Framsida

N

u går vi äntligen mot ljusare tider då grupper i
både kandidaten och ikot formar sig för att jobba ihop
hela våren. Ja, det är väldigt lång tid så börja gärna
fjäska för varandra redan i början med fredagsfika och
många kick-off.
Men det är inte bara köttiga grupparbeten i vår, roliga
saker som händer är ju Cortegen och vårbalen. Vi på
redaktionen undrar om det finns några nya ställen vårbalen kan hålla hus efter 67 gånger och vilken låt alla
kommer att ha på huvudet efter Cortegen detta året.
Det har ju också varit inval så nu kommer vi få se förvirrade föreningar irra runt i källaren, vill ni se vilka det
är så kan ni bara bläddra bland alla coola gladiatorer.
Ni kan också titta igenom tidningen och bli väldigt suga
på att själva göra denna vackra tidskrift. Det ju äntligen
dags att söka M-ord!
Lycka till på tentorna och glöm inte att gå ut i solen
ibland, det börjar säkert regna vilken sekund som helst.

Josefine Johansson
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Läsperiodens matrecept
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Generalen:
Han är stor, han är stark och han pratar skånska.
Med en dosa snus i ena handen och kaptensbindeln
i den andra visar han MISS vägen.

CATWOMAN
Från de Småländska skogarna i byn Bor
där de äter gladiatorer
(och katter) till frukost.

SUGAR
Sötare än socker, charmig och alltid med en pla redo.
Sugar är även MISS:s egna dietist

MR. CURRY
Mannen som alltid är redo
med en burk curry i fickan

MI

Annonser (MISS och MALT)

KISSEMISSEN
När man minst anar det dyker Kissemissen
upp. Han klöser vilt och öppnar vad känner
för

PPENETRATOR
Precis som namnet antyder slutar
inte Penetrator förrän jobbet är klart.

SKOGSMULLE
Sover hellre under en gran och äter bark
än går en romantisk promenad i månljuset.
Efter sina år inom det militära och många år på judo
mattan är han alltid redo att slåss.

GLADIATOR s. -n -er
Teknolog bevandrad inom gastronomi
och kulinariska dryckesupplevelser,
samt med god kännedom om
maskinteknologsektionens sångbok.

Vill du också titulera dig gladiator?
Delta på våra provningar och årliga sångboksittningen!

Provning av likörer 5/4!
Sångboksittning 22/4!
Håll dig uppdatera på facebook MALT Chalmers!
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M-ord testar ASP (+ vin)
Denna läsperiod fick ett gäng sköna aspar chansen att agera
testpanel för en kväll och hjälpa M-ord recensera viner. Fyra röda
viner i en CSN-vänlig prisklass (ca 80kr) testades och parades
(så gott som det gick) ihop med Systembolagets beskrivningar.
Vin nr. 1: Piccini, Chianti, 2015.
Bortsett från en asp som beskrev vinet som kvällens godaste var
panelen enig om att detta vin inte var någon höjdare.
Systembolaget: Bärig smak med inslag av körsbär, lingon och
kryddor. Serveras vid cirka 16°C till rätter av ljust kött eller
vegetariska pastarätter.
Asparna: “Doftar som hemkört och
lingondricka och smakar som osötad saft”, “Är det utspätt?”,
“Kanske strävt”.
Redaktionen: Den enda asp som gav detta
vin tummen upp tillade att han testade detta vin först efter
att ha tömt övriga glas. Empirisk data visar alltså att detta vin
gör sig bäst då du redan är något onykter.
Betyg: 7/10
Vin nr. 2: Masi, Modello delle Venezie, 2015.
Lite snällare recensioner kring detta vin men inga jubelrop.
Panelens meningar var något kluvna men de var alla eniga om
att vinet var rött.
Systembolaget: Ungdomlig, bärig smak
med inslag av skogsbär, lakrits och örter. Serveras vid cirka
16°C till vegetariska rätter, eller till rätter av stekt fisk eller ljust
kött.
Asparna: “Diskret doft av rött vin med tydlig smak av solkräm”,
“Bra för nybörjare”, “Inte gott men inte illa”.
Redaktionen: Kan ju liva upp en sketen måndag.
Betyg: 4/10

