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H

alva terminen har nu passerat och de första tentorna kryper allt närmare. För många
ettor är det inte bara första tentorna för
terminen, utan första tentorna någonsin. Vi har
alla varit där en gång. En stegrande panik då
magkänslan säger oss att vi inte fattat nånting. Ni som går runt och känner såhär kan dock
andas ut en aning. Så länge ni har tentaångest
kommer ni prestera helt ok. När tentaångesten
uteblir har man större anledning att börja oroa
sig för resultaten.
Även om Göteborg har visat oss en ganska mild
höst än så länge, så är det utan tvivel höst på
gång nu. Deppigt tycker vissa och mysigt tycker
andra. Både löven och Löfven ändrar färg på vår
omvärld, gummistövel- modet är åter på frammarsh och lärare bokar in solsemestrar just när
man behöver deras hjälp som mest. Det är lätt
att drömma sig tillbaka till de bleknande minnena av ett avlägset sommarlov. Kanske några
bekymmersfira dagar på landet, där hjärnaktiviteten går på sparlåga och kroppsarbetet får ta
över. Stunder av harmoni och välbehag (eventuellt
dödstråkigt just då, men efterlängtat nu).
Så se nu till att unna dig själv en liten paus i
plugget. Gå och köp en kaka i bulten, eller gräv
fram en skrynklig kaffebiljett om kakan är för
dyr, och låt M-ord ta dig med på en resa ut på
landet, bort från stress och ångest (är även kaffebiljetterna slut kan toaläsning vara ett budgetalternativ). Vi erbjuder en stund av idyll och
lättsam lycka. Sen är det bara att plugga järnet och hoppas på det bästa, och kom ihåg att
omtentor inte är hela världen.
Ett stort lycka till med tentorna önskar vi på
redaktionen!

Lisa Jodensvi
M-ORD LÄSES PÅ EGEN RISK
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snodd från google och photoshoppad av MORD redaktionen. Vi ber inte om ursäkt
för eventuella grammatiska avvikelser från SS (Svensk Standard).
“Det är ingen jävla doktorsavhandling.”
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VA ÄRE SOM HÄNDER?
#BÄTTREÄNGP
MYHETER
Har du inte spenderat de senaste tre månaderna i en underjordisk bunker i Nordkorea så

har du kanske märkt att maskinhuset har berikat sin sektionsmångfald genom att leka en
liten lek som heter ”hur många esteter kan vi knö in på våning 3?”. Lilla Mys anhängare

tycks nämligen ha ockuperat det nyrenoverade penthouset på obestämd framtid. Detta är
sannolikt det mest revolutionerande som hänt i maskinhuset sedan Bulten introducerade
kravmärkt kaffe.

LOUNGEN RENOVERAD
Till råga på allt så har det nya styret bestämt sig för att sluta föra vidare sunk-traditionen
som förr tydligt kunde observeras i loungen, och istället daskat fram den gamla
dammvippan.

Vad som förr såg ut som en övergiven soptipp ser idag ut som Ranelids vardagsrum. Tro det
eller ej, men du kan faktiskt vistas där utan risken att plötsligt trampa in dörren på en

gammal vissen mikrovågsugn som någon bestämt sig lägga på golvet. Lycka åt alla utan de

stackars kassörerna som får nöja sig med att fortsätta bokföra på den gamla Commodore 64
som det sägs att William Chalmers själv bokförde på innan han trillade av pinnen år 1811

5

Sånt är livet…..
De allra flesta studenter på Chalmers bor under sin
studietid inne i stora staden Göteborg men många
kommer ursprungligen inte därifrån. De kommer
från ett ställe som alla etniska stadsbor något generaliserande kallar för “landet”. Invånarna i denna del
av landet som kallas “landet” kallas av samma grupp
för “lantisar”. Men vilka är då dessa människor och
kanske framförallt, hur känner man igen dem? Är de
farliga?
Redaktionen har gett sig ut på landet för att ta reda på
vad vilka människor som bor där, deras intressen och
förhoppningsvis reda ut en del av fördomarna om dem.

(Börje med sin käpp.)

