom att placera Tone i 4:an så att
hon kunde sabba vädret och träningsmöjligheterna här i Sverige. Speciellt nu inför VM har vädret varit
katastrofalt; allt för att störa uppladdningen för grannen i öst.

Att man aldrig lär sig. När januari är till ända och det inte har varit snö sedan vintern chockstartade i
oktober, då börjar man tro att det aldrig kommer snö mer under den vintern. Men då tror man fel. För när
man väl tagit sig in i förrådet och lyckats tråckla ut det man behöver för våren, a´la omvänt-tetris-pussel, då
kommer snön igen ska ni se. När man tycker att temperaturen blivit tillräckligt hög för att en tunnare jacka
och ett par tygskor räcker, så ligger där morgonen efter drivor av snö. Fult och nesligt gjort av farbror Frost.

Urarkivet
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Ur arkivet

Jordnötter är en av beståndsdelarna i dynamit.
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Sångboken
Tidigare på Maskinteknologsektionen fanns det en sångbok. Denna blev tyvärr förbjuden att
användas sedan ungefär hälften av sångerna svartlistades och förbjöds att sjungas på Chalmers.
Sedan dess har det saknats en riktig sångbok här på Maskin och till sittningarna har vi tvingnats stå
ut med lösa blad som ﬂaddrar omkring. Det fanns då bara en lösning på detta; en ny sångbok måste
skrivas.
Det var på julfesten som Lisa i Styret lyckades övertala två
lättpåverkade studenter (just för att de kanske inte var så lätt
påverkade) till att ta ansvaret för att det innan nollningen
2009 skulle ﬁnnas en ny sångbok på Maskin. Trotts en lättare
minneslucka dagen efter var det sagt och gjort och Carl
Davidsson i M3 och Andreas Robertsson i M2 satte igång
med projektet.
För att lyckas med ihopplockandet av sånger behöver de din
hjälp. Ta din favoritsång eller alla sånger som du vill ha med
i den kommande sångboken och skicka in den till deras mail
så ökar det chanserna rejält att den kommer att sjungas på
Maskins sittningar framöver.
Givetvis kommer det att bli en invigningsfest när sångboken lanseras. Planerna är att ha en tombola med
alla sångnummer i och under kvällen sjunga igenom allihop.
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Kurslitteratur - världens skillnad
Denna artikel riktar sig främst till dig som tror att kurslitteratur bara är bra för att läsa i, alternativt
slå inbrottstjuvar med.
Du vet väl att alla vettiga studenter alltid bär med sig en relativt stor väska, i vilken läsperiodens
kurslitteratur (och i mån av plats även viktiga tabeller och formelsamlingar) ständigt skall förvaras för att
kunna komma till användning. En av de viktigaste samlingar som du som chalmerist alltid bör ha nära till
hands är DATA OCH DIAGRAM, den gröna lilla boken som sett likadan ut sedan Umeå brann1. Det som
är mest imponerande med just detta alster är att samtliga särskrivningar, syftningsfel, stavfel, ofullständiga
tabeller (ni fattar grejen) ﬁnns kvar. Detta gör den unik. DATA OCH DIAGRAM kommer alltså ALDRIG
att ersättas, ej heller revideras, vilket innebär att den kan säljas av strax innan du dör.
Det ﬁnns dock kurser i vilken kurslitteraturen av någon anledning skall bytas ut just precis efter att du själv
läst den, vilket gör din bok oändligt oattraktiv på MUUs bokbytardag. Nu behöver du dock inte skämmas
för att du inte säljer av litteraturen, vilket man annars borde göra. Det är ju så att vi alla egentligen inte vill
sälja någonting vidare, men gör det för att ge de som är lite längre ifrån en examen en liten morot. Böckerna
är inte bara billigare, utan även fulla med färgkodade post-it-lappar om du lyckas hitta en onödigt ambitiös
students böcker.
Tillbaka till artikelns röda tråd; du skall som sagt alltid ha kurslitteraturen nära till hands, i alla de
situationer vardagen erbjuder. Låt oss säga att du och en kompis lyckas gå vilse i den just nu mycket mörka
och kalla Slottsskogen. Ni irrar runt ﬂera timmar efter att mörkret infallit, och letar efter ett riktmärke
som kan hjälpa till att visa på var ni kan beﬁnna er, men ni hittar vare sig pingviner eller älgar. Du ser
dig omkring, överallt ﬁnns inget annat än träd och stubbar och stigen ni nyss färdades på har försvunnit i
mörkret. Till slut sätter ni er med gråten i halsstrupen rätt ner på backen och plockar med blåa kalla ﬁngrar
upp den tjockaste boken ni för tillfället har med er i väskan - det ﬁnns bara ett sätt att hålla sig levande tills
ljuset inﬁnner sig.
Den sämsta människan av er två har förmodligen en tändare på er som denne använder vid rökning, men i
just detta fall är det inte rökning som är lösningen på problemet. I förtvivlan lägger ni era tjocka böcker på
de frusna löven och efter ﬂera minuter av desperat snurrande på rullen som skapar gnistor på tändaren, fattar
ena bokens förord plötsligt eld. I en märklig symbios av förtvivlan och lycka känner du hur värmen från
elden åter får ditt blod att cirkulera i ﬁngertopparna. Man skulle kunna tro att en bok likt hushållspapper
förbrukades alldeles för snabbt, men så är inte fallet. En riktigt tjock bok kan ge intrycket av att den har
en egen vilja. Den brinner och brinner men förbrukas knappt, nästan som om den vore av djävulen skapt.
Till slut orkar dock inte boken hålla emot, och likt en majbrasa förkolnas sida efter sida. Ungefär samtidigt
som det sista av boken, nämligen pärmen, slutar att glöda har morgonens ljus spridit sig längst in i de
mörkaste delar av Slottsskogen. Samtidigt som du känner vårsolens varma sken tränga sig in genom dina
ögonlock vaknar du snabbt till, något strävt och blött skrapar mot din kind. Du öppnar ögonen och ser en
liten Chihuahua, strax bredvid sin husse. ”Här kan ni inte ligga, rastplatsen är ju full med hundskit”, säger
hundägaren. Du ser dig om och märker att du beﬁnner dig mitt på hundrastplatsen intill Majvallen. Du har
trots alla odds lyckats överleva natten med livet i behåll. Tjocka böcker rockar!
Kurslitteratur kan göra världens skillnad!
1. Umeå brann år 1888, samma år som Sundsvall.

