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Varning! M-ord skrivs av idioter

N          ågot jag tänkt på är det här med att börja julmyset före december. Man måste ju göra det om man vill hinna 
komma in i den rätta känslan till julafton som nu för 

tiden skuggas av tentafeber. Reglertenta, 5h eftermiddagen den 
21 december - ja vad underbart! Och allt som ska göras innan 
med inlämningar, projekt och annat knappt uthärdbart. Mycket 
slit varje dag och lite högskolepoäng för sin möda. Men klaga ska 
man inte göra, i framtiden kommer man förhoppningsvis kunna 
betala för sin brödföda. Hellre mycket att göra, än som slap-
pisarna på handels som knappt lär sig att bokföra. 

Maskins civilingenjörsprogram fick i högskoleverkets kvalitetsut-
värdering betyget mycket hög kvalitet. Ett betyg som betyder my-
cket för alla oss som går här både nu och i framtiden då det 
verkligen bevisar vilken otroligt bra utbildning vi läser. Så jag 
ville uppmana alla att vara tacksamma för det otroliga arbete 
som så många människor lägger ner för att vi ska få en bät-
tre utbildning och en bättre framtid. Ingen nämnd, ingen glömd 
men ett stort tack! 

Vårterminen och ljusare tider kommer snart. För de intresserade 
är det dags att söka förening. Det är lätt att få för sig att sitta 
i förening bara innebär fest och alkohol, då det alltid är snabba 
med att ta upp en skål. Men man ska inte glömma det otroliga 
arbete de gör och så mycket tid de lägger ner för vår sektion, och 
det handlar om mycket mer än att bara missa en lektion. Tack! 
Det bidrar till att vår sektion blir så bra som den är.  

Ännu en läsperiod har gått, och hösten är nu ett minne blott. Nu 
är det bara en jobbig vecka kvar sedan är denna termin klar. 
Äntligen är det jul och man får åka hem och äta upp sig. Sill, 
julskinka, vörtbröd och glögg - nu säger jag tack och hej!

God jul och gott nytt år på er alla! 
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Lite historia 
om Maskin
Många tror kanske att Asterix alltid var-
it ett skyddshelgon på maskinsektionen 
men där tar ni allt fel! M-styret 1952 
utarbetade ett förslag till sektionens 
maskot som skulle närvara vid sektion-
ens sammankomster. Det de kom fram 
till var att en guldfisk hade varit en bra 
maskot. Dock har dessa ett kort liv så 
då kom man på att man kunde bal-
samera guldfisken. De ville alltså köpa 
in en odödlig guldfisk. 

Hej men nej, 
tur att det 
inte blev så. 
Asterix dök 
inte upp för-
rän 1973 då 
det beslutades 
att han skulle 
bli maskins 
skyddshelgon. 

Ni undrar kanske varför Winden heter 
just Winden. Namnet kommer från 
förr då det var bättre och lokalerna låg 
på Vasagatan. På andra våningen i det 
huset fanns det undervisningslokaler 
som också kunde göras om till en enda 
stor samlingslokal. Maskinarnas fester 
på Winden går alltså långt tillbaka. 

Sedan så har vi det där med omtentat-
raditioner. Fast det gäller ju överallt 
och inte bara på maskin och Chalmers. 
Vid femte omtentan får du ha ett ljus 
på bänken. Vid den tionde omtentan 
skriver du tenta i kostym. Vid den 
tjugonde eller tjugofemte (lite oklart 
men om någon ligger i farozonen så hör 
av er till oss så kollar vi upp det or-
dentligt!) ska tentan skrivas i rustning! 
Detta kanske kan fungera som motiva-
tion nu i tenta tider!

Den här rustningen kan bli din för dryga 15 000 
kr om det börjar bränna i knutarna!   4
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Här är en kille som vet hur man busar! 

Kvartalets bus
Förr när det var bättre kunde man alltid skratta åt roliga bus på sektionsmötena. Jag var 
väldigt besviken över att det inte var något nu. I riktiga jornalistikmanéer har jag istället 
rotat i gamla arkiv efter äldre bus som visar var skåpet ska stå!

De maskinare som av någon anledning felprioriterade och inte deltog på sektionsmötet 
missade historien om killen som gjorde ett aprilskämt av högsta graden och skrev ett 
mail med Ladok som avsändare till alla M3:or på maskin och några äldre studenter att 
de blivit underkända i kursen Matematisk statistik på grund av dåligt uppförande. Det 
stackars programmet fick mycket att göra den dagen då många upprörda elever ville 
förstå varför de blivit underkända. Några av de äldre eleverna befann sig utomlands vid 
tillfället och en ringde till och med hem från Taiwan. Oklart vad konsekvenserna för kil-
len blev men den typen av påhittighet uppmuntrar vi till!

Ett annat bus var när Mnollk stal det M.A.K. ska försvara med sitt liv: sektionens 
skyddshelgon. M.A.K satte då igång en hämndaktion – dricka upp Mnollks dryckesför-
råd. Detta gjordes på ett elegant sätt med hjälp av sugrör och i ett försök till att ta hem 
kvartalets bus gjordes det även en film som visades på sektionsmötet.  Plot twist blev det 
dock då det visade sig att Mnollk inte alls stulit Asterix. Det var M-sex som var boven 
och hade lyckats sätta dit Nollk. Helt plötsligt blev vinnarna av kvartalets bus M-sex och 
M.A.K. står med skägget i brevlådan då de (nu helt omotiverat) druckit upp sin sys-
tersförenings dryck. Mest synd är det om Mnollk som dels blivit skuldbelagda och dels 
blivit av med sin dryck. De får vara snabbare på at dricka upp den själva helt enkelt! 

