


Nu sitter man här och prokastinerar som vanligt och tänker 
att sista numret från M-ord 16/17 borde vara något speciellt. 
Temat är ju det bästa som skrivits om någonsin, ingen 
tvekan. Men jag tänker också att denna texten som ledare 
har varit lite väl tråkig. Varje gång har jag skrivit det om vad 
som händer i läsperioden men det vet ju alla redan. Varför 
inte skriva lite mer personligt och kanske kul för en gångs 
skull, som på den gamla tiden?

Efter detta året som chefredaktör i M-ord har jag lärt mig 
massor. Att skriva till ”kan lite mer i ps än de som inte kan 
det alls” på cv:t och att M-ord faktiskt har en egen Wikipedia 
sida! Sedan får man ju inte glömma alla goa människor i 
redaktionen och hur kul det har varit. 

I sommar är det jobb som gäller här i götet och sedan på´t 
igen. Man kanske ska njuta lite av värmen (när det väl slutar 
regna) och tänka på att vi är ganska bra som läst ännu ett år 
på maskin och fortfarande lever. 
 
Så, vad är ett år med M-ord? Det kan vara impertinent och 
perfidt men också alldeles alldeles underbart.

Vi på redaktionen tackar för oss och önskar er en riktigt 
korvig sommar. 
 

Josefine Johansson
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Efter ett års väntan var det äntligen dags igen, Maskins förnämligaste 
årliga arrangemang - vårbalen. Dagen inleddes sedvanligt med ett försök 
att göra den där vackra håruppsättningen och make-upen man sett på en 
youtube tutorialen, frack och balklänning sattes på och likaså frackbanden. 

Därefter bar det av till fördrinkslokalen som i år hölls i Bellmans salonger, 
väl där blev man serverad snittar och ett (eller flera) glas bubbel. Det fanns 
även möjlighet att i fotostudion föreviga ögonblicket tillsammans med 
sin baldejt eller kompisar. Fotostudion, som smart var placerad mellan 
lokalens huvudsal och toaletterna, gjorde det omöjligt att på ta sig mellan 
de båda platserna utan att stöta på minst 3 personer. 

Efter att ha befunnit sig i fördrinkslokalen en lagom lång stund bar det av 
till den hemliga ballokalen och efter si sådär 451 034 meters bussfärd var 
vi framme. Vi hade åkt in i de ljuva skogarna i norr också kallat Lilla Edet, 
och man kunde snart se ett storslaget slott uppenbara sig mellan träden - 
vi hade kommit fram till Thorskogs Slott.

När man kom in i ballokalen slogs man av en atmosfär av sent 1800 tal. 
Längre in i slottet fann man lokalen Orangeriet, där man fick man leta upp 
sin plats längs de runda borden.

När alla till slut hade satt sig till bords presenterade sig Herman Lundberg 
och Anna Carbell som toastmasters och tog traditionsmässigt upp Livet. 
Efter detta var klart kunde förrätten, som serverats tidigare, förtäras. 
Denna rätt bestod av en utsökt Fröyalax, rökporter med rökt majonnäs, 
äpple- och ingefärsjuice, sojatapioka & forellrom. I och med att man var 
i full gång att äta startade man med kvällens första underhållning, ett tal 
för att uppmärksamma och uppskatta våren framfört av Anton Jansson. 
Kvällen fortsatte och huvudrätten serverades, framför sig befann sig 
plötsligt en utsökt oxfilé med oliv- och parmesansky och röstikaka och lite 
annat smått och gott och så fick man äntligen sitt vinglas påfyllt igen. 
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Sedan klev M-sex upp på scenen där de framförde sin egen version av Björn 
bröders “Är på väg”, där de sjöng om vårbalen (daah) och om att de bland 
annat “dricker vin” samtidigt som det politiskt korrekt visar upp att alkoholfria 
alternativ finns såklart. 