Greklands nationalsång har 158 verser. Ingen har hittills lärt sig alla verserna utantill.
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Föreläsningsförhöjande formuleringar
”Den här kursen är precis som alla andra kurser, viktigast.”
Magnus Evertsson, Maskinelement, M2
Inte lika viktig som din mamma.
”Sen gick Sovjetunionen i konkurs. Det ﬁnns inte längre.”
Inge Svenningsson, gästföreläsare Tillverkningsteknik, M2
Historialektion på köpet.
”Oj, nu blev den stor och ﬂaddrig.”
Gustav Holmqvist, Tillverkningsteknik M2
Mysigt, tack för infon...
”Om jag är ute och går lite såhär i 1 m/s, och så ökar jag och minskar jag lite, som till exempel under en
lördagskväll...”
Alf-Erik “Affe” Almstedt, Strömningsmekanik, M3
Skall vi räkna med gravitationen i sidled och att hastigheten tidvis är negativ?
”Det man inte har i påsen får man ha i namnet”
Magnus Evertsson, Maskinelement M2
Kungliga tekniska högskolan.
”För alla er som har haft förmånen att äga ett holländskt missfoster…”
Magnus Evertsson, Maskinelement M2
Tyvärr, du är nog ensam om den saken.
”Atomerna förälskar sig i varandra.”
Inge Svenningsson, gästföreläsare Tillverkningsteknik, M2
Åhh så vackert, ﬁrar dem alla hjärtans dag också?
”Nu ska jag tänka till lite, kanske lika bra att ta en rast.”
Inge Svenningsson, gästföreläsare Tillverkningsteknik, M2
Snarare en lunchpaus.
”Ingen anledning till panik.”
Inge Svenningsson, gästföreläsare Tillverkningsteknik, M2
Det sa dem när Titanic hade krockat med ett isberg också.
”Min föreläsare hade med sig ett paket smör till föreläsningen och satte sig och bred mackor, det tyckte jag
var kul.”
Henrik Borgström, labbledare Tillverkningsteknik, M2
Hahaha, kan inte sluta skratta. Varför har inte vi så roliga föreläsare idag?
”Jag är ingen jävel när jag rättar de här labbrapportern, men förra året kuggade jag varenda än.”
Henrik Borgström, labbledare Tillverkningsteknik, M2
Nej, du låter ju jättesnäll, måste varit dåliga rapporter... NOT!
”Ni kanske tycker att jag är tråkig nu men det är meningen att ni ska lära er någonting på den här labben.”
Henrik Borgström, labbledare Tillverkningsteknik, M2
Som med all undervisning på Chalmers då.
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M-Styret säger:
Har Du en tendens att alltid styra och ställa över andra?
Nu är tiden inne för det som Ni alla har gått och väntat på sedan skolan
började. Det är dags att söka M-Styret. Alla asptillfällen är avklarade och
alla frågor är ställda. Om något ändå inte skulle vara helt glasklart så
kommer vi att ﬁnnas tillgängliga i Loungen under hela tentaveckan för
så kallade ”aspluncher”. Då har Ni chansen att komma och äta Er lunch
med oss och samtidigt ställa frågor eller bara njuta av trevligt sällskap.
För att söka M-Styret skickas ett mail till lgrauers@student.chalmers.se
med namn och telefonnumer samt att det självklart är M-Styret som Ni
vill söka. Sista ansökningsdagen är söndagen den 15 mars.
Lycka till!
Väl Mött
M-Styret 08/09
Lisa, Anna, David, Martin, Soﬁa, Anders