M-sex verkar ha varit hejjare på bus tidigare. De super en intet ont anande vän under 
bordet, stjäl hans frackar och an-
nonserar sedan ut dem på diverse 
ställen så som blocket, en bande-
roll på Olgas trappor och på en 
mängd olika anslagstavlor. Det är 
inte nog med det! Nu när det här 
är sagt väntar vi spänt på vad M-
sex kan hitta på nästa gång! 

Så kom igen nu alla föreningar och 
maskinare! Det finns så mycket 
tok man kan hitta på om man bara 
vill! Låt mig höra något riktigt 
roligt på nästa sektionsmöte! 
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Billiga julklappstips
Har du dåligt cashflow eller är du bara jävligt snål? Här kommer redaktionens julklapp-
stips! eller chanukkaklappstips om du är jude.

Har du funderat på att införskaffa en ny hipp iphone-högtalare till morsan?  Den har ju 
allt man kan önska, den laddar OCH spelar upp musik från din iphone! En sån grymt 
viktig pryl kan väl ingen vara utan!? Nu kostar ju de ju en hel del men Mord har lös-
ningen! Kostnad: 38kr. Allt du 
behöver är ett pringles-rör, sil-
vertejp, silvermetallic sprayfärg, 
ett pappersclip och noll självre-
spekt!

Klipp ett hål i röret (lika stort 
som en i-phone) spreja burken 
“racing silver” för att ge den en 
fin finish. Tejpa fast papper-
sklämman och voila! Tips: knö 
in lite hushållspapper i röret 
för att verkligen få basen att 
pumpa! 

Perfekt! Så enkelt och snabbt! men ändå får man ett sånt fantastiskt resultat! Nu kan 
mamma lyssna på feta tunes var hon än är! :)

Nästa tips är till Pappas klapp! Pap-
por är ju såhär i 50-60 års åldern ofta 
riktiga livsnjutare. De gillar att lägga 
sig tillbaka i soffan och smutta på 
lite whiskey. “Usch vad kallt det är 
på golvet” är sånt som pappor ofta 
säger. Då passar det ju aldeles ut-
märkt med ett par fina tofflor! Kost-
nad 14 kr. Det du behöver är : En filt 
från soffan, kartong, säkerhetsnålar 
och en civilingenjörsexamen.

Klipp upp filten i bitar som du känner dig bekväm med. Ta en sko och rita av sulan på 
pappen, klipp ut. Ta säkerhetsnålarna och sammanfoga alla bitar runt dina fötter. Akta så 
du inte sticker dig! 

Å gud vad pappa kommer att bli glad! Dessa finfina tofflor är 100% organiska och fair 
trade! Tillverkningstiden är ca 20 miuter. 



Nu har vi kommit fram till brorsans present! Bröder har ju bilar men ibland kanske de 
kör runt i en riktig rishög. Därför tipsar vi om några “pimpningar” man enkelt kan göra 
på natten innan julafton! 

Kostnad: 93kr. Du behöver: en bildrörs-tv 
som går på 12 volt, sladdar, en cd-läsare från 
en stationär dator, tålamod och finkänsla i 
fingertopparna. 

Gör såhär: Knö ut mittkonsolen. Var inte 
rädd för att använda lite våld. Moderna bilar 
designas med denna sortens “pimpning” i 
åtanke. Nu tar du helt enkelt och stoppar in 
skärmen där mittkonsolen satt. Tejpa enkelt 
fast cd-läsaren i skärmens underkant. Kab-
larna är bara att tvinna ihop. Röd till röd, blå 
till blå osv. Herre min skapare vad tufft! Coolt!  nu har brorsan 19” i bilen!

Bilens tråkiga plåtfälgar kan man enkelt hotta upp med lite färg och kreativitet! Kostnad: 
49kr. Du behöver: Silver-sprayfärg och TD-läggning. Tips: du kan använda samma färg 
som till iphone-högtalaren! 

Det är bara att skaka upp burken och spraya. 
Kolla gärna på ett par riktiga fälgar först så 
du får till den där fräcka, dyra looken!

Sist men inte minst! Brorsor gillar att köra 
fort och då är det viktigt med så kallat 
downforce. Detta får man genom att sätta 
något på bilens baklucka. Vissa gillar vingar 
men vi i m-ord gillar denna designen! 

Kostnad 0 kr. Du behöver: Ett stuprör, en 
såg och underkänt i strömningsmekanik. 

Klyv stupröret längs med mitten, kläm fast 
ena kanten i bakluckan och böj (försiktigt 
och våldsamt [i intervall]) tills den andra 
änden når  andra sidan av bakluckan. Kläm 
nu fast denna sida så är du klar! Nu kan du 
även passa på att använda sprayfärgen en 
sista gång och spraya “RACING” på bakru-
tan.

