Ledare
Det svenska språket är fullt med konstiga gamla ord; ståndpunkt, pengapung, knivslida, korvstånd. Dessa ord
har funnits hur länge som helst och är inte konstiga på något sätt. Sveriges ordförråd blir större för varje år
som går, och de mest underliga ord förs in i ordböckerna; nyligen lades ordet ”podda” till. Med tiden händer
det också att ord av någon anledning får en ny innebörd, exempelvis ordet fett.
Det ﬁnns också en hel del ord som används på fel sätt. De får därmed en felaktig innebörd. Det stora utbudet
av skällsord som ﬁnns att tillgå består till stor del av sådana ord, som egentligen har uppkommit i ett rent
beskrivande syfte och från början inte har någon nedvärderande mening alls.
Om man ser på vad komiker kan komma undan med för skämt nu för tiden jämfört med för ett antal årtionden
sedan märker man att det blir mer och mer ”okej” att skämta om värre och värre saker.
Man kan dock fråga sig vad som är roligt att skämta om, och kan man skämta om allt? Det ﬁnns nog lika
många svar på denna fråga som det ﬁnns människor.
En publik kan ta illa upp av ett skämt som framförs på ett dåligt sätt, men om skämtet hade framförts annorlunda
skulle det kanske gå hem. Jag tycker att man ska kunna skämta om allt i ett öppet samhälle, dock får man tänka
efter mycket noga på vad man säger och hur man säger det.
Jag tycker att maskinsektionen ska vara ett föredöme för Chalmers, eller för vem som helst. Vad har vi
för jargong här, behöver vi kanske se över vad vi tycker är okej? Vi borde se över innehållet i allt från
vardagssamtalen till sittningarnas sånghäften och gyckel.
Utöver de ovan väl valda orden: Hoppas att Du också tycker att årets redaktion har ﬁxat fyra grymma nummer
som skänkt långa härliga pauser i tentaplugget. Nästa år kan mycket väl bli det näst bästa i M-ords historia.
Tack för detta år mina mördare!
Andreas Martinsson
Chefredaktör 07/08
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Olof Räjtar
Vårvädret
Årets väder skiljer sig inte fullkomligt från fjolårets.
Det är en i sanning underbar sol som skiner och regn ser
man, förvånande nog, knappt överhuvudtaget. Räjten
måste dock dras ner en aning, eftersom den höga graden
av pluggande i det närmsta omöjliggör solexponering.
Grillning
Grillning skall enligt de lärde vara det bästa som hänt
sedan färdigskivat bröd. Många hävdar att skrivande
själv tillhör denna skara av privilegierade människor,
och själv är han inte helt sen att ge medhåll åt de båda utsagorna. Det ﬁnns per deﬁnition i princip ingenting
som inte går att grilla och det mesta blir avsevärt godare, exempelvis burgers. Ett avdrag på grund av allmänt
bök måste dock göras.
Condeco
Med det enorma kapital och den skyhöga inkomst (-4998kr i månaden, reds. anm.) man besitter, slänger man
allra helst pengar omkring sig. Det ultimata sättet måste vara att betala barocka summor för livsviktiga saker
som kaffe, och då helst i kombination med en halv ostfralla. Utför man denna procedur på Condeco en till två
gånger per månad kan man illa kvickt uppnå en brutal kassadekadens.
Sista minuten i micron
Tid är ett intressant begrepp. Gör man underhållande och roliga saker går den som bekant oerhört fort.
Vad som är än mer intressant är hur långsamt den kan gå. Topp-tre-listan måste utgöras av följande: på en
renommerad tredjeplats kommer självfallet att kolla på en kille som kollar på färg som torkar. Den givna
andraplatsen innehas som bekant av de sista tio minuterna av föreläsningen. Förstaplatsen är dock tillägnad
den sista minuten i micron. Långsammare än så kan tiden faktiskt inte gå.
Fysiken-Julio
Alla som tränar eller för den delen någon gång tränat på fysiken måste ha sett den ökände Fysiken-Julio.
Med sitt långa, lockiga hår, orangea hemmaklippta linne och de kortaste shorts som någonsin skådats,
svänger han vikterna med ﬁness. Varje gång man ser honom imponeras man av de hemmagjorda övningarna
kombinerade med den välbekanta övningen ”ryggsläng med skivstång”. Alldeles extra tufft är det att denne
guldhalsbandsbeprydda glamgymmare nummer ett beﬁnner sig på fysiken dygnet runt; man stör sig nästan
inte alls överhuvudtaget. Pluspoäng för att det faktiskt är en rätt kul grej.
Gordon
För sista gången i denna eminenta studenttidning, och förmodligen tillika i världshistorien, har det blivit dags
att räjta Gordon. Det kan rapporteras att denna unge man skött sig i det närmsta skrupelfritt. Skrivande har
tilldelats extra måltider, mufﬁns och en rad välförtjänta komplimanger om storhet och fördelaktigt utseende.
Bland legenderna (5-poängarna) ﬁnns nu Gordon och julsnusen. Grattis!
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Varför det är bättre att plugga än att ha sex:

OBS! Bilderna har ingen anknytning till nämnda examinatorer.

Kuggligan

43% Linjär Algebra
Carl-Henrik Fant
M1

38% Mek &hållf 1
Mikael Enelund
M1

30% Tillverkningsteknik
Anders Kinnander
M2

Vi var nog ﬂera som anade oråd
när Fant på första föreläsningen
kungjorde att han skulle försöka
vara så precis som möjligt för att
inga missförstånd om vad som
kunde komma på tentan skulle
uppstå. Och därmed hade han ju
all rätt att kugga de stackars
M1:orna...

…och eftersom Enelund inte
vill vara sämre än sin kollega så
kuggade han de som på något sätt
lyckas klara matten, eller i alla fall
ganska många – andra plats är ju
inte illa pinkat det heller.

Än en gång hamnar Anders på
tredje plats med
Tillverkningstekniken.
Vi gratulerar till prispallen men
han får kämpa hårdare om han
ska kunna mäta sin förmåga med
de andra.

Du kan oftast hitta någon att göra det med.

5

Pyssel & sånt
Redaktionens egna Rebus-Ola har varit i farten igen. Som vanligt var det väldigt få rätta svar på
förra numrets pyssel. Rätt svar på rebusen var: “Varför har hockeyspelare jättevita tänder?”, vilket
ledde fram till en gåta där svaret var “De borstar dem efter varje mål”. Lycka till och som vanligt
mailar ni “rätt” svar till mord@mtek.chalmers.se

Svårt Sudoku!
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Bra röj i fredags?

Stegvis
5

4

3

2

1

Sport

Idrottsman
född 1959 i
Biskopsgården.
Var kontroversiell
invigningstalare för
Stockholm Pride
2007.

Denna fotbollsspelare är den enda
förutom Tomas
Brolin som fått
betyget sex getingar
av Expressen, detta
efter en stark insatts
mot England i
VM-kvalet 1988
på Wembley.
Jobbar idag som
expertkommentator.

En av fyra med
samma förnamn
som var med och
vann UEFA-cupen
1982, vann själv
Guldbollen året
därpå samt 1988.
Utomlands har han
spelat i PSV
Eindhoven,
Fiorentina och
Liverpool.

Sonen Tobias är
fjärde generationen i
familjen som spelar
för IFK Göteborg

En av Sveriges
stora fotbollsspelare
under 1980-talet,
mittback i både
klubb och landslag.
Har efter
spelarkarriären
varit tränare för bl.a.
FCZ.

Öhl

Ljus fyllig lager
med viss beska där
exportvarianten har
artikelnummer 1412
på Systembolaget.

Burken är gulaktig
med ett naturmotiv.

Marknadsförs
med prisbelönta
reklamﬁlmer där en
VM-94 hjälte och en
blondin från Bollnäs
medverkar.

Delar av namnet
återﬁnns på plats
79 i det periodiska
systemet.

Bryggs av Spendrups i Vårby utanför
Stockholm men
namnet för tankarna
norröver.

Svensk geograﬁ

Är i traditionell
mening ingen ås
utan en horst som
har bildats genom
parallella
förkastningar.
Högsta punkt är
Högalteknall som
mäter 226 meter
över havet.

Låg i början av
1600-talet i
Danmark och var
länge ett av
snapphanarnas
starka fäste i
kampen mot den
Svenska armén.

Åsen sträcker sig
från Hovs hallar i
utkanten av Båstads
kommun till
Örkelljungatrakten.

Ligger på gränsen
mellan Skåne och
Halland.

1985 gjordes den
första utredningen
om ett tunnelbygge
genom åsen.
Tunneln är
fortfarande inte
färdig.

Maskin

Uppfanns redan
1827 av
engelsmannen
Edwin Beard
Budding. Det dröjde
dock tio år innan
den första
hästdrivna varianten
kom, och ytterligare
50 år tills den
ångdrivna kom.

Maskinen användes
till en början först
och främst för att
underlätta utövandet
av sport, den ersatte
då ett gammalt
redskap som idag
mest förknippas
med döden.

Nuförtiden ﬁnns den
i många olika
varianter, både
med och utan
ratt, bensin- eller
eldrivna och även
självgående.

Används av de
ﬂesta villaägare
framförallt på
sommaren.

Vanliga märken är
Stiga, Husqvarna
och Klippo.

Figur

Denna
sydafrikanske
magnat dök upp
i Sverige första
gången 1960.

Skapades 1956 av
Carl Barks, han är
en sparsam anka
med fattig bakgrund
och har i Sverige
även kallats Gnidus
Hårdén.

Han är en av de
mer framträdande
biﬁgurerna i Duck
Tales-serierna, där
han dock gjordes om
till skotte eftersom
Sydafrika var ett
känsligt ämne 1987
då serien startade.

Drar sig inte för
att liera sig med
Björnligan, Magica
de Hex eller andra
skumma typer.

Joakim von Ankas
värsta rival om titeln
“Världens rikaste
anka”.