Guinesse Rekord-bok håller rekordet för att vara den mest stulna boken på allmänna bibliotek.
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Kvartalets bus
De som vann läsperiodens bus denna gången var Christoffer Routledge och Axel Brown. Buset
utspelade sig under CAS:s (Chalmers Alternative Sports) resa till Hemsedal innan jul. Grabbarna
gjorde någonting så mog1 som att sitta och fundera ut ett bra bus att göra. När hjärnkontoren
knakade som mest, ploppade det fram ur busarkivet en gammal idé om att lägga ﬁskbuljong i ett
duschmunstycke. Följden av detta kunde få mycket roliga konsekvenser.
Då bristen på ﬁskbuljong var stor i de resandes bagage och de inte heller orkade spendera sina norska
pengar, haffade de tag med en rumskamrat som hade mellanmålet makrillﬁléer i tomatsås med sig. Det
skulle förhoppningsvis fungera lika bra och för att inte göra det hela så kladdigt kom de på den smarta idén
att spola rent tomatsåsen innan ﬁléerna skulle användas.
Efter en skön natts sömn ﬁck de tillfälle att göra akt i buset. Det var en bastutävling som gick ut på
att basta i så många av de resandes lägenheter som möjligt under kvällen. De tog och preparerade sitt
eget duschmunstycke med makrillen och tog i smyg med sig det in till lägenheten som beboddes av de
som arrangerade CAS:s Hemsedalstripp. Där smet de obemärkt in och bytte duschmunstyckena. En bit
makrill trillade ur och givetvis ville de städa upp direkt genom att spola med duschmunstycket, vilket gav
katastrofala doftföljder.
Dagen därpå språkar Ellinor Svensson, f.d. MnollK, med en kompis i CAS som sade att någon hade kexat
upp gårdagskvällens tonﬁsksmiddag i deras badrum och hur de än försökte spola och städa så ﬁck de inte
bort lukten.
Ett tillägg är att ingen tog bort ﬁsken från duschmunsstycket innan hemresan.
Stort grattis till Christoffer och Axel i M1.
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Schyssta Trix - Chamonix
Frilansare Mathias Broman