Hoppas att ni får en trevlig jul!
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Surströmming- “mums”
Vad är bäst med sommaren? Sol? Havet? ledighet? sommarjobbspengar? Komma hem 
till familjen? Bärs? NEJ! Sommaren är som kön på bolaget, som den där kvarten innan 
man får börja skriva tenta. En lång, nästan outhärdlig väntan på det som komma skall.
Varje gudfruktig norrlänning vet precis vad jag snackar om; väntan på Surströmming-
spremiären!!!1!!1

Surströmmingen är en delikatess men precis som larver, kycklingembryon och buffel-
bollar avnjuts de av vissa och avskys av andra. Varför misstror så många “sörlänningar” 
då denna gudagåva som vi nordmänniskor håller så kärt? “det luktar illa!” är ofta svaret 
man får. Visst kan jag hålla med om att surströmming luktar lite annorlunda, det luktar 
inte fisk. Det finns bara två saker som luktar fisk, det ena är fisk och det andra är inte 
surstömming. Det luktar mer som något man inte borde äta men är det nödvändigtvis 
illa? Alla gillar nog något som är lite äckligt.

Många tror att surströmmingen är rutten fisk. Behöver jag säga att detta är fel? om man 
äter ruttet fisk blir man sjuk. Fisken är fermenterad precis som många andra matvaror. 
Ett exempel är ensilage som dagligen äts av tusentals kossor världen över.

Det första misstaget en surströmmingsN00B 
gör är att de köper fel strömming. Röda Ulven 
smakar skit, Oskars smakar som en smoothie 
gjord på enhörnings-kyssar och sockervadd. 
Det andra misstaget är att det äts “rent”. Detta 
är inget för nybörjare så man borde mecka sig 
en ordentlig tunnbrödsstut eller macka. Stand-
ardstuten innehåller: Hemmagjort tunnbröd, 
lök, potatis (gammpäran) och såklart ström-
mingfillén rensad och klar. På senare tid har 
vissa nymodigheter tillkommit som t.ex: mässmör, tomat och crémefraiche. Detta tillför 
en ny, lite “fraischare” dimension till den så annars spartanska måltiden.

Vill man smaka surströmming har faktiskt 
MUU någon slags surströmmingsfest man 
kan komma på om man är MUUgroupie (tror 
jag). Det ska tydligen inte blivit någon succé 
nu i höstas men nästa år har vårat fina utbild-
ningsutskott säkert läst M-ord och förberätt 
sig med de rätta ingredienserna.  Aspa MUU 
sök M-ord

Just det! glöm inte spriten! Snaps och öl. Det 
vanliga.
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Dagens samhälle domineras av 
halvfabrikat och färdigproduk-
ter. För inte alls så länge sen var 

det upp det var och en att säkra förrå-
det inför vintern. Då gick det minsann 
inte att lite på att de där trötta nudlarna 
längst in i skåpet kan förse dig med 
näring eller att pizzerian kan leverera 
schysst kebab på söndageftermiddagen. 
För att anamma det gamla sättet så har 
panelen för hälsa och livsstil haft en gör 
det-själv-helg för att testa på hur det 
var förr. Barkbröd är en tidlös klassiker 
som hälsomedvetna svenskar bakade 
redan för 3000 år sen och nu också 
M-ord. 
För att göra testet fullt ut så måste allt 
göras själv av vad naturen har att erb-
juda. För att baka brödet behövdes en 
eld för att grädda brödet. Detta visade 
sig svårare sagt än gjort då Göteborgs 
novemberväder effektivt omöjliggjorde 
uppkomsten av ens en gnista. Alter-
nativet blev helt enkelt grädda brödet 
i ugn men att gör resten själva. Här 
uppstod dock ännu ett probleme då 
ingen i Hälsa & Livsstils-panelen ägde 
en ugn. Således återstod alternativet att 
köpa en ugn, detta gjordes med fördel 
från Rusta för en överkomlig summa. 

Med ugnsproblemet löst återstod att 
ordna fram råvarorna. En essentiell in-
grediens i bröd är mjöl. Mjöl mals fram 
i kvarnar från godtyckligt spannmål. 
Tyvärr var det ingen i redaktionen som 
ägde en kvarn men två stenar borde väl 
fungera nästan lika bra? Då behövdes 
bara lite spannmål att mala, dock så 
växer spannmål bara på västgötaslät-
ten och eftersom att det inte gick några 
spårvagnar dit bestämde vi oss för 
att kompromissa och köpa ekologiskt 
mjöl istället. Man behöver också vat-
ten för att baka bröd. Att hitta vatten i 
Göteborg kan låta som att hitta sand i 
Sahara men vi behövde hitta en riktig 
vattenkälla, förr hade alla en sån. 

Hälsa och livsstil-
gör det själv
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Jakten på en sådan förde oss till mos-
sens orörda skog där vatten långsamt 
filtrerats genom marken och förra årets 
grisfests gräsmattor för att samlas upp 
i en riktig hälsokälla. Vem hade kun-
nat tro att en hälsokälla var så lik en 
vattenpöl? Vi fyllde våra buteljer och 
tog några djupa klunkar av den semi-
transparanta vätskan, hur fan kunde 
folk dricka sånt här förr? På vägen hem 
gjorde även magen en 
liknande reaktion och 
kommande timmar 
spenderades inom en 
säkerhetsradie från en 
toalett. 

Efter detta missöde 
kom vi fram till att 
nöja oss med vanligt 
kranvatten istället. Nu 
återstod bara huvud-
ingrediensen; bark! 
Bark var i alla fall lätt 
att hitta. Vi behövde 
inte gå långt för att 
hitta ett träd, faktum 
var att vi inte ens be-
hövde lämna campus. Sedan behövde 
vi bara göra mjöl av barken, här kom 
våra två stenar till användning. Resul-
tatet gav fullkornsmjöl en ny innebörd, 
trendigt!