25 – 20 poäng: Du rockar!
Du är en riktig allvetare. Björn Hellberg och du kan nog bli bästa vänner eftersom ni delar liknande intressen. Självfallet är
det bara femmor i ditt betygsprotokoll, alternativt bara U:n då du bara har tittat på tv den närmsta tiden.
19 – 15 poäng: Såja!
Välkommen till Volvo, villa och vovve. Du är liksom de ﬂesta i detta avlånga land, en riktig Svensson. Allt skall vara precis
sådär härligt lagom. Du är en mogen stoﬁl i sina bästa år. Grattis till medelmåttan!
14 – 10 poäng: Går du på Lindholmen eller?
Du har valt att studera på fel Campus. Ledsen att upplysa dig om detta. Självklart är det inte försent att ångra sig nu. Ett
annat alternativ är Handels där de ”räknar” matte.
Under 10 poäng: Har du en extra kromosom?!
Lyckas du med bragden att endast kamma hem 10 poäng i denna Quiz kan du packa väskan och åka hem till mamma igen.
Där får du både mat och kärlek, det kan du behöva.
Rätt svar: Sport: Glenn Hysén, Öhl: Norrlands Guld, Svensk Geograﬁ: Hallandsåsen, Maskin: Gräsklippare, Figur: Guld-Ivar Flinthjärta

Om du blir trött kan du sluta, ta en paus och komma tillbaka och fortsätta där du slutade.
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Cortègedagboken 2008 - Kan det bli bättre?
Stärkta av förra årets segersvit, var
självförtroendet bland medlemmarna i
CP (CortègePojkarna) det enda som lyste
starkare än solens strålar. I vanlig ordning
hade styrkan utökats sedan tidigare. I år
var det tolv tappra hjältar som steg in på
byggplatsen till sina sex bilar.
För att ha alla nödvändiga verktyg till hands
såg CP till att genast besöka gårdvaren för att
plocka på sig allt som kunde tänkas behövas.
När väl verktygen var införskaffade var
förutsättningarna för att ﬁxa en myshörna
i sitt temporära näste mycket goda. Stolar
och soffor slets ut ur de närmaste bilarna och
placerades sedan strategiskt mitt i solskenet.
För att på ett rättvist sätt kunna utvärdera
myshörnans mysfaktor krävdes en byggdricka.
Myshörnan ﬁck efter en utförlig och noggrann
bedömning betyget ”riktigt najs”.

CP:s alla ekipage samlade, kortet är taget längst upp i den Trojanska dalahästen.

Tyvärr visade det sig att årets cortégelåt var ett riktigt bottennapp, men inte ens M. A. Numminens låt kunde
lägga sorti på sommarstämningen. Det var bara att hoppas på att vädret skulle förbli såhär hela byggveckan.
Stärkta av byggdricka påbörjades raskt arbetet med att göra samtliga fortskaffningsmedel fullständigt omöjliga
att känna igen. Förutom att bygga hann CP även med att, bland annat, delta i tävlingen som går ut på att välta
bil på tid, en årlig tradition, vilken CP vann med den otroliga tiden 0,86 sekunder. Det har kommit på tal att
tiden på något sätt är felaktig, men då domaren bestod av en opartisk CCC:are inses det lätt att detta bara är
lösa rykten.
Tv4 var på plats vilket för stunden var trevligt, trots att de inte hade tillåtelse att beträda cortègeområdet.
Såhär i efterhand var det inte så roligt med tanke på vad som hände. En lokal förmåga vid namn Jerry Boman
kände tydligen ett stort behov av att uttrycka sina egna negativa åsikter angående cortègen, samtidigt som han
såg till att förlöjliga och kränka ett antal byggare.
Efter att mail samt kommentarer på hemsidan anlänt till den regionala nyhetskanalen, bad Tv4 vänligt om
ursäkt för händelsen nästa dag. Dock ﬁnns ingen ursäkt från Jerry personligen. Alla gillar inte cortègen, men
att en sådan reporter får jobba på något seriösare än Se&Hör är för oss ett frågetecken. Hela intervjun har gått
att se på tv4/göteborg, men verkar nu vara borttagen.

En lång vätske- och pizzapaus i myshörnan.
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Övriga reportage har varit mer
positiva; Christoffer a.k.a.
Hornet är rätt nöjd över sin
intervju med kanal lokal där
han blir kallad för ”en riktig
man” av den söta kvinnliga
reporten. De övriga var inte alls
avundsjuka.
Men nu, över till byggena!
Trojanska Dalahästen
Byggare: Emelie, Martin samt
en konstant och ständig väntan
på Evert.
Emelie sågar konstruktionen totalt.

Martin ser gay ut.

Syftet med den Trojanska dalahästen var att enligt en gammal beprövad metod ta över Norge. För att göra det
behövs en Mitsubishi Galant -93, ett ton plankor samt ett höftat antal stålproﬁler.
Bilen anpassades för att matcha det vackra vårvädret genom att rutor och tak togs bort i en hast. En
stålkonstruktion restes sedan på bilchassiet för att säkerhetsställa att spänningen från spårvagnsledningarna
vid kontakt skulle kunna ledas ner i fordonet. Därefter kläddes den hållfasthetsberäknade balkkonstruktionen
med träpanel, Emelie gjorde här ett hästjobb med spikandet som pågick under ﬂera dagar.
När det var klart blev hon tvungen att stiga ner från sina höga hästar för att upptäcka att brädorna borde
målats innan de spikades upp. Med hjälp av en truck
slapp hon i alla fall riskera livet för att få hästen röd.
Däremot fanns det andra (läs Hornet) som gärna
balanserar på höga höjder, man kan nästan tro att han
tecknat en ny invaliditetsförsäkring och saknar poäng
hos CSN. Att stå på stumpen av en utstickande planka
tre meter upp i luften med sågen i ena handen och
ett fast grepp om något som skall sågas bort i andra
handen kan man faktiskt börja undra. Fast med förra
årets Sahlgrenskabesök i minnet (se M-ord nr 2 -07)
var det ingen som var förvånad.
För att ge hästen en ﬁnish monterades det luckor,
unionsﬂaggor målades, och det skrevs ett fyndigt
rim på sidan som antydde att Norge var på väg att
invaderas:
Med en ständigt minskande här
vi av grekisk historia lär
med hemslöjdad häst tar vi landet i väst.
Resultatet blev en knappt 4,5 meter hög trofé som
lyckades ta hem priset ”Bästa lösnummer”.
sNel hEsT
Boken får aldrig nog.
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Horny Horn

Jossan utan tjockisdräkt.

Finns den verkligen där?

Dammsugaren
Byggare: Hornet, Jossan och Gabbe
Meningen med denna anordning var att städa upp bland gator och torg genom att tillverka en gött stor
suganordning. För att genomföra detta erhöll byggarna en Nissan Sunny -91, två kilometer VP-rör, fem hundra
kvadratmeter tyg, en cykel samt en grådaskig stol.
Projektet inleddes med att ta bort hela överdelen på bilen följt av att svetsa fast en ram av tunna stålrör. På
ramen fästes VP-rör i bågar, så att de bildar stommen på dammsugaren (ungefär som revbenen i bröstkorgen).
Allt detta genomfördes på två dagar, sedan avstannade arbetet en del; man får ju inte bli klar i förtid! Den
listige Hornet drog en vit lögn för Jossan och sade att han inte kunde sy, vilket resulterade i att den alldeles för
snälla Jossan ﬁck sitta och frysa i en mörk kall container med en symaskin som enda sällskap.
Dammsugarslangen tillverkades på ett sätt
liknande själva dammsugaren, tyg och VP-rör
är alltså vitala ingredienser. Då slangen skall
framföras framför själva suganordningen
behövs en drivanordning. Den fungerade
så att Hornet ﬁck cykla på en hemmagjord
pytteliten trehjuling som gömts strategiskt
inuti slangen.
Som tack för ALLT syende ﬁck Jossan den
tvivelaktiga äran att iklädd en tjockisdräkt av
skumgummi med tillhörande bikini i modell
XXXL, efter bästa förmåga springa framför
Fettsugen runt halva Göteborg (efter att hon
sytt den förstås).
Den måste ju faktiskt veriﬁeras genom ett
funktionellt test!
Fettsugarens sidor pryddes med de vackra orden
”Jag suger fett”, följt av ELEKTROSUX.
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Bildtext överﬂödig.

Elmered: “Fan, va gött att de andra jobbar
så bra...”

Lilla O

Gurra dansar...

Lång-kort
Byggare: Elmered, Gurra och Lilla O.
De ovan nämnda såg det som en grov miss av Saab att inte tillverka en gräddvit aslång limousine samt en
riktigt riktigt kort racerbil med ﬂames, och åtog sig att göra detta själva.
För att ﬁxa biffen fanns två Saab 900 att tillgå.
Den ena bilen kapades i höjd med bakdörrarna, och den andra strax bakom A-stolparna. Bilarna rensades
på inredning och den ”långa” bakdelen passades in med den ”långa” framdelen och följaktligen de korta
delarna med varandra. Sedan ﬁxades bromsar, bränsletankar, elektronik samt tre avgassystem – den första
provisoriska lösningen måste bevisligen inte vara den bästa vilket byggarna insåg när det första avgassystemet
ledde avgaserna rakt in i racerbilens kupé. Lite elaka ﬂames och en ful gråaktig plaststol applicerades vilket
lyfte helhetsintrycket väsentligt.
Den andra bilen, limousinen, blev en riktig glidare. Under byggveckan fungerade den även som en temporär
lounge. När bilen framåt slutet av veckan fått en ﬁnish i form av gräddvit lackering fylldes den genast med
lättklädda damer som tillsammans med byggarna gled runt på stan. Okej, det sista stämmer nog inte, men man
får väl önska!
Arbetet gick förvånansvärt fort, speciellt med tanke på att det ofta bara var en person (läs Elmered) på plats,
som således ﬁck dra det tunga lasset.
Den lilla bilen blev hysteriskt rolig att köra, dess effekt i förhållande till sin ringa vikt erbjöd en rapp
accelerationsfas. Om man istället stampade på bromsen gick bilen upp på framhjulen och kofångaren, vilket
inte är helt vanligt.
The Ultimate Saab v. 2.0
Byggare: Lådbil, Snygg-Lars och Agge.
Efter förra årets publiksuccé med the ultimate Saab, föddes självklart idén att följa upp med v2.0. Den går ut
på att dela en Saab på längden istället för tvären. Delarna ska sedan kunna kopplas ihop och isär så att de kan
köras var och en för sig eller som en del, precis som den första versionen.
Det är positivt om det går snabbt.
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Det som fanns att tillgå var två Saab 900, två
125cc mc-motorer (utan kopplingsschema),
samt ett mc-bakhjul med sving.
Bilen rensades totalt för att med hjälp
av tigersåg och vinkelslip dela taket mitt
itu. Sedan byggdes en bärande ram som
såg till att bilen inte skulle slå sig när den
återstående delningen genomfördes. Detta
bygge är troligtvis det som förbrukade ﬂest
tigersågsblad och kapskivor, närmare 71
respektive 101 stycken för att vara ungefär.
Under slutskedet av detta jobb gjorde
tigersågen som Ulrika Schenström, det vill
säga lämnade in. Både till vårt och ALLA
andras förtret. För att kunna styra den
högra delen monterades en ”extra” ratt med
modiﬁerad styrväxel, just på högersidan.
En Lådbil med motorproblem.

Kommer tv4 snart eller?