Efter en hösttermin och ett jullov med enda avsikt att bygga upp förväntningarna inför årets skönaste resa
var det tidigt på morgonen den 16:e januari äntligen dags. Bussen som skulle ta mig och 65 andra skidsugna
maskin- och designteknologer ned till de franska alperna stod på Chalmers tvärgata. Ungefär 87000
sekunder senare var vi på fransk mark. En del missnöje fanns att skåda då bussen kom fram redan 06:30 på
morgonen, och hotellrummen inte gick att inta förrän på eftermiddagen. Detta var ett missnöje som snabbt
försvann från mitt sinne snabbt då jag efter ljusets inbrott insåg att det var klart väder och dagen skulle
bjuda på stor skidåkning.
Efter ett ombyte utomhus och
bagageinlämning var jag och några
tappra teknologer redo att på bästa
sätt bemästra de utmanande pister
som Grand Montes har att erbjuda.
Detta gjordes utan större problem
eller skador, men efter en mindre bra
baklängeslandning i ett hopp gick
min ena skistopper en grym död till
mötes. Detta beror antagligen på
en dålig hållfasthetsberäkning med
följden felkonstruktion i form av
underdimensionering, och påminde oss
alla om hur viktigt det faktiskt är att
lära sig hållfasthetsberäkningarna.
Sista åket (som vi i Lasse Åbergs Snowroller blev så tipsade om att hoppa över) bjöd på en av de
festligaste synerna under hela veckan, nämligen Erik Graffner i M2:s stunt. Denna nästan 2 meter långa
snowboardgigant åkte längs en serpentinväg med branta långa diken utefter färdriktningen. När han åkte i
en ytterkurva halkade han på en isﬂäck, snurrade π varv och stöp på tåkanten, kanade på mage med huvudet
först utför den långa dikesbranten mot en ravin. Som tur var lyckades han bromsa upp farten med hjälp av
att skickligt navigera in i ett buskage där han blev fasttrasslad en längre stund, till resten av gängets stora
glädje!
Söndagens skidåkning började med klart väder, men avslutades under
dimmiga förhållanden. Axel Brown i M1 lyckades under dagens andra
åk knäcka sin snowboard efter en vurpa som inte borde knäcka en
bräda. Han var dock väl förberedd på detta scenario, då han under CAS
Hemsedalsresa i höstas (se s.24) knäckte en annan bräda, och hade därför
med sig en bräda i reserv, som han klokt nog förvarade på hotellrummets
balkong på första våningen. Tyvärr var Catwoman ute på stöldturné
natten till måndagen och tyckte att stackars Axels reservbräda såg ut som
ett riktigt kap och stal den helt fräckt, så inom loppet av 24 timmar var
stackars herr Brown inte en, utan två brädor fattigare.
Vecka 4 2009 var den snörikaste veckan Chamonix skådat på ﬂera säsonger. Snöfallet började natten till
måndag och fortsatte sedan till och från resten av veckan. På grund av dessa snörika moln blev sikten
stundtals usel ovan trädgränsen, framförallt under måndagen då två tappra hjältar i M1 begav sig ut på
stora äventyr. Vi kan kalla dem för Rickard Magnusson och Gustav Bergqvist (och som vanligt är det inte
personerna i ﬁlmen som har skrivit brevet). De hade åkt i Grand Montes, och var något desorienterade på
grund av dimman och tänkte ta en genväg genom skogen för att komma till just den backe där Erik Graffner
två dygn tidigare gjort sin vurpa. Problemet var bara att det är lite svårt att veta var man är i dimman, och
detta gjorde att våra tappra maskinare snabbt hamnade i nöd i en svårbemästrad skog.
Det var en dansk som uppfann inbrottsalarmet, men tyvärr blev det stulet innan han hann ta
patent på det.
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Gustav tog här det tvivelaktiga beslutet att ramla i en brant, tappa
båda skidorna under knädjup lössnö och sedan göra alldeles för
många kullerbyttor nedför resten av branten. Rickard som kom
efter hade ingen chans att få stopp i denna brant för att leta efter
Gustavs skidor, och branten påbjöd en alltför svår uppförsklättring
för att möjliggöra en skattjakt efter skidorna. Resultat: Skidorna blev
lämnade bakom (ett par nya hyfsade skidor kostar mellan 50-80%
av en månads CSN). Med en av de två tappra nu utan skidor började
kampen med att återﬁnna civilisation. Det första dem hittade var
tyvärr inte civilisation, snarare motsatsen i ett gäng spanjorer som
ansåg att det här med brant skidåkning bland träd var en utmärkt idé.
Ett faktum som våra tappra nu hade börjat betvivla. Dessa vänliga
själar pekade de våra i rätt riktning och ingöt därmed nytt mod i
de förlorade barnen. Ett par timmar senare, många pulsande steg i
mjuksnö och ett par bloddroppar från Gustavs haka var de två väl
hemma, kanske lite skakade men i stort sett oskadda.
Andreas Lavesson i M1 gjorde under måndagen en insats som gav
honom det föga smickrande epitetet ”veckans drullpelle” (inte Pelle i
M.A.K.) då han tappade bort sitt liftkort. Han avstod sedan två dagars
skidåkning och gjorde sitt yttersta för att återfå liftkortet, men hade
till slut inget annat val än att krypa till korset och köpa ett nytt för
motsvarande 1200 kronor (en sjättedel av studiemedlet för en månad).
När han sedan stoppade in liftkortet på en för ändamålet avsedd plats
i jackan hittade han då det gamla liftkortet och därmed var epitetet
givet.
Under tisdagen och onsdagen kom resans två bästa dagar när det kommer till skidåkning. Efter massor
med snö sprack molntäcket upp litegrann och möjliggjorde för långa ﬁna åk i knädjupt puder. Många åkare
briljerade med ﬁn teknik medan andra föredrog att vara mer spexiga och såg till att många lustiga vurpor
i lössnön förgyllde stämningen. Själv avnjöt jag ﬂera långa åk ovan trädgräns i Grande Montes och sedan
förgylldes dagen med skogsåkning när dimman kom krypandes på eftermiddagen.
Torsdagen innehöll uppehåll och soligt
väder, med väldigt ﬁn piståkning,
framförallt i det lite ﬂackare området
le Tour. Vid 11-tiden på förmiddagen
hördes en hög smäll och jag trodde
då att pistörerna höll på att spränga
laviner, men ﬁck svar på orsaken till
explosionen under lunchpausen, då
Per-Börje (i M.A.K.-v) frågade om jag
hört smällen. Det visade sig att denne
licensierade pisträser som första person
på resan lyckats spränga ljudvallen.
Friktionsvärmen som genererades
skickade P-B vänligt nog till Bosnien,
som blivit hårt drabbade av gaskrisen.
Genom denna donation värme räddade
P-B två kvinnor och en skabbdrabbad räv från en säker död. Senare kom dock obekräftade uppgifter om att
denna ljudbang löst ut tre laviner i Genève med 14 döda grävlingar som resultat vilket starkt ifrågasätter
P-B:s nytillskrivna hjältestatus.
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Ett tappert gäng hade under dagen dessutom gett sig ut på ett klassiskt och känt offpiståk, Valle du Blanche
(ett 22 km långt åk som börjar på hela 3900 och avslutas på 1100 m.ö.h.). Tack vare det ﬁna snöläget hade
de som åkte väldigt ﬁn skidåkning, och ﬁck en naturupplevelse utöver det vanliga. Under åket hände också
det otäckaste som inträffade under hela resan. En Carl-Johan i M2 hade oturen att ramla 10m ner i en
glaciärspricka. Tur i oturen var att han klarade sig utan allvarliga fallskador, och att ett tappert gäng höll på
att träna just räddning ur glaciärsprickor bara 30 m därifrån, så han kom snabbt upp igen, väldigt skakad
givetvis men fysiskt sett i princip oskadd.
På torsdagskvällen bjöd M.A.K. in till den traditionsenliga sittningen, som i år hölls på restaurant La Trasse
med en meny av raclette, täljstensbiff med massor av tillbehör som varmrätt och glass till efterrätt. Till detta
avnjöts många ﬂaskor vin, sång och gyckel som sig bör på en sittning.
Fredagseftermiddagen var sista kvällen i Chamonix och det var hög tid att göra något i hästväg under
afterskin på Chambre Neuf. Vi hade lyft taket där ﬂera kvällar tidigare, och husbandet var lyriska över vår
närvaro och bjöd minst sagt upp till dans när vi var 70 peppade Chalmerister som fyllde golvet närmast
scenen. Ett par låtar in i afterskin tar den alltid kloka Ivar Nilsson i M2 det utmärkta beslutet att crowd-surfa
och tar därmed stämningen till nya höjder. I pausen river undertecknad traditionsenligt av en kalmarevisa
och får sedan beröm av en engelsman som är djupt imponerad över att vi lyckats överrösta Green Day på
maxvolym i bakgrunden, som barpersonalen succesivt höjt i ett tamt försök att tysta oss glada.
Jag vill slutligen passa på att tacka alla som var med på resan, det har varit ett sant nöje att få vara med att
arrangera detta och hoppas att nya M.A.K. och MISS kan ordna en lika bra resa!