Sedan var det bara att knåda ihop in-
gredienserna och köra in i ugnen. Efter 
ett tag spred sig den bekanta doften av 
bränd tall i rummet detta tog vi som 
ett tecken på att det var klart. Eftersom 
det hade tagit oss mederparten av ett 
dygn för få ihop vårt bröd knorrade 
det nu duktigt i magen. Det vattnades 
i munnen när vi girigt högg in på våra 

mackor. Ibland brukar man säga att 
hungern är den bästa kryddan men det 
är fan inte sant. Brödet smakade beskt 
med inslag av koda och bränt trä. Inte 
konstigt att folk svälte förr, det är fan 
ett under att mänskligheten existerar! 

Nånstans här tog överlevnadsinstink-
terna över helt och snart stod kebabpiz-
za special med pommes och alla såser 
på bordet istället. Mycket var bättre 
förr men mat är fan ett undantag!



Goda läsare! Nu har ni nått den förträffliga delen i tidningen som tveklöst är den stora 
snackisen uppe på institutionerna. Tack vare anonyma tips kan redaktionen rapportera 
att det har varit minst sagt kylig stämning kollegorna emellan på alla våningar över 
markplan de senaste veckorna i väntan på tentaresultaten. ”Den där jäveln kuggar 
godkända elever för att kamma hem topplaceringar i M-Ords kuggliga!” ska det ha 
vrålats från en examinators kontor när resultaten anlände enligt vår källa. ”Senare under 
lunchen kulminerade det med knivslagsmål” – Anonym profil från samma institution*. 
Redaktionen har alltid tyckt att det varit viktigt att ventilera sina känslor så här bjuder vi 
på lite känsloframkallande statistik.

Inledande matematik M1 – 44%

När man var späd, spröd och trodde att det var okej för ettor att plugga i winden var M-
Ord lite knepig att begripa sig på i början. Här i spalten var det massa snack om svåra 
kurser man inte hade en aning om att man ens skulle läsa en inte så vacker dag. Men 
på redaktionen är vi ett reko gäng som bjuder på något ni känner igen och kan, eller inte 
om man ska tro dem statz. Kodorden i fråga är inledande och första käftsmällen för den 
senaste generationen M:are. Lipzitcsh(?), taylorutvecklingar och Bolzanos sats med 
vänner är temat för mångas mardrömmar.

Strömning M3 – 32%

Lömsk teori åt både höger och vänster ihopbakat med mastiga räknetal som alla kräver 
en snillrik ansats för att lösa. Det är självfallet strömning vi snackar om! Affe-boi gör 
ingen besviken när han världsvant gallrar ur saftare^-1. Ett välkänt paradnummer som 
kommer tillbaka nästa höst! Jävla skittenta.

Dynamik M2 – 31%

En liten fågel har viskat i redaktionens nyhetstörstande öron att vår allas Boström ännu 
en gång lyckats bedra en hel klass M2:or och fått dem att känna sig lite småkaxiga inför 
tentamen i dynamik. Det märks att det är sann ulv i fåraklädsel först när tentan öppnas 
av ett gäng ivriga händer på dagen T. Strax därpå spatserar han omkring i salarna, med 
en liten lätt antydan till ett självgott leende, och iakttar när M2:orna kämpar med vilda 
tröghetsmoment, vinkelfrekvenser och oklara kinematiska samband.

Värt att nämna är att redaktionen inte riktigt orkat dra fram riktiga resultat från årets förs-
ta läsperiod, men vi kände oss bekväma i att utvärdera hur tentorna gick ändå.

*Delar av redaktionen uppmanar officiellt inte till handgemål med dessa fraser.

Kuggligan
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Brygga mjöd
Jag hade väl tittat för mycket på hem till Midgård. Idéen hade 
i alla fall börjat växa i mitt huvud, det går ju knappt att köpa 

så då får man ta saken i egna 
händer. Jag gjorde en snabb 
googling och kom fram till att 
jag behövde köpa honung och så 
kallat friskt källvatten. Vin-
jäst skulle vara bra sa dom. Det 
använde tydligen Halvdan och 
Tyke. Jag hade en sån där jäshink 
modell mindre också, det skulle 
vara bra. Det friska källvattnet 

fick bli en kombination av eldorado okolsyrat vatten och kranvat-
ten, good enough tänkte jag. Honungen blandades i detta efter ha 
värmts upp på spisen och sedan i med jästen. Sen var det bara att 
vänta. Väntan tog nog lite för lång tid för under tiden hade jag 
läst om nånting som hette mölska, det var en blandning av öl och 
mjöd som en snubbe på inter-
net tyckte var jävligt gott. 
Det var även det som Snorre 
drack då rent mjöd var all-
deles för dyrt. Jag smakade 
mitt mjöd, jävligt äckligt, 
hällde i en del öl, jävligt 
äckligt. Sista försöket var 
lite coca-cola, ok nu duger 
det och sen serverade jag det 
på ohmsitsen.