III

Vin nr. 3: Gran Maestro, Appassimento, 2015.
Inga skällsord och inga sura miner.
Systembolaget: Mycket fruktig smak med inslag av drottningsylt,
vanilj och lakrits. Serveras vid 16-18°C till grillade rätter av fläsk- och
lammkött.
Asparna: “Strong doft och stark smak”, “Lite umpf”, “Smaken är sådär,
lite mörk kanske”, “Det enda vinet med faktisk smak”.
Redaktionen: Hur mörker smakar vet inte vi i redaktionen men de
resterande av asparnas kommentarer får medhåll. Kvällens minst
värdelösa vin.
Betyg: 5/10
Vin nr. 4: Manifesto, Nero d’Avola, 2015.
Flaskan var ju fin men den var nog vinets starkaste sida.
Systembolaget: Nyanserad, mycket fruktig smak med fatkaraktär,
inslag av mörka bär, kaffe, plommon, choklad, vanilj och peppar.
Serveras vid 16-18°C till rätter av lamm- eller nötkött.
Asparna: “Sliskig som en I:are”, “Smakar lite skog”, “Luktar i alla fall
annorlunda”.
Redaktionen: Ja visst finns det en tydlig underton av just sliskig
I:are i detta vin. Bra gjort aspar! Att systembolagets testpanel missat
detta gör att man ju börjar ifrågasätta deras kompetens inom
området.
Betyg: 4/10
Hur panelen kunde totalsåga ett vin men ändå ge ett snittbetyg
på 7 poäng gör oss på redaktionen oroade över deras förståelse
för skalor och poängsystem. Vi ifrågasätter nu om dessa borde få
fylla i kursenkäterna. Något positivt vi kan ta med oss från denna
afton är att man behöver inte ha gott vin i glasen för att ha en
trevlig kväll.

Tack alla aspar som kom!
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Annons (MAK och MIL)
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Klippt och saxat
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Julius gåta
Julius Caesar älskar att se slavar slåss för glatta livet på
Colosseum, men tyvärr är dessa arrangemang nästan lika
kostsamma som en riktigt bra vÅrbal. Därför har Caesar hittat på
ett antal gåtor som han roar sitt harem med vid pillowtalks.
Micaelius Enelaunia har långtråkigt. Han får inte lämna Maskinus
herrgård, och beslutar sig för att roa sig lite med kadetterna i
baracken.
Han tar med sig tre bägare med hembryggd aperitif, en röd, en blå
och en GRÖN, och ställer dem framför Meullerius.
”Två av de här aperetiferna innehåller ett dödligt gift, men den
tredje är helt ofarlig”, säger han. ”Meullerius, lilla vän, du måste
välja en och dricka upp den. Väljer du en giftig dryck kommer du
att dö omedelbart. Väljer du den ofarliga lovar jag att släppa
er fria allihop, redan i kväll. Vägrar du att dricka kommer jag i
stället att döda er allihop.”
Med darrande händer tar Meullerius bägaren med den blå
drycken.
”Hm, ett intressant val”, ler Enelaunia. ”Men innan du dricker ska
du få ett val till. Jag kan avslöja att den GRÖNA aperetifen är
giftig.”
För att visa att det stämmer tar Enelaunia bägaren med den
GRÖNA drycken, går fram till en fångad ekonomius, tvingar upp
hans mun och häller ner drycken i halsen på honom. Han hostar
till, faller ihop på golvet, och slutar andas.
”Nu, Meullerius min vän, får du välja. Vill du dricka den blå
aperitifen i bägaren du håller i, eller vill du ändra dig och
dricka den röda drycken?”
Spelar det någon roll hur Meullerius väljer?