//kjk Aktivix-08
a.k.a. Mathias Broman

Bäst på resan:
• Många nya och fina vänskapsband mellan
såväl M och TD som 1:or och 2:or
• Att ingen skadade sig allvarligt
• Sittningen
• Fredagens afterski
• Viktor ”Virrs” Bergström i M2

I vartenda avsnitt av TV-serien Seinfeld kan man se något med Stålmannen på.
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CCC - Chalmers Cortège Committé
I Göteborg har man sedan 1909 en mycket ﬁn tradition, nämligen att bygga massa konstiga vagnar
med slagfärdiga budskap som sedan tågar genom staden. Detta kallas en cortège. Denna aktivitet har
nu blivit så pass stor att den till och med förtjänat ett stort C, och i år ﬁrar de 100-årsjubileum.
Denna ypperligt trevliga tillställning startar med byggandet 10 dagar
innan Valborgsmässoafton, och själva Cortègen går av stapeln på just
Valborgsmässoafton. Dessutom är tillställningen oerhört väl planerad för att
deltagarna ska kunna behålla sitt CSN-bidrag den månaden, och detta kommer
sig av att åskådarna köper Cortègeprogram av deltagarna för 30 riksdaler.
Vissa menar att det skulle vara svårt att sälja programmen, fast inte om man
inte hittar en gammal chalmerist eller 54. Resten kan man köpa själv. Pengarna
man då spenderar själv är egentligen inte att just spendera, utan mer investera.
Det är nämligen otroligt gött att sitta i en soffa på
byggplatsen och ta sig en frukost-bira i vårsolen;
en frukost man sent glömmer.
Rukan

På byggplatsen spelas det mycket förstklassig
musik hela tiden. Man skulle kunna säga att det är en görlång förfest, fast ute
och blåsigare än en normal förfest. På byggplatsen händer det massa skoj saker,
till exempel bilvältartävling, ﬂipperspel och trasha dator på tid, för att nämna
några. Bilvältartävlingen vanns förra året av CP (Cortègepojkarna) på den nya
rekordtiden 0,82 sekunder, en tid som är lika avlägsen som en rolig dag på
IKEA. Men om man inte är där och försöker så kan man ju inte heller slå det.
Så anmäl er till att bygga Cortège; ni kommer inte att ångra er.
Hornet
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Fallande kokosnötter dödar ﬂer människor än hajar gör.
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Nyinvalda
På sektionsmötet i läsvecka 3 skedde de traditionella invalen till M.A.K., MnollK och MISS då
overallerna behövde få nytt blod i sig. Nedan presenteras de nya och hur de ska göra kommande år
till det bästa någonsin.

MISS - Vi satsar på tjejerna
En lunch tog redaktionen tillfälle att bekanta sig med de nya grabbarna i MISS. De han inte ens sätta
sig i soffan i M-ordrummet innan Axel greppade gitarren och började spela på Sweet home Alabama.
Förundrad över dessa talanger fortsatte han och nynnade lite lätt. Christoffer ville inte vara sämre
och tog upp Hallelujah. Dålda talanger i nya MISS.
Denna laguppställning består av enbart killar i år. Varför de har skrämt iväg alla tjejer var svårt att luska
fram, men detta års MISS lovar att göra allt vad de kan för att locka det motsatta könet till deras sportsliga
arrangemang.
Den manliga dominansen kommer nya
MISS att ändra på. ”Vi ska bli lite mer
feminina för att locka ﬂer tjejer”, säger
grabbarna. Detta kan redan understrykas
av vilket ”önskat kön” som valdes.
Direkt börjar diskussionen om vad
en Metrosexuell person är. Axel har
självklart ett bra svar: ”Det är när alla
tjejer vill ha en, men man själv bara
ahhh… Eller typ som en påfågel…” Vi
förstod precis vad Axel menade.
Per och David vill ordna så kallade tjejpass. ”Bara tjejerna och vi.” Jonny ﬂikar in med att de vill ordna en
konståkningsdag. ”Eller en dag med fri åkning på isen, med eller utan klubba och där vi kommer att låta
samåkning vara tillåtet.” En bra rink är Heden dit delar av föreningen är på väg nu efter lunchen. ”Fast
hockey på Heden kostar 25 j***a spänn” känner sig Axel tvungen att tillägga och vi håller med om att när
det kostar mer än en tisdagslunch är det dyrt.
Kommande aktiviteter utöver de traditionella lördagspassen är MM (Maskinmästerskap). Det lovas först ett
MM i simhopp senare i vår och kanske även ett i gokart.
Under denna intervju lades det märke till att endast sex stycken av de sju nyinvalda var närvarande. Frågan
var vem den sista personen var. Då visade det sig att ingen av de andra ännu visste vem denna person är. Att
han heter Andreas och är någonstans från Småland visste de, men inte hur han såg ut eller någonting mer. På
invalet var han borta och sedan dess hade han inte dykt upp. Vi lyckades dock i efterhand få tag på bilden
ovan där hela MISS är samlat, så för hoppningsvis har frågetecknen kring denna Andreas nu slätats ut.
Namn