 Visste du att alla alkoholhaltiga drycker 
innehåller minst 13 livsviktiga mineraler?
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Svenska traditioner      
Ni måste erkänna, de sv enska traditionerna är rätt skum-
ma... I alla fall om man ser det ur någon annans ögon. 
Det var en gång en ung afrikan som under ett år besökte 
ett land på norra halvklotet. Detta var hans berättelse om 
oss:

”Det var ett väldigt exotiskt land med djurälskande in-
vånare, började han sin berättelse vid återkomsten till 
sin hemby. Några dagar under början av solperioden 
dyrkade de med stor iver sina fjäderfän. De smyckade 
sina hem med hönsfjädrar och bilder av kycklingar, de förtärde ägg av olika 
konsistens, de klädde ut sina barn, tände eldar och smällde av raketer. Det var 
någon slags ond gudom de försökte skrämma bort.

Senare på året när solen, som alla dyrkade, stod högt på himlen, klädde de 
en stång med blad och blommor och reste den mot skyn. Sedan dansade de 
runt och sjöng sitt hemlands vemodiga sånger. Jag minns särskilt väl hur de 
härmade grodornas rörelser och ljud. När kvällarna blev mörkare, flockade sig 
människorna kring enkla, pappersklädda ljuslågor. Nu hade de vuxna hakklap-
par och små mössor på sig. De djur de nu hyllade var små dyra skaldjur, som 
de åt tillsammans med de starka drycker som folk älskar. 

Det hemskaste hände mig när nätterna var som allra längst. En natt öppnades 
min dörr och en mängd kvinnor i vita, fotsida klädnader trängde in. En kvinna 
hade ljus kring sitt hår och allesammans sjöng om hästar och talade om katter. I 
detta land var det sällan jag hörde någon tala om sin gud. Men jag fick vara med 
och se när de firade den stora grisfesten. De anrättade grisen på många olika 
sätt, och när de första dagens afton hade ätit - då kom deras gud.

Ja, de sa ju aldrig att de var så, 
men jag förstod nog. Han liknade 
vår gamla medicinman - med mask 
framför ansiktet och med underliga 
kläder. Han hade dyrbara gåvor 
med sig till människorna, som då 
blev glada och lyckliga. Sedan 
försvann han igen. De sa att han 
brukade komma en gång om året till 
dem. Det är ett mycket underligt och 
exotiskt folk. ”
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En full älg. Riktigt svenskt!
Visste du att gorillors penisar kan bli så 
stora som 2,5 cm?  Daym..
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En ganska vriden, men ack så träffande bild av oss svenskar, eller hur? Han 
beskriver oss som ett djurdyrkande folkslag, vilket i och för sig stämmer. Många 
av våra högtider kretsar i väldigt grova drag runt olika djur. Men han missar, 
även om han nämner det, den sak som mer eller mindre är den enda gemen-
samma nämnaren.  Spriten så klart!

Kärt barn har många namn. Vissa kallar det för snaps, andra för ta en 

nubbe, en sup, en styrketår eller en hutt. Oavsett vad man kallar den är 
den med under nästan alla våra högtider. Den är med vid jul, påsk, mid-
sommar, kräftskivan, till sillen och kanske till och med till alla hjärtans dag 
(red. anm. om du inte har någon att fira dagen med och vill supa bort dina 
sorger, ska dock tas i måttliga mängder då för mycket är dåligt).

Vi dricker den inte bara, vi sjunger om den, eller rättare sagt hyllar den 
med sånger. För man kan inte ta en nubbe utan att sjunga en visa. Detta 
är en sedvänja från vikingatiden, men då skålade och sjöng man för gudar 
och hövdingar.  Snapsvisor är inte bara typiskt svenskt, utan också unikt 
för Sverige (en redaktionsmedlem, utan att nämna vem, vill med iver 
påpeka att det inte är så unikt då finnarna gör likadant). Det är inte bara 
i Sverige (och Finland) som det sjungs i samband med alkohol, andra 
länder som Danmark, Tyskland och Österrike gör likadant. Deras sånger 
kan vara oändligt långa med en massa verser vilket skiljer sig från våra 
som oftast är ganska korta och koncista.

För att komma till sak, våra traditoner kan tolkas på olika sätt. Ur en afri-
kans ögon som djurdyrkande med en konstig skäggig man som gud. Eller 
som jag tolkar det, en ett års lång ursäkt att få supa. 
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Gudar, då och nu
På historiens vingslag har de flygigt fram på eller ovan molnen. De har skapat de 
har förstört de har varit tysta. Endast personer så som Jean d’Arc, den heliga Birg-
itta och Carola tycks få veta deras innersta tankar. 
Från Solen och månen till ett gäng supande folk på ett berg som efter ett tag 
fick nya namn till de mäktiga Tor och Oden. Någonstans där kom de lite torrare 

typerna vi har idag. En slags fader tycks vara viktigt för folk. Ra, Zeus, Oden, 
Gud, Lenin, Stalin, Olof Palme och George Bush. Någon ska man alltid dyrka. 
Men helst ska de vara ett gäng; en farsa: Oden eller Gud, en son, Thor eller Jesus. 
Sen ska det också vara en grej med mystisk dragningskraft; Den helige ande eller 
Jane Foster i denna jämförelse. Det slutar aldrig att locka på bioduken heller, Pas-

sion of the christ, Herkules, Loki eller 
Xena krigarprinsessan.
Förr-förr var magikerna präster, sen 
blev dem brända på bål sen blev dem 
Ron Weasley. Tänk vad böcker kan 
ställa till med, finns säkert ett gäng 
spån där ute som tror på Eru Illuva-
tár och att man en dag kommer att få 
åka till Valinor och hänga med Merry 
och Pippin.
Vi sitter här på Chalmers och läser 
gamla skrifter av Newton, Euler och 
Stig Larsson. Gudarna i våran värld. 