Nu var det bara motorer, bensintankar, gas-, broms- och kopplingsanordningar som saknades. Lilla O lyckades
få fram ett elschema till en av motorerna. Med hjälp av detta och ett kopplingsschema till en helt annan MC,
samt hjälp av Gussoh ﬁck vi även liv i den andra. När bakdreven och kedjorna äntligen anlänt kunde först
bakhjul och sedan motorerna monteras.
En ”häll-vetes” massa wirar drogs, och bilarnas interiör tog mer eller mindre formen av olika räkneexemplen
i mekanikboken.
Det skulle senare visa sig att den ena motorn inte fungerade, så en ny motor ﬁck hämtas från närmaste
lådbilsgarage. Denna installerades på samma tid som ett Formel1-pitstop. När det väl var dags att åka
havererade bland annat bensinförsörjningen av olika anledningar. Den sista dagen minns byggarna knappt, det
gick så fort. Trots detta existerar ändå en loggbok över just sista dagen för de kämpande:

Ett riktigt kap!

12

00:30 Sista dagen var det äntligen dags för
provkörningar, tyvärr blev CP utkastade från
området precis innan de ﬁck pröva bilarna…
06:30 Efter lite sömn stod CP och knackade på CCC:s
port utan att bli insläppta.
06.32 De blir nekade och går istället till XP för att
svarva ﬂänsar till avgassystemet.
07:00 Äntligen ﬁck CP beträda området.
10:00 Strax efter provkörningen upptäcktes att en
motor var trasig. Större delen av dagen gick
till att försöka återuppliva motorn, detta var
dock lika tröstlöst som att ragga på prinsessan
Madeleine.
15:00 Beslutet togs att hämta en motor i ett
lådbilsgarage. Bilresan dit och tillbaka var i
bästa Getaway-Stockholm-stil…
16:00 Den nya motorn anlände, och den gamla motorn Snygg-Lars tänder en cigg med hjälp av skumgummi.
kapades ur.
17:30 Den nya motorn är monterad.
17:45 Motorn gick ﬁnt på tomgång och nya wirar var dragna.
Det mycket oväntade motorproblemet hade försenat det resterande arbetet, så i panik försökte större
delen av CP hjälpas åt att få bilarna kördugliga.
18:30 Beslutet togs att runda av arbetet och göra ett sista försök att köra iväg med de två halvorna.
18:50 Bilhalvorna körde iväg och kom nästan 50m. Bilen med den nya motorn dog på grund av att det inte
kom någon bensin, tanken hade lösts upp av bensinen och satt igen bränsleledningar/förgasare. Istället
för att ge upp och bogsera /putta/bara köra med en halva försökte de tappra byggarna att in i det sista
laga de båda halvorna. När CCC sedan kom med den bittra domen att ekipaget var så pass försenat att
det inte ﬁck delta, släpptes allting och grabbarna gick och drack öl (och smidde planer).
Slutligen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla ekipage (utom då the ultimate Saab v2.0) tog sig runt utan problem.
Lilla O blev utskälld av CCC för sin omilda körstil.
Första dagen lyckades Agge bli av med två sejdlar på lika många timmar.
Hornet orkade inte cykla mer än till Gibraltargatan (dags att dra ner på rökningen?)
Dalahästen var en riktig publikfriare.
Jossan svettades genom 3dm skumgummi (bantningsknepet var dock lyckat för på kvällen såg
hon mycket smalare ut).
Hornet blev så till sig att han skar loss Jossans bikini med kniv.
Mot alla odds återfanns samtliga verktyg som hämtats ut under veckan.
Inte ett enda besök till Sahlgrenska behövde genomlevas.

Sjysta rattar!
Du kan sluta tidigt, utan någon som helst skamsenhet.

Cortègebilderna kommer från CFFC.

Var det då värt det? Kommer CP bygga nästa år? - Självklart!

Agges sejdlar efter två timmar
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Quarnevaldagboken 2008 - Den vilda jakten på H

Hjältarna i väntan på att tåget ska starta.

När Cortègen avgick utan ”The Ultimate Saab v.2.0”, blev det ett antiklimax. Visst är det kul att
bygga, men att inte få köra är som att inte få torka sig efter man skitit. Att spara bilen till nästa år var
emellertid inget alternativ, det är XP som lever på gamla meriter. Med några(!) glas öl i sig, bestämde
idioten Lådbil att bilen skulle upp till Quarnevalen, vilket är Stockholms motsvarighet till Cortègen.
Martin och Hornet var inte sena att haka på. Även Larsen, känd från Rustet, blev invald i CP så att han kunde
få åka med. När en ny, hemmagjord, plåttank sattes in så startade motorn. KKK (KTH Karneval Kommitté)
kontaktades och med Brandt i spetsen ﬁxades boende och gratis slutfest1-biljetter. Kåren ställde dessutom upp
med en gratis bil för denna PR-kupp. Bilen lastades med lite packning och mycket öl (som tyvärr tog slut redan
första kvällen). Nu kunde CP:s roadtrip börja2...
Vid ankomsten sent på fredagkvällen var öltältet stängt. Sällskapet lyckades då hitta en bastu full med folk så
natten blev både kul och tung. På lördagmorgonen skulle det sista på bilen ﬁxas. Lådbil lyckades gå lite fel,
så när han kom dit var allt klart. En KKK-tjej såg väldigt skeptisk ut när hon såg skicket på chaufförerna; hon
avslutade sedan med att säga: ”Jaja ni dricker väl inget nu, i alla fall...?”
När bilarna skulle ställas på plats i tåget gick självklart en motor sönder. Problemet löstes med lite stressmek

En bild säger mer än tusen ord.
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Våra största (och minsta) supporters.
Erbjöd ﬁn hjälp med att varva motorn.

och mycket najtråd. Därefter avnjöts vädret liggandes på en gräsmatta, där det för övrigt kunde konstateras att
det fanns MYCKET ﬂer och snyggare brudar på KTH än på Chalmers. Det är lätt att förstå varför han H är så
kåt, samt att helium är kul…
Man behöver inte förklara att bilen var en succé utan dess like. Efter lite övning gick det ganska bra att
sätta ihop halvorna – tills dockningsanordningen gick sönder (någon hade glömt svetsa den). Motorerna gick
varma - som tur var kunde folk spruta vatten på kylaren och förarna, vilka också behövde kylas av (tänk på
H). Den motor vi fått låna av CCC ﬁck bränslestopp efter drygt halva varvet och ville därefter inte starta. När
en KKK-tjej påpekade att slutet av tåget var nära, ﬁck andra halvan av bilen köra vidare och äntligen kunde
vi köra om lite bilar, vilket var bra ur kylsynpunkt. Gissa vilket ekipage vi såg till att bevaka genom att ligga
strax bakom...
Sedan var det en liten mysig slutfest1 där bara de 1600 som stod KKK närmast var inbjudna. Färden till
sittningslokalen företogs med ett abonnerat tunnelbanetåg. Åkturen ägnades åt att lära 08:orna ordvitsar,
”det sa din morsa med”-skämt och hysteriskt roliga Naj-skämt. Väl framme gjordes upptäckten att ölpriserna
varierade mellan EN och tio kronor, vilket inte gjorde stämmningen sämre3.
Slutligen kan konstateras att det extremt vänliga bemötandet fått fördomarna om dryga Stockholmare att
stryka på foten.
Om CP ska till Squalp4 nästa år? Självklart, H är ju trots allt inte funnen.
1 Uttalas på engelska.
2 Hornet ﬁrade genom att knäcka en bärs.
3 Den enda som var lite butter var Hornet. Han hade vid det här laget insett att hans ölande på uppvägen också betydde att han ﬁck köra hem.
4 Quarnevalen går bara var tredje år. Däremellan hålls en mindre vattenburen variant som kallas Squalp.

Övre halvan: Ekipaget som i löptexten utsattes för “lurpass”.
Undre halvan: Ja, det var ganska mycket folk.
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Kafferundan - M-ord går på par
Första torsdagen i läsvecka fyra varje läsperiod hålls den traditionsenliga Kafferundan, icke att
förväxla med Pubrundan. Särskilt traditionsenlig är väl i och för sig att ta i; den första torsdagen i
läsvecka fyra i läsperiod fyra är den första Kafferunda som M-ord känner till.
Som brukligt på dryckesrundor på Chalmers gäller
det att gå på par, det vill säga ta minst en dryck
på varenda vattenhål på campus. I detta fall ett
godtyckligt antal olika kaféer. Plus ett extra stopp
på Cortégens byggplats - där vi för övrigt ﬁck
gratis kaffe, utan byggrock. Vad kan vara bättre än
kaffe i solen med trevligt sällskap av en gammal
CCC:are och att få se när andra arbetar? Inte så
mycket faktiskt.
Eller jo, ett de sittande CCC:arna skulle vara lika
tillmötesgående som de gamla. CCC 2008 var
mycket skeptiska till att M-ords intentioner med
kaffedrickandet var av seriös karaktär. Löjligt
säger vi.
Vi började på Kemi, vi hade hört att brudtätheten
skulle vara hög där. Visst var det hög procentsats En glad testpatrull på brudtäta Kemi.
tjejer, hela 100 %. Problemet var bara att det var fyra personer där, men statistiken ljuger aldrig: bara brudar
på Kemi. Kaffet var gott, dock smakade de inte så bra som Bultens, men vad kan man förvänta sig? Lokalerna
var inte heller något extraordinärt, omysigt och rörigt.
Kosan styrdes vidare mot I. Nere på I var det fräscht och stilrent, hade vi förväntat oss något annat? Kaffet
införskaffades och vi satte oss ner för att avnjuta detta. Tio minuter senare var den andra kaffekoppen för
rundan avklarad. Redaktionen började nu känna att kaffet la sig i magen, men den tappra testpanelen gick
vidare. Nu var det Fysik som var nästa anhalt. Tyvärr kan vi inte ge någon beskrivning på hur kaffet smakade
för vid det här laget hade smaklökarna tappat sin funktion. Vi gick helt enkelt med en konstant smak av kaffe i
munnen. Efter den tredje koppen kaffe började koffeinruset kicka in på riktigt, och i snabb takt utan att kunna
betygsätta närmare avverkade vi: Väg och Vatten, Einstein, Kiosken på hörnet och Kårrestaurangen. Efter
restaurangen skuttade vi på lätta och höga ben vidare till Byssjan.
Inne i Byssjan luktade det kanelbulle, som vanligt. Det ger en hemtrevlig och lugnande känsla. Våra magar
var rätt tomma vid det här laget, men vi motstod bullen och tog en kopp kaffe i stället. Vid det här laget var i
alla fall kaffesuget mer än mättat, men vad gör man inte för det sociala. Kaffet avnjöts dock under tystnad med
dagens GP, trevligt. Varningens ﬁnger höjs dock för att ﬁka i Byssjan under dagtid, stressigt värre.
Efter Byssjan var det ovan nämnda Cortègeområdet som gällde. Där fanns många smaker att välja mellan, vi
testade två; vanligt kaffe och mocka. Smakskillnaden var inte särskilt stor, men sällskapet av en gammal
CCC:are drog upp trivseln avsevärt.
På vägen till Linsen blev testpanelen plötsligt en aning fnissigare och vingligare. Kafferuset var snart fulländat.
Det enda som behövdes var en kopp på Linsen. Här var stämningen på topp, ja, vi hade roligt i alla fall. Vi kan
inte heller här utvärdera kaffesmaken, men vi tror att den säkert var bra. Kaffet var i alla fall varmt, så varmt
att en i testpanelen brände tungan. Attans att vi inte var i USA då hade vi kunnat tjäna 2,9 miljoner dollar
motsvarande 21 945 562,8 kronor räknat med inﬂationen och 1992 års dollarkurs.
När kaffet hade avnjutits, halvsprang vi mot bibliotekets. Det nyrenoverande kaféet känns som Byssjan, fast
lite annorlunda. Det kanske är för att det är Byssjan fast lite annorlunda. När vi hade blivit betjänade av en tjej
som tittade lite skumt på oss, satte vi oss för att dricka vårt kaffe. Biblioteket är ett bra ställe att sitta på om
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man vill spana på människor från många olika sektioner på Chalmers.
Efter koppen kaffe på biblioteket var det bara ett ﬁk kvar. Vårt alldeles egna, Bulten. När vi steg in genom
dörrarna kände vi att allt stämde. Trots att koffeinet vid det här laget hade stigit oss över öronen så var vi
hemma. Det är som de säger, borta bra men hemma bäst.
Summa summarum säger vi att det är svårare att gå på
par under Kafferundan än på Pubrundan. Det är lika
lätt att fastna på ett vattenhål på de båda rundorna,
men kafferundan skapar ett större illamående än
pubrundan. Fast efter riktigt mycket kaffe får man ett
sjukt härligt rus och man skrattar åt det mesta, ungefär
som pubrundan alltså. Bortsett från att magen vänds ut
och in. M-ord lägger alltså sin röst på pubrundan.
Godast kaffe: Bulten
Flest brudar: Kemi
Flest toaletter: Byssjan
Flest killar: Ingen aning
Mysigast: Bulten
Sexigaste kaféet: Bulten
Flest sålda kaffe: Bulten
M-ord förbehåller sig rätten att de eventuellt kan missat något kafé och att detta ﬁk då utgått från bedömningen. Dessutom kan vissa kaféer ha
fallit i glömska då testpersonalen var kraftigt höga på koffein. Det åligger vinnarna i respektive kategori att bjuda M-ord 07/08 på fritt kaffe deras
resterande chalmerstid.