Födelseår

Meriter

Önskat kön:

David “D’Angleo” Sundqvist (ordf)

1989

Fotboll, beachvolleyboll

Brud

Jonny “Puderkungen” Eriksson (kassör)

1988

Hockey, fotboll, golf

Quinna

Michael Drotz

1989

Fotboll, pingis

Pajk

Per Nordqvist

1987

Simning

Jag tar vad som helst

Axel Brown

1986

Tennis, fotboll, golf

Metrosexuell

Christoffer “Pokerkungen” Routledge

1987

Det mesta

Fokuserar på tjejerna

Andreas Widroth

typ 1987

oklart

Mr. X

Snitt: aug 1987
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M.A.K. - Vi kan häfva
För alla som undgått att lägga märke till föreningen M.A.K. så är det en PR-förening som håller
till nere i källaren, med de andra källarföreningarna. M.A.K. är den förening som anordnar häfv i
Winden varje tisdag. Det är förövrigt föreningen vars medlemmar under kommande år planerar att
bygga en riktigt stor maskin; den ska inte göra något speciellt utan bara skaka, låta och drivas av
diesel.
Det M.A.K. som dök upp i Loungen
under lunchen på torsdagen var
en decimerad skara. Två av dem
var hemma på grund av sjukdom,
men goda kamrater som resten av
M.A.K. är svarade dessa även på
sjuklingarnas frågor.
Mats tycker mycket om att sy
och äger därför en symaskin.
Symaskinen är dessvärre trasig
på grund av hans enorma intresse
för att sy. Mats har även gillat
mastodontﬁlmer och hans favorit
är Ben Hur. Något han inte gillar
däremot är lakrits som han samlar
på, och har enligt egen utsago skrapat ihop sjusju (enhetslöst) lakrits. Dessutom är han en hejare på att spela
kubb, han brukar öva på en vägg ungefär som Björn Borg gjorde i fornstora dagar. Han har även vunnit
kulturpriset för din mustach och vad ni också inte visste är att han är en förﬂuten tysk porrﬁlmsstjärna. Vi
förstår att han är en riktig tillgång till M.A.K.
Kalle tycker mycket om att bygga med lego. Då vi undrar lite försynt om han leker med lego, så bemöts
det med protester. BYGGA! Inte leka! Det här är seriösa grejer. Han gillar också Clockwork orange väldigt
mycket.
Jon han har den egenheten att han har narkolepsi. Vi tänker oss att detta kan ställa till med besvär i hans
andra intressen som är att cykla BMX och att vara uppochner. Han är även en israelisk ambassadör. Han
har vunnit en del i BMX men han säger att det inte har varit några prestigefyllda tävlingar. Just nu är han
sambo med Mats och de har självklart ett gemensamt ICA-konto med var sitt kort till. De säger att de bara
är kompisar, men män kan aldrig bara vara vänner. Jon har även lyckats vinna en silvermedalj i häfv.
Mårten gillar också att cykla, men han väljer damcykel framför BMX. Han gillar inte heller att vara
uppochner; står med fötterna på jorden, så att säga. Tydligen var det allt.
Janna tycker om att gå
klädd i Bordeaux. Hon
bytte också upp sig från
TD till M. Hon nyttjar
däremot TD:s lokaler mer
än någon annan, hon var
nämligen där i två dygn
förra läsperioden.
Helena var en självklarhet
i M.A.K. då hon är miss
snyggast-rufs 2009.