Nu med allt snack om traditioner ska väl denna spalt inte göra dig besviken, ty detta är 
minsann en gammal klassiker i denna anrika blaska. Fan det slutar ju inte ens där, utan 
här fläskas det på och dras till med traditioner internt från denna just denna spalt. Målet 
med resan är ju såklart att gladeligen informera alla våra läsare att vi även i denna up-
plaga bjuder på riktigt fistig läsning för våra lokala M3:or. Gud så fördelaktigt!

Reglerteknik M3 – 60+%

Traditionsenligt intar examensblockaren-deluxe förstaplaceringen på läsårets sista 
kuggprognos, och helt ärligt så var det väl ingen som trodde något annat? Högsta 
hönset Knut har för tionde året i rad taggat sig själv, för att med TOTAL AVSAKNAD 
AV PARDON köra över varenda stackars själ i M3:an och hemsöka dem för evigt med 
en släpande tenta. Redaktionen har mottagit flera rapporter från anonyma källor som 
pekar mot att det är högst troligt att det rör sig om en ohelig allians mellan djävulen och 
reglerteknikens andlige ledare. Redaktionen finner dessa påståenden rimliga. Usch och 
fy!

FEM M3 – 43%

Inte alltför långt bakom EDIT-husets mest ockulta reglerman smyger inte någon annan 
än en av maskinhusets mest omtalade guruer. Mannen i fråga är så klart ingen annan 
än skepsismens fanbärare! We present to you: Peter Möller (med tillhörande kurs i finita 
elementmetoden). Egentligen borde man kanske fokusera på kursen, men redaktionen 
tycker att det skulle kännas orättvist att inte presentera mästaren i samma veva. Det är 
kutym att kursen först kan ge ett sken av att vara okej, och ibland till och med uppfat-
tas som kul när man knappar omkring på en datorövning. Men när man läser mellan 
raderna på sin matlab finns där en demon från flervariabeln som hemsöker en med vari-
ationsformuleringar, divergenser och randvärdesproblem som får teknologer att vrida sig 
i sömnen.

Envariabelanalys M1 – 32%

Vad vore en kuggprognos utan lite nervkittlande läsning för sektionens senaste tillskott 
egentligen? Kursen i fråga har haft det ordentligt svängigt på föreläsarfronten och redak-
tionen har med handen på hjärtat faktiskt ingen aning vem som står för integralfesterna 
i år. Men med samma hand på hjärtat, vem bryr som någonsin om detaljerna i en kurs? 
Man är ju bara student en gång och de minnesvärda tingen från denna tid uppkommer 
då rakt inte av att lära sig strunt. Ja snabb recension av kursen kan väl vara lite kul. En-
varren + integral = sant. Synd att man inte fattade det i ettan.

Kuggprognos
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 Visste du att Peter Möller är skeptisk?



22

Förr när det var bättre
Att det var bättre för är alla surgubbar rörande överens om, till och från känner 
jag mig inkluderad i denna kategori. Tänk hur bakis man är nuförtiden, bara för 
några år sen blev jag inte alls lika bakis, tänk då hur lite bakis man måste ha blivit 
på sej 80-talet eller ännu mindre på 
medeltiden. Men då var ju även andra 
saker mycket bättre. Kom saker från 
granngården så var det den rik-
tiga granngården, inte nån ica-maxi 
liknande affär för folk som är ännu 
bonnigare än ica-maxifolket.   

Något som annars var bättre för var 
att maskin hade en riktig maskot; den 
inte så odödliga guldfisken. Det tyder 
på att inte ens när det var bättre hade 
M.A.K något att göra. Det lades mo-
tioner om att skaffa en odödlig istället 
och överlåta ansvaret till MGK, men 
det misstolkades på vägen.  

Även Slarren var en större fröjd förr, 
vi har fått veta från källor på data att: 
” Gasquen var ett hål i väggen och 
kassan en låda på baren”. Låter ju skoj, 
nu går ju vida rykten om att till och med 
prosex ska få arra gask och att man ska 
slippa bli regnad på med tak över kön. 
Det sista ska bli skoj, inte det första.

Förr såg även hårdrockarna ut som rikti-
ga hårdrockare, här är ett fint exempel på 
hur illa det kan gå när tiden går framåt. 
Det kanske inte var så mycket bättre förr 
på bandfronten på grisfesten. Jag och 
resten av The Leads är rörande överens 
om att vi var fan så mycket bättre än the 
G-strings.

Visste du “the matrix” gjordes i matlab?
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Jag frågade lite annat folk om vad de tänkte. 
En norrman sa att han tyckte det defini-
tivt var bättre förr eftersom han då bodde 
i Norge. Där fick man i alla fall äta sina 
smörgåsar ifred till lunch och man slapp 
hålla på med microvågsugnar och annat 
krångel. Det är ju lite sant eftersom de som 
ska se till att microsarna i Windén funkar 
sannerligen inte gör ett vettigt jobb. 