Du skäms inte om dina föräldrar kommer på dig när du gör det.
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Din guide till Stureplan
Drömmer du om att umgås i innekretsarna på Stureplan? Tänk att få skåla i champagne med
kungafamiljen (eller Maddes kompis kompis syskons hunds katts matskåls ägares brorsa)! Du tror
kanske att du inte har råd, men med vår lilla guide och lexikonet nedan är du redo att svinga arm med
Sveriges samlade intelligensreserv.
Frisyren
Vax eller gelé är alldeles för dyrt - använd istället två deciliter olivolja för glansig ﬁnish. Massera in oljan i
håret och använd sedan kam för att få det tight bakåtslickat mot hjässan. Ledordet är ”inbakad”.
Kläderna
På överkroppen passar lillasysters rosa blus
perfekt. Det ska ju vara tight och uppknäppt! En
bra tumregel är två knappar. Knäppta alltså.
Byxorna är ett lätt val; snuskigt tighta (tänk
kondom), färdigblekta ljusa jeans. På riktigt varma
(läs: stekiga) dagar går det bra med vita byxor.
När du är i Båstad eller på Troppan (se nedan) och
använder uppvikta- eller kortbyxor bör du ej ha
strumpor i dina dojjor. Fotbeklädnad är viktigt; de
riktiga lirarna kör med Gucci eller Tod’s, men du
nöjer dig såklart med att kirra ett par sjysta loafers
på Skopunkten.

“Bra där, skön där.”

Brillorna är också en viktig del. Som tur är behöver de inte se bra ut, kolla bara att märket är rätt. Kan bli dyrt
dock, så du ﬁxar förstås kopior på Kiviks marknad. De ska täcka större delen av ditt och din polares ansikte.
More is more.
Sättet
Nu är du klädd för succé, men lika viktigt är ändå beteendet och språket. När du träffar på en (ny) person
gäller kindpuss à la sydeuropa, oavsett könet på vederbörande. Värj dig också för dansgolvet in i det sista.
Välj istället att ”sittdansa”, med ena armen oroligt vevandes i huvudhöjd, kring det välfyllda drinkbordet. Du
måste dessutom alltid låta överdrivet glad och använda Lidingö-i (som egentligen kommer från västkusten).
För att vara riktigt på det torra är det också viktigt att du lär dig några grundbegrepp. Var till exempel inte rädd
för att överanvända ord som klockers, sköners och liknande. Påpeka ofta och gärna att ”det är skönt liksom”,
och vid händelse av pinsam tystnad kan en fras som ”bra där, skön där” rädda stämningen och få igång
konversationen. Läs lexikonet nedan och börja njuta av ett nytt glassigare liv med Sveriges partyelit (alltså
den andra partyeliten, inte chalmeristerna).
Stureplansproﬁl, [stuu:re.plaa:ns.proﬁi:l],
syns ofta på nattklubbarna kring Stureplan,
med den senaste “innedrickan” i handen.
Arbetslös och ickestuderande, men med
storslagna planer. Trots nolltaxering gnäller
han över att socialisterna lever på hans
(pappas) pengar. Kännetecknas av
uppknäppt skjorta, tighta jeans,
bakåtslickat hår och ena armen vevandes
i luften. Potentiell narkoman och
våldtäktsman.
Bubbel, [bubb:äll], syftar på drycken
champagne; ett mousserande vin från
distriktet Champagne i Frankrike.
Dompa, [dhåmm:pah], smeknamn på Dom
Pérignon, en champagne som visar att
du har pengar. James Bond dricker den i
vissa ﬁlmer.
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Inbakad, [inn:baak:adh], syftar i detta fall
inte på Calzone eller annan inbakad pizza,
utan på en viss typ av frisyr där håret
kammats tätt emot hjässan med glansig
ﬁnish.
Kungafamiljen, [kung:ah.fa.mill.jänn],
vanligt förekommande i anekdoter från
Stureplan, även om berättaren i fråga endast
läst om dem i ”Se&Hör”.
Skumpa, [skumm:pah], se Bubbel.
Steka, [stee:kah], känna gunget och ha det
skönt, liksom. Har ingenting med
matlagning att göra.
Stureplatsen, [stuu:re.plattsen], plats i
centrala Göteborg - ej att förväxla med
Stureplan i Stockholm.

Troppan, [tråppan], smeknamn för SaintTropez [sang:trå.pee:]. Ort i södra Frankrike
där kändisar festar. Och där kändisar är,
där är Stureplan - men i bakgrunden.
Sköners, [sjöö:närsch], skönt, trevligt, bra
Klockers, [klåh:kärsch], klockrent, bra
Kanoners, [kah.noo:n.ärsch], kanon (ej
artilleripjäs), bra
Bra där, skön där, [braa: dää:rh,
sjöö:n dää:rh], universell stämningshöjande
fras som ej kräver samband eller ordagrann
innebörd.
Brillor, [brill.ehrr], solglasögon
Dojjor, [dojj.ehrr], skor

Föreläsningsförhöjande formuleringar
“Såna här bussolyckor sker ju inte bara i Sverige utan över hela landet.”
Magnus Kilian, gästföreläsare, Mekanik och hållfasthetslära del 2, M1
”Men nu ska vi istället prata om den lokala uppvärmningen som drabbar hela världen i Göteborg”
”Var det någon som visste det? Har ni fuskat och läst kursboken”
Jan Linder, Industriell Produktion och Organisation, M1
Om det är deﬁnitionen kan vi helt ärligt säga att vi aldrig skulle fuska
“Nu har jag roterat hela paketet”
Mikael Enelund, Mekanik och hållfasthetslära del 2, M1
Kommentarer överﬂödiga...
“Som en främmande fågel i fel miljö”
Carl-Henrik Fant, Linjär Algebra, M1
“Som en Chalmerist på stan”
“Allt vi kan glömma är bra”
Gunnar Johansson, Termodynamik, M1
Bra fest i lördags?

Muntligt, bildligt eller skriftligt - föreläsarna kommer inte undan med någonting!

“Tänk inte!”
Carl-Henrik Fant, Linjär Algebra, M1
Du, den har vi redan testat och det fungerar inte!
“Det går ju inte att leva på 75 000 per år…”
Jan Möller, Industriell Ekonomi, M2
Säg det till CSN
“På Chalmers måste man läsa det som är svårt, för det kommer på tentan. På Handels är det tvärtom. Det svåra
behöver man inte läsa, för det är ingen som förstår ändå.”
Jan Möller, Industriell Ekonomi, M2
Slutsats: Vi är bra dumma som inte går på Handels
“Man skall aldrig provocera examinatorn, det enda som händer är att jag blir arg… Och det är inte så bra!”
Carl-Henrik Fant, Linjär Algebra, M1
Och en lärarfant glömmer aldrig...
“Jag köpte en jacka för 3 600, då ska den inte vara gjord i Kina”
Jan Möller, Industriell Ekonomi, M2
Jodå, men då ingår sömmerskan (hon kan diska också).
“Jag vet inte hur jag ska förklara det… plant! Plan böjning, vi böjer, i plan!”
Mikael Enelund, Mekanik och hållfasthetslära 1, M1
Men du lyckades ändå! Glasklart!
“Lite speciell fantasi måste man ha, kanske enklare på en fredagskväll”
Carl-Henrik Fant, Linjär Algebra, M1
Det är nog säkrast att hitta nåt mellanläge...
“Den gamla skolans män som… som inte är döda riktigt än.”
Peter Hansbo
...kan man alltså tala illa om ett tag till?
Då du öppnar en bok behöver du inte fundera på om den har öppnats förut.
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Kvartalets bus - Ett aprilmail
Den som deltog på årets andra ordinarie sektionsmöte vet redan att kvartalets bus tilldelades Rickard
Lorentzon i M3 för det sköna spratt han spelade cirka 200 personer den första april. För er som inte var där
- kvartalets bus tilldelades Rickard Lorentzon.
Den första april ﬁck samtliga M3:or tillsammans med en del andra teknologer ett mail med avsändaradress
“Ladok”. Mailet visas i ﬁgur.1.