Namn

Födelseår

Post

Hemvist

Önskat kön

Kalle Berg

1988

Majestix

Åmål

Långhårigt

Mårten Karlsson

1988

Kapitalix

LiDköping

Quinna

Mats Josefsson

1988

Aktivix

Södraste Norrland

MacGyver

Jon Bokrantz

1988

Preﬁx

Sönnsvall

Klöver 5

Janna Hempel

1989

Joystix

Skogen

Tar’t som det kommer

Pelle Fernlund

1988

Miraculix

Örebro

Det

Helena Hellerqvist

1988

Penix

Söder om söder

snyggast.nu

Snitt: jan1988

Den bok som utgivits i ﬂest upplagor, förutom Bibeln, är Ikea-katalogen.
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MnollK - Mycket vitt brandsäkert ﬂuff
Nya MnollK är ett glatt gäng, vars mål är att göra den bästa nollningen någonsin. Alla är eniga om att
de är både bättre och snyggare än deras föregångare.
Vi märker direkt att kommande års nollor är i goda händer, MnollK 09/10 är trevliga, vältaliga och seriösa.
När de väl dyker upp. Ordförande hade senarelagt vår intervju utan vår kännedom, två trotsade dock detta
beslut och kom i tid. Men efter en stund var samtliga på plats och vi var i full gång.
Ordförande Disa avslöjade redan på sektionsmötet då hon
blev invald att hennes erfarenhet av nollningen är något
bristfällig, under intervjun framkom även uppgifter att Moa
heller inte deltagit särskilt mycket i aktiviteterna i höstas.
Någon som inte verkar var något bekymmer då de redan
har klart för sig vad som gäller, ”Inte så många nyktra
dagar” och ”Alla nollor ska må skit och gråta varje dag”
är några ord som hörs, men som ingen vill stå för. Med lite
mer allvar i tonen så har de tänkt försöka förbättra främst
nollpokalen, nollrocken och nollphotot. Nollphotot är tänkt
att arrangeras på så vis att MnollK står framför nollorna så
att de inte syns. Enkelt och innovativt tycker redaktionen
och ger beröm.
Att nollningen ska slå tidigare år är ju självklart, men de har också andra mål. Blanda annat ska
föreningsrummet inredas med ﬂamsäkert ﬂuff också ska det helt otippat byggas en ännu större maskin än
den M.A.K. tänkt göra. Vi ser fram emot en batalj i denna ädla konst av maskinbyggande, vi lovar att följa
upp. Ett mål är också att bygga ett stort fönster i rummet med massa brandsäkert ﬂuff runtom.
Av händelse överhör en tidigare MISS-medlem vår intervju och frågar varför MnollK inte är på MISS
passen. Blixtsnabbt huggs det tillbaka ”För att vi har roligare på fredagskvällarna”. Det må vara sant men
ska man ta hand om över 150 nollor måste man vara i form också. Något Fredrik verkar ha förstått, genom
att utveckla komplicerat tvångssyndrom då han ser ett rödljus ”Då börja han hoppa och dampa i vägen”.
Disa kan ﬂytande kinesiska som vi ﬁck höra prov på under sektionsmötet. Hon tror att det kommer att vara
till en stor hjälp. Planerna är att dra måtten på nollbrickorna på kinesiska och avsluta med: ”Och så tar ni det
gånger två”, på svenska. Kan bli mycket tolkningsjobb för kommande phaddrar med andra ord. Självklart
frågade vi också om de ska behålla samma sura image som förra året. Detta var det delade meningar om.
Viktigt för dem är i alla fall att sätta respekt i de nya nollorna. Ännu är det oklart hur. Om nollefriden
kommer att behållas eller inte beror på hur heta nollorna är nästa år, men de är stolta över att ingen av dem
bröt nollefriden själva.
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Namn

Födelseår

Sektion

Hemvist

Önskat kön

Disa Reuterswärd (ordf)

1988

TD

Lund

Mzungu

Anton Dannetun (kass)

1988

M

Linköping

Quinna

Pontus Berg

1989

M

Göteborg

En bil eller någon maskin

Mafalda Svensson de Brito

1988

M

Grängesberg

Kung(mer makt än drottning)

Moa Danielsson

1989

M

Karlskoga

Fluff

Johanna Lindell

1985

M

Söderköping

Fiskare

Joel Laestadius

1987

TD

Umeå

Bjärv

Ebba Hedenblad

1988

TD

Henån (Orust)