Jag tyckte också att det var bättre förr 
när Windén var beige, kan de där 
typerna inte bygga klart snart eller? 
Jag saknar det där fotstödet vid bardis-
ken. En islänning tyckte det var bättre 
när man fick dyrka Oden ifred, när 
bankerna fungerade och när man hade 
kontroll på de där nedrans vulkanerna.

Men å andra sidan så var ju mycket på skolan bättre förr, kanske inte så mycket 
just i skolbiten av skolan men i det här runtom så var ju saker lite mer chill. Det 
är ju den här satans PK och seriositetsvågen. Det var bättre förr när studenter fick 
vara studenter och bete sig som just studenter. Nu ska man vara proper som en 
politiker och man får absolut inte göra något som kan uppfattas som stötande av 
någon enstaka loser. 

Här ser vi två sak-
er som är riktigt 
illa med nutiden, 
selfies och katter, 
katter överallt. 
Jämför detta med 
Gösta, en poli-
tiker som är ute 
med träbåten och 
dricker Pripps blå. 
Gött det! 

 “Visste du att: kor är mer besläktade med valar än hästar”



Gillar du att ta bilder? 

Snacka med M-photo



En  par gåtor och några Sten-
mark!
This thing all things devours:
Birds, beasts, trees, flowers;
Gnaws iron, bites steel;
Grinds hard stones to meal;
Slays king, ruins town,
And beats high mountain down  

It cannot be seen, cannot be felt,
Cannot be heard, cannot be smelt.
It lies behind stars and under hills,

And empty holes it fills.
It comes first and follows after, 

Ends life, kills laughter.

Svar finns på sidan 29
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Redaktionen – din hjälp i juletid
Nu när det närmar sig jul har Redaktionen blivit dränkt i insändare från stackars stu-
denter som behöver hjälp med både det ena och det andra. Här följer några. Ni andra 
får svar på mail framöver!

Hej Redaktionen! Jag ska köpa julklapp till min tjej och har ingen aning om vad jag ska 
köpa. Hjälp mig! / Förvirrad kille
Hej Förvirrad kille! Att köpa juklapp till sin tjej kan antingen vara julens största utman-
ing eller det lättaste julklappsköpet av de alla. Allt beror på hur uppmärksam du varit. 
Tjejer vet för det mesta vad de vill ha och är duktiga på att ge hintar om det, så har du 
varit uppmärksam blir detta julklappsköp en piece of cake! Annars önskar vi dig verkli-
gen lycka till…  /Redaktionen – din perfekta julklapp

Hej M-ord! Jag vet inte vad jag ska önska mig i julklapp. Jag har redan allt! / I:aren
Hej I:aren! Måste vara fruktansvärt tråkigt att ha allt. En årsprenumeration av M-ord 
kan du önska dig! Det vet vi att du inte har! / Redaktionen – allt du kan önska dig till jul

Hej Redaktionen! Jag vill skriva brev till tomten men hittar inte hans adress. Ni som har 
koll på läget kanske har den? / Snälla lilla jag
Hej Snälla lilla jag! Adressen till jultomten är 
Jultomten
Jultomtens verkstad
Nordpolen 58
Om du inte får det du önskar dig har du inte varit så snäll som du tror att du är. /Redak-
tionen – Jultomtens bästa nissar

Hej Redaktionen! Jag är en M3:a och jag har ingen aning om ur jag ska hinna köpa alla 
julklappar. Det är alltid så mycket folk på stan precis innan julafton. / Ledsen trea
Hej Ledsen trea!
Vi lider med dig fullkomligt! Och alla andra som inte hinner köpa julklappar förrän pre-
cis innan julafton. Men frukta inte! Det finns sätt att ta sig förbi folket på stan. När det 
är julklappasshopping som gäller får man vara hänsynslös och vässa armbågarna för att 
ta det man vill ha. Det hjälper att se arg ut också. Få folk att frukta dig i butikerna och 
du kan köpa vad du vill.  /Redaktionen – de brutala julhandlarna’’

   Visste du att valberedningens annons i detta nummer är gjord i paint?
Visste du att en duva skiter ca 11 kg fågelskit varje år?

   Visste du att valberedningen skiter mer än duvor?



God jul och gott nytt år önskar programledningen Maskinteknik!
Vi har precis haft tårtkalas för att fira de mycket goda omdömena vi fick i Högskoleverkets/
Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering. Som enda civilingenjörsprogram i 
maskinteknik fick vi omdömet MYCKET HÖG KVALITET. Dessutom fick även vår 
masterexamen i maskinteknik omdömet MYCKET HÖG KVALITET. Även detta var vi 
ensamma om i Sverige.  Detta tillsammans med utmärkelserna de senaste åren gör att vi 
kan säga att våra utbildningar är mycket bra och (lite) bättre än liknande utbildningar 
i Sverige. Utöver detta träffar jag ofta arbetsgivare som är mycket nöjda med våra 
nyutexaminerade civilingenjörer. De uttrycker också stor oro för att vi inte utexaminerar 
tillräckligt många. Trots långvariga kriser och lågkonjunkturer är arbetslösheten bland 
civilingenjörer mycket låg. 