Efter att M-sex hade framfört sitt fenomenala gyckel gick Victor Brandt upp på 
scen och framförde storartat talet till kvinnan. Därefter, precis när efterrätten 
serverades, blev allt plötsligt svart, och 
nej… det var inte för att det hade druckits 
förmycket vin. Strömmen hade gått… 
Efter en stund kunde det konstateras att 
ingen propp hade gått sönder utan att 
elektricitet för hela området hade gått, 
personalen kom utspringandes med 
stora kandelabrar som de placerade 
på borden. Därefter kom hovmästaren 
utspringandes i högsta hugg med 
pannlampan på huvudet och fortsatte 
servera efterrätt och kaffe som att inget 
hade hänt. Kvällen fortsatte och M-sex 
började bli mer och mer oroliga inför ett 
eftersläpp utan ström, då som en blixt från klar himmel kom elen tillbaka! Denna 
fantastiska händelse efterföljdes av ett lika fantastiskt tal till mannen framfört av 
Elin Johansson. Sittningen slutades därefter av Kristan Ivancic, en gitarrist från 
M2, framförde feeling good av Michael bublé och sen sjöngs såklart stad i ljus!

Kvällen därefter gick som en vals! Man fick se på en sjuk eldshow (vilket var 
snäppet bättre underhållning än de 2 tidigare åren), det serverades drinkar i 
barnen, dansades och det åts såklart en väldans massa vickning, dvs kokt korv 
med brööööd <3

4



5



6



Cock-blocking, dick-derailing, phallus-foiling, clam-jamming, running clitoference och så 
vidare, och så vidare.. kärt barn har många namn. Eller som i detta fall: barn som förstör vad 
som kunde vart det mest mindblowing sex i hela mitt liv, har många namn.
Han hade en manbun, och inte på det där snuskiga sättet som killar som tror att de är något 
har en manbun, utan på det där carefree sättet som hunkiga George i Djungel George hade 
satt upp sitt hår om han hade brytt sig tillräckligt mycket för att göra det. Han var lång, jag 
har egentligen ingen aning om hur lång för han satt ned i en soffa, men i min fantasi var han 
minst 190 cm välskulpterad perfektion. Han hade en skjorta, återigen jag vet inte riktigt, 
det var mörkt, men jag tänker att han hade en skjorta, kanske floral print, eller en trendig 
t-shirt. En sak var iallafall säkert: om resten av världens män klädde sig som Liam Paynes så 
var han en solklar Harry Styles. 

Vi hade flörtat ett tag i soffan i det halvsvettiga Verum, han retades om att det inte verkade 
som att jag druckit något på varje ställe när jag gått par. Sen skrattade han, ett ljud likt 
änglasång; sötare än honung, åt mitt förslag att dricka 20 öl bara för att bevisa hur rimlig 
jag kan vara när jag är full. Nu när jag tänker på det så är jag inte helt säker på att han inte 
var en fylle-hallucination, jag hade trots allt precis gått varvet och klockan var 1:30. På något 
sätt känns det kanske rimligare att han var en hallucination än att något så fulländat skulle få 
tillåtelse att existera till att börja med. 

Hursomhelst, jag var precis på väg att berätta att när jag följer med honom hem senare så 
skulle jag be honom släppa ut håret så jag kunde fantisera fritt om att jag var på väg att 
genomföra samlag med Aquaman. Nu snackar vi inte den där töntiga, blonda Aquaman som 
alla alltid gör narr av, vi snackar full on Jason-Momoa-Aquaman från Justice League (2017). 
Jag tror inte han hade tagit illa upp och det gjorde bara det hela sexigare. 

Det var nu det hände, anledningen till att jag skriver detta. Min bästa amiga dök upp, Brutus 
till min Ceasar, Hans till min Anna, Judas till min Jesus, Quisling till mitt Norge, den där 
äckliga puckelryggiga saken till mina Spartaner, och hon cockblocka honom. Brutalt, in cold-
blood, så snabbt att jag inte hann reagera. 

Nu sitter jag här några dagar efter pubrundan och stirrar på hans instagram, den har inte 
blivit uppdaterat på nästan två år och det är enbart selfies han tagit när han vart på toa, ändå 
kan jag inte sluta tänka på allt sex vi kunde haft. Jag lyssnar på Adele och en tår rullar ned 
för min kind, det spelar ingen roll hur många gånger min kompis ber om ursäkt. Inget förlåt 
kommer någonsin penetrera mig som hans ***** kunde gjort efter att vi ******* i ****** och 
****** samtidigt som ***** hade *****. 