Brevet ﬁck stort gensvar; cirka 40 personer kontaktade programmet och undrade över beskedet om underkänt i
Matematisk statistik på grund av dåligt uppförande. De (ﬂesta) berörda hade ju inte haft mer än en föreläsning
i ämnet i fråga. Äldre studenter som redan klarat kursen ﬁck också mailet och ringde från sina utlandsvistelser
hem till Sverige för att få klarhet. Det mest långdistanserade samtalet kom ända från Taiwan.
Chalmers administrationsavdelning är “all over” händelsen och ser allvarligt på det som skett, vi hoppas att
historien slutar lyckligt.

Färgprov:
Falu rödfärg
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Murphys lagar
Ni har med största sannolikhet hört talas om lagen om alltings jävlighet, även känd som Murphys lag.
I grund och botten förtäljer den sanningen; det vill säga kan någonting gå fel så blir det så. Lagen får
ett otal följdlagar, varav en del presenteras nedan, och med största sannolikhet har läsaren själv råkat
på minst alla.
Lagen om kablar
Kan en kabel eller ett snöre trassla in sig i något så gör det i regel det.
Lagen om kedjefel
Om möjligheten ﬁnns att ﬂera saker kan gå snett, kommer samtliga att gå snett och i den ordning som
orsakar mest skada.
Om du låter allt gå sin gilla gång, kommer det att gå från dåligt till sämre.
Om du upptäcker att något kan gå snett på fyra olika sätt och vidtar åtgärder för att förebygga dessa,
kommer ett femte sätt som du är fullständigt oförberedd på omedelbart att dyka upp.
Tillägg: Det kommer att vara omöjligt att rätta till det femte felet utan att förstöra åtgärderna för ett eller
ﬂera av de andra felen.
Lagen om tid och tidpunkter
Om något kan gå snett kommer det att gå snett, och vid sämsta möjliga tillfälle.
Allting tar alltid dubbelt så lång tid att göra som du tror.
Vad du än bestämt dig för att göra måste du göra någonting annat först.
Lagen om misstag
Naturen står alltid på det glömda misstagets sida.
Om allting ser ut att gå bra har du uppenbarligen missat något.
Lagen om selektiv gravitation
Sannolikheten för att mackan skall landa med den smörade sidan nedåt är direkt proportionellt mot hur
dyr mattan är.
Ett okrossbart föremål landar alltid på den enda ytan hård nog att förstöra det.
Lagen om pluggande
Hur sammanhängande en skrift är, är omvänt proportionellt mot dess relevans.
Lagen om vätska
Inget glas kan innehålla en tiondel av den mängd vätska som alstras när du spiller ut glaset.
Den vise läsaren har nu insett texten ovans antydan om saker och tings tendens att gå dåligt. Det enda redaktionen kan tillägga är: Le, för imorgon blir det värre!

Information till gemene teknolog:
Sittande styre börjar detta allmänna meddelande med att tacka för sig och går raskt
över till att kungöra våra varmaste tack till alla engagerade personer vi mött under
vår tid på maskinsektionen. Det vi mest under vårat år varit stolta över är den
gemensamma strävan att förbättra sektionen, med alltifrån småsaker som glada tillrop
till lite projekt som att vi äntligen gör något med Winden.
Vidare vill vi välkomna alla nya som har energin, engagemanget, drivkraften och
framför allt lusten att utveckla vårt hjärtebarn M-sektionen: Välkomna!
Väl mött
M-Styret 2007/2008
Om du inte avslutar ett kapitel får du inte ett rykte som ‘boktjusare’.
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Habba habba!
Nu är våren äntligen här, solen
skiner och M.A.K. sjunger stad i ljus
(juice) för fulla muggar! Med tanke
på att vi går mot varmare tider kan
det sitta ﬁnt med ett effektivt sätt
att släcka törsten på… Vi i M.A.K.
kan rekommendera att skaka
ﬂaska och vill därmed påminna
er, våra kära maskinkamrater, om
att vi som vanligt håller häfv varje
tisdagslunch i Winden. Kom och
testa lyckan!
Märkesförsäljningen är nu igång
på riktigt, även pins och slipsnålar
ﬁnns. Det är bara att komma ner till
M.A.K.-rummet eller ringa oss till vårt nya nummer: 0764-144722 (har ni något annat på hjärtat, slå
en pling då med).
För er som tänker ta hand om våra kommande nollor: glöm inte att se till så de inte missar
M.A.K.grillen, som antagligen kommer vara det bästa som händer under hela nollningen!
Kärlek till er alla, kjk M.A.K.

Kirchhoffs lagar

Fru Kirchhoff lagar bullar

Herr Kirchhoff lagar träd
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Fru Kirchhoff lagar psyket

Herr Kirchhoff lagar paraply

Herr Kirchhoff lagar motor

Ur arkivet
Sista sidan nummer 8, 1970.

Du kan göra det, äta och se på TV på samma gång.
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Göteborgsvarvet - Varje göteborgares
[mar]dröm, sista delen
Så var det dags att knyta ihop säcken. När vi lämnade våra hjältar sist hade vi hopp. Hopp om bra tider
i ett ärofyllt varv. Hur har det gått med träningen? Hur går det för utmanarna? Och framförallt; när
ska redaktionen sluta ställa frågor?
I skrivande stund är det mindre än en månad kvar till Göteborgsvarvet. Redaktionen har länge hoppats på att
våra hjältar skall börja träna. Nu har vi gett upp. De är inga hjältar, bara två stackars små lata maskinteknologer.
Det är bevisat en gång för alla; M-ord 07/08:s chefredaktör och kassör är två levande exempel på det gamla
ordspråket ”mycket snack och lite verkstad”. Tjugoen kilometer, det är långt det. Det krävs träning för att klara
av att springa så långt. Sorry grabbar, varvet kommer inte gå bra för er. Anders kommer aldrig mer få spela
fotboll. Synd. Andreas kommer nog bli hånad ett tag, men sen är det inte mer med det. Frågan är ju egentligen
vad Vendi kommer att säga. Kommer hon bli besviken? Hon har trots allt redan ritat alla framsidor.
En hel sektion har engagerat sig i denna tävling. M-Styret har utmanat, programmet ställer upp, phaddrar har
hört av sig och det har till och med utlovats en fest som belöning. Men inte har Andreas och Anders orkat
springa. Vad skall man egentligen göra för att motivera dem? Behöver någon springa med en prinsesstårta
framför dem för att de skall känna sig motiverade? Ja, vi vet inte.
M-ord har i alla fall fått sina framsidor, och vilka framsidor sen... Det har vi Vendi Andersson att tacka för. Nu
återstår bara 21 km för cheﬁs och kassöris. Även om M-ords representation inte är den bästa så kommer många
maskinare ställa upp i Göteborgsvarvet. Vi kommer hålla tummarna för dem allihop, fast mest för mördarna.
Kom gärna och heja på, det är alltid skönt att se andra som kämpar. Ni kanske blir inspirerade själva och vill
vara med nästa år. Då kanske maskinsektionen kan ställa upp med ett helt lag. Eller så kanske ni tycker att
det var fruktansvärt bra att ni själva inte ställde upp. Valet är helt fritt. Redaktionen kommer i alla fall att vara
där och dokumentera allt. Speciellt Andreas och Anders målfoton kommer bli intressanta, om de kommer dit
förstås.
Resultatet från tävlingen anslås snarast efter varvet på M-ords hemsida. Tyvärr kan det inte tryckas i tidningen,
eftersom den går i tryck innan varvet avgörs.
Snipp, snapp, snut. Så var denna saga slut.

Lika som bär

En Jaguar?
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En man med biljardbollar i munnen?