MAN

Fredrik Henningsen

1988

M

Eskilstuna

Cash

Snitt: jan1988

66,7% M, 33,3% TD

11,1 % MAN, 11,1 % Quinna

Fjortisar

Frilansare Anders Henriksson
Nu är det återigen dags att störa sig på något. Senast det begav sig var det obsoleta människor, nu har
vi förﬂyttat oss godtyckligt tiotal antal år neråt och stannat till vid fjortonårsåldern ungefär. Fast som
vi alla vet är ”fjortis” ingen ålder utan ett beteende. Ett jävligt störande beteende.
Den helt vetenskapligt korrekta sajten Wikipedia1 deﬁnierar en fjortis som en ”beteckning på någon i de
yngre tonåren som beter sig omoget, osäkert, naivt och pubertalt. Ordet kan även användas i överförd
mening om personer i andra åldersgrupper; fjortis är då inte en ålder utan en livsstil.”.
Den absolut värsta sortens fjortisar är heller inte de kring fjortonårsåldern utan snarare de i 35-årsåldern,
typexemplet Linda Rosing. De kryllar av dem även i vanliga livet och det är inte sällan man råkar ut för
dem på bussen, de är osäkra, skrikiga, dumma och gör allt för att hävda sig – med kroppen som hjälp.
Snälla, när man är 35 ska man inte springa runt på krogen med urringat och försöka ragga upp ”farliga”
killar med tatueringar, då skall man vara hemma framför spisen och se till att barnen har det bra.
Åter till de lite yngre fjortisarna: speciellt pojkfjortisarna, men även vissa ﬂickor, har en irriterande tendens
att spela musik ur deras mobiltelefonhögtalare på offentliga platser (förslagsvis på en spårvagn där man
inte kan ﬂy ifrån dem). Dessa små drägg borde få smisk; hade jag velat lyssna på någon obskyr raplåt, där
artisten framställer sig själv som en riktig gangster (oftast förkortat till G i prattexten), hade jag väl laddat
hem den till min egen mobil.
Skolan borde återigen bli ansvariga att
uppfostra eleverna eftersom föräldrarna int
tycks klara av det. Vett och etikett verkar
vara bortglömt. Mössa har man inte inomhus,
det har man utomhus för att värma öronen
när det är kallt. Byxorna stoppar man inte
in i sina Intersportstrumpor, de låter man
hänga löst. Man lyssnar på äldre personer
och man framstår bara som korkad om man
pratar om sådant man inte har en aning
om. Det är inte sexigt när stringtrosorna är
uppdragna till bröstkorgen. Lagen om sexuell
myndighetsålder ﬁnns av en anledning, även
om de ﬂesta fjortisar enbart påstår att de haft
sex ﬁnns det säkert någon som verkligen
provat på att mysa lite på en sten i skogen.
Måste man stjäla eller ljuga för att dricka sprit skall man låta bli, då har man troligtvis inte åldern inne!
För att undvika fjortisar bör man numer hålla sig borta från offentliga platser, speciellt sådana där man
kan ”hänga”2 (exempelvis McDonald’s, den lokala matvarubutiken eller liknande). Man bör inte söka
ögonkontakt med dessa varelser och framförallt tjänar det ingenting till att tilltala dem, de förstår antagligen
inte vad du säger. Ställ dig heller inte direkt bakom dem i kön, de kommer antagligen sakna några kronor
och försöka tigga till sig dem.
för övrit BOrde zKolan typ åtejigen typ Göja D zkolAn e tE Föj, nÄMligen Läja eleVerNa aTt zkriVa.
ZtojA BokZTävej förekOMMER I jegEl eNdazT zom BegynneLzebokZtaV i MeninGar Å typ I egennamn,
d bör inte va typ fLer zMIlEyz än övrigA tekkEn I En typ text å veJB innanför ztjärnor e inTE tiLlåTet......
*skrattar*
1. Nu har även Maskinteknologsektionen sin egen Wikipediasida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Maskinteknologsektionen
2. Inte hänga som i hänga sig, utan i hänga som att bara vara.

Internet består till 61% av porr.
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Pyssel
Vinnare rebus
Svaret på rebusen i förra numret av M-ord var “Vad har Bo i sin
magväska mån tro?” Stjärngossen som var först med den rätta
lösningen på rebusen och med ett vettigt svar på frågan var Andreas
Robertsson i M2 med formuleringen:
“Jo, svaret är enkelt: Sin värdighet, eftersom han inte vill att den ska
försvinna om han skulle råka gå ner i källaren. Alla som någon gång
varit i källaren vet att värdigheten lätt försvinner, speciellt efter 1920 tiden på kvällarna. Så svaret är helt enkelt att det är i magväskan
han har lagt sin värdighet!”
Ett stort grattis till Andreas. Rebusarna har lösts snabbast av M2:or
den senaste tiden men för er andra ska ni inte ge upp hoppet ännu.
Självklart får Andreas pryda vår pysselsida.
Mums

Rebus

Skicka in rätt lösning på rebusen och svaret på frågan till mord@mtek.chalmers.se. Vinnaren belönas som
vanligt med ett ﬁnt pris!
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Dumma frågor och spydiga svar
Hej M-ord!
Vad är det för fel på HA1? Det är ju kallt som i helvetet-1.
/Jag fryser
Hej!
Det är så kallt för att studenterna ska kunna hålla sig vakna på föreläsningarna. Av någon anledning
somnar många alldeles för lätt i föreläsningssalarna och för att undvika det har lärarkåren gått samman
och sänkt temperaturen i salarna. Därför blir det så kallt. Ta med en ﬁlt.
Hej M-ord!
Varför kastar Mats Norell brödrosten i vattnet?
/Funderande teknolog
Hej teknolog!
Det är för att den ska rosta snabbare.
/Mördarna
Hej Redaktionen!
Sedan jag började här på Chalmers har jag alltid undrat en sak. Varför klibbar matteböckerna alltid igen?
/Stig Larsson
Hej!
Det beror på Pythagoras sats.
/M-ord

Snabbkurs i smileys

Eskimåer använder sina kylskåp för att maten inte ska förfrysa.
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