IX

X

FACIT

Ja, det spelar stor roll hur Meullerius väljer.
Han har dubbelt så stor chans att överleva, och få alla sina
medkadetter fria, om han byter och väljer att dricka den röda
aperetifen än om han står fast vid att dricka den blå.
När han först valde den blå drycken var det en tredjedels chans
att den innehöll den ofarliga drycken, och två tredjedels chans att
den var dödlig.
När han sedan fick veta att den GRÖNA drycken var giftig har
han inte fått någon ny information om den blå drycken - det är
fortfarande bara en tredjedels chans att den är ofarlig. Däremot
har han fått veta mer om den röda drycken. Det var två tredjedels
chans att den röda eller den GRÖNA drycken var ofarlig. Nu, när
Meullerius vet att den GRÖNA drycken var giftig, är det därför två
tredjedels chans att den röda är ofarlig. Om Meullerius väljer att
byta bägare och dricka den röda drycken har han därför dubbelt så
stor chans att överleva.
För att inse att det verkligen är så kan man tänka sig att
Enelaunia ställer fram 1000 bägare med aperitif, och att bara en av
dem är ofarlig. Meullerius väljer en, säg bägare nummer 324. Av de
999 bägare som är kvar tar Enelaunia bort 998 och visar att
de alla innehåller gift, och lämnar en ensam bägare kvar på bordet.
Då blir det uppenbart att Meullerius har mycket större chans att
överleva om han väljer att dricka från bägaren på bordet än från
den han valde först. Det är ju bara en tusendels chans att bägaren
han valde först, nummer 324, skulle råka vara den som var ofarlig
och mycket större chans att bägaren på bordet är den rätta.
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Mittuppslag

XI
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Lika som bär
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Är du nästa herre på täppan?
16/17

17/18

Sök

XIV

Vad är ditt gladiatornamn?

XV

Ocensurerat

XVI

Kuggprognos
Halva läsåret har nu gått, vilket innebär att alla studenter med fullt studielån nu
har ökat sin skuld till staten med 35 000 kronor sedan nollningen. Denna summa
motsvarar ungefär 58 elektriska kakelkapar från Biltema. Enligt en mindre
vetenskaplig undersökning utförd av Knäreds dövhundssällskap skulle två av tre
delvis etablerade tropical house-producenter föredra att vara skuldfria framför att
ha ovanstående skuld. För alla numerofiler följer nedan ytterligare alternativ fakta
och statistik. Mycket nöje.
M1: Statik- och hållfasthetslära, Peter Torstensson, 22%
Woho!!! Äntligen lite allvar bland MVE-kurserna! Med sektionens inspektor
som er härförare kommer ni leka och tävla er lite igenom till era första “riktiga”
ingenjörs-HP. Men det absolut bästa med den här kursen är när man dagdrömmer
i föreläsningspauserna om att det här är första steget till att få stifta bekantskap
med Herr Enelund, och här vill man såklart göra ett gott första intryck! Samtidigt
vet redaktionen att delar av M1:an har sugits upp av föreningssvampen, därför
garderar vi oss ändå och drar upp kuggsiffran en aning.
M2: Hållbar Produktutveckling, Antal Boldizar, 0%
Känslan när man glider in på VIP-läktarn på Colosseum med en fet,
sugrörsbestyckad kokosnöt och din favoritgladiator ska tävla - vem kan inte
relatera till den känslan? Hållbar-tentan här tentan enbart och endast för att ge
M-teknologer en chans att höja betygssnittet. Med två möra materialkurser från
Helvetia i bagaget tror jag inte det är någon som klagar. Man kan kallt räkna med att
ett Antal femmor kommer delas ut.
M3: Programmering i Python, Thomas Svedberg, 52%
Föreställning: Äsch, lite programmering i Python, hur svårt kan det vara? Namnet
låter som ett spel ur Levande Böckers sortiment för barn i åldrarna 4-6. Vad skönt
det ska bli att ha en riktigt slapp kurs att kombinera det annars tuffa kandidatlivet
med :)
Verklighet: Varför är nivån på föreläsningarna 1+1=2 och motsvarigheten på de
obligatoriska inlämningsuppgifterna “Bevisa Newtons fjärde lag”? Och vad i hela
Alfta ska @abc.abstractmethod betyda!? Redaktionen avgår med omedelbar verkan.