Programledningen informerar
Läsåret 07/08 är snart slut och vi vill tacka för ett mycket gott samarbete och
önska en trevlig sommar!
Ett läsår, ett liv!
Av läsåret återstår nu bara en tentamensperiod, redovisningar av projekt
och ett Göteborgsvarv, sen får vi alla ett välförtjänt sommaruppehåll. M3:s
kandidatarbetsprojekt redovisas måndagen den 2 juni och presentationerna är
öppna för alla.
Vi har precis fått söksiffrorna till höstens antagning till civilingenjörsprogrammet i
maskinteknik. Glädjande är att antalet studenter som har M som första handsval
har ökat med 10% jämfört med föregående år. Det betyder att trenden med svagt
minskande söktryck har vänt. Vårt M-program befäster också sin position som
landets populäraste M-utbildning! Ett stort tack till alla studenter som har arbetat
med rekrytering! Våra masterprogram är också populära och till hösten kommer vi
att ha mer än 400 masterstudenter varav ca 1/3 internationella.
Arbetet med att utveckla och förbättra M-programmet fortsätter. Mycket av
arbetet sker i programrådet där studenter, lärare, administratörer och näringsliv
är representerade. Vill ni vara delaktiga i utvecklingen av programmet så
rekommenderar vi att ni engagerar er i Maskins utbildningsutskott (MUU). Till
hösten kommer vi att arbeta med miljö och hållbar utveckling i kurserna och i
programmet. Vi arbetar med integrering i kurserna och målet är att ta fram en
plan där det tydligt framgår vad vi gör och hur det hänger ihop. En annan sak
som vi skall se över är de valbara kurserna i M3. Vi hoppas kunna erbjuda en
programmeringskurs i ett objektorienterat språk t.ex. Java.
Under våren hålls diskussioner med institutionerna avseende genomförande av
kurserna 2009. I dessa diskussioner är det mycket viktigt för oss att ha underlag
från er studenter så se till att ni fyller i kursenkäter och framför synpunkter, både
till kursernas studentreferensgrupper och till oss. I ett fåtal kurser har vi fått
indikationer på att saker inte fungerat ordentligt och detta kommer vi förstås att ta
upp vid samtalen med institutionerna.
Högskoleverket har inbjudit svenska universitet och högskolor att nominera
institutioner, program eller andra organisatoriska enheter till utmärkelsen
”Framstående utbildningsmiljö” 2008. Chalmers har i år nominerat M-programmet
och vi har formulerat en ansökan där vi bl.a. inkluderat era åsikter, framförda via
teknologsektionens styrelse.
Till slut vill återigen önska er en mycket trevlig sommar. Vi ser redan framemot att
träffa er och alla nya studenter till hösten!
Programledningen
Annica, Lilian, Mikael och Johan
Du behöver inte ställa ner din öl för att göra det.
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Thomas & Linus – M-studenter som rullar vidare
Många får inte sitt exjobb att bli mer spännande än bandet på Volvo. Är du själv rädd att inte hitta
något intressant, spännande och framförallt roligt examensarbete som har kopplingar till de fantastiska
maskinkurserna? Har även du slut på idéer av vad du kan göra av dina sista månader på Chalmers? Då
ska du höra på två killar som ﬁxade en resa som de sent kommer att glömma.
Thomas och Linus sitter med var sin
rykande kaffekopp i ett konferensrum
på SKF. Båda har gått maskinteknik
(självklart) och tog examen nu i februari.
För en sekund kommer minnen tillbaka
från kafferasterna i Bulten. Som många
andra blev deras sista arbete på skolan
deras exjobb, men kanske på ett lite mer
annorlunda sätt. De gjorde detta för SKF
på andra sidan Atlanten, närmare bestämt
i USA. De hade som uppdrag från SKF
att besöka gruvindustrin på plats för att
undersöka marknadspotentialen för en
produkt. Under en månad åkte de mellan
olika gruvor för att ta reda på hur stort
intresset av SKF:s nya lagerlösning var.
”En skillnad på den nya lagerlösningen
gentemot de ‘vanliga’ lagerlösningarna
är att lagret kommer färdigmonterat i
lagerhuset, istället för att lagret och lagerhuset kommer separat och man behöver montera ihop dessa på
plats. Detta lämpar sig bra i en smutsig miljö som gruvor är. En fördel med den nya lagerlösningen är just att
den förhindrar själva lagret att exponeras i den smutsiga och fuktiga miljön som ﬁnns i gruvor, eftersom det
kommer som ett ‘paket’, vilket i princip bara är att sätta på axeln. Det är dock lite dyrare att byta hela ‘paketet’
men det går mycket fortare och det är lättare, vilket tjänar ihop sig mångdubbelt då maskinerna inte behöver
stå stilla så lång tid”, förklarar Thomas.
Att resan gick till USA är främst för att deras gruvindustri är en betydande kund till SKF på den marknaden.
”Vi åkte mellan Wyoming, Colorado, Utah och Nevada, Pennsylvania, Maryland, N. Carolina. I dessa delstater
ligger många av USA:s 10 000 gruvor”, berättar Linus. ”Första synen av gruvarbetarna är stora karlar med
m(-)ord i blick, men så fort man börjar prata med dem är de hur trevliga och tillmötesgående som helst. Det var
inga svårigheter att ordna med besöken utan de var glada att få träffa ingenjörer från Sverige.”
Thomas och Linus jobbar nu båda på SKF sedan några månader tillbaka och trivs mycket bra. Trots SKF:s
110 fabriker och 43 000 anställda runtom i världen tycker varken Linus eller Thomas att det känns som ett
så jättestort företag. ”Det är mer ett litet stort företag, där man får fördelarna med SKF:s storlek och även
den gemenskap som man har på mindre företag. Folk känner varandra väl även om man sitter på andra sidan
jordklotet och alla på avdelningarna är väldigt lättsamma att ha att göra med. Behöver jag hjälp med en sak är
det bara att gå och fråga killen direkt eller så får man numret till en person i en annan världsdel som man kan
ringa för att få svaret på frågan. Det gör arbetet mycket lättare.”
Båda tycker att det var en härlig månad i USA. Ibland var det stressigt att hinna mellan gruvorna och vissa
dagar ﬁck de sträckköra upp mot 100 mil genom delstaterna. Men de ﬁck en stor livserfarenhet och Thomas
och Linus ser tillbaka på sitt exjobb med glädje.
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Nytt blod i gamla föreningar
Ytterligare ett inval till våra föreningar skedde under läsvecka tre, i läsperiod fyra. Det handlar alltså
om de föreningar där det inte valdes in några senaste sektionsmötet; välj in alla på samma gång och
det efterstundande invalskalaset blir på tok för festligt. Själva invalet gick smidigt där alla nominerade också valdes in på den plats de blivit nominerade till. Här följer lite information om de nya
föreningsfolken och vad de tänker åstadkomma under det kommande året.

XP – full fras framåt
Vi träffar Carl, Henrik, Anders och Mikael i nya XP-styrelsen nere i verkstan, mitt under pågående
cortègevecka. På stört erbjuds det kaffe, och nog vågar vi påstå att XP är den enda maskinförening som
har en dubbel moccamaster-bryggare att tillgå, något som givetvis imponerar. ”Däremot har vi bara en
micro numera”, ﬂikar Anders in; den andra omkom efter att en före detta medlem micrat en Billy’s i
dryga halvtimmen, något som resulterade i att micron brann upp.
Så här i cortègetider är det som väntat lite extra mycket att göra för XP, då de som bekant bidrar med diverse
lösnummer varje år. ”Det tar ju tid att köra sönder grejerna…”. I årets upplaga fanns två nyheter; en BajaMaja
och en svävare.
Första frågetecknet som rätas ut är varför de valde att söka just XP. Carl häver omedelbart ur sig att ”Dôle
tvingade mig”, och de läsare som var närvarande vid sektionsmötet vet mycket väl att Carl var utomsocknes då
han valdes in som ordförande. Det enda som behövdes för att övertyga mötet var en PowerPoint-presentation
och en personbeskrivning signerad Dôle. Sägas bör väl dock att Carl är långt ifrån ny nere i verkstan, då
han är medlem sedan mer än ett år tillbaka och spenderar en hel del tid där; bland annat för att nära sitt stora
musikintresse genom att bygga elgitarrer.
Namn

Post

Ålder

Kex eller kex?

Carl Davidsson

Ordf.

22

[keks]

Henrik Hellström

Kass./Sekr.

22

pass*

Anders Johansson

Bilman

22

[tjeks]

Mikael Petterson

Kursansvarig

24

[keks]

Målen för året är att ”bygga ﬂer lösnummer, ha mer kul och mer
jämställt”. Bilman har också en förhoppning om att pimpa Bruno och
då kanske främst genom att göra den just brun. ”Brunmetallic vore
snyggt”, säger han. Något annat som nämns är ﬂer uppkörningstider
för maskinerna.
Med anledning av det faktum att Henrik, utöver sin post som kassör,
blivit tilldelad ansvaret som sekreterare dyker en fråga upp om
huruvida XP har stadgeenliga möten. Denna fråga leder oväntat nog
till ytterligare ett uttalat mål för året, nämligen att försöka leta reda
på stadgarna. Låt oss hoppas att det hela slutar lyckligt.
* Detta svar godkändes inte till en början, men efter att Dôle presenterat en teori om att
kex [keks] och kex [tjeks] är två olika saker (dock med yviga protester från vissa håll) så
accepterades ett ’pass’ från Henrik.

Om du inte är säker på vad du gör kan du fråga din rumskompis om hjälp.
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Marm - sponsring på hög nivå
Han kom ensam, Svante Lindgren, utan backup från sina medmaskinare.
Tre stycken var vi som bombarderade honom med diverse frågor, men
det gick så bra så. Arvikabor kan tydligen tala för sig. Svante går tredje
året på den bästa sektionen och tyckte att ”det var dags att bli seriös”,
så då blev engagemang i Marm det självklara valet.
Mentorskapsprogrammet är det stora projektet som Marm andra året i rad
har styrt upp med 17 mentorer, varav de ﬂesta maskinteknologer. Detta
ger maskinarna en unik chans att skapa kontakter med näringslivet och
kanske ﬁxa sommarjobb eller exjobb. Det är även ett ypperligt tillfälle att
bredda sitt kontaktnät, dels professionellt men även privat. Svante har haft
ett givande utbyte med sin mentor Fredrik Mällo, chef på Volvo Logistics.
Marm utlovar ett år fullt av diverse arrangemang såsom studiebesök och lunchföredrag, precis som föregående
år. De ansvarar även för sponsringen på maskinsektionen, och har i år lyckats värva tre sponsorer från att ha
haft noll innan. Svantes mål är att ha tio stycken till nästa vår, men han poängterar att det krävs ett större
engagemang från studenterna för att uppnå detta. Vi ser fram emot året med nya Marm och önskar dem lycka
till.
Namn

Post

Ålder

Kex eller kex?

Svante Lindgren

Vice ordförande

22

[keks]

M-Photo - världens goaste roomies
Då M-Photo har den stora äran att dela rum med M-ord krävdes det inte mycket ansträngning för
att vara på plats inför vår dejt med dem; något som givetvis passade våra nyﬁkna, men ack så lata,
reportrar utmärkt.
Henrik är en kamerasnubbe. Genom sin uppväxt var kameran hans bästa
vän och följeslagare. Som Chalmersstudent vill han givetvis dela sitt
roligaste intresse med andra teknologer, och därigenom blev
M-Photo det självklara valet. Karl är lite mer av nybörjare med kameran
är. Även hans största intresse är fotografering och då han inte har så stor
erfarenhet hoppas han lära sig mer om just detta. Det tillsammans med
att han gärna ville känna samhörighet med en förening gjorde att han
valde M-Photo.

DÅ M-PHOTO HELST STÅR
BAKOM KAMERAN FINNS
TYVÄRR INGEN BILD PÅ
DE NYA FOTOGRAFERNA
ATT TILLGÅ. BEKLAGAR

Namn

Post

Ålder

Kex eller kex?

Karl Lindqvist

Ordförande

19

[Keks]

Henrik Fridén

Kassör

21

[Tjeks]

Ett uppdrag som föreningen ordnade åt asparna innan invalet var att fota på vårbalen. Detta skötte de galant
vilket uppskattades av de gamla medlemmarna (dessa bilder ﬁnns för övrigt att beskåda på M-Photos hemsida
www.m-photo.se). Ambitionen att få in ny utrustning är stor då endast en kamera känns otillräckligt. Dessutom
ser det proffsigare ut med lite coola prylar. M-Photo är en relativt ung förening och de har som mål att skapa
nya traditioner och sticka ut med föreningen runt om i sköna Göteborg. De ser gärna att de får uppdrag utanför
Chalmers eller att de samarbetar med andra fotoföreningar på skolan för att vidga sina vyer. Något vi själva
inte har något som helst emot då detta skulle innebära mindre tid för dem här och därmed att vi får ha vårt
“gemensamma” rum ifred!
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M-Styret - a.k.a Elevrådet
En fredagseftermiddag, då alla givetvis hellre ville gå hem, träffade vi våra nya rumsgrannar. Alla
var där i tid utom M-ord-medlemmen Henriksson, men det är vi ju vana vid. När väl alla var på plats
påbörjades intervjun av gänget med mest makt (men minst föreningsrum) på sektionen. Inledningen
var en smula trevande, och när dialogen väl kommit igång visade det sig ändå att ingen hade koll på
någonting.
Flera välbekanta ansikten från 07/08:s föreningsstab visar sig i det nyinvalda M-Styret. Inte för att de andra
är mindre välkomna, då nya ordföranden
välkomnas ända från F. Hennes primära
mål för året är att öka gemenskapen och få
alla att känna sig välkomna på sektionen
(vi hoppas att detta inte var en direkt
konsekvens av hennes mottagande förra
året här på Maskin). Hon vill jobba för att
gemene maskinteknolog ska kunna deltaga
efter eget tycke, såväl föreningsaktiva
som övriga studieteknologer. Om resten
av medlemmarna kommit underfund med
varför de sökt M-Styret eller inte lämnar vi
osagt, men de hängde snabbt på den uttalade
visionen utan ytterligare tillägg. Vi fann
dock ett undantag till detta, nämligen nya
utbildningsansvarige, M-Styrets tillskott
från årskurs ett. Med många idéer och planer
verkade ändå hans stora mål vara att få med
ﬂer nyblivna teknologer i Muu, detta för att
få ett bredare spektra än vad som är fallet just nu.
Namn

Post

Ålder

Kex eller kex?