Så till alla fantastiska tjejer där ute som försöker göra sina 
väninnor en tjänst och cockblocka en mansplainande loser: 
se till att han inte är en Aquaman, och att din kompis inte redan 
börjat planera deras bröllop i sitt huvud, innan du gör det. 

// Ett offer för felaktig cock-blocking
(PS Aquaman, om du är där ute, vet bara att jag 
tror på The Multiverse Theory och i något parallellt 
universum så hade vi en ärlig chans tillsammans )

INSÄNDARE: Faran med cock-blocking
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Vilken är 
bakmaskinens 
favoritkorv? WIENER!!!

Nä, vi gör inga wienerkorvar, men däremot kanske wienerbröd...
Följ Bakmaskinen på Facebook så ni inte missar våra fantastiska bak.
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*tror vi
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Kuggprognos
M1: Hållfasthetslära, Michael Enelund, 50%
Nu kommer det riktiga eldprovet i form av vår egne okrönte konung 
Herr Enelund. Med tanke på de senaste resultaten från M1:an väljer 
redaktionen att förbereda sig på det värsta men hoppas på det bästa. 
Den kurs fortsätter där statiken slutade och jobbar vidare med balkar, 
böjmoment och knäckfall. En riktigt intressant kurs som lägger grunden 
för mångas val av master. Då M1:an presterade rätt så bra på i all fall 
första duggan tror vi att det åtminstone inte är helt hopplöst. Lycka till, 
detta klarar ni!

M2: Industriell produktion och organisation, Jan Linder, 40%
Det har blivit dags för folket i M2:an att lära sig memorera till punkt 
och pricka. Om man inte kan citera och hänvisa på korrekt sett har man 
en lång uppförsbacke framför sig. Jan ställer högra krav på att kunna 
kursmaterialet och han kör en väldigt seriös rättning vilket leder till att 
vi tror att så pass många kommer att kuggar. Fnys!

M3: Matematisk statistik, Sergei Zuyev, 7%
Denna kurs brukar ha en väldigt lågt kuggprocent men då nya regler har 
kommit in gällande duggor och gamla program tror vi att det höjs med 
några få procentenheter. De flesta i M3:an kan andas ut och njuta av en 
god korv i solen i biblioteksbacken då denna tenta borde vara klar som 
korvspad. Fokuset bör istället 
läggas på att fixa sitt kandidatarbete 
och kanske fixa lite god kabanoss 
att fira terminsslutet med. 
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Kuggstatistik
M1: Statik- och hållfasthetslära, Peter Torstensson, 55%
https://www.arbetsformedlingen.se,  http://www.mcdonalds.se/se/
jobbet/sok_jobb.html Här är två bra länkar som ni kanske behöver. Nu 
vet ju vi på redaktionen att det var en skribent som lät väldigt bitter för 
några perioder sen som tyckte ni borde slappna av med plugget lite. 
Vi menade verkligen inte såhär mycket. Statiken har en tendens att ge 
de nya eleverna en omgång och tyvärr så fick ni en rejäl en men alla 
på sektionen vet att det inte är lätt! Denna skribent som skriver detta 
klarade inte statiken för ens årskurs två så det är absolut inte försent för 
er. Bit ihop och kör på!

M2: Hållbar Produktutveckling, Antal Boldizar, 0.7%
Ja det var ju verkligen inte så otippat. Boldizar levererar en schysst tenta 
där man som vanligt kan räkna med ett gott resultat (förutom 1 person 
tydligen, rip den stackarn). En kurs som kanske känns oviktig då den 
går ifrån beräkningar och teknik och fokuserar på miljö och framtiden 
istället. Men denna kurs blir mer och mer aktuell då miljöhotet växer 
och det känns tryggt att vi på maskin är så duktiga på det. Synd bara att 
korv- och köttindustrin är såna miljöbovar.