XVII

Kuggstatistik
M1: Matematisk analys i en variabel, Axel Målqvist, 27%
Det verkar som M1 läser M-ord och har tagit åt sig av tidigare kritik, kul att se!
Studentlivet ska inte blandas ihop med ett liv på en Pinnen, och den poletten har
tydligen trillat ner nu. Men oroa er inte, det kommer ljusare dagar. Alla läsperioder
handlar inte om matte. Bara denna. Och nästa. Och sen återkommer den ju i och
för sig i så gott som samtliga kommande kurser, fast då behöver ni ju bara kunna
innehållet.
...vid närmare eftertanke är det kanske ändå rätt mörkt, ja becksvart faktiskt. Se
då fram emot att ni nästa läsperiod har hela fem dagar/kvällar på er att spola bort
nederlaget innan LP4 börjar.
M2: Maskinelement, Magnus Evertsson, 12%
Vandringspokalen för “duktigaste årskurs på maskin” har visst tagit sig
från ettan till tvåan över jullovet. Och då har ju denna härliga kurs inte bara
behandlat maschiiiinelemänt utan även innehållit spår av entreprenörskap
inom stenkrossindustrin i Sydafrika, Latinamerika. Such education! Much street
knowledge! Redaktionen tror stenhårt på er och räknar med en liknande siffra i
nästa nummer, speciellt med tanke på att ett 40-tal av er snart inte ens kommer ha
access till källaren vid det laget.
M3: Reglerteknik, Knut Åkesson, 30-ish%
ERE FEST? Nä det är bara ERE033 som står för dörren. Kanske var det här Sveriges
bäst planerade kurs. Och det är väl en jäkla tur med tanke på vilken mastodont
till kurs det här är. Ifall Reglerteknik hade varit en dinosaurie och hade levt på
den tiden då dinosaurier levde hade den kanske hetat Reglerteknikosaurus,
men namnet är inte så viktigt. Det intressanta är nämligen att den hade varit
JÄTTESTOR och JÄTTEARG och den hade säkert ätit upp dig i ett nafs, trots att du
glömde duscha i morse. Så därför är de 70% som drog det långa strået/valde sten/
vann slantsinglingen och klarade kursen tacksamma för det. Resten borde köpa
dinosaurieförsäkring.
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Annons (MUU och Lindholmen)
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M-ord testar underhållning
Med tanke på temat för denna tidning så tror ni säkert att vi varit och kollat på gladiatorspel,
då det var den främsta underhållningen under antikens Rom, men där har ni fel. Det vi har
varit och provat på är spex, och inte vilket spex som helst utan Chalmersspexet Vera och
deras uppsättning av ”Al Capone”.
Det första man slås av när man kommer in i RunAn är den goa stämningen som finns i
M-ord
(spexet)
hela lokalen.
Allatestar
gäster,underhållning
varav många själva
varit med i tidigare spex, är glada och pratar
förväntansfullt med varandra. Mängder av ordvitsar och härliga sång- och dansnummer
bjuds vi på under kvällens gång, och hela föreställningen är fylld med fart och fläkt. Ibland
kan det vara svårt att höra vad de sjunger så ett stort plus är att sångernas text syns på en
skärm ovanför scenen, så att vi i publiken ska kunna hänga med.
Det som skiljer spex från vanlig teater eller musikal mest är att publiken är delaktig i
föreställningen. Beroende på hur mycket vi applåderar efter ett sångnummer så kan vi få
se ett nytt nummer eller samma som vi nyss såg fast på ett nytt sätt. Som publik behöver
man inte heller sitta tyst under föreställningen utan det är en avslappnad miljö där vissa
slänger in lite tjoande eller en rolig kommentar under pjäsens gång. Efter första akten, i
pausen, blir även alla i publiken bjudna på en punsch, eller alkoholfritt alternativ, och får
mingla med alla som är med i spexet. Vi i M-ord tycker absolut att ni också borde gå på en
föreställning med Chalmersspexet Vera, det sägs ju trots allt att man inte blir Chalmerist
förrän man har varit på spex.
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Rolig historia om gladiatorer
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Kom och ät frukost med MUU!