Lisa Johnsson

Ordförande

24

[tjeks]

Anna Johansson

Vice ordförande

23

[tjeks] / [keks]

David Engerberg

Kassör

21

[tjeks]

Martin Johansson

Utbildning

21

[tjeks]

Soﬁa Eliasson

Sekreterare

21

[tjeks]

Anders Henriksson

IT-ansvarig

21

[keks]

Vi fortsatte med den viktiga frågan hur det känns att ha mindre föreningsrum än M-ord? Även om alla vet att
M-ord behöver ett större rum för att få plats med sina stora egon (reds anm). Till följd av detta propsade de
på att de ägde loungen, något de ﬁck äta upp när de ﬁck den givna följdfrågan om huruvida de skulle hålla
denna städad eller ej. På detta ﬁck vi först ett rungande nej, men dialogen fortsatte med spekulation om att
tvångsrekrytera ett M-Städ. Vettiga som bara M-Styret måste vara avslutades dock diskussionen med att ett
städschema kanske vore mer aktuellt, alternativt att den yngste medlemen skulle bli städansvarig. Detta skall
dessutom tydligen redan röstats igenom på ett högst inofﬁciellt möte.
Tilläggas bör att överlämningen är i full fart, så ﬂer mål kanske dyker upp inom kort. Vi tror starkt på dem
och vill samtidigt passa på att uppmana alla att referera till dem som ”elevrådet”, det tror vi de skulle tycka
var skoj.

När man är trött på det ena tar man det andra.
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M-Sex – 552 kg kärlek
Som den intelligente läsaren kanske redan listat ut antyder rubriken att det kommande årets M-Sex
har en genomsnittlig vikt på 69 kg. Något som, om man ska tro dem själva, kommer att öka alltmedan
deras ämbete som sektionens festﬁxare pågår - dock inte på samma sätt som föregående årgångars
sexmästerier. Målet för kommande år är nämligen att killarna skall gå upp i vikt medan tjejerna
skall gå ned. Något som kan resultera i att vi framåt hösten kan få se en kassörska springa omkring
med rumpan bar, till följd av det alltför stora byxvalet som gjordes i tron om ett successivt ökande
kroppsomfång.
Nu är ju inte den gemensamma ökningen i kroppsmassa
det enda uttalade målet de nya sexmästarna har. Bland
annat ﬁnns en förhoppning om att synas mer under den
kommande nollningen, men även under året i övrigt. ”MSex gör ju så mycket som de inte får cred för”, säger de.
Upp till bevis, säger M-ord. Som en del i målet att synas
mer höjdes röster om grymma gyckel, med lösryckta löften
om naken hud och kroppsmålningar. ”Kanske kan vi köpa
in M-Sex-speedos också”, menar festmästaren, men får
taskigt medhåll från sina jämlikar. Hur som helst så lär MSex gyckel bli något att hålla ett extra öga på under året.
Namn

Post

Ålder

Kex eller kex?

Emelie Sundqvist

Ordförande

20

[keks]

Sara Hastig

Kassör

21

[keks]

Anette Wall

Sponschef

20

[tjeks]

Ömer Yasar

Festmästare

21

[keks]

David Nilsson

Kulturchef

21

[tjeks]

Anders Karlsson

Öhlchef

21

[tjeks]

Daniel Cheramy

Hovmästare

22

[keks]

Erik Aronsson

PR-chef

24

[tjeks]

Övriga mål som nämns under samtalet är att rummet skall hållas rent och att skåp till rummet skall införskaffas.
”Vi ska städa bäst av alla efter gasquen”, är också något som utlovas, om än med efterföljande kompanigarv.
Huruvida detta syftar till det omöjliga i uppdraget eller löftets ringa betydelse låtes förbli osagt. Hovmästaren
propsar också på mer Mariestads vid arren, men får genast mothugg av öhlchefen.
Första arret för året gick av stapeln under cortègeveckan, där de hjälpte sina föregångare vid CM i fest. Temat
för kvällen var stekarfest och enligt vad redaktionen erfar var det hela en lyckad kväll; om inte annat så tyder
saknade byggrockar hos ﬂera deltagare på detta. Ett annat tecken som hintar i samma riktning är väl det faktum
att de faktiskt tog hem förstapriset i detta CM.
På frågan varför de valde att söka M-Sex var svaren på sätt och vis delade. Någon slänger snabbt in ett
konstaterande om att ”det är ett bra namn”, vilket redaktionen är beredda att skriva under på. Ett annat svar är
att man vill ”göra något vettigt”. Följdfrågan blir naturligtvis vad det innebär att just göra något vettigt, varpå
svaret blir att arrangera vårbalen. Just vårbalen är också ett arrangemang som de alla ser fram emot.
Innan vi skiljs åt hinner M-Sex också med att skicka en känga till M.A.K. genom att uppmärksamma oss på
att M-Sex alldeles egne Öhlchef innehar hela tre häfvmedaljer; detta att jämföra med den enstaka medalj som
alltså M.A.K. håvat (läs: häfvat) in.
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Rustet - från Sveriges alla vrår
Med mottot ”det som händer på rummet stannar på rummet” höll sig de nyinvalda i Rustet till en
början väldigt tysta, vilket givetvis talade för att allt värt att nämna hänt just där. Fascinerande då de
inte ännu fått tillgång till rummet i fråga. Ganska snart släppte dock blygseln och diskussion på diverse
dialekt var i full gång.
Först ut på frågeformuläret var givetvis varför de sökt just Rustet. Här verkade den övervägande anledningen
vara för att ha kul och engagera sig i något vettigt och seriöst för skolan. Eftersom det inte går att hitta en enda
inbiten Göteborgare i gänget ser de även föreningslivet som en utmärkt möjlighet att utöka umgängeskretsen
och träffa nytt trevligt folk, både från Maskin och - vi citerar - ”lägre stående sektioner”. Bra inledning Rustet,
vi gillar er redan.
Om det har med medlemmarnas spridning över Sverige att göra eller inte är oklart, men under mötets gång får
vi känslan av att kommunikationen sinsemellan kan behöva lite ﬁnslipning. När frågan ställs om kommande
tisdagslunchmeny propsar någon på att det blir en överraskning, varpå någon rabblar upp hela menyn. En
naturlig följdfråga på detta blev ju givetvis om de haft någon teambuildning ännu, och genast var diskussionen
igång om en øhlprovarkväll. Detta för att uppfylla åtminstone ett av de mål de har för året, nämligen att ha
bättre koll på øhlen som säljs under pubrundorna, något som tidigare varit under all kritik. Inte helt oväntat vill
de även utöka antalet øhlsorter till minst 60, ett rimligt mål tycker vi då detta skulle innebära en ökning med
hela 1,69%, dvs en øhlsort. Det spekulerades även om en hårkursgrogg innehållande øhl, ägg och olivolja. Vi
ser dock gärna att denna testas som ett moment under øhlprovningen innan den etableras på Windenpuben.
Namn

Post

Ålder

Kex eller kex?

Hanna Ekstrand

Ordförande

20

[tjeks]

Kim Olander

Kassör

21

[keks]

Sebastian Danielsson

Inköp-/PR-chef

20

[tjeks]

Andreas Robertsson

Arr-/Øhlchef

21

[tjeks]

Jennie Nordqvist

Windschef

20

[keks]

Augusta Sahlin

Intendent

19

[tjeks]

Trots att de valdes in för bara en vecka sedan verkar
de redan relativt överens om målen och planerna
för året. Utan inbördes rangordning vill de: synas
mer under nollningen, arrangera Stenhårt Café en
gång per läsperiod, förbättra gycklen och givetvis
dammsuga taket i Windenköket. Fokus hittills verkar
emellertid ha legat på att få kontroll över färgen på
sina overaller; sparkdräkterna är just nu något för ljusa
men framförallt alldeles för rena. Rödvinsﬂäckarna på
endast öhlpimplande Øhlchefens halsduk skylls dock
bestämt, men utan förklaring, på annan godtycklig
förening.
Sammanfattningsvis kan vi bara säga att deras
storslagna planer pekar på att det är ett gäng som vet
vad de vill, detta trots vissa missförstånd från andra sektioner. Nyligen blev de nämligen bjudna till PR-fest av
KFKB, en inbjudan som rent spontant känns som den borde riktats mot M.A.K. Självklart försöker inte detta
ödmjuka gäng ta brunoverallernas plats. Om M.A.K. tar hand om Asterix, så lovar Rustet dyrt och heligt att
lägga energin på att beskydda deras egen husgud, närmare bestämt Love. Väl mött!
Tänt ljus är till din fördel.
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Nya Mördare
Då sittande redaktion efter fyra nummer gjort sig skyldiga till massM-ord, och efter fällande dom
blivit fullständigt insnöade på internskämt, krävs oundvikligen nya mördare. Här följer således en
kort presentation av kommande års banemän.
Filip Thorstensson – chefredaktör
Han är från Fucking Åmåls grannkommun, men på den
värmländska sidan av länsgränsen, nämligen Säfﬂe. Bor
(typ) granne med Karl-Petter “grisdansande bonden”
Bergvall. Han seglar mycket på sommarloven i sveriges
största pöl, mer känd som Vänern. Filip är lugn och snäll
men till och med han kan bli förbannad. Om han får ordning
på nya M-ord återstår att se.

Karin Dahr - kassör
Karins svaghet är byggøhl, men hon gillar rödvin och ost
ännu mer vilket lämpar sig bra i redigeringstider. Eftersom
hennes föräldrar är hippies växte hon upp utan TV vilket
hon gläds av nu då hon har samtliga såpor att ta igen när
skolan blir för tråkig. Alla som hör henne tala märker att
tjejen kommer från Sveriges framsida Göteborg.