M3: Programmering i Python, Thomas Svedberg, 62%
Aj, aj, aj. Verkar som att det inte bara var M1 som fick smaka på 
falukorv och sedan fått svårt att sitta. Den tappra skara av M3:an som 
valde python fick känna på hur det känns att stoppa korv. En riktigt 
hemsk tenta fick de skriva och det 
verkar bli ett kortare sommarlov då 
omtentan är ett faktum. Redaktion 
skickar sina kondoleanser.
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Klippt och saxat 
Vi på redaktionen tyckte att denna sida från M-ord 2005 var 
passade då vi också ska tacka för oss.
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Läsåret 16-17 är snart slut och vi vill tacka för ett mycket gott samarbete och önska en trevlig sommar! 

Av läsåret återstår nu bara en eller ett par veckor av hårt arbete, en tentamensperiod, redovisningar 
av projekt. Sedan får vi alla ett välförtjänt sommaruppehåll.  M3:s kandidatarbetsprojekt redovisas 
tisdagen den 23:e maj.  Presentationerna är öppna för alla, så passa på att gå och lyssna!  Efter 
presentationer blir det avslutningstårta i studiehallen. 

Fem av årets kandidatarbeten har genomförts tillsammans med Pennsylvania State University 
(Penn Sate), Volvo Group och GKN Aerospace.  Projektgrupperna har varit blandade med tre 
Chalmersstudenter och tre Pennstudenter i varje grupp. Handledare och examinatorerna är från både 
Chalmers och Penn State och industrin. Arbetet i projekten har skett via webmöten, delade dokument 
och digitala modeller och e-post etc.  För att uppmuntra studenterna och att utveckla samarbetet 
har Chalmersstudenterna besökt Penn State och Pennstudenter besöker Chalmers i samband med 
kandidatarbetets redovisning den 23:e maj. Arbetet i projektgrupperna har gått mycket bra och vi ser 
att Chalmersstudenterna håller mycket hög internationell nivå när det gäller produktutveckling, CAD, 
FEM och CFD. Penn State är ett toppuniversitet i USA och dess Mechanical Engineering-utbldning har 
mycket gott rykte.

Söksiffrorna till programmet är goda. Trots att antalet 20-åringar är minskade behåller vi ungefär 
antalet förstahandssökande på nästan 2 sökande per plats och totalt har vi närmare 20000 
sökande vilket gör oss till det tredje mest eftersökta programmet på Chalmers och det populäraste 
maskinteknikprogrammet i Sverige. Det går också mycket bra på arbetsmarknaden. De flesta jag 
pratar med har redan arbete klart i slutet av examensarbetet och alumnenkäter och företagskontakter 
bekräftar av över 60% har ett relevant arbete innan examen.  Återkopplingen från alumner och 
industri är också mycket positiv. Jag hoppas det piggar upp att veta när studierna är tuffa! 

Studenterna i årskurs tre har precis valt masterprogram och det är som vanligt flest studenter som 
valt Applied Mechanics och Product Development (runt 30 studenter på vardera program) därefter 
kommer Systems Control and Mechatronics med 25 studenter. Systems popularitet har ökat under en 
femårstid från under tio M-studenter till 25 i år.  Det är många som är intresserade av digitaliseringen 
av produkter och produktion med tex självkörande bilar och kommunicerande fabriker. 

I kurslabbet har vi nu tre 3D-skrivare, en laserskärmaskin och ett välutrustat verktygsskåp. 
Utrustningen är till för alla och XP hjälper till med utbildning och administration. Ett stort tack till 
XP, utan er hade det inte varit möjligt! Nästa steg är att XP tar fram instruktionsfilmer för 3D-skrivare 
och laserskärmaskin för att minska utbildningstiden.   Till hösten kommer kompositlabbet att vara 
klart och mitt mål är att bygga upp en studentförening kring labbet på samma sätt som XP.  Jag vill 
också passa på att speciellt tacka Caster för deras insatser i utbildningen med att ta fram laborationer 
och handleda dessa.  På det personliga planet är de speciellt hedrande att ha blivit hedersmedlem i 
Maskinteknologsektionen!

Slutligen, vill jag återigen tacka alla studenter och föreningar för ett fantastiskt gott och värdefullt 
samarbete samt genomgående mycket goda insatser! 

Trevlig sommar!

Programledningen genom Mikael

Programmet informerar

Mikael Johan Joel 28