Efter att ha rest i timtal och alla tecken på liv börjar försvinna stannar vi till och
träffar till slut på en varelse som medger att hen är en lantis men väljer att vara
anonym. Låt oss kalla hen för “Börje”.
Börje börjar att visa oss runt i sin del av ”landet” och erbjuder oss att stanna över
natten. Det visar sig att Börje bor i ett hus med endast en lägenhet i. Vi stiger på
och Börje förklarar att på det här jordgolvet är det ingen idé att torka av sig under
skorna när man går in utan när man går ut istället, vi accepterar detta och fortsätter in i stugan. När vi fått varsin halmmadrass så ber vi Börje att visa oss runt och
vi börjar ställa lite frågor.
Börje var dagen till ära iklädd ett par hängslebyxor, stråhatt och t-shirt samt en väl
utfylld överläpp. För att inte smutsa ner sina finkläder, som Börje brukar ha när
han ska ut från sin gård, byter han om till en mer praktisk och välanvänd overall.
En betendemässig parallell kan dras till liknande sedvänjor redaktionen sett nere
i maskins källarkorridor. Är dessa ljusskygga föreningsmänniskor också lantisar
måntro?
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Vi ber Börje berätta lite om sig själv och sina intressen. Han säger att när han inte
tar hand om korna så har han bland annat en hobby som med tiden blivit lite av

(Börje visar stolt upp sitt hus.)
en passion. Exakt vad hobbyn går ut på väljer Börje att inte berätta men mumlar
något om “hälsa och livsstil” och “livets vatten”.
På gården står även ett större antal bilar av modell äldre. Han säger att han gillar
bilar och att de som allt annat var “bättre förr”. Dock säger han sig inte vara en
samlare utan väljar bara att inte slänga sakor. De kan ju vara bra att ha.
Efter rundturen säger Börje att han
vill bjuda på fest till kvällen. Det blir
vi och Börje. Den nyaste “findrickan”
serverad ur en anonym plastdunk till
ljudet av “kassetten” betitlad “Eddie
Meduza - Radio Ronka Nr.1“ blir dock
det sista redaktionen klarar av att rapportera för den här gången.
(Findrickan med touch av falukorv)
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Djur på maskin
Livet på landet är fullt av varelser, men vilka “djur” kan man hitta här på Maskinsektionen
egentligen?
Stolta som Maskinteknologer kan vi alla vara men högsta hönset på programmet Mikael
Enelund blev nog stolt som en tupp då detta pris delades ut: Civilingenjörsprogrammet
maskinteknik på Chalmers fick 2012 Teknikföretagens pris ”Årets Teknikutbildning”.
Vi har förmodligen alla sett dem, studieteknologerna som framåt småtimmarna på fredagoch lördagnätter sitter kvar i datorsalarna och flitiga som en myror kämpar för att dra ihop
tillräckligt många strån till sina orimligt långa simuleringar.
Om natten kan man ibland lyckas se en silvrig räv slinka runt i Cubseckläder. Silverräven
är alltid ett steg före intet ont anande festerister i källarkorridorer och tar dem ofta på bar
keps.

Studenter är ju över lag alltid fattiga som en kyrkråttor men just så här efter sommaren så
brukar hålet i plånboken alltid växa sig större än sommarens förtjänster.

Nu när hösten närmar sig och temperaturen kryper neråt så kan man se allt fler overallsklädda teknologer med varma bävrar tätt omkring sig.
Alla har nog stött på den, Alkoholhästen, den som inte finns men brukar galoppera förbi
diverse förfester i jakt på förskrämda nykterister.
Halkar man in på slasken efter sista tentan brukar man kunna få se många glada lärkor i
baren och även någon Bambi på “halt” gasquengolv ge en uppvisning på hur man inte står
upp.
En stor fördel med att inte städa så ofta alt. sunka ner ofta i källartoaletterna är ju att vi
fått våra egna kära husdjur silverfiskarna. De sägs leva på jästa drycker och toalettbesök.
Om du inte är alltför nödig när du slamrar in så kan du ibland hinna hälsa på Klas, Göran,
Mia och Charlotte innan de förtvivlat kryper in under toaletten igen.
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Vildmarksspalten
Chalmers, kanske en av de svåraste
platserna på jorden för hanar att finna sig en
hona. En ständig kamp mot de andra något
överpopulerade hanarna. Redaktionen har
gett sig ut för att se hur denna fantastiska
parningsritual egentligen går till.
När månen står som högst på himlen så
träder en hona försiktigt fram i det blixtrande ljuset nere på Gasquen. Plötsligt
från ingenstans börjar en ring av hanar forma sig kring henne. En ring som
snabbt minskar exponentiellt tills den blir obehagligt liten. När honan då känner
sig trängd gör hanarna allt för att få hennes uppmärksamhet.
Alla tänkbara kroppsdelar yr genom luften och varenda muskel på kropparna
spänns ut för att honan ska se hur stora och ståtliga de är. Honan som själv
enbart måste koncentrerar sig på att överleva, lockas då inte av denna något
märkliga ritual. Hon rusar därför därifrån och de mycket besvikna hanarna
blickar något besvärade med en testosteronfylld blick på varandra och smyger
skamset åt sidan för att lura på nästa försök.
En liten grupp vägrar dock att ge upp och rusar efter honan som söker skydd vid
det lokala vattenhålet. De närmar sig från var sin sida och den som kommer fram
först och får hennes uppmärksamhet erbjuder då en svalkande dryck, de andra
får gå. Medan honan avnjuter sin dryck yttrar hanen ett flertal dåliga
raggningsrepliker och hur ofta de tränar. Honan står och nickar och fnissar till
ibland för att det ska låta som hon lyssnar. Redaktionen lyckas snappa upp ett
par repliker strax intill vattenhålet.
Åhh dina ögon är som den klaraste prippsen!
Tränar ju bara 5 ggr i veckan, man vill ju inte bli för stor.
Om hanen tjatar tillräckligt ger till slut honan upp och för att få tyst på honom så
följer hon med honom vidare.
Vi har fått vara med om ett fantastiskt skådespel och jaktsäsongen är nu över för
i år och den kalla vintern väntar…
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Är du smartare än en ko? (Kul om djur)
Bin är en av de äldsta djuratrerna som finns. Det äldsta
bi-fosil man funnit är 100
miljoner år gammalt. För er
som har svårt att förstå hur
gammalt det är kan vi förtydliga med att det till och med
är äldre än M-ords egna Murvel.
Grisar räknas till det 4’e mest intelegenta djuret,
efter chimpanser, delfiner och elefanter.
Kor har ett minne på ungefär 3 år, vilket kan jämföras med en
genomsnittlig maskinteknologs minne som ligger på ungefär
en läsperiod. (Redaktionen frågar sig vilken placering studenten har på listan av intelligeta djur, då kon inte ens placerar sig i topp 4...)

En häst äter ungefär 7 gånger sin egen vikt varje år.
Detta motsvarar ganska väl en students kaffeintag
under tentaveckan.

Getter kan minnas upp till
50 olika ansiken i upp till två
år, alltså betydligt mer än
en genomsnittlig lärare på
Chalmers.

Mästertest:
kepsglas
Har du någon gång suttit i en lada och vart sugen på att kepsa, men inte haft några glas
att kepsa med? I denna veckans upplaga av Marcus och Julians mästertest så har

Marcus har begett sig ut i världen i jakten på den perfekta ersättaren till det klassiska
kepsglaset. Tyvärr så letade han överallt förutom just i en lada, men försöka duger!
Tillåt oss att presentera sex alternativ till standard kepsglaset:

SHOTGLAS

Marcus rotar frenetiskt runt i farmors strumplåda och förutom dunderhonung hittar
han två gamla shotglas som egentligen hör hemma i ett museum.
Pricksäkerhet: 1/10 – Endast för de som har nerver av stål
Rolighetsgrad: 8/10 – Utmanande!

M-SEX BUDGET-KEPSGLAS

Marcus glider ner till maskinkällaren. Han bankar på dörren till M-sex och Rustet, och
ber att få låna tre utav deras bästa kepsglas. Rustet har kepsat slut på sina glas, men Msex är rutinerade och sitter på att bastant reservlager. Dessa kepsglas är dock inte
utformade som normala kepsglas, utan är någon sorts halvmesyr köpt på Lidl.
Pricksäkerhet: 4/10 – Vill man ha kepsglas som står kvar när man träffar dom så får

man betala extra

Rolighetsgrad: 2/10 – Det enda som M-sex kepsglas lyckas åstadkomma är att påminna
dig om hur kul keps är med vanliga kepsglas
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SHAKER

Marcus går till gymmet en dag och inser att han hellre vill kepsa. Han fäller blicken mot
marken i besvikelse av tanken på att han egentligen kunde spenderat sina gymtimmar

tillsammans med Julian och kepsat. Känslan av besvikelse går dock snabbt över när ett
genidrag träffar honom som blixten; keps med shakers.

Träffsäkerhet: 10/10 – Stor träffyta. Träffar du inte bör du inte spela keps.
Rolighetsgrad: 1/10 – Marcus blir väldigt kärleksfull när han har druckit.

KAFFEMUGG

Marcus släpar med sig Julian till ett kafé. I ett försök att dricka kaffe
som normala människor gör så slutar det med att Marcus drar fram
två Pripps som han förvarat mellan skinkorna, och kepsen är ett
faktum! Att kepsa med kroppsvärmd Pripps är inte av denna
världen.
Pricksäkerhet 8/10 - Lätt att träffa
Rolighetsgrad Jävligt bra/10 – Roligare än att dricka kaffe.

KÄFTEN

Marcus hade en dag ingenting att kepsa med, men Julian löste problemet! Luta er fram
mot varandra, öppna munnen och häll i så mycket öl som får plats, men svälj inte! Det
är nu dags att börja lobba in kapsyler i varandras käft. Detta är utan tvekan den mest

romantiska varianten av keps. Var försiktig med vad du får i munnen och svälj aldrig
kapsylen.
Träffsäkerhet: 4/10 – Marcus har svårt att sitta still
Rolighetsgrad: 10/10 – Julian fick en kapsyl i ögat

HEMMABYGGE

Marcus är händig och tar fram sin favoritmotorsåg och sågar av toppen av två burkar,
och vipps så har han tillverkat två kepsglas.
Träffsäkerhet: 5/10 – Lagom utmanande

Rolighetsgrad: 4/10 – Den vassa kanten på burken kan snabbt leda till en smärtsam
upplevelse
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Fråga M-ord!
Varför har så många lärare på maskin torr humor och kommer jag
också få det?
Det är svårt att säga exakt hur den torra humorn uppstår, men att den uppstår är
så gott som statistiskt fastställt genom de lärare och övningsledare som passerat
under de gångna åren. Troligtvis beror det på uttorkning vid den höga förbränningen i kroppen under en ohälsosamt hög hjäraktivitet. För att motverka symptomen förespråkar redaktionen ett högt vätskeintag under hela studietiden.

Har jag valt rätt utbildning?
Ja

Hur bokar man grupprummen?
Det finns en sägen om att när månen står full på himmelen och planeterna står i
en rät linje ( f(x) = kx+m ) ska det öppna sig en tunnel in under maskinhuset där
bokningssystemet visar sig för den med öppet sinne.
Andra rykten pratar om att man genom att googla “boka grupprum maskin
chalmers” kommer in på studentportalen, där man länkas vidare till TimeEdits
bokningssida. Går du in i lv1 och har lite tur, kanske det ännu finns något obokat.
Grupprummen i korridoren är annars obokningsbara!

Kommer jag att klara tentan?
Vi hänvisar till Kuggprognosen för mer information.

Hör av dig till redaktionen med dina frågor på: mord@mtek.chalmers.se
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Kuggprognos
Anders Logg
Inledande Matematik M1 (54%)
Efter ett misslyckat första år med inledande och en ostillbar hunger att ta en
meriterande pallplacering i ligan så tyder många tecken på att en tung, mörk
kuggfront kommer att dra in över M1 nu i tentatider. På önskemål från Logg
sägs det att inlämningarna i matlab försvårats ytterligare sen tidigare år. Rutinerad? Antagligen inte. Men att Loggens hjärta pumpar för att ta hem första platsen, råder det ingen tvivel om. Matlab på tentan står inte på önskelistan och går
absolut inte in under kategorin hårda paket.

Alf-Erik ”Affe” Almstedt
Strömningsmekanik M3 (47%)
Strömningsmekanikens eviga ledare Alf-Erik eller Affe som han kallas i folkmun är inte att underskatta. Att börja M3 är inte så lätt som många hade hoppats. Reynoldstalen är skyhöga i svetten som lackar och tårarna som rinner på
teknologerna. Att det är turbulens är det ingen tvekan om. Denna tungviktarkurs
ligger som en mörk horistont på M3:ornas himmel med risk för U-nederbörd i
ladok.
Anders Boström
Dynamik M2 (39%)
En gammal räv som är väldigt varm i sina kläder är dock Anders Boström som
har lovat att sprida lokala kuggskurar över hörsalslandskapet. Redaktionen
råder M2 att ta fram gummistövlar och sylvesterhatten, för enligt Boström kommer U-vätan ligga i luften från ungefär nu till ganska precis efter att tentorna har
skrivits. Det enda du kan göra är att be och hoppas att Anders månlandare hittar
rätt och att du klarar dig igenom dem fem timmarna på dagen D.
Det enda ljus som finns i detta avlånga mörker är ET-rajet med en eller två kalla
prippar i handen.
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Supernollan
Nollorna har klarat av ännu en nollning och i år slutade kampen om att bli väldigt jämt.
Så jämt att det blev en delad förstaplats. Den ärofyllda titeln supernollan gick i år till Jens
Buss och Christoffer Hansson. Redaktionen fick äran att träffa dessa och få en intervju.

Jens Buss
-Varför heter du buss på Facebook?
Mamma heter spårvagn men det var för långt att skriva
-Vilket är ditt favoritfordon?
Hatar bussar, älskar spårvagnar
-Vad gör du helst i ladan?
Husmusik på max, dricka cola och sova
-Vad var coolast på mottagningen?
NollK’s fluff under kläderna
-Hur lyckades du överleva mottagningen?
Tre saker:
ÄTA SOVA COLA
Fem snabba:
Skägg eller drägg?
Dålig stämning eller efterlämning?
Mocka eller smocka?
Gris eller fis?
Sist eller fist?
-Har du någon dold talang?
Är helt talanglös men det är det ju få som känner till hehe
-Om du hade en superkraft, vad skulle du vilja att det skulle vara?
Hade varit nice att kunna teleportera sig.
Redaktionen kan informera om att empiriska studier visar att detta är fullt möjligt
-Vad väljer du om du enbart får äta en maträtt i resten av ditt liv?
Cola! (eller den rödhåriga tjejen i Bulten)
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Christoffer Hansson
-Varför heter du Hansson på Facebook?
Ärvt namnet, klassikst namn. Farfarfarfars far hette Patronym.
-Vilket är ditt favoritfordon?
Cykel är det snabbaste fordonet. Farfar cyklar snabbare än X2000
-Vad gör du helst i ladan?
Chillaxar. Ser det lite som en oas från verkligheten.
-Vilket var coolast under mottagningen?
Machokvällen! I synnerhet Biltemakatalogen, fylld av prisvärda verktyg!
-Hur lyckades du överleva mottagningen?
Jag höll mig frisk. Tror jag är immun från nolleaidsen.
-Varför bytte du från Teknisk Fysik?
Varför inte?
Fem snabba:
Skägg eller drägg?
Dålig stämning eller efterlämning?
Mocka eller smocka?
Gris eller fis?
Sist eller fist?
-Har du någon dold talang?
Är ganska bra på att spinna runt elgitarr och slänga dem i golvet.
-Om du hade en superkraft, vad skulle du vilja att det skulle vara?
Kunna skriva lika bra som er i M-Ord
-Vad väljer du om du enbart får äta en maträtt i resten av ditt liv?
Mjölk, som fantomen…..
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Vinnaren av kvartalets bus!
Miss såg till att utöka det högst bristfälliga antalet toaletter nere i
korridoren vid källarföreningarna. Tyvärr för Rustet och M-sex, så
valde de att använda sig av just deras föreningslokal.
Kul och snyggt anser redaktionen, trots den något dassiga inredningen...

Har du tips på sköna bus och snaskigt skvaller?
Hör av dig till oss på mord@mtek.chalmers.se
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Välkomna till läsåret 2014/2015 på Maskinteknik!
Vi hoppas att ni har haft ett stärkande och trevligt sommaruppehåll. Speciellt vill vi
välkomna 165 nybörjare i årskurs 1. Särskilt välkomna är också ca 350 studenter till våra
åtta masterprogram. Av dessa kommer mer än en tredjedel från internationella universitet.
Detta är en ökning och vi är ungefär tillbaka till läget innan avgifter infördes för studenter
utanför EES. Söktrycket till Maskinteknikprogrammet var också högre än de närmast
föregående åren. Vi nådde vårt uppsatta mål om två förstahandssökande per plats. Det
betyder att våra nya studenter är lite bättre vilket passar bra in vår filosofi om ständig
förbättring!
I och med att vi erhöll mycket hög kvalité i Universitetskanslerämbetets
kvalitetsutvärdering fick vi extra pengar. Pengarna används bla till att vidareutveckla ett
tiotal kurser, utveckla ny pedagogik, ny labutrustning i materialteknik och maskinelement
samt till en ny NC-fräs, kantpress och vattenjetskärmaskin till verkstaden.
Speciellt viktigt för utvecklingen av programmet är kursenkäterna, kursvärdringsmötena
och årskursuppföljningarna. Fyll i enkäterna och kom på mötena. Ni kan påverka,
nästan alla förändringar är initierade av studenter! Vill ni engagera er mer i utvecklingen
av programmet rekommenderar vi att ni går med i MUU (maskinteknologernas
utbildningsutskott). Under augusti/september har vi gått igen alla kursvärderingar från
förra läsåret och följt om vad som sagts och speciellt tittat på genomströmning och ert
sammanfattande betyg. Vi har ett fåtal kurser med sammanfattande betyg lägre än 3 (tre på
kandidatnivå och nio på masternivå dvs åtta kurser av ca 140 kurser). För dessa kurser har
handlingsplaner arbetats ut med målet att förbättra kurserna med fokus på identifierade
svagheter och därmed höja studentnöjdheten.
Vårt intryck är att årets mottagning av nya M-studenter gått bra! Ett stort tack till alla som
varit inblandade, kommitteen, faddrar, föreningar och alla hjälpsamma äldre studenter.
Det har dock varit några mindre bra arrangemang som resulterat i väktarrapporter och
klagomål från andra program. Vi kommer att arbeta och verka för att detta inte upprepas i
samband med nästa års mottagning.
Med förhoppningar om ett roligt, givande och framgångsrikt läsår!
Mikael, Lilian, och Johan
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mys i ladan med ernst
Hej allesammans!
Nu sitter jag nästan lite halvnaken i vår nyinredda
lada och man riktigt känner den härliga nästan
stickande doften av det gamla exkrementet, som
en gång i tiden skyfflades upp och dragit sig in i
träväggarna.
För att få den där riktigt hemtrevliga känslan så har
jag valt att jobba med mycket inredning. Trångt är mysigt kan vara bra att ha i
bakhuvudet.
Att bara ha en smal gång att ta
sig fram i är som att träda in i en
enda stor kram full av värme.
Jag gav mig iväg till mina
släktingar i Italien och där fick jag
tag på bl.a. ett par riktigt härliga
papplådor. Det går naturligtvis
bra med svenska lådor men
tycker att dessa utstrålar en viss
varm exotisk känsla.
Till höger in i rummet som ni ser placerade jag sedan lådorna på ett organiserat
sätt som är en perfekt förvaring som inte alls tar så stor plats. Som kronan på
verket har jag även längst in i rummet placerat en matsalsyta med en trendig
men ändå robust hylla till, samt en liten bunke man kan tvätta av sig i när det
blivit dags att äta. I sin helhet tycker jag att nu att jag har fått till detta tidigare
tomma kalla rum till ett lite mer behagligt krypin, där man kan sätta sig
tillsammans med sina vänner eller familj och bara ha en härlig stund
tillsammans. Har själv bjudit in lite gäster som skall få inviga det hela ikväll.
Hör gärna av dig vad just du behöver hjälp att inreda till nästa gång.
Ha det bra allesammans!
Puss och hej!
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