Anders Sjöstad – kaffechef
Bor i Vargön som inte är en ö. Anders spelar rugby vilket
medför att han är hänsynslös, således passar han som
mördare. Pendelavståndet till Vargön lämpar sig till hans
största intresse som kommer att bli att skriva artiklar i
M-ord. Annars gillar han att spela gitarr, dock hellre än
bra. Det kompenserar han emellertid med sin vackra
sångton. Mottot är att “en øhl är för mycket men två inte
nog”. Han spelar även Playstation en del för att undkomma
pluggandet. För övrigt blev Sergei Fockin stucken av en
geting i Anders trädgård.
Rickard Dahl – vin(n)are
En hockeytokig bonnpöjk från de innersta skogarna i
Västergötland, närmare bestämt Skövde. Spelar gärna
saxofon då tillfälle ges. Rickard började köra traktor när
han var två år gammal och att plöja och harva hörde till
vardagen innan chalmerstiden tog fart. Vill du bli av med
ditt CSN ska du spela poker mot Rickard. Detta är ett säkert
kort för att förlora ansenliga summor. Det är tidskrävande
men för Rickard går det skrämmande bra.
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Magnus Rhodin – IT-chef
Hembygd för Magnus är Vålberg i Värmland och han blir
därmed M-ords 2:a värmlänning. En gammal hockeylirare
som slutade för att ett kasst kontrakt erbjöds. Har nu
dragit sig tillbaka till da gangsta hood on’a da Hisingen,
och får nu nöja sig med hockey på teven. Hans förﬂutna
från nördlinjen på gymnasiet gör honom till en självklar
IT-chef.

Keyzer Soze – för eventuella tillkommande mördare
En kärleksfull (nåja) f.d. familjefar som tagit en paus i sitt
arbete som mafﬁaboss och aspirant på världsherraväldet,
för att bistå oss i M-ord. Han har ju trots allt rutin på det
här. Hans största fritidsintressen är blombindning och
styckmord.

Det är okej att tänka på någon annan medan du gör det.
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Vidga dina vyer
Sist ut i serien om andra sektioner är sektionen där ﬂest solbrillor och inbakade frisyrer syns. Sektionen
där de påstår att de var ute på Stureplan den gångna helgen, men i själva verket var på Gasquen, och
sektionen där studiemedlet kommer från pappa och inte CSN. Naturligtvis är det Industriell Ekonomi
(I) vi pratar om.
Industriell Ekonomi är en relativt ung sektion och såg dagens ljus 1983
och som de ﬂesta andra är det en dottersektion till Maskin. Programmet
startades eftersom steget mellan ingenjörer och ekonomer ansågs för stort, ett
mellanting var nödvändigt. De utexaminerade är alltså inte riktiga
civilingenjörer och inte riktiga civilekonomer, även om deras
titel säger att de är det förstnämnda.

Industriell Ekonomi
Grundat: 1983
Antal studenter: 700 st.
Skyddshelgon: James Bond
Sektionsfärg: Lila
Pub: Golden I

Ganska omgående valdes James Bond till skyddshelgon och det är väl inte konstigt; en
världsvan stekare är precis vad de ﬂesta I-teknologer vill bli någon gång i framtiden.
Sektionspuben är en ordvits på en av skyddshelgonets senare ﬁlmer - Golden Eye - och
ligger i I-huset i utkanten av Campus Johanneberg. En trevlig pub där man hittar en drös
maskinare framåt småtimmarna under pubrundorna. Använd gärna
oömma kläder då champagnesprut kan förekomma.
I föreningsväg syns INollK, QQ7 och I-sex mest. I tur och ordning
nollningskommitté, PR-förening och sexmästeri. De känns igen på
lila overaller eller accessoarer. För att verka lite extra märkvärdiga
springer vissa av dem runt i Canada Goose-jackor. Låt er dock inte
luras, ihärdiga rykten påstår att de är kopior importerade från
Folkrepubliken Kina. I:s motsvarighet till Maskins eminenta
och alldeles helt underbara sektionstidning M-ord heter Iqriren
och är en helt okej kopia på originalet.
Som M-teknolog kommer du i kontakt med I under andra året
då du läser kurserna Industriell Ekonomi (4,5p) och Industriell
Produktion och Organisation (4,5p). Då upptäcker du också de
ﬁna lokalerna nere i Landala och de modemedvetna lärarna. Läser
du tredje året och är less på balkberäkningar och diskussioner
om det bästa korrosionsskyddet ﬁnns även något mer lättsmält
mastersprogram på Industriell Ekonomi som alternativ, men väl
där visar det sig naturligtvis att du får lära dig att multiplicera
med hundra för att få ut procenten av ett bråktal.

4ǑͥU͝JHǣ˪ΠSȪ̢ͩOHǑSΠͩҙLǑSUZȜ͝JHȪ
Ǒ͝Mǣͧǚҙ̢͙OǑSȺiȪIǕS͝J̑ҕͥNǑSw
Det är positivt att hjälpa yngre människor att komma igång med aktiviteten.
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På grund av de tråkigheter som inträffat på sektionen vill vi be berörda om ursäkt och be samtliga att tänka
på hur vi beter och uppför oss. Vi har ett gemensamt ansvar för att de sånger, skämt och gyckel som framförs
är passande. I enlighet med studentkårens åsiktsprogram skall alla individer ”bära ett ansvar för den miljö,
den sociala kulturen, och de traditioner de deltar i”.
Alla skall trivas och ha roligt under hela sin tid på Maskinsteknologsektionen!
Undertecknat
Maskinteknologsektionen
genom M-Styret

Hört vid matbordet...

...och sett i Stockholm
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XP har fräs
Maskins medlemsförening eXPerimentverkstaden med cirka 200 medlemmar har synts extra mycket nu
i cortégetider. Förutom alla goa lösnummer som körs med full fräs varje år har två nya nummer i form av
en svävare och en fortskaffningsbajamaja tillverkats. XP anser sig vara ett gäng goa öppna killar och tjejer
med ett gemensamt intresse i verkstadsarbete. Andelen killar är övervägande, men så är ju fallet både på Mteknologsektionen och på Chalmers.
XP:s slogan lyder “vi har fräs”. Det har inkommit klagomål angående denna till Chalmers jämställdhetsombudsman, som för övrigt är en kvinna. Anledningen är att ordet fräs, enligt anmälan, kan syfta på manlig
erektion. Detta anses som lite oprofessionellt, grabbigt och löjligt. Ett ord kan ha ﬂera betydelser, fräs är just
ett sådant ord. Enligt XP anspelar ordet dels på att föreningen har en fräsmaskin, samtidigt som föreningen
är “fräsig”; de är häftiga/kvicka/roliga.
Programmet anser att det inte är konstigt att ändra en slogan om det ﬁnns folk som tar illa upp, samtidigt
som en sådan slogan inte skulle funka på ett stort företag eller någon annan förening som sponsras av
allmänna medel. XP tycker att den som anser att ordet fräs delvis syftar på manlig erektion har väldigt livlig
fantasi, och att det får stå för just den personen. XP trycker också på att de inte är ett stort företag, utan en
förening på Chalmers. De refererar senare till ett välkänt företag, med i sammanhanget anmärkningsvärt
namn, som tillverkar industrirobotar, KUKA. De anser sig göra de största och starkaste robotarna.
Det ﬁnns de som anser att det ﬁnns större problem att ta tag i här på skolan än just detta. Ibland ser man
dock inte skogen för alla träd. Det hela har resulterat i att “XP - vi har fräs” har bytts ut mot “XP - vi har
fras“. Om ett par år kommer ingen att fatta varför.
Har du några åsikter angående det ovan nämnda ärendet eller om jämställdhetsfrågor i allmänhet? Maila redaktionen på
mord@mtek.chalmers.se och berätta.
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Dumma frågor och spydiga svar
Jag har länge suttit på min kammare och undrat hur mycket M-ord redaktionen 07/08 egentligen kostar?
//LA
Hej LA! Du har ställt en mycket svår fråga, eftersom redaktionen sprider sig i ett stort prisintervall. Vi
kommer nedan presentera en prislista över redaktionen:
Chefredaktör Andreas MG: Redaktionens Volvo.
Kassörska Anders: Kanske den dyraste människan någonsin. Ren lyx!
Redaktör Horny: Osäljbar.
Sluggern Helena: En negerboll och en coca-cola.
Glamorskribent Olafur Stefansson: Billigare än Euroshopers dasspapper.
Rebusmannen Coola-Ola: Vinst om ni löser rebusen nedan.
Moralkakan Naddy: Budgivning pågår.
Den bortkomne Gabriel: Gratis om ni ﬁnner honom.
Pedanten Pilqvist: En bokhylla och 300 suddgummin erhålles vid avhämtning.
Redaktionens plutt Kickiliten: Tror sig vara väldigt dyr, men det är en typisk nidbild.
Hej!
Varför har tv4 så fula reportrar?
Mvh / CP
Tjena CP!
Först vill vi tacka för en underbar Cortège, som vanligt. För att svara på Er fråga: deras ledstjärna
och frontﬁgur Patrik Gel-Ékwall är en ful dryg och alldeles för självgod idiot som gick i bräschen för
vederstyggliga och dumma tv4-reportrar. Efter honom blev det såklart inﬂation på efterträdare, som tagit
det till nya nivåer. Senast i raden är tv4 Göteborgs eminenta (OBS! ironi) emoliserade Jerry Boman, som
har mage att håna Göteborgs största årliga arrangemang och dess hårt kämpande byggare. Han passade
även på att säga att Chalmerister hade smaklös humor. Smaklös? Har han inte sett sin egen frisyr? Det är
dålig smak om något
Hej M-ord! Hur kommer det sig att ni har access till styretrummet egentligen?
/Mördarsnigeln
Hej Mördarsnigeln!
Jo, det är nämligen så att när man blir invald i M-styret så drabbas man av akut lokal reumatism, i dubbel
bemärkelse till och med. Så fort man som styretmedlem tagit sig in i rummet och lagt ifrån sig sitt passerkort
så knyter sig ﬁngrarna något fruktansvärt. Detta omöjliggör proceduren att plocka upp passerkortet och
ta med sig det, vilket medför att när styretmedlemmen måste skutta iväg till föreläsning så blir passerkortet
liggande inne på rummet. Tur är det då att vi mördare har access så att vi kan släppa in dem igen.
Tja M-ord!
Jag har en liten fundering. Det är nämligen så att jag hamnat på sned fot med Centrala SnåldjäfvelsNämnden, samtidigt som jag inte fått tag på något sommarjobb. Har ni något tips på hur jag kan få lite extra
pengar i pungen över sommaren?
/Johnny NoCash
Hej på dig Johnny! Självklart
så har M-ord ett hett tips. Clay Mathematics Institute utlyste nämligen år 2·103 en belöning på 106
amerikanska dollar till den som lyckades lösa något av, de så kallade, Millennieproblemen; 7·100 berömda
problem inom matematiken som ännu inte lösts. När du nu står utan sommarjobb lär du ha tid över att ro
hem åtminstone ett av dessa miljonbelopp, eller kanske ﬂera av dem.
Lycka till!
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