Nu närmar sig tentorna och detta betyder att det återigen är dags för MUU:s
muumsiga pluggfrukost! Nu på söndag kl 9:00. Det kommer bjudas på mycket
godsaker, bland annat nybakat från Bakmaskinen och det är såklart gratis
för alla Maskinare!
Vi vill även välkomna alla Maskinare att delta i våra öppna tisdagsmöten i
Loungen kl 12.00. Kom ihåg att ni alltid kan alltid kontakta oss om ni har
frågor/problem som rör utbildningen.
All facts, no bullshit
MUU

Hälsa på
Våra Nya
MUUare!
Innan jul Þck vi
tillökning med tre
nya MUUare.
Klara från M2,
Alexander och
Alexandra
från M1.
Välkomna
till MUU!
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Programmet informerar
Hej alla M-studenter!
Jag hoppas att ni har kommit igång väl med studierna efter det minimala juluppehållet och tentaperioden. Jag skulle
tycka det var bättre med ett ordentligt juluppehåll och att vi förlängde vårterminen med en vecka i juni. Det skulle
leda till en full studievecka efter jul och ett ordentligt juluppehåll. Någon som håller med?
Som ni säker hört talas om har vi fått en ny studievägledare, Joel Eriksson, efter Lilian som numera arbetar med sjöprogrammen. Joel har snabbt satt sig in i programmet och i våra förutsättningar för att kunna stötta er och ge bra råd.
Joel hittar ni på studentstöd i Lilians gamla rum, eller via e-post joel.eriksson@chalmers.se eller via telefon 031-772
68 45.
Chalmers omorganiserar, antalet institutioner kommer att minska till 13. Det skall inte påverka grundutbildningen.
Vi har en grundutbildningsorganisation som ligger utanför institutionerna och beställer kurser från institutionerna
men lärare och kurser kommer att få nya hemvistelser. Det som mest berör oss är att Tillämpad mekanik (TM) och
Sjöfart & marin teknik bildar institutionen Mekanik & maritima vetenskaper, Produkt- och produktionsutveckling
(PPU) bildar tillsammans med Material- och tillverkningsteknik (MoT) och en avdelning från TM institutionen
Industri- och materialvetenskap, Signaler och system blir Institutionen Elektroteknik medan Energi och miljö blir en
del av Institutionen Rymd-, Geo- och Miljövetenskap.
Vi har precis fått svaren på 2016-års alumnenkät som skickades ut till de som tog examen under 2013. Resultaten
är uppmuntrande, 60 % angav att de hade relevant jobb innan examen och efter 6 månader hade alla relevanta
arbeten. De huvudsakliga arbetsuppgifterna som dominerar är beräkning/simulering, produktutveckling/
konstruktion och projektledning. När det gäller branscher arbetar de flesta inom fordonsbranschen, sedan energi
och därefter verkstadsindustri. De flesta, 60%, är verksamma i Göteborgsregionen, 20 % är verksamma i övriga
Sverige och resterande 20% är verksamma utomlands. När det gäller hur nöjd man är med utbildningen som helhet
är medelvärdet 8,4 på en tiogradig skala vilket är mycket högt. På frågan vad man skulle vilja ha mer svarar många
programmering, CAD, FEM, elektroteknik men också ekonomi, ledarskap och kontakter med näringsliv. Man vill
egentligen inte ta bort något. Vi får helt enkelt bli effektivare och på sikt kanske ha fler valbara kurser.
Programmet har precis köpt en laserskärmaskin som skär i mjuka material och graverar i allt. Maskinen kommer att
stå i kurslabbet och bli tillgänglig för alla via XP. I kurslabbet finns också tre 3D-skrivare som är tillgängliga för alla
via XP. Jag är mycket tacksam för samarbetet med XP och deras engagemang för alla M-studenter. Vi delar visionen
att bygga upp ett ”Makerspace” i kurslabbet. Näsa steg är att fylla ett skåp med handverktyg och därefter kommer
lödstationer, oscilloskop och ett sortiment av komponenter införskaffas.
Programrådet har precis fördelat sista omgången Teknikföretagenstipendier. Vi hade rekordmånga bra ansökningar
och var tvingade att säga nej till flera bra ansökningar. Stipendierna kommer att delas ut vid sektionsmötet i lp4.
Jag ser framemot ett fortsatt trevligt och värdefullt samarbete under vårterminen!

Mikael

Johan

Joel
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Väder

