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Världens bästa Youtuber
https://youtube.com/channel/UCeqf9ayVeWpXmYIkMF9yjPQ
Av "Martin Gardfjell" - 2016
Kolla in min Youtube kanal alla coola killar snygga tjejer ;)

Fattiga desperata studenter sökes
https://a-sektionen.onion/ledigajobb/rodarummet
Av A-sektionen - 2018
Har du blivit nekad CSN för andra semestern i rad efter att du 
återigen kuggat omtentor Miljöfysik och Fysikingenjörens verktyg?

Veckans Sandlåda
https://samnytt.se/inrikes/vardochomsorg/veckans
Av Linan - 2019
... jämte sandlådan sitter dagvårdaren Morsan och ögnar 
igenom ExtraForm! med en halvrökt Chesterfield i munnen.

Finform undersöker: Internettrender
https://wermlandskhingst.bloggspot.se/arkiv/september
Av Carl Jendle - 2018
... ingen annan tidning på Chalmers tagit sig tid ... hetaste 
utmaningen som läggs under FinForms lupp ...
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Ledare

Hallå sektionen! Nu sitter vi här igen, ny läsperiod, nytt läsår och ett nytt 
färskt nummer av FinForm. Läsperiodens tema är som du kanske redan sett 
“Internet”, vilket ändå ligger ganska fint till i tiden. Visst har inter-
net varit en stor del av våra liv väldigt länge, men nu digitaliseras 
så mycket att det helt enkelt inte går att leva utan en internetupp-
koppling. Vilket för oss vidare till nyheten att även FinForm är 
påväg att digitaliseras! Eller ja, självklart kommer den att ges ut i 
pappersform också, inget går ju upp mot känslan av en splitterny 
utgåva av FinForm i händerna på en DuP i slutet av läsperio-
den, men självklart bör ju denna underbara tidskrift förevi-
gas även på internet!

Förutom denna lilla nyhet så rullar det på som vanligt i 
redaktionen, jag har, till sist, införskaffat en redaktörspiska, 
vilket förhoppningsvis leder till att folk kommer i tid för en 
gångs skull. Dock började redaktionskvällen för lite mer än 
en timme sedan i skrivande stund, men jag sitter ändå här 
själv, så jag hoppas inte på för mycket. Med det sagt så vill 
jag ändå ge en stor eloge till hela redaktionen, det finns 
få människor som är sådana fullkomliga idésprutor och 
som levererar artikel efter artikel som att det inte fanns 
någon morgondag.

Jag hoppas att ni hittar något ni uppskattar i läsperiodens utgåva 
av FinForm. Vi erbjuder bland annat horoskop (denna gång även 
inkluderat Stenbocken!), redaktionstest av olika internettrender, 
fräcka guider och mycket, mycket trams. Som vanligt vill jag även 
avsluta med att tacka för allt material vi fått inskickat till oss, och 
uppmana er till att skicka in saker även till nästa nummer, stort som 
smått!

Until next time!
Lina Hultquist
Chefredaktör

Om det existerar, existerar det porr om det
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Hur du får vänner på internet Kompisexpert: ”Carl Jendle”

Hej alla sektionskompisar! Om du, liksom jag, är ganska 
blyg av dig så vet du säkert hur svårt det kan vara att 
få kompisar i verkligheten. Men räds ej! När jag upp-
täckte det underbara fenomen som kallas för internet så 
vändes hela min värld uppochner. Inte nog med att jag 
först kunde döva min smärta och min ensamhet med 
alla hundratusentals vuxensidor, jag kunde också ta mig 
ur mitt skal genom att försöka ta mig ut på sociala me-
dier. Nu ska jag visa er hur man blir ett lika stort socialt 
geni online som mig!

Det första du ska göra är att gå med i så många face-
book-grupper som möjligt som applicerar till dina in-
tressen. Nu har jag tyvärr blivit borttagen från de flesta 
grupper som involverar skateboards och snabba bilar, 
så jag bestämde mig för att istället gå med i så många 
bostadsgrupper i studentområden som möjligt. Inte nog 
med att du kanske kan hitta en nedsnuskad madrass för 
en billig peng, kanske kan du tillochmed komma i kon-
takt med studenter på din sektion! Win-win!

Tjejer gillar en bad boy, därför är det viktigt att visa att 
du inte tar någon skit, samtidigt som du uppvisar din 

dominans. Ta till ex-
empel de här inläggen 
som dök upp i mitt ny-
hetsflöde! Nu var det 
ju förvisso inte mina 
sopor, eller jag som 
rökte, men man måste 
visa att man inte dansar 
efter annans pipa! På 
det här sättet vet folk 
redan från början att 
de inte kan köra med 
dig, och kommer att se 
upp till dig med avund.

Något annat som också gör dig till king i onlinevärlden 
är att visa upp din otroliga intelligens (du går ju ändå 
på F). Håll alltid ögonen öppna för inlägg där du lite 

subtilt kan visa upp för 
folk att du verkligen 
har koll på läget. Det 
finns få saker som gör 
människor så impone-
rade som när man rät-
tar deras fel och förkla-
rar hur det egentligen 
står till, eller när man 
uppvisar sin otroliga 
spetskunskap som de 
aldrig skulle kunna 
uppnå när de ställer en 
enkel fråga. Se bara på 
de här inläggen, vän-

förfrågningarna bara haglade in sekunder efter att jag 
tryckt på skicka.

Men viktigast av allt är faktiskt att visa att man är en 
riktigt sympatisk och schysst kille. Det är en hård värld 
vi lever i, och självklart ska man finnas där när gemene 
man behöver hjälp och 
råd. Det finns också 
fullt av folk som inte 
vågar försvara sig själ-
va när det uppkom-
mer olämpliga skämt 
och inlägg, då är det 
upp till dig som white 
knight att direkt kom-
ma till räddning! Du 
kommer att bli avgu-
dad, tro mig!

Det här var allt från 
mig denna gång, jag hoppas att ni fått många bra tips när 
det kommer till sociala medier. Jag hade gärna berättat 
för er hur man skaffar kompisar och ragg på onlinespel 
så som World of  Warcraft, men det sparar vi till en an-
nan artikel.
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Skramlar det tomt i spargrisen? Har du blivit nekad CSN 
för andra semestern i rad efter att du återigen kuggat 
omtentor i Miljöfysik och Fysikingenjörens verktyg? 
Tvingas du snylta expressrester och jaga lunchföreläs-
ningar för att slippa skörbjugg? Har Jana svartlistat dig 
som övningsledare efter att du återigen erbjudit