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3LP0 Är kaffet slut och du har inte råd att köpa nytt? Leta efter vart råttorna har sina bon och plocka upp lite gratis extremiteter därifrån att brygga på. 
Det sägs ju att det finaste kaffet i världen är bryggt på kattbajs.

Ledare
Hej alla nya Nollan (och alla gamla bittra och allt däremellan)!

Hoppas att de första veckorna har varit roliga och att ni har fått känna på Chalmeristlivet ordent-
ligt. I din hand håller du läsårets första FinForm, Fysikteknologsek-
tionens informationsblad som kommer ut 4 gånger per år, plus 
ett Nollannummer. Jag heter Lina och är chefredaktör, FinForms 
enväldiga matriark och självutnämnd mommy. I detta nummer 
gör vi vårt bästa för att ge dig bra tips på hur du överlever som 
student, och lite underhållning för att lyfta upp gråa dagar.

Vi består av ett (relativt godtyckligt) antal redaktörer, men 
tidningen innehåller även information från programansva-
riga och från våra föreningar. Vi vill gärna påpeka att om 
man vill hänga på och få saker publicerade i FinForm är det 
fritt fram att höra av sig. Vi suktar alltid även efter färska 
citat till sista sidan och bilder till mittuppslaget. Tänk också 
på att ta de flesta artiklar med en hälsosam nypa salt.

Om grävande journalistik inte är något för dig, så hoppas 
jag ändå att ni tar del av allt det andra som studentlivet 
på F erbjuder. DuPar, gasquer, spelkvällar osv. Det finns 
något för alla! Förhoppningsvis hittar ni även något att 
aspa när tiden är rätt.

Tills dess, simma lugnt, ta tillvara på föreläsningar och den hjälp ni 
kan få från föreläsare och äldre studenter. Ha det bra!

Lina Hultquist, Chefredaktör.



4 FINFORMVill du ha en proteinkälla du kan skörda kontinuerligt med minimum effort? Ta en gammal banan och lägg i en skål. Inom kort kommer det mass-
vis med bananflugor som är en bra proteinkälla för en hårt arbetande student.

Om pengarna tar slut
Detta är en enkel guide till er nya oförbe-
redda F-teknologer om ni skulle få slut på 
pengar.

Prioritet ett: Mat
Det absolut viktigaste är att kunna få i sig näringsämnen 
så att hjärnan fungerar optimalt även om ni skulle få slut 
på pengar av någon anledning. För att få i sig kolhydra-
ter rekommenderas att ett lager havregryn införskaffas. 
Om vatten skulle kunna finnas till hands går det enkelt 
att göra gröt genom att koka upp vattnet med havregry-
nen i, annars fungerar det bara att äta dem torra.  Even-
tuellt går det lika fint att köpa nudelförpåckningar och 
äta dem som riskakor, går snabbt och är effektivt.

Vid sidan av kolhydrater behövs även protein. Till er alla 
studenter som inte är barn till borgare eller föräldrar på 
blanco-lån finns det ett enkelt sätt att få i sig sin dagliga 
mängd kött. Ta en brun banan och ställ den ute i luften 
i några timmar. Sedan är det bara att äta bananen för att 
bananflugor och andra insekter kommer då att ha satt 
sig på bananen. Genom att upprepa denna process med 
ett par bananer kommer du lätt att ha tillräckligt med 
protein för att kunna tillgodose dina dagliga behov.

Fettet är lite svårare ty det kräver oftast att man har nå-
got flott till hands och i dessa tider av kroppshets är 
det inte en självklarhet. Det enklaste är att ta en flaska 
rapsolja och ersätta ditt glas mjölk till maten med den. 
På detta sätt kommer du slå tre flugor i en smäll, fettet 
kommer från drycken och till dina bruna bananer så kan 
du ha havregrynen som tillbehör, vilken kalasmåltid!

Prioritet två: Boende
Ett tak över huvudet är A och O när vintern börjar nal-

kas. Inte längre kan man sova i Slottskogen till öppen 
himmel med risken att bli rånad av godtyckliga perso-
ner. Vintern är hård i Göteborg med vindar som blåser 
från alla håll samtidigt, och utan tillgång till ett ordentligt 
boende så kommer du sluta som en NMR-medlem i Al-
medalen som inser att han ej har svenskt påbrå, helt utan 
inre glöd och ingenstans att ta vägen. Det enklaste sät-
tet att undvika denna situation på är att krascha hos en 
kompis som du säger till att det är temporärt. Trickset är 
dock att genom väldigt snygga snyfthistorier skjuta upp 
vräkningen hela tiden. Det är inte bara livsavgörande, 
utan också gratis.

Prioritet tre: Alkohol
Man kan faktiskt ha tråkigt/kul med alkohol har jag lärt 
mig under min tid här på Chalmers. Därför är det alltid 
viktigt att ha alkohol nära till hands om du behöver kla-
ra dåliga och bra tider med bravur. För att inte hamna 
i tider av torka rekommenderas då alltid att ha ett nöd-
bryggningskit om krisen skulle komma. Allt från hb till 
öl är tillåtet så länge det inte förblir torrt i vitrinskåpet. 
Om du inte skulle ha något till hands är det enklaste att 
köpa handsprit, pumpa lite på en handduk och stoppa 
upp den i armhålan. Snabbt och enkelt, men var försik-
tig med doseringen. För mycket kommer få dig att tappa 
förmågan till Cubsec-nykterhet vilket är någonting du 
vill undvika i vardagssituationer.

Förhoppningsvis hjälper dessa tips dig genom de värsta 
av dagar, annars är det bara att gå till socialen och krä-
va pengar som den goda skattebetalande proletär du är. 
Bästa lyckönskningar!

Vis(?) man: Henrik  Esmaili



5LP0 ..Många har växt upp med historier om hur mycket barkbröd man fick äta förr i tiden, det är nämligen inte så pjåkigt som man kan tro, 
leta upp lite bark och baka bröd på det. Kan starkt rekommendera björk.

Nej - det blir ingen match mellan Alexander "The Mauler" 
Gustafsson och Djungelpatrullens rustmästare Thomas Jo-
hansen, en lögn som i skrivande stund delats 350 000 gång-
er i internationella medier. Elaka kommentarer som "Har 
The Mauler verkligen inget bättre för sig än att ge sig på 
magra, likbleka norrlänningar?" och "Kwashiorkor-Thomas 
får spotta tänder hela vägen till Nordpolen" har följt detta 
osanna rykte.

Hur eller varför detta uppstått är ännu oklart. FinForm har 
sträckt ut sig till The Mauler för en kommentar:

“Även om jag inte faktiskt gjort det uttalandet låter 
det som en bra idé. Thomas har kommit undan med alldeles för mycket under en alldeles för lång tid. 
Det är dags att lägga honom upp-och-ned och ut-och-in i graven. Jag skiter i om det låter drastiskt, 
men jag ska banka skiten ur honom om jag så ska hamna i den elektriska stolen.”

FinForms viralgranskare

Ryktet har bland annat sig till Amerikats förenande stater

Om Viralgranskaren

Har du stött på ett påstående eller en nyhet som du vill att vi ska granska sanningshal-
ten i? Tveka inte att höra av dig till oss på Facebook, på Twitter eller på mejl.

Viralgranskaren följer det svenska journalistförbundets yrkesetiska regler samt de rikt-
linjer som det internationella faktakollsnätverket IFCN har satt upp.

På dessa plattformar kan du läsa mer om hur Viralgranskaren jobbar.

Etisk journalistik: Carl Jendle

En laddad Alexander Gustafsson pratar om Thomas Johansen



6 FINFORMÄr bläcket slut i pennan när du ska anteckna på en föreläsning? Se till att spä ut det med lite blod istället. Visst du kanske inte kan donera 
blod till Sahlgrenska på ett tag men föreläsningarna antecknar inte sig själva.

Enkel guide till att hantera situationer som kan 
uppkomma på föreläsningarna

Socialt kompetent: Henrik  Esmaili 

 

Vad händer?  Vad gör föreläsaren?  Vad det betyder  Eventuell hantering 

Du ställer en fråga  Suckar  Du har uppenbart inte 
fattat att det är trivialt 
och du är i dennes ögon 
en dålig elev 

Ställ fler frågor tills du 
inte får responsen eller 
försök hålla låg profil till 
tentagranskning så hen 
inte kommer ihåg dig 

Föreläsaren tar en kort 
paus 

-  Du bör förbereda dig på 
ett väldigt långt bevis 

Lägg full fokus på att 
anteckna, avbryt inte 
föreläsaren så hen 
tappar sitt flow 

Föreläsaren frågar om 
det går bra att 
föreläsningen dra över 
några minuter 

-  Några minuter > 10 
minuter 

Oavsett om du säger ja 
eller nej kommer 
föreläsaren dra över, 
acceptera ditt öde 

Du ställer en fråga  Säger att det är en bra 
fråga 

Hade du väntat 10 
minuter hade du 
förmodligen fått svar på 
den 

Håll ögonkontakt medan 
föreläsaren förklarar för 
dig, viker du med 
blicken försämrar det 
dina chanser vid 
eventuell 
tentagranskning 
 

Föreläsaren drar ett 
skämt 

Väntar in respons  Visa att ni gör allt för att 
pleasa hen 

Skratta 

Föreläsaren drar ett 
skämt 

Fortsätter med lektionen  Var ett skämt  Skratta om du tyckte 
det var roligt 

Du kommer för sent in 
på en föreläsning 

Avbryter lektionen och 
kollar på dig 

Tentorna må vara 
anonyma men på något 
sätt kommer du ändå få 
underkänt 

Sitt kvar 50 min efter 
lektion för att visa 
underkastelse och 
skicka blommor till hens 
kontor 

 



7LP0 Slut på sås till Expressen? Spotta lite och rör runt så blir det bra.

Det är ju så att studentlivet kretsar 
mycket kring mat och konsumtion 
av densamma. Man har ofta flyttat 
hemifrån och står helt plötsligt en 
dag i köket med en halv möglig lök 
och tre potatisar i skafferiet och kyl-
skåpet innehåller endast ett 6-pack 
folkis, ketchup och ett ägg som du 
inte riktigt vågat röra på 2 veckor. 
Som grädde på moset så finns det 
även bara en femöring och malar 
i plånboken… Men som tur är så 
finns FinForm för att rädda situa-
tionen! Denna artikel kommer inne-
hålla några fina spartips för att se 
till att både din kropp och din mage 
mår bra, så du faktiskt inte behöver 
ljuga när Mamma ringer och frågar 
“Du äter väl ordentligt, älskling?”.

1. Baka ditt eget bröd! För om du 
inte har märkt det än så är bröd myck-
et dyrare än man tror. Jämförelseprisen 
brukar gärna ligga över 40-50 kr/kg, 
till exempel så ligger svenssonstandar-
den “Lingongrova” på 45.90 kr/kg på 
mathem.se vilket är ganska brutalt om 
man ser på priset att baka eget.

Ett av mina tidigare standardrecept på 
bröd består av jäst, vatten, sirap, raps/
olivolja, salt, vetemjöl och rågsikt. Det-
ta recept ger två fina limpor och kos-
tar sammanlagt ungefär 20 riksdaler att 
göra själv och i runda slängar har ett 
jämförelsepris på kanske 12-13 kr/kg. 
Jävligt bra sätt att spara pengar på efter-
som det är lätt att göra många åt gången 
och frysa in det man inte behöver till se-
nare. Om man vill göra lite ballare bröd 
kan man även göra surdegsbröd vilket 

faktiskt är något billigare och godare, 
men mycket mer tidskonsumerande.

2. Ät mer baljväxter! Att äta bönor, är-
tor och linser är inte bara ett bra sätt att 
äta mer nyttigt och varierat, utan det är 
även ett väldigt bra sätt att spara pengar 
på. Att äta baljväxter är även ett bra sätt 
att muntra upp stämningen i lägenheten 
på då de smörjer rövtrumpeten ganska 
bra, och alla gillar ju lite levande musik! 
Köp torra bönor för att spara så myck-
et pengar som möjligt. Som exempel 

så kan vi jämföra studentfavoriten fa-
lukorv med kikärtor. En vanlig svensk 
falukorv kostar runt 32 kr/kg medan 
ett kg (torkade) kikärtor kostar runt 45 
kr/kg. Dock så väger de blötlagda ki-
kärtorna ca dubbelt så mycket som som 
de torkade, så kilopriset på de färdiga 
kikärtorna är hälften av det ordinarie!

Sen finns det ju inte bara kikärtor, utan 
baljväxterna går att variera hur mycket 
som helst. Personliga favoriter är kikär-
tor, kidneybönor, sojabönor, mungbö-
nor, gröna/röda linser och gula ärtor. 
Liksom hemgjort bröd så är det enkelt 
att koka massor på en gång och frysa 
det man inte gör av med direkt!

3. Handla smart; köp i bulk och följ 
säsongen! Ganska kortfattat och själv-
klart tips, större förpackningar = min-
dre förpackningsmaterial per vara och 
lägre fraktkostnad per vara = lägre pris 
(konsumentiskt axiom). Säsongsvaror = 
skörd i överflöd = lägre pris (också kon-
sumentiskt axiom). Köp också mycket 

om det är extrapriser, särskilt om det är 
sånt som kan frysas eller konserveras på 
andra sätt, vilket ganska smidigt går in i 
nästa tips…

4. Fermentera mera! Att fermentera 
matvaror är inte så vanligt längre då vi 
numera använder kylskåp för att kon-
servera matvaror, men detta är något 
som har intresserat mig det senaste året. 
Fermenterad mat som surdegsbröd, 
kombucha, sriracha, surkål och andra 
diverse lakto-fermenterade grönsaker 
innehåller massa bakterier som är bros 
med bakterierna i din egen kropp vil-
ket bidrar till en bättre mag-tarmflora. 
Utöver att det är laddat med nyttiga 
bakterier som hjälper kroppen att smäl-
ta maten så har bakterierna i dessa bak-
teriekulturer växt till sig genom att ha 
brutit ner maten åt oss, vilket gör det 
ännu enklare att få i sig all näring man 
behöver. Det skadar ju heller inte att ha 
något levande i lägenheten som är ett 
bra substitut för vänner.

Det är visserligen svårt att uppskatta 
hur mycket pengar man kan spara ge-
nom fermentering, men det gör iallafall 
maten nyttigare till nästan ingen extra 
kostnad, vilket kan ses som ett sorts 
sparande. Framförallt om du är en per-
son som dricker mycket läsk så kan du 
spara fruktansvärt mycket pengar ge-
nom att göra egen kombucha (jästsötat 
te)! En liter läsk brukar kosta runt 10 
kr om man köper större förpackningar, 
men att brygga kombucha kostar max 
3 kr/l (om man inte smaksätter) och 
kräver väldigt lite arbete för att brygga, 
plus att det faktiskt är nyttigt att dricka, 
till och med i lite större mängder.

Spara pengar på mat utan att tappa kvalité
Ekonomisk rådgivare:Andreas Standár



8 FINFORM

Skärpning Västtrafik! Upprörd  lokaltidnignsläsare: Carl Jendle

Slut på smink? Det finns många kritor liggandes i salarna på skolan. Ta några, mal ner dem och blanda färger-
na som det behagar så har du din alldeles egna sminksamling.

Vi har fått nog, Västtrafik! Ta till er av kritik 
och styr upp er verksamhet!” Det skriver tidi-
gare Focumateristen och numera studieteknolo-
gen Carl ”Svante” Svensson i ett öppet brev till 
Västtrafik om sin stundvisa ambivalens gällande 
spårvagns- och busstrafik.
 ”Det är helt enkelt svårt att välja ibland”, men-
ar 25-åringen. Man vill ha både komforten och 
servicen från bussfärden, men ändå stilen och 
känslan man förknippar med spårvagnarna. 
Trots att jag sanningen att säga inte rör mig sär-
skilt mycket i Göteborg i distansmått mätt är det 
något som påverkar mig en hel del. Faktum är 
att jag ibland missar transporter för att jag helt 
enkelt har svårt att bestämma mig, något som 
påverkat såväl studier som relationer.
Denna svårighet att fatta beslut rörande trans-
portmedel är inte något som allmänheten res-
pekterar nog, anser Carl.
”Jag tror att folk i regel skulle ta det hela på stör-
re allvar om de insåg vilka mörkertal det rör sig 
om. Allt talar för att minst var fjärde göteborga-
re delar dessa olustighetskänslor.”
Den mentala spärren som kan uppstå vid dessa 

lägen är olika påtaglig 
på individnivå, men 
den gamle Focumate-
risten tror att han är 
särskilt utsatt.
”Att se den digitala tid-
tabellen ticka ner och 
känna att beslutet när 
som helst måste tas får 
det ibland att svartna 
för ögonen. Jag kan bli 
helt stelfrusen en dålig 
dag.”
Carl ser helst att Gö-

teborg slopar den ena 
typen utav transportmedel till förmån för den 
andra och ser gärna att fler chalmerister går 
samman för förändring.
”För många kockar gör tillsammans en dålig 
soppa – så enkelt är det”, säger han och rycker 
på axlarna. Om man istället lägger tid och peng-
ar på att utveckla infrastrukturen på en enda 
front kan nog många personer få ut detta oros-
moment ur sina liv. Det är trots allt hela Göte-
borgs vardag som påverkas av detta.”

”Jag ser mig förstås inte som någon politiker 
eller så”, avslutar han och ler försiktigt. “Men 
självklart är det kul om man kan sporra samhäl-
let till en förbättring – i synnerhet inom en så 
pass viktig och omfattande gren som transport-
politiken! “

Västtrafik är i blåsväder, men det är väl Göteborgs normaltillstånd



9LP0 Gillar du inte kaffe/saker med koffein i sig, men ändå vill piggna till av ett rus? Testa att hänga upp och ner när du pluggar. Blodet kommer bok-
stavligt rusa till huvudet och hjärnkapaciteten blir maxad.

Notis: Detta är en debattartikel och avspeglar inte hela redaktionens 
åsikter, vi i FinForm uppmanar självklart inte till att införskaffa nå-
gonting på olagligt vis.

Det är grönt, det är skönt, och man blir flummig som fan. Självklart pratar jag om cannabis, marijuana, grönt, äzi, 
braj, holk, röka, kärt barn har många namn. Denna härliga naturprodukt har använts i tusentals år för att göra folk 
lite goare när de fått feeling för att kicka lite. Till och med de gamla vikingarna kunde lite då och då mecka en spliff  
när stjärnorna stod rätt.

Men som med allt annat som är riktigt roligt vill som vanligt storebror Staten med Stefan i spetsen lägga sig i och 
skicka in farbror Blå. Så har det dock inte alltid varit, se bara denna över hundra år gamla reklamen för Maltos-Can-
nabis, en äkta svensk cannabisprodukt som får flippade shurdas att springa, bevisligen.

Ända fram till 1950-talet kunde man köpa cannabis-
produkter i svenska apotek, och det var först i slutet 
av 80-talet som cannabisbruk kriminaliserades i Sve-
rige. Tungt fan.

Kriminaliseringen i USA där man gått helt bananaz 
och startat krig mot cannabis och andra droger, ett 
krig som delvis har sin utgång i rasism och politiskt 
förtryck av mexikaner, svarta och hippie-jävlar.

Sanningen är den att cannabis aldrig har orsakat ett 
direkt dödsfall, en överdos av cannabis har aldrig dödat någon. Det krävs bisarra mängder THC för att lyckas med 
det, en sann prestation (som säkert nångon jävel lyckas med bara för att jag skrev det här). Detta till skillnad från 
alkoholen som typ kräver ett liv var 10 år bara bland Chalmers alla studenter.

Trots att, eller kanske tack vare, att försäljningen av cannabis sker under radarn och utan statlig insyn är kundservi-
cen i branschen on point. Det är inte svårt att få tag på en kran som kan leverera alla tider på dygnet, självklart kan 
kranen även komma till dig du slipper gå lika långt som det är till närmaste Systembolag. Och även om det inte är 
beläsh, så har priset per gram sjunkit i ett par årtionden samtidigt som beshlicken blivit starkare, otroligt va en fri 
marknad kan göra.
Fan pojkar och flickor, det är dags att göra som man gjorde för, festa organiskt och grönt. Ta det lugnt, peace out, 
AKVD. 

Debatt Debattör: Mårten Skogh



10 FINFORMAlltid sen till föreläsningarna? Ett tips är att aldrig lämna salen, då slipper du tänka på att stressa iväg på morgonen och är alltid på plats i 
tid för föreläsningen. 

Mat runt campus Text: Lina Hultquist
 Erik Johansson

Känner du egentligen inte för att laga 
mat? Tar tentaplugget upp 90% av din 
vakna (och icke-vakna) tid? Är ditt kor-
ridorskök ungefär lika smutsigt som 
den där känslan efter lite för mycket 
“ensamtids-surf ”? Well look no further! 
Vi i FinForm har även satt ihop en li-
ten händig guide på var du kan hitta 
den bästa maten en studentplånbok kan 
köpa kring campus!

Miss Fajitas:
Som det låter, Fajitas! Och nachos också för 
den delen, eller en sallad om du vill känna 
dig nyttig. Under lunchen får du en fajitas, 
sallad eller nachotallrik för 59-75 spänn. För 
att slippa tänka själv kan du bara välja någon 
av de befintliga alternativen, perfekt när det 
enda som går i ditt huvud är tankeverksam-
hetens motsvarighet till nyan-cat 10 hours. 
För någon extra peng kan du dock mixa 
egen om du nu ska vara så kräsen. Behöver 
du glutenfritt är det bara att köra på nachos 
eller sallad, och det går utan problem att 
mixa en egen vegansk/laktosfri fajita!

+++: Gott, mycket valmöjligheter, enkelt 
att ta med.
---: Det ingår 3 tillbehör och en sås, så om 
du vill ha mycket extra kan det snabbt bli 
dyrt.
Betyg: 4/5

Sushi Lau:
Sushi Lau ligger en bit nedåt mot Ache-
bergsgatan, till skillnad från de flesta andra 
ställen i denna artikel. Helt klart det sushi-
ställe som har störst bitar och som ger dig 
mest för pengarna. En helt klart värd lunch! 
Här ingår det även dricka, te och misosop-
pa. Helt okej vegansk sushi, med avokado, 
sjögräs och tofu, och ett ganska standard-
utbud av sushi med fisk i övrigt. Pass upp 
dock, under lunch kan det dock gå jävligt 
långsamt och du får stå och trängas med an-
dra svettiga, hungra Chalmerister, men det 
bidrar ju bara till mysfaktorn!

+++: Stora bitar, ingår dricka och soppa på 
lunch, gnällvänligt.
---: Bra pris för mycket sushi, men relativ 
“meh”-faktor på vissa bitar.
Betyg: 4/5

Sushi Me:
Sushi Me är det första sushistället du stö-
ter på när du går längs Gibraltargatan från 
Focus. Du får välja dina nigiri själv och 
misosoppa ingår. Något jag tycker är roligt 
är att du kan välja svamp på, vilket du inte 
får överallt! Och en liten sjögrässallad följer 
med bredvid ingefäran. Tyvärr är bitarna 
ganska små och håller dig inte mätt jätte-
länge, men i övrigt är den sushin fräsch och 
god. Gnällvänligheten är även här på topp, 
vilket är skönt när alla i kompisgänget ska 
bråka om allt.

+++: Fräch sushi. Du får välja nigiri själv. 
Miso och sjögrässallad ingår.
---: Ganska små bitar
Betyg: 3/5

Express:
Expressen är Chalmers motsvarighet till 
skolmat, förutom att du måste betala för 
den ungefär. Ett utav de billigare mättan-
de måltiderna, med en prislapp på 35 kro-
nor när du betalar med kårkort, men med 
en ganska varierande kvalitét. Vissa dagar 
kan det vara det bästa du ätit och vissa da-
gar kämpar du ner det med gråten i halsen. 
Lugnt, du lär dig snabbt vad du vill köa till 
och vad du vill undvika. Express går att 
köpa på flera ställen på campus, de bästa 
ställena för en fysikstudent är dock Bra Ny-
fiket och i Kårhuset. Kårhuset har en myck-
et större servering så det går lite fortare och 
kön är inte lika outhärdlig, dock behöver du 
inte lämna fysikhuset om du går till Nyfiket! 
OCH du kanske får träffa söta tjejen, och 
det vill man inte missa! Ett köttalternativ 
och ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ ser-
veras varje dag, så om du har matgnäll får 
du hålla koll på skyltarna.

+++: Man får träffa söta tjejen, billigt, mät-
tande.
---: Varierande kvalitet, inte alltid gnällvän-
ligt.
Betyg: 3/5

Kårrestaurangen:
Oj oj oj, här snackar vi lunch. Kårrestau-
rangen ligger (som sig hör) i kårhuset, och 
är en restaurang som serverar riktigt bra 
mat med rabatt för studenter. Betalar du 
med kårkort går notan på 65 kronor, då får 
du en portion av ditt val, salladsbufé, bröd, 

måltidsdryck, kaffe eller te, och på freda-
garna en liten kaka.  Utbudet består av en 
kötträtt, en fiskrätt, en lakto-ovo vegetarisk 
rätt, veckans soppa och veckans sallad. För 
det mesta är det ganska gnällvänligt, som 
vegan kan man ibland kunna byta ut saker 
i den lakto-ovo vegetariska rätten och ändå 
bli nöjd. Det gäller att hålla koll på skyltar-
na dock. Även om priset är mycket högre 
än för express, så är kvalitén på maten där 
efter. Det kan också vara skönt att komma 
iväg från sitt trånga studierum och sitta i en 
öppen matsal och äta, en skön paus från 
plugget.

+++: Bra mat! Många alternativ. Mycket 
som ingår. Bra sittplatser, finns även möjlig-
het för take-away.
---: Kan bli lång kö under lunchrushen. Dy-
rare än express. Inte alltid gnällvänligt.
Betyg: 4/5

Indiska stället:
 Om du är sugen på att variera din student-
föda så kan indiskt vara att rekommendera 
då det är rikt på kaninmat och andra nyt-
tigheter. En bit upp på Gibraltargatan hit-
tar man detta nyöppnade indiska födocen-
ter. Det finns allt möjligt att välja på, med 
många olika grytor där många går att få 
vegetariska men det är få alternativ som är 
helt veganska. Om man är sugen på naan-
bröd, som en hungrig student alltid är, blir 
man dock tvungen att välja till detta. Utöver 
detta lilla problem är det hög kvalité på ma-
ten och man får mycket mat för pengarna.

+++: Mycket mat, bra kvalité, naanbröd 
finns, gott om vegetariska alternativ.
---: Långt att gå, dyrare prisklass, måste köpa 
naanbröd separat, få veganska alternativ.
Betyg: 3/5

Sannegårdens Pizzeria: 
Åh Sannegården, är det något ställe man vill 
ha en pizza ifrån så är det detta. Trevliga 
lokaler, personal och framförallt HÖG kva-
lité på pizzorna. De har även kebab av hög 
kvalité. När det kommer till matgnäll är det 
som vanligt med pizzerior att de har lite allt 
möjligt att välja på så det är inget problem 
så länge man kan äta tomater. Priset för en 
pizza här ligger i snitt med en vanlig pizza 
i Göteborg. Luncherbjudande finns under 
vardagar där både sallad och dricka ingår. 
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Vart ligger då detta eminenta matställe? Jo 
det är bara att ta sin lilla vandringsstav och 
knalla iväg uppför Gibraltargatan och spana 
på skyltarna så hittar man det till slut, ca 200 
meter från Chalmers tvärgata, man har ju 
då också klarat av motionspasset för dagen!

+++: Superbra pizza, du får själv välja vil-
ken pizza du vill ha.
---: En bit att gå, ingen såsbuffé.
Betyg: 4/5

Gibraltar Pizzeria: 
Gibraltargatans andra pizzeria som även är 
uppkallad efter gatan den finns på. Denna 
pizzeria är den absolut närmsta och även 
här är kvalitén på pizzan  och kebaben hög, 
men pizzorna når inte riktigt ändå upp till 
Sannegårdens nivå. Priserna är även lika 
Sannegårdens med aningen tråkigare loka-
ler att sitta i. Väljer man att äta pizza här 
får man dock en såsbuffé så man själv kan 
blanda och leka som man vill med mild, 
stark och vitlökssås. Lunch serveras som 
vanligt under vardagar.

+++: Hög kvalité, nära till skolan, såsbuffé.
---: Lite tråkigare lokaler, pizza är dyrare än 
annan mat, Hilbert&Hilbert finns på me-
nyn...
Betyg: 4/5

Landalasallad:
Vi är många som förkastar pizzans kalori-
bomb och bryr sig istället om det inre väl-
måendet. De säger att du är vad du äter och 
jag åtminstone vägrar att bli ett hafsverk av
diverse onyttiga ingredienser. Vitt bröd, 
ost, tomatsås... det klarar jag mig väldigt väl 
utan.
Därför är det fantastiskt att marknadseko-
nomin har öppnat möjligheten för det grö-
na
alternativet, salladen. Med ett urval av olika 
salladsingredienser har kunden möjligheten 
att

skapa sin egen personliga sallad. Med sådant 
fantastiskt koncept bör det vara en självklar 
hit, eller? Efter att färdats ner till Coop Lan-
dala och tagit sig genom den klaustrofobis-
ka butiken når vi äntligen till salladsbaren. 
Här finns allt att välja från sallad till sallad. 
Helt enkelt ett paradis för salladsälskare. Ef-
ter att ha plockat ner godtyckliga saker är 
det bara att väga in din måltid för att få reda 
på hur mycket pengar som du måste ta från 
ditt redan uttömda konto.
När maten väl är betald sätter man sig inne i 
ett varmt, svettigt studierum och börjar äta.
Smaken är vad man förväntar sig eftersom 
man själv har valt hur den ska smaka. Om 
man
har slumpgenererat en sallad som jag gjor-
de så blev det kanske inte världens fullträff. 
Summa summarum, gå på dup istället, mer 
mat och smak per krona och man behöver 
inte tänka på hur dålig kock man är själv.

+++: Kan bli hur gott som helst. Många 
variationer, gnällvänligt.
---: Kan bli hur äckligt som helst. Kan bli 
ganska dyrt. Man lyckas alltid ta för mycket.
Betyg: 0-5/5, beroende på hur du plockar.

Readisken på Landala: 
Coop Landalas readisk erbjuder prima va-
ror till utmärkta priser och utgörs av varor 
som praktiskt taget är utgångna. Aristokra-
ter och allehanda översittare må rynka på 
näsan åt ärtsoppetuber så fulla av sumpgas 
att höljet spänts ut till ett diamantartat sta-
die, men deras fjollerier är turligt nog inte 
ditt bekymmer. Övertyga istället dig själv att 
innehållet mognat till ädelärtsoppa. Pengar-
na du sparar bekostar utan problem eventu-
ella behov av västvärldens främsta mag- och 
tarmvård.

+++: BILLIGT, spännande. Dubbel ha-
zardspelseffekt då du inte vet vad som finns 
eller om du överlever att äta det.
---: Låg högstanivå på maten och kräver ofta 
någon form utav tillredning. Du blir också  
ledsen (eller ledsnare) av att äta detta.

Betyg: 2/5
Baguetteria no.1: 
Grymma grillade (och ogrillade) baguetter 
och ciabattas till bra priser. Stå och förund-
ras över Deus ex machina-vibbarna när de 
avverkar kön i omänskligt tempo.
Tips: besök gärna Baguetterian utanför 
lunchrushen. Ägarna är fantastiskt trevliga 
och du blir garanterat behandlad som deras 
bosniska son eller dotter.

+++: Prisvärt, gott, går snabbt och varie-
rade pålägg.
---: Bröd med smält ost är ingen olympie-
diet och man blir inte heller proppmätt.
Betyg: 4/5

Gunillas:
Även detta en bra baguetteria med I mång-
as mening snäppet under Baguetteria no.1, 
åtminstone rörande de grillade baguetterna. 
Det finns egentligen inte mer att säga, det 
är baguetter, du blir (typ) mätt och det är 
billigt.

+++: Prisvärt, snabbt och enkelt.
---: Kan bli trist i längden. Inte jättemycket 
mat.

DuP:
Okej, så inte riktigt ett lunchställe, men 
utan tvekan det bästa på listan! Varje fredag 
17:23 är det DuP på Focus, här serveras mat 
och dryck för ett mycket förmånligt pris. 
De som står bakom DuP:en är vårt alldeles 
egna rustmästeri, Djungelpatrullen! Riktigt 
schysst häng, och en härlig avslutning på 
läsveckan. Ett köttalternativ och ett vego-
alternativ serveras och jag rekomenderar 
starkt att inte missa det. 

+++: Billigt käk, trevligt folk, härlig stäm-
ning.
---: Bara en gång i veckan :(
Betyg: 5/5
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Kukmätartävling i svåra tentor  
kanske avgjord!

Räddare i nöden: Mårten Skogh

Alla pratar vi, både under och efter universitet, 
om de mest djävulusiska tentorna vi upplevt och 
hört talas om. För oss F:are är det Mekanik 2 som 
kniper förstaplatsen, för TM är det Termodynami-
ken. Mer än hälften kuggar, 10 personer försvinner 
spårlöst, 5 dör i extrema smärtor och resten har 
men för livet.

Jag gjorde det här ända tills en vän till mig berätta-
de om en flervariabel-tenta på LiU tisdag den 7:e 
januari 2015.

TATA69 låter ju som en lovande kurskod med 
chans för att ha det bra, tyvärr blev det mer av ett 
rejält och ensidigt rövknull än en trevlig stund där 
man trycker sitt kön i den andres pajhål.

Utav 154 förstagångsskrivare var det hela 153 
(hundrafemtiotre!!!!) som kuggade. Endast EN 
av de som skrev tentan för första gången klarade 
tentan. För er som gillar era härliga procentsatser 
är det alltså endast 0,64 % av kursdeltagarna som 
klarade kursen. 0,64 % är ju typ den mängd av all 
luft på jorden som inte blivit utsuckad av Jana, det 
är en jäkligt liten andel!

Den första tanken som dyker upp i ens huvud är 

ju själv gått i tankarna "Fan, folk 
på LiU, de är ju inte ens Chalmeris-
ter, klart de kuggar! De var ju inte 
ens F:are!", men det är ändå riktigt 
udda att en professor skriver en 
tenta som kuggar i princip en hel 
klass på 150 personer.

Efter att resultaten kommit ut 
kommenterade professorn själv 
det dåliga resultatet på tentan och 
skrev bland annat: 

”Tyvärr blev ju resultatet inte direkt 
någon höjdare den här gången...”

”Jag vet av tidigare erfarenhet att det i 
ett sådant här läge, när många redan är upprörda, är svårt 
att säga något alls utan att riskera att strö ytterligare salt i 
såren. Det är lätt hänt att man blir feltolkad, eftersom det 
är svårt att förmedla tonfall i skrift, men det är inte min 
mening att låta ilsken nedan, utan snarare bedrövad och lite 
uppgiven...”

”Det är förstås helt uppenbart att den här tentan orsakade 
stora svårigheter, men att det objektivt sett skulle ha varit 
*orimligt* svårt håller jag absolut inte med om”

”Ni minns kanske att jag berömde er efter tentan nu i 
oktober för att det var så många som hade klarat precis en 
sådan uppgift alldeles galant, och det visar ju att det inte är 
något speciellt svårt med den typen av uppgifter, bara man 
är påläst på dem.”

Hela mejlet som skickades ut till klassen är näs-
tan 2700 ord långt och nästan 16 000 tecken, och 
berättar i princip hur lätt tentan var samt hur 
förvånad professorn är över att studenterna är så 
inkompetenta.

Tentan går att hitta rätt enkelt för den nyfikne 
googlaren. Annars kan man även kontakta redak-
tionen för hjälp i sökandet.

Bilden är tagen från LiU:s tentamensstatisiksida.
http://www4.student.liu.se/tentaresult/
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(Nästan) alla Phaddergrupper om 
sig själva

Lögnare: Massa folk

...vill du ha tips på hur man min/maxar sin pantplockning så kan man följa efter en som arbetar med detta professionellt och snappa upp några 
tips och tricks

Nu närmar sig mottagningen sitt 
slut, och förhoppningsvis har ni hit-
tat rätt och trivs i er phaddergrupp! 
Ibland kan det dock vara svårt att 
hålla koll på alla phaddergrupper, 
så vad phaddergruppscheferna att 
ge en liten beskrivning av sig själva, 
exklusivt för FinForm!

pH7:
Korta versionen: Sport- & Spelnördar
Långa versionen: Ett härligt gäng 
som tycker om att umgås, spela spel 
och idrotta tillsammans. Där vi har en 
pHantastisk gemenskap oavsett ålder 
och intressen.

Bästa8an:
Der exklusive Achtel.
Willkommen in der ewigen Gesellschaft.
Hier gedeiht Freundschaft ebenso wie 
geistiger Verkehr.
Danke an Sie, der acht Jahre alt gewor-
den ist.
Für acht durch die Zeit.

9:
Målet med i princip alla phaddergrup-
per är att man ska hitta skönt folk att 
hänga med. Nian är den enda phad-
dergruppen som lyckas med detta. Kul 
utan krusiduller för inga tråkiga tider 
accepteras.

Tolvan: 
Om gömda skatter och pirater,
gamla kartor, öar, äventyr i ur och skur,
om skojare och lömska skeppskamrater,
skonare och mässpojkar med tur,
om gamla skrönor och matrosers sång
kan leva upp igen och roa någon nu
som de roade mig själv en gång,
någon som är ung och klok som du –
 
Gott så! Men om så vore att
ni unga glömt er glada håg
för tsarkurir och inkans skatt,
en färd till månen, en med tåg
jorden runt på åttio dagar –
Gott så! Då går väl vi,
piraterna och jag, och lagar
att för gott i graven lägga bi.

42:
Var hälsad, Nollan! 
Som helt nya chalmerister tänkte jag 
att ni kanske vill veta vad ni har missat. 
Detta har hänt: I begynnelsen skapa-
des universum. Detta har senare gjort 
många människor upprörda, och har i 
vida kretsar betraktats som helt förfelat. 
Därefter skapade Dunderklumpen 
phaddergrupp 42 och räddade därmed 
mänskligheten från en värld utan 42:or. 
Här hittar du människor som kanske, 
men inte nödvändigtvis, tycker om 
böcker, musik, TV-spel, te, Norrbotten 
eller något helt annat. Kanske trivs du 
lite extra bra hos oss om du hellre går 
på midnattspicknick än sittning, eller 
om du är en strandsatt rymdvarelse. 
Om du tycker att vi verkar spännande 
så ta med dig en handduk och kom och 
prata med oss. Jag lovar att vi bara bits 
när det är absolut nödvändigt!

6,96 • 10-4

69:
Där har vi den. En typisk 69:a i dess 
naturliga habitat: Gasquen. Arten, som 
även bär namnet homo sextinius, har en 
annorlunda kost än den typiska männ-
iskan. De livnär sig mestadels på strog-
gis, men en gång om året kan 69:an 
konsumera orimliga mängder Tacos & 
Tequila.

Under parningssäsongen, dvs cortége-
veckan och varje dag efter kl 22, kan 
mer etanol än vanligt behövas i deras 
system för att 69:an ska klara av de sto-
ra utmaningarna som kan komma. De 
kännetecknas även av sin speciella re-
lation till baguette-ätande arten homo 
cretus.  

69:an är speciellt känd för att vara vårt 
mest majestätiska nattdjur; lite snyg-
gare, lite bättre, men med självdistans. 
Kontakt med dessa varelser sker på 
egen risk.

69an – de både ger och tar

255:
255 är den lite mer nördiga gruppen. 
Vi associeras ofta med bräd- och dator-
spel, och vi get ofta upphov till långa 
diskussioner om lite allt möjligt. Dess-
utom har många 255or fattat tycke för 
spex, då omkring hälften av phadder-
gruppen medverkar i F-spexet.

666:
I phaddergrupp 666 är vi bra på myck-
et, men framförallt så är vi bäst på att 
vara sämst. Vi är generellt glada, för-
virrade och självdistanserade med en 
anrik historia som sträcker sig ända till-
baka till Gustav Vasas tid. Gruppakti-
viteter brukar involvera öldrickning och 
käftslängning eller kafferep och skvaller 
¯\_(ツ゚)_/¯. Vi upptar också 70% av 
redaktionsposterna i FinForm. #opar-
tiskanyheter

Cret:
På nollan går det ingen nöd
När på deras bord står livets bröd
Oavsett längd, en tjock eller tunn en
Står njutning att finna med baguett i 
munnen

Baguett baguett baguett 

Ja alla vi i 6125a cret vet
Att älska denna franska specialité 
Men när natten är gången och spriten 
funnen
Nöjs icke med blott en baguett i mun-
nen

Baguett baguett baguett 

Nej det ska vara mycket och mera och 
mest
Utan brödet ute blir det ingen fest
Alltid stark, högrest och mäktig 
Den bästa av phaddergrupper är helt 
klart baguettig

Gigli:
En mångfacetterad phaddergrupp med 
en mysig karaktär som framhäver att 
alla får göra som de vill. Därmed är 
lekfullhet och acceptans två begrepp 
man kan använda som väl definierar 
Giglis gemenskap.
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Kålpudding (8p):
1 dl ströbröd
8 dl Oatly iMat
3 tsk salt
1 tsk peppar
2 kg vitkål
mjölkfritt smör till stekning och potatis
4 msk ljus sirap
800 gram sojafärs
potatis för 8 portioner

Sätt ugnen på 175 grader. Blanda ströbröd, iMat, salt och peppar. Skär bort den grova 
stocken och ta bort de yttersta bladen från kålen, skär den i tärningar eller strimla 
den. 
Bryn kålen i smöret, tilsätt sirap som slutet av stekningen. Blanda färsen med strö-
brödsblandningen. Lägg hälften av den brynta kålen i en stor ugnsform, bre över 
färsen och täck mer resten av kålen. Grädda i ugnen i 45 min tills kålen fått fin färg. 
Servera med kokt potatis, smält smör och lingonsylt.

Om föreläsaren ofta drar över tiden så kan du gömma en äggklocka på katedern.

Matlådan Master Chef: Lina Hultquist

Matlådan! Din bästa vän för att hålla din studentplånbok på 
topp! Eftersom idétorkan ganska snabbt infinner sig när man 
ska bestämma vad man ska käka har vi fixat ett par snabba 
recept som är perfekt för matlådor! Rekommenderar starkt att 
köpa på sig ett gäng glasmatlådor från Ikea och laga stor-
kok så ofta du kan. Personligen brukar jag göra stora stor-
kok, lägga plastpåsar i glaslådorna och frysa ner portionsvis. 

Du kommer att tacka dig själv under tentaveckan! Alla recept 
är så allergivänliga och preferensvänliga som möjligt. Bönor 
är billigt, speciellt om man kokar upp själv. Oatlyprodukter 
är nalurligt mjölkfritt, nyttigt och håller i evigheter. Pasta, 
mathavre och ris funkar bra i matlådor och är billigt och mät-
tande.

Tacogratäng (8p):
800 gram sojafärs
2 pkt tacokrydda
3 pkt cocktailtomater
3 gula lökar
3 vitlöksklyftor
10 dl Oatly iFraiche
16 mellanstora tortillas
Sambal oelek
½ dl tomatpurée
Salt, lökpulver, vitlökspulver

Sätt ugnen på 200 grader. Stek upp sojafärsen tillsam-
mans med hackad lök och vitlök, häll på tacokryddan 
efter att det fått lite färg samt häll på 2 dl vatten. När 
färsen är klar hackar du upp cocktailtomaterna och fyl-
ler tortillabröden med färs och cocktailtomater, rulla 
ihop och lägg i en ugnsform. Blanda iFraiche med to-
matpuréen, salt, lökpulver, vitlökspulver och sambal 
oelek tills önskad smak och styrka uppnåtts. Häll på 
ifraiche-blandningen över de ihoprullade tortillabrö-
den och sätt in i ugnen i 20-30 minuter. 

Svamppasta med kidneybönor(8p):
valfri pasta för 8 pers
8 dl Oatly iMat
800 gram champinjoner
3 burkar svarta bönor
3 tärningar grönsaksbuljong
2 vitlöksklyftor
Sojasås
Salt, kryddor
Olja
Skiva och skölj champinjonerna. Stek champinjo-
nerna i en kastrull tills de har fått färg och och 
vattnet från dem har avdunstat. Häll på iMat och 
släng i buljongen, kryddorna och sojan, smaka av 
och krydda tills du är nöjd. Skölj de svarta bönor-
na och stek upp dem i olja med pressad vitlök på 
mellanhög värme. Koka upp pastan och servera 
tillsammans med svampsåsen och bönorna.
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Spenatröra med kikärtor och matvete (8p):
2 gula lökar
6 vitlöksklyftor
3 cm färsk ingefära
400 ml kokosmjölk
10 dl kokta kikärtor 
400 ml krossade tomater
1 msk fryst koriander
1 tsk kardemumma
1 chili 
1 grönsaksbuljongtärning
1 tsk spiskummin
800 g fryst, hackad spenat
Matvete för 8 port
Olja
Sambal oelek
Salt
Paprikapulver

Börja med att rosta kikärtorna i ugn. Släng ut ki-
kärtorna på en plåt, pressa på 3 vitlöksklyftor, häll 
på olja, salt, paprikapulver och sambal och blanda 
ihop. Sätt in i ugnen på 200 grader och ta ut när 
de är färdigrostade (typ 20-30 min).

Hacka under tiden löken, resten av vitlöken, chilin 
och ingefäran fint. Stek upp det tillsammans med 
kardemumman och spiskummin. När löken bli-
vit mjuk, häll på koriandern och blanda runt och 
häll sedan på de krossade tomaterna och kokos-
mjölken tillsammans med grönsaksbuljongen och 
spenaten. Låt koka upp och mixa fint med stav-
mixer. Smaka av med kryddor och låt puttra på mellanhög värme medan du 
kokar upp matvetet. Klart! Perfekt billig och enkel mat, receptet är tagen 
(med modifikation) från undertian.com

Bönchili (8p):
3 gula lökar
3 vitlöksklyftor
1 chili
1 pkt kidneybönor
1 pkt vita bönor i tomatsås
1 pkt svarta bönor
1 pkt majs
600 gram sojafärs
800 gram krossade tomater
5 dl Oatly iMat
2 grönsaksbuljongtärningar
Salt, paprikapulver, chilipulver, cayennepeppar, spiskummin
Olja
Basmatisris för 8 portioner

Hacka lök, vitlök och chili och stek upp tillsammans med soja-
färsen. Skölj alla bönor (utom de vita bönorna i tomatsås). Häll i 
de krossade tomaterna, Oatly iMat och alla bönor. Låt koka upp 
och lägg i grönsaksbuljongen och majsen. Smaka av med kryd-
dor och servera med basmatiris.

Glöm inte investera i en varm dunjacka inför den långa kalla vintern i GD



16 FINFORMHar du inte råd med en halsduk, men vill också se stilig ut? Odla ett maffigt neckbeard så slår du två flugor i en smäll.

Norrland. Norrlänning. Norrländska. I normala fall 
skulle jag påpeka att två tredjedelar av Sveriges yta till-
hör Norrland, att ingen någonsin har blivit kallad för 
“svealänning” och att den person i min umgängeskrets 
med bredast norrländska kommer från Sundsvall, som 
ligger några mil öster om Sveriges geografiska mitt-
punkt. Att Sundsvall dessutom ligger närmare Stock-
holm än Luleå, residensstaden i Sveriges nordligaste län, 
gör inte norrlänningen mindre bitter över de dialektala 
fördomarna som förekommer. Detta är dock inte ett 
normalt fall. Istället ska jag berätta om hur det var förr, 
när jag var längre norrut, i det riktiga Norrland.

Förr, när jag var längre norrut,  gick bussarna en gång 
i  timmen på vardagarna; sista bussen på söndag gick 
20:50.  Detta är ett av skälen till att norrlänningar har 
körkort. Körkort som tyvärr inte är giltigt i storstads-
trafik, då det krävs att minst en ren har beträtt vägen de 
senaste året för att norrlänningen ska få köra där. 

Förr, när jag var längre norrut, trodde ingen på “Det 
är känns kallare för att det är så fuktigt i luften” MEN 
FÖR I HELVETE! I Göteborg har jag INTE varit med 
om att det varit dubbelsiffriga köldgrader, men norrut, 

då har jag promenerat runt utomhus i - 34°C. MINUS 
TRETTIOFYRA! Vid den temperaturen kan inte ens 
en Volvo 240 starta! Det värsta var att det  var en helt 
vanlig skoldag, och lik förbannat var vi tvungna att deri-
vera funktioner med jackor på oss inne i klassrummen. 
Tänk er GD i den kylan.

Förr, när jag var längre norrut, fanns inga fruktträd. 
Fruktträd! Det finns fruktträd i Göteborg! Det närmaste 
någonting ätbart som växer på träd är en massa rönn-
bär. Fruktansvärt mycket rönnbär. Var du än går så ser 
du rönnbär, förmodligen för att inget annat träd med 
ätbara frukter och bär pallar klimatet. Med andra ord är 
rönnbär den nordliga varianten av en kaktus. Inte för att 
det är nått fel med kaktusar, men nog är äppelträd lite 
mysigare att ha i trädgården.

Slutligen: förr, när jag var längre norrut kunde jag sit-
ta på fjälltoppen, titta på midnattssolen och äta våfflor 
med hjortronsylt. Sen köpte den jävla hotellägaren våf-
felstugan på fjället och stängde ner. Förr, då var iallafall 
vissa saker bättre.

Förr, när jag var längre norrut Bitter norrlänning: Per Hirvonen

Bild tagen från toppen av Dundret, fjället som dominerar vyn från mitt pojkrum, tagen 01:09 14 Juli 2015. 



17LP0 Kan du inte odla skägg kan säkert Coca dela med sig av sitt.

Människor och spindelpersoner le-
ver i dagens samhälle sida vid sida 
och allmänhetens åsikt är enligt färs-
ka SIFO-undersökningar att vi har 
samma förutsättningar att lyckas. 
Historiskt sett har spindelpersoner 
utan tvivel blivit marginaliserade, 
bespottade och nästintill demonise-
rade. Vandringssägner om förgiftade 
brunnar, bortrövade barn och häx-
konst kantar vår tidigare samvaro 
med spindelpersoner. Men hur långt 
har dagens Sverige färdats från den-
na orättvisa era? Endast grävande, 
oberoende journalistik kan få san-
ningen att se dagens ljus.
FinForm har intervjuat ”Lars”, en 
spindelperson som fått nog av sin 
tillvaro och tagit bladet från mun-
nen. Lars är relativt högt uppsatt på 
ett stort mediaföretag och fyller en 
rad olika funktioner, däribland per-
sonalansvar och webbhantering.

”Jag har gedigna kunskaper inom 
såväl front som back-end utveck-
ling, men som ensam araknoidper-
son på arbetsplatsen blir det snabbt 
väldigt mycket människokultur och 
sapiens-normativt. Mina färdig-
heter blir inte tagna på allvar trots 
att jag presterar minst lika bra som 
mina jämlikar. Istället reduceras jag 
till ”det jävla spindelkräket”, ”flug-
sugare” eller uppmanas att ”spinna 
ett jävla skitnät och hänga mig”. Så-
dan här mobbing på arbetsplatsen 
av den enkla anledning att man är 
exoskelettbärare är ohållbar. Jag vill 
inte att mina 2-3000 framtida barn 
ska behöva växa upp under dessa 
förhållanden”.
Lars gnuggar förstrött sina två främ-
re metatarsus mot varandra.  De åtta 
ögonen fuktas och hans chelicera 
skakar till.
Faktum är att Lars gjort extensiva 
undersökningar rörande gymnasie-

betyg och resultat från högskolepro-
vet för såväl människor som spind-
elpersoner samt löner för individer 
från olika konstellationer. Statistiken 
delar han gladeligen med FinForm. 
”Den orättvisan som målas upp 
framför mig gör mig rent ut sagt illa-
mående. Trots högre snittbetyg i alla 
kategorier hos araknoidpersoner ar-
betar vi praktiskt taget för slavlöner.

För att få svar på de frågor som sta-
tistiken ger upphov till sträcker vi ut 
oss till ”Lena”, som är marknads-

chef  på samma företag som Lars.
”Jösses, om jag fick en krona för 
varenda spindeläckel som gnällt ut 
hos media för minsta lilla. Detta är 
en arbetsplats med högt i tak och 
här finns det marginal för lite jar-
gong. Rörande lönen speglar den de 
uppdrag man som anställd hanterar 
och hur väl man utför sina projekt. 
Antalet ben eller ögon är förvisso ir-
relevant hos våra anställda, men det 

har varit en tydlig röd tråd för vilka 
individer som haft bristande moral 
eller dålig attityd”.
När Lars får ta del av den inspela-
de intervjun suckar han djupt och 
skakar på sina pedipalper.
”Det är som en parodi. I såna här 
tillfällen blir målet jag strävar efter 
suddigt och istället blir alla hinder 
tydligare. Jag har alltid hoppats på 
att mina barnbarn ska kunna växa 
upp i en värld där man döms efter 
vad man har mellan sina maxiller 
istället för antal extremiter”.
Sammanbitna och med tungt sin-
ne lämnar vi arbetsplatsen. Med 
oss bär vi ilska och empati för de 
spindelpersoner som fått utstå det-
ta alldeles för länge.

Gör det här inlägget dig upp-
rörd? Vill du göra skillnad? Det 
kan du. Swisha valfritt belopp 
till 0706470071 och märk med 
”STOPPA ARAKNOFOBIN” 
för att motverka diskriminering av 
spindelpersoner på svenska arbets-
platser. Din gåva räknas!

Spindelpersoner Spindel? : Carl Jendle







20 FINFORMGå aldrig på mittentoan.

Nollans Dragoskryss Nollan: Axel Larsson Hela denna sida är en annons
Under mottagningen har det genomförts en mycket viktig tenta. Dragostentan! Tobias Wallström 
gjorde ett mycket bra jobb med att förbereda alla Nollan inför denna. De flesta klarade provet ga-
lant även om det har visat sig svårt att få tag på en viss Mr. Walker som skrev bäst på tentan. Nu 
är det så klart viktigt att dessa kunskaper sitter kvar och inte försvinner ur skallen så snart tentan 
är över. Därför har här tagits fram ett korsord som en uppfräschning i de livsviktiga Dragoskun-
skaperna.

M.V.H. "Mr. Mister"



21LP0 Rädd för resultaten från Ladok? Vänta med att kolla tills Augusti när du ska välja omtentor att plugga till.

Hela denna sida är en annons



22 FINFORMHar du inte hittat en kompis än? Gör som när man var liten och skaffa en låtsaskompis.

Programansvariga

Hej, alla F- och TM-teknologer!
Såhär års vill jag först och främst välkomna de nya studenterna. Det är något som är 
lika roligt och spännande varje höst. Om bara ett par veckor får jag träffa alla nya i 
GD-salen, se ett hav av ansikten fulla av intresse, nyfikenhet och förväntningar. Jag 

hoppas att ni kommer att trivas den valda utbildningen.
Årets repetitionsveckor leds av Gustav Magnusson, som redan blivit gammal i bran-

schen. Det jobb man lägger ner på att fräscha upp sina kunskaper betalar sig med 
råge under kurserna som följer. Se till att varva arbetet med evenemangen under 

mottagningsveckorna, så förenar ni nytta med nöje. Fast det är klart, lösa matteupp-
gifter är ju ett rent nöje i sig …

Jag önskar alla ett underbart läsår!
Jana



23LP0 Är din låtsaskompis dålig på matte? Skaffa en ny som kan hjälpa dig med veckans tal.

FnollK
Hej Nollan! (och resten av sektionen men mest hej Nollan)
När jag sitter och skriver detta så är det 22 dagar kvar till Mottagningen och jag bara sitter och väntar på att tiden ska 
gå. Det bara rycker i kroppen och jag kan inte riktigt koncentrera mig (vilket jag verkligen borde göra) för det känns 
som att om jag bara stirrar in i väggen och riktigt hårt önskar att tiden ska gå liiiite fortare så kanske den gör det.

När ni läser detta så borde det vara typ -22 dagar tills Mottagningen börjar och jag hoppas att ni känner samma 
känsla som jag just beskrev. Eller nej, alltså, klart ni inte ska ha svårt att koncentrera er eller längta efter Mottagning-
ens slut och så, det är ju den generella atmosfären av att den inom horisonten synliga framtiden ser oemotståndligt 
saftig ut jag syftar på. För även om Mottagningen varit legendarisk, om jag får säga det själv, så finns det mången 
roliga företeelser att roa sig med efter den. Här kommer en lista med tips:

Sova  - älska sömn. Det är precis som en liten nap, fast stor.
Sektmöta  - lv6 är det alltid sektmöte. Det är kul för att roliga saker 
händer och det råkar även vara den bästa platsen att få till plugget, 
det är som att alla diffekvationer dom gamla gjort bara läcker ur dom 
och den sörjan är den bästa odlingsjord för typ Janalysplugg.
Träna med FIF  - Om du inte redan funnit din käresta (Gauss räk-
nas ej) så kan detta hjälpa dig. Du kom mer bli så fit att nästa gång du 
går på gasquen så kommer det vara som att du är med i en AXE-re-
klam.
Aspa  - aspa är det bästa av allt. Du får testa hur sittandet går till i en 
förening och det är störtkul, asså veligen orimligt. Det finns många 
filosofier. Mina favoriter är :“Aspa allt, sök inget” - för den som vill 
viga sitt liv till 5:or men ändå ha kul, “Aspa allt, sök hjälp” - för den 
som aspat så hårt att den behövt hjälp, och “Aspa allt, sök nollK” - 
för den coole.

Livet efter Mottagningen kommer alltså också va kul :) så frukta icke, var glad och aspa FnollK.
//FnollK genom May

Hej och varmt välkomna till F och Chalmers! 
Vi är FIF, sektionens idrotts(och bästa)förening, och till oss kommer ni om ni 
vill ha kul, rensa tankarna och svettas lite under ett pass av idrottsaktivitet som 
sker minst en gång i veckan. Detta dessutom tillsammans med andra härliga 
människor! 
Ni hittar oss och våra arr på vår facebooksida!

Väl mött!

FIF



24 FINFORMVill du bli populär? Skryt om att mamman till ditt ex är med på Forbeslistan.

Hej!
FREK här, Fysikteknologsektionens rekryteringsgrupp. Vi ville i detta nummer passa på att hälsa alla nyantagna 
hjärtligt välkomna till sektionen!! Vi tycker att det är jättekul att ni har valt att börja läsa F eller TM här på Chalmers 
och vi hoppas verkligen att ni har känt er välkomnade de senaste fyra veckorna. Vi minns själva våra respektive 
mottagningar med värme och glädje. Det är en tid överfylld med intryck och händelser som verkligen stannar med 
en i minnet långt efter att nollfinalen är över. Vi hoppas att ni har njutit men också funnit lite tid till plugget. Det är 
bara några få dagar kvar av mottagningen men betydligt fler av era fortsatta studier här på sektionen.

Vissa av er kanske minns oss från rundvandringen som ägde rum andra dagen? Nej? Det är helt okej i så fall. Vi var 
i alla fall de schyssta personerna som mutade er med lite saft och kakor i utbyte mot att ni fyllde i en enkät. Det var 
även vi som tog även kort på er om det traumat fortfarande hänger sig kvar. Som kunde läsas i Nollmodulen är vårt 
syfte att sprida det goda ryktet som Fysikteknologsektionen och Chalmers har till presumtiva studenter. Men för att 
göra det behöver vi hjälp av studenterna som studerar på våra program. Vi behöver alltså er hjälp! Vad ni kan göra 
redan nu är att söka upp och gilla vår fb-sida ”Teknisk fysik och matematik Chalmers” för att öka spridningen av 
våra inlägg. Där låter vi studenterna på programmen själva berätta om hur de tycker att det är att studera här. Och 
även om sidan främst riktar sig till de som ännu inte har valt att börja här så kan det vara underhållande läsning.

Kanske bläddrar du i detta nummer nu under föreningskvällen, passa i så fall att kolla in vår station för att höra mer 
om hur du kan hjälpa oss med rekryteringen. Belöning utlovas! Vi kommer även att ha en infolunch längre fram i 
slutet av lp1, men mer om det då så håll utkik. Skulle det vara något innan dess så är det bara till att hugga tag i oss 
i korridoren eller maila oss på frek@ftek.se.

Återigen varmt välkomna och lycka till med studierna!! // FREK

FREK

Focumateriet
Jeg er en meget ærlig mand
Jeg kan godt lide det bedste
Kvinder har hverken penge eller kærlighed til mig
På min hest
Gennem bjergene, hvor jeg går
Star og måne, jeg vil fortælle dig, hvor jeg skal hen
Åh ja, åh, åh
Åh, min kærlighed
Åh mit hjerte brunette
Jeg kan godt lide at spille guitaren
Jeg kan lide at synge solen
Når jeg synger en sang, ledsager Mariachi mig
Jeg kan godt lide at drikke briller
Brandy er det bedste
Også den hvide tequila med sit salt giver en duft
Åh ja, åh, åh

Åh, min kærlighed
Åh mit hjerte brunette
Jeg kan godt lide at spille guitaren
Jeg kan lide at synge solen
Når jeg synger en sang, ledsager Mariachi mig
Jeg kan godt lide at drikke briller
Brandy er det bedste
Også den hvide tequila med sit salt giver en duft
Åh ja, åh, åh
Åh, min kærlighed
Åh mit hjerte brunette
Åh ja, åh, åh
Åh, min kærlighed
Åh mit hjerte brunette

 

 



25LP0 Visste du att när du har räknat fyra övningsuppgifter och Kim Jong Un har räknat lika många som dig, har han räknat fem övningsupp-
gifter. 
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FARM

Vill du bli dissad snabbt när du raggar? Använd negging.

Hej  Nollan!   
Vi  i  FARM  vill  hälsa  dig  hjärtligt  välkommen  till  Fysikteknologsektionen  och  Chalmers!   
Först  och  främst  vill  vi  gratulera  dig  till  att  du  har  kommit  in  på  en  fantastisk  utbildning   
som  med  tiden  kommer  ge  dig  unika  egenskaper  och  färdigheter  vilket  kommer  göra  dig   
till  en  oerhört  attraktiv  ingenjör  på  arbetsmarknaden.  Livet  efter  Chalmers  kanske   känns  
väldigt  avlägset  just  nu,  men  tiden  går  snabbt  när  man  har  roligt.  Därför  finns   FARM,  
Fysikteknologsektionens  arbetsmarknadskommitté,  för  att  du  under  hela  din   studietid  ska  få  
en  inblick  i  vad  som  komma  skall.        

Vår  uppgift  är  att  vara  en  brobyggare  mellan  dig  och  arbetsmarknaden.  För  att  utföra   den  
uppgiften  så  bra  som  möjligt  försöker  vi  skapa  tillfällen  där  du,  olika  företag,  och   akademin  
träffas  på  olika  sätt.  Exempelvis  genom  lunchföreläsningar  och  alumnikvällar.   Nytt  för  i  år  
är  också  att  vi  kommer  arrangera  Farmmässan  som  kommer  vara  en   arbetsmarknadsmässa  
där  du  som  student  får  träffa  olika  företag  och  representanter   från  akademin  och  höra  
vad  de  har  att  erbjuda  dig.        

Du  kan  lita  på  att  vi  kommer  att  göra  allt  i  vår  makt  för  att  förmedla  till  företagen  och   
akademin  vilka  kompetenser  och  kunskaper  du  som  teknisk  fysiker/matematiker   besitter.  
Under  utbildningens  gång  kommer  du  få  hantera  både  med  och  motgångar.  Det   kommer  
att  vara  en  femårig  övning  i  viljestyrka,  uthållighet  och  problemlösning,  och  det   är  just  
detta  som  gör  dig  unik.  Kom  ihåg  att  det  inte  finns  någon  hiss  för  att  nå  framgång,   man  
måste  ta  trapporna.       

 Lycka  till  och  ha  det  bra!  
 Simon  Bengtsson 
 PR – ansvarig,  FARM  



27LP0

DP

Vill du ha någon som gör dina övningsuppgifter åt dig? Slå Thomas Johansen i armbrytning så blir han din slav i en vecka.

Hej och välkomna till F, Nollan!

Eftersom mottagningen är en väldigt intensiv period kan det vara svårt att hålla koll på alla föreningar och vad de 
gör. Därför tänkte vi i Djungelpatrullen presentera oss, för är det någon förening ni vill ha koll på så är det DP! 

Ni har redan haft chansen att möta oss på flera arr under mottagningen, bland annat provhäfvet, DP-bastun och 
polarkvällen, men snart är mottagningen slut och vi återgår till att göra det vi gör bäst. 

Som självaste Dragos högra hand har vi givetvis många talanger, till exempel att steka hofflor. Dessutom har vi det 
fantastiskt viktiga uppdraget att hålla Focus rent och städat. Men vårt 
allra viktigaste uppdrag är att ha Focus öppet på pubrundan varje 
läsperiod. 

Om ni vill hålla er på god fot med oss (vilket ni vill) så är en bra start 
att plocka undan och diska efter er på Focus, men framför allt får ni 
absolut inte sno våra gafflar!!

Vill ni lära känna oss bättre rekommenderar vi er att komma på våra 
DuP:ar på Focus varje fredag klockan 17.23. Då har ni även chansen 
att få en utsökt middag för en billig peng. Ses där!

Stamus Contra Malo
Djungelpatrullen

Är det fest? Får man komma? Får man ta med sig någon? Hur många? ÄRE 
FEST!
JA! JA! Alla fysikteknologer och andra chalmerister! 
F6 är nämligen sexmästeriet (även kallat festeri på andra ställ-
en, typ CTH med ett extra sträck i början (dvs KTH)) och ar-
rangerar FEST! Fest för vem? För dig och dina polers såklart! 
Vi arrangerar bland annat efter-tenta-släpp-loss-fest (ET-raj), 
Gasque-sittningar och Gasque. 

Vad är en Gasque-sittning? Jo det är din (tråkiga?) trerätters 
släktmiddag, med olika roliga händelser under kvällens gång 
och betydligt mer fest (garanterat) än din trerätters släktmid-
dag! Framförallt är det kul, till skillnad från din eventuellt 
tråkiga middag. Efter Gasque-sittningen är det Gasque vilket 
innebär att vi öppnar Chalmers nattklubb (betydligt mer najs 
än vanlig nattklubb?!). Gasquen är öppen till 03.00. Galet. 
Viktigast av allt är att du dyker upp och har kul, annars blire 
inge roligt arr!

F6



28 FINFORMÄr föreläsaren 15 minuter sen får man gå enligt lag.

 

KAFFE 

Gemene fysikteknolog klarar sig inte utan sitt kaffe. 
Varje dag serverar därför Kaffeollektivet gratis kaffe 
under lunchen på Focus – missa inte det! Det bästa 
kaffet sägs säljas på Bulten – vilka även ryktas servera 
nästa mest kaffe i hela Göteborg(!). För storslukaren som 
vill spara några slantar rekommenderas medlemskap i 
Café Bulten. Det kostar 50 SEK men därefter kan du 
(bl.a.) köpa deras kaffehäften som ger dig ytterligare 
rabatt samt får du tillåtelse att glida förbi hela kön och 
gå direkt till kaffet – hur grymt?! På Store kan du även 
köpa en återfyllningsbar mugg som vid användande låter 
dig köpa en stor kaffe till priset av en liten. Amazing! 

MAIL 

För att vidarebefordra din 
Chalmers-mail och få den direkt i 
mobilen logga då in på mailen via 
Studentportalen. Under 
inställningar finner du längst ned 
’Dina appinställningar’. Klicka på E-
post så kommer en meny upp till 
vänster. Där finns undermenyerna 
’E-post’ > ’Konton’ > 
’Vidarebefordran’. Fyll i önskad 
mailadress och spara. Smidigt! 

Missa inte att du även kan ladda 
ned Office programmen m.m. helt 
gratis via länkar i Outlook! 

Åh nej dyra böcker… Eller måste 
de vara det? Kolla med dina 
phaddrar, de vill nog bli av med 
några. Kan även tipsa om fb-sidan 
”Chalmers bokbytarsida” och 
hemsidan ”Teknologbok.se” Glöm 
inte Blocket, att du har 5 % 
studentrabatt på Adlibris och 
Bokus samt att du får böckerna 
billigare om du beställer dem från 
Cremona på nätet jämfört med 
att köpa i butik på Store. Subtilt 
reklaminslag: kursutvärdera och 
få ett presentkort värt 600 SEK på 

KURSLITTERATUR 

Nyfiken på nutiden och framtiden? Läs då berättelserna 
från programmens egna studenter! På ’Teknisk Fysik och 
Matematik Chalmers’ låter FREK studenterna själv skriva 
och berätta om studierna på sektionen. Där delger de vad i 
utbildningen som hittills varit extra roligt, vad Chalmers har 
att erbjuda, vad man kan engagera sig i och vad man har att 
se fram emot. För att få veta mer om livet efter studierna 
kan man spana in intervjuerna med alumner som FARM 
publicerar på sin fb-sida. 

INSPIRATION 

Behöver du få koll på läget? Ftek.se ger dig överblick på alla nuvarande och framtida kurser! Där finns 
diverse länkar samt föreläsningsanteckningar och gamla tentor inkl. lösningar. Passa även på att gilla 
olika föreningars fb-sidor för att alltid hålla dig ajour med vad som händer på sektionen och i 
utbildningen. Är du inte redan med i fb-grupperna ’Fysikteknologsektionen’ och ’2018 Teknisk Fysik 
och Matematik Chalmers’ se genast till att gå med i dem för att garanterat inte missa något. 

KPL 

Har du inte haft tid/ork/lust att göra en lunchlåda? I caféet i Kemihuset kan 
du plocka ihop din egen sallad (lite dyrare men också lite godare!). I 
Kårrestaurangen får du alltid kaffe till maten och på fredagar får du även en 
kaka. Överbliven Express säljs rabatterat på Store under eftermiddagen om 
hungern skulle slå till då. Bäst fika har dock påträffats i vårt eget Café NyFiket! 

MAT 

Store
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Styret

Ta alltid med en penna i en strid med svärd.

Styret styr sektionen, skulle man kunna tro. Det verkar logiskt, och i viss mening är det sant. Styret har det övergri-
pande ansvaret för sektionen, både i vardagen och i det långa loppet.
Vi styr det dagliga och tar de snabba (och långsamma) besluten. 

Men de som faktiskt styr skutan är F-sektionen självt, det vill säga ni sektionsmedlemmar. Varje läsperiod hålls sek-
tionsmöten där sektionen bland annat bestämmer verksamhetsplanen, väljer in kommitéer och tar andra (o)viktiga 
beslut. Därefter genomför vi i styret konsekvenserna av besluten. Så vilka är då vi som styr åt er? Styret består av en 
kärna på sex personer, kärnstyret, som bara gör styrelsearbete samt ordföranden i våra kommittéer och nämnder. 

Här nedan följer liten presentation av oss som sitter i kärnstyret: 

Jack Vahnberg, ordförande. Går TM3, gillar svåra diffekvationer, långa diskussioner och välfyllda bokhyllor (och 
välskrivna mail). Säger att han har ansvar för att alla sköter sig, men främst dricker han kaffe och skickar massa mail. 

Matilda Hanes, vice ordförande. Går F3, gillar vin och måltider som tar tre dagar att tillaga. Har koll på alla på 
sektionen (framför allt ser hon till att Jack sköter sig). Om du är snäll är hon snäll tillbaka, så kom gärna och prata 
om allt eller inget.

Gustav Hallberg, kassör. Går TM2, gillar “självstudier”, röda dagar och korrekta verifikat. Har ansvar för peng-
arna.
 
Alexander “GDPR” Johansson, sekreterare. Går F3, gillar formalia, militaria och allt som rimmar på “aria”. Har 
ansvar för sektionsmötet, protokoll och allt som skrivs ner. Allt.  

Josefine Knutsson, SAMO. Går F3, gillar Japan och allt relaterat till Japan. Ansvarar för att alla mår bra, både 
fysiskt och psykosocialt (vilket ansvar). 

Eric “Pekka” Nilsson, informationsansvarig. Går F3, gillar matlagning och smooth jazz. Kommunicerar med 
sektionen uteslutande via röksignaler.

Var inte rädd att vända dig till oss om stort som smått, vi vet vad som bör göras eller så kan vi ta reda på det. Våra 
kontaktuppgifter finns på ftek.se. Varmt välkommen till F-sektionen! 

Eric Nilsson, 
Informationsansvarig



30 FINFORMVar trevlig mot den söta tjejen i Bra Nyfiket.

Mottagningskryss Kryssmästare: Lina Hultquist



31LP0 Det är fult att capsa.

1: När FnollK talar ska 
Nollan vara ….
2: Säger bilen.
3: Kör.
4: dy/dx.
5: Noll.
6: Sektion för Asterix och 
Obelix.
7: Oändlig tid.
8: ¬
9: Reklamfri radio.
10: Polaris.
11: Gillar sin mamma lite 
väl mycket.
12: Kort tidsenhet.
13: I rockärmen.
14: Änglarnas stad.
15: Livsbejakande elektro-
nikföretag.
16: Radioaktivt grundäm-
ne.
17: När du bor på 10 kva-
drat.
18: Attraherad av alla kön.
19: Dropp.
20: Löser du med hjälp av 
Tremaux's algoritm.
21: ~0.42 cups.
22: Luft.
23: Onykter.
24: Plan.
25: Är du efter examen.
26: Ingenjör, professor, 
forskare....
27: Öppningsceremoni på 
museum.
28: Red och Blue i poké-
mon.
29: När du precis klarar en 
tenta -M.
30: Inte naturorienterade 
ämnen.
31: Gammalt underkänt.
32: Vispen
33: Hemmasalen ditt för-
sta år.
34: Bara massor av streck.
35: 470 nm.
36: Alla kommer inte .. på 
F.
37: May.
38: Säger du att du inte har 
när radiotjänst ringer.
39: Solgud, korsords-
kliché.
40: $ocker
41: ∞, \....

42: Kriminellt gäng från 
Göteborg.
43: Får du från kontrol-
lanter.
43: Samhällsbyggnad.
44: Fysikturnering.
45: Reaktivt kväve.
46: Gjorde du på Janas 
tenta.
47: Pa.
48: … Nyfiket.
49: Vilden rad ser du 
sämst från?
50: TMA660
51: Domino-matte.
52: Inte grader.
53: Blir du på Fattenkri-
gIT.
54: När D-sektionen tar 
över.
55: Enögd gud.
56: ...ngt.
57: …. graf-uppgift.
58: Svårt att hitta i Göte-
borg.
59: Funktion på twitter.
60: Billig butik i Falken-
berg.
61: Detta gjorde snön.
62: Munta på engelska.
63: Har en PhD.
64:  En phaddergrupp + 1.
65: Ej släppt releasedatum.
66: Äter björnen.
67: Bra spelat.
68: Fint “Du”.
69: Masterprogram för AI.
70: DP blir arg om du läm-
nar dina tallrikar ....
71: Den yngsta
72: På Focus är FinForm 
...
73: Kursen i tvåan med 
ljus.
74: Klädsel av djurhud.
75: Kan man få på Aspfi-
ka.
76: Äter gam.
77: Fladdrigt plagg.
78: Pub på Chalmers, Gol-
den … 
79: Enbärssprit.
80: Vindskydd.
81: Se.
82: Första kvinnan. 
83: Girig, tjuvaktig.

84: Förvann under tjänst-
göring.
85: Stig Helmer
86: Uppskattad ankomst-
tid.
87: Ville Trump bygga.
88: Kilo Celcius.
89: Tempo.
90: Typ av kvalster.
91: Svåra.
92: Går på sjö.
93: Fiskar du med.
94: Hör engelsmän med.
95: Djungelboksorm.
96: Internationaliserat do-
männamn.
97: Blir chefredaktören 
när folk inte är i tid.
98: När du får ont.
99: När du krossar en spe-
gel.
100: Alltid längst bak i 
FinForm.
101: Oturligt efternamn 
för Ann.
102: Bugade och ...
103: Väte.
104: C  N s^2/kg.
105: Uppfattat.
106: Tog hand om dig i 
fyra veckor.
107: Har SI-dimension 
L2•M•T-2.
108: σ
109: Kräver mycket 
hårspray, alternativt tapet-
klister.
110: Del av adress.
111: Whoops.
112: Var Nollan första da-
gen.
113: Föreläsningar, storg-
uppsövningar osv.
114: Måla naket.
115: Kan du köpa i Nyfi-
ket.
116: … Pripps.
117: Är man när man vill 
få ut information.
118: Coca.
119: Går ur dig under tent-
aveckan.
120: Post som sätter upp 
afficher.
121: Kör man bil på.
122: Söker för att hitta.
123: Typ av mikroskopi.

124: Den kan du svära.
125: Inte alltid.
126: Avelsgalt.
127: Hemsk sjukdom.
128: Väntade för att få 
köpa.
129: Kommer du att lösa 
många av.
130: Saft.
131: Grumlig.
132: Håller med.
133: I slutet av brev.
134: crtl + Y.
135: Olagligt att inta och 
innehava.
136: Musiköra.
137: Vilken sektion?
138: Skrev bok om en 
konstnärskod.
139: Bränd lera.
140: Badar du i.
141: Inte “Dem”.
142: Bastuland.
143: “Odelbar”.
144: Typ av olja.
145: Syre
146: Lite som spex.
147: Person i en av phad-
dergrupperna.
148: Dricker amerikanare 
under jul.
149: Finns det många i 
detta korsord.
150: Göteborgare.
151: Ger dig kursvalsin-
formation.
152: Oberoende och li-
kafördelade.
153: Innehaft.
154: Luktar illa om du inte 
duschar.
155: Lösning till polynom.
156: Byter du ibland i li-
nalgen.
157: Teknisk Natenatik.
158: Design på Chalmers.
159: Uppslagsverk.
160: Sagorna.
161: Re och …
162: TMA 970
163: Kvinnlig monark.

164: n, {n X0א, n > 0}
165: Sauron är den ...
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Kurator: Lina Hultquist

Nonogram är en japanskt bildpussel där en bild växer fram genom att fylla i rutor som anges vid varje 
kolumn och rad.

Siffrorna som står till vänster om varje rad och över varje kolumn indikerar antalet rutor som ska vara 
ifyllda, till exempel så innebär “4 6 2” att det först ska vara 4 ifyllda rutor på raken, följt av minst en tom 
ruta, sedan 6 ifyllda rutor, minst en tom ruta och sedan 2 ifyllda rutor. 

Vill du spara pengar men har slut på kaffe? Leta upp en sunkig bryggare på förslagsvis Focus och starta den med bara vatten. Har du tur 
slinker några aromer med och du har din alldeles egen kopp fattigmanskaffe!

Pyssel
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Kurator: Lina Hultquist

Vill du ha massa svarta kläder med vitt tryck på? Gå med i en förening på F, efter några år har du en livsidsförbrukning av hoodies



34 FINFORMÄr du redan less på alla edgelords som går F? Du är inte ensam.

Horoskop Astrolog: Carl Jendle

Fiskarna -  Du får ta del av otvivelaktiga be-
vis för en konspirationsteori och blir så pass 
uppslukad av informationen att du inte kan 
sluta prata om den. Folk i din omgivning blir 
medvetna om att de faktiskt kunde ta dig och 
dina känslor på ännu mindre allvar.

Väduren - Du kommer på tok för 
sent till en föreläsning och försöker 
smyga in vid svarta tavlan. Examinatorn 
gör ett exempel av dig genom att knäa 
dig i magen så att det svartnar för ögo-
nen. Du försöker att hosta blod så tyst 
som möjligt på din plats samtidigt som 
du ångrar dagens val av ljusa kläder.

Vattumannen - - Du nappar på ett be-
drövligt aktietips av 
din kompis som läst 
7.5 HP aktieteori på 
Mittuniversitetet, vil-
ket gör att du förlo-

rar alla dina besparingar. Som tröst har du 
såväl ätliga rötter som stora stenar utanför 
din port med ätbara insekter under. Det blir 
helt enkelt som julafton, fast med färre ör-
filar.

Skytten -  Du glöm-
mer att betala hyran och 
din hyresvärd har haft en 
dålig vecka. När du ska 
stoppa in nyckeln i vredet 
är låset bytt, vilket gör 
rabatten utanför till din 
provisoriska bostad. Se-
curitas åker förbi och du 

tror att filten de ger dig är en ömhetsakt. 
Du blir varse om annat när du morgonen 
därefter vaknar med polio.

Skorpionen - Hyresvärden du är innebo-
ende hos var inte så 
vänlig som du först 
fick anledning att tro. 
Du vaknar på akuten 
med sprängande hu-
vudvärk och får det 
berättat för dig att du 
har blivit plundrad på 

ett flertal vitala organ. Din kropp hålls endast 
vid liv tack vare förstklassig läkarutrustning. 
De ugglor i mossen du anade när hyresvärden 
först stal dina kakor blir något fler.

Tvillingarna   -  En 
full dataingenjör skal-
lar dig i ansiktet och du 
stapplar försvarslöst 
bakåt. Turligt nog är 
din nyblivna vän Alex-
ander ”The Mauler” 
Gustafsson mindre 
än två meter ifrån dig 

och knycklar ihop förövaren till ett dragspel. Du 
däckar i hans varma, trygga famn när han sedan 
bär dig hem som ett spädbarn.

Kräftan -  Livet går din väg! Du får en 
välförtjänt hedersutmärkelse som följd 
av att du slitit hund under lång tid, nå-

got som orsakar 
beundran från 
dina vänner och 
kollegor. Du 
vaknar ur din 
världsfrånvända 
dröm av att din 
telefon ringer. 
Det är dina för-

äldrar som tagit sig tid att ringa dig i syfte 
att, punkt för punkt, redogöra för vilken 
besvikelse du är.

Jungfrun -  En för dig 
okänd person på internet 
säger någonting generiskt 
elakt till dig och du blir gi-
vetvis mycket illa berörd. 
Du förstår efter detta att 
näthat  är vår generations 
största problem och för-

söker frenetiskt att värva din omgivning 
till att bekämpa det. Lyckligtvis har du inga 
vänner som lyssnar på dig eller dina be-
fängda tankar.

Oxen -Du super ut dig miserabelt på tre 
arrangemang i rad och funderar på om 
andra studieorter kan 
förbarma sig över dig. 
Så är ej fallet och du 
inser snabbt att det är 
bäst att sluta gå upp på 
morgnarna.

Lejonet - Du 
blir ett av årets 
tjugotal offer 
för den brutala 
vargstam som 
härjar på cam-
pus. Horden av 
fulländade rov-
djur lemlästar 
dig som om du 

vore gjord av papper framför en lam-
slagen publik. Du säljer i sista stund din 
själ till djävulen för att hämnas kåren 
och FuM för deras ohållbara rovdjur-
spolitik.

Fiskarna -  Din enligt egen 
utsago snälla, lydiga 1-åriga 
presca canario ”Hulk” biter av 
dig ditt lillfinger när du försöker 
ta undan matskålen innan han är 
klar. För att inte ge anti-kamp-
hundslobbyisterna rätt försöker 
du mörka att du blivit av med en 
extremit. En besegrad version av 
dig själv går dagen efter med en fingerstinn 
hundbajspåse under morgonpromenaden. En 
version av dig själv som förstått att det är DU 
som är hunden i hemmet.

 Vågen - blir helt oprovocerat våld-
samt nedbrottad på Nordstan av två 
poliser. När dammet har lagt sig och 
missförståndet är  utrett visar det sig 
att du är kusligt lik en gängledare värd 
åtskilliga miljoner - död eller levande.  
Du faller på knä i djup tacksamhet och 
lovordar de högre makter som äntli-
gen övervägt 
att lägga dö-
dens befrian-
de täcke över 
dig.
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FinForm hör dig

Skicka alla roliga citat och 

övrigt intressant material till 

FinForm@ftek.se

Kom ditt citat inte med och du undrar hur fan vi tänker när vi väljer? Aspa FinForm LP3!

“Asså om man kan rida så är ju alla hästar prak-
tiskt taget olåsta”

 - Nollan

“Jag klarar inte av att bajsa om jag inte har 
en läskig unge som stirrar på mig och viskar 

mordgåtor till mig” 
- Bambi

“Det är på grund av människor som mig som 
jag aldrig bjuder hem folk till mig”

 - Poe dricker alkohol för första gången sen 
LP3 2017

“Det var mycket olja och nakna överkroppar, 
Är glad att jag är fysiskt inkapabel till att få 

stånd”
- Lina om nollans gyckel

“Äh det är typ som innan, fast nu har vi fått en 
tv.”

 - Patrik Hybelius angående hur det känns att 
ha gift sig

“Jag har inte drömt om nätterna sen jag börja-
de på Chalmers, men det har kommit tillbaks 

igen efter sommaren”
- Casper Opperud

“Varför ser alla F:are med skägg ut som utelig-
gare?”

 - Honing

“Du får göra vad du vill med min kropp under 
Mottagningen”
- Stig till Vispen

“Om Nollan försöker göra konstiga grejer mot 
er, låt dom”

- Vispen till NollK

“Vill man jobba får man gå ut härifån, det är ju 
här festen är”

 - Stig om att se ett till avsnitt Sommmartorpet

“Någonting är ju fel i ens hjärna”
-Wulcan efter fråga om logik

“Ska vi göra det mer exkluderande?” 
- Jojo om mottagningen

“Jag kan tyvärr inte den dagen, har en grej med 
spexet”

- Per Hirvonen, alltid