Ingen skall dock tro att vi slår oss till ro och slutar utvecklas. Receptet till framgångarna är 
en ständig förbättringsfilosofi och det kommer vi att fortsätta med.  Utbildningsbranschen 
står inför stora utmaningar; global konkurrens om begåvade och motiverade studenter 
och globalt samarbete ställer stora krav på oss. Hur kommer vi påverkas av explosionen 
av nätbaserade kurser, så kallade MOOCS  (massive open online courses)? Ingenjörer 
utexaminerade från Chalmers måste vara bättre utbildad (effektivare, smartare, 
snabbare, flexiblare, självständigare, bättre förberedda för livslångt lärande) jämfört med 
ingenjörer utbildade i lågkostnadsländer.  Tappar vi kvalitet försvinner jobben snabbt och 
arbetsgivarna hittar ingenjörer på nya marknader. Detta betyder att vi behöver arbeta 
fokuserat, hårt och tillsammans för att ständigt utvecklas och bli bättre. Kommande 
utvecklingar inkluderar bättre kurser i hållbar utveckling, mer optimering; optimeringslära 
i mattekurserna, strukturoptimering i hållfasthetsläran, produktoptimering, 
materialoptimering etc och fortsatt utveckling av projektkurser och mer CAE-verktyg. Det 
mesta förändringsarbetet börjar i programrådet där industri, studenter och lärare är med. 

En annan sak vi tittar på är genomströmningen. Vi tycker att vi ligger lite lågt där. Ungefär 
hälften av M-studenterna har klarat allt efter år 1 och 2. På kursnivå har ligger vi mellan 
80 och 90% genomströmning efter de tre tentorna som tillhör en kurs. Det betyder att 
15-30 studenter har kursen efter sig. Varför skall det vara så? Vad kan vi göra utan att 
sänka kraven? Vi tar tacksamt emot alla tips. Vår vision är att ge er bästa möjligheter till 
personlig utveckling och framgångsrik yrkeskarriär och för att ni skall göra samhället 
bättre.  Utmaningarna under er yrkeskarriär är gigantiska; nya lösningar för samhällets 
energiförsörjning och transporter behövs, jordens resurser behöver användas effektivare 
för att tillgodose behoven hos en globalt växande befolkning. Välutbildade ingenjörer och 
ny teknik är ett måste för att lösa utmaningarna

Slutligen hoppas vi att ni har haft en lärorik och trevlig hösttermin! Vi har haft en mycket 
innehållsrikt och stimulerande höst och ser nu fram emot lite ledighet även om det ser 
”svagt” ut för oss som gillar vinterföre och skridskoisar!

Vi tackar för ett gott samarbete under hösten och önskar er alla trevliga helger

Mikael, Lilian och Johan 27
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Finn fem fel på detta Julbord. Skicka in svar till 
mord@mtek.chalmers.se
Förra läsperiodens vinnare var Jonas "Hörley"Törnqvist. 
Stort Grattis! Ett paket kommer på posten... NOT



Lika som Bär

Rustet-Erik har trevligt men Roger verkar inte hålla med

Kan ni gissa vem detta skall föreställa?
Ledtråd: Personen vi söker misstänks gilla att 
göra egna cd-skivor och dricka Gredos.

Maila rätt svar till mord@mtek.chalmers.se
så kan du vinna en halv sida i nästa nummer!

Tack Runvik och Pontus för de heta tipsen!

Svaren på gåtorna är är: time, dark
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Traditioner i världen
En av mina personliga favoriter av traditioner i världen är den årliga Glouchester 
Cheese Rolling som tar plats i England i maj varje år. En rullande ost, en mycket 
brant backe och massa folk som kastar sig ner för en backe för att fånga osten. 

Vill du veta mer kan du kolla in deras eminenta hemsida

http://www.cheese-rolling.co.uk 
där de fortfarande använder comic sans och mycket information om man vill 
deltaga.  Hade jag  inte 
varit en sådan höna hade 
jag nog övervägt av vara 
med och försöka bli Master 
of the Cheese som mannen 
här. På!

Visste du att sengångare ibland mis-
star sin arm för en gren och ramlar 
ner och dör?
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En annan intressant tradition finns i Indien 
då man släpper småbarn från en relativt hög 
höjd ner i ett uppspänt lakan. Detta ska ge barn 
god hälsa och tur i framtiden. Redaktionen är 
kritisk om hälsan verkligen påverkas, om man 
inte missar lakanet vill säga.

Är du kvinna av ett visst folkslag i Kina och ska gifta dig har du en lång månad 
framför dig. Det är tradition att bruden gråter en timma om dagen i en månad. 
Efter tio dagar ska modern till bruden också börja gråta med bruden och i slutet 
av månaden ska alla kvinnor i familjen gråta i olika toner. Detta ska tydligen vara 
ett sätt att uttrycka glädje på men frågan är om det inte är att de gråter över an-
nat…

En annan knasig bröllop-
stradition kommer från 
Skottland och kallas ”black-
ening oh the bride”. Den 
går ut på att man kastar 
mat och alla möjliga andra 
äckliga saker på bruden 
och brudgummen innan 
de gifter sig (de har ändrat 
om traditionen så man 
kastar på både bruden och 
brudgummen nu för tiden 
men inte ändrat namnet). 
Man gör tydligen det här 
för om man klarar av den 
där händelsen klarar man 
av vad som helst, inklusive 
äktenskap. Jag tror jag ska 
försöka lära känna en skotte så jag kan få kasta lite mat! Eller bara starta matkrig i 
Winden… 

Visste du att lejon parar sig upp till 50 
gånger om dagen?

Visste du att man bränner mellan 1-2 
kalorier per minut när man tittar på 
TV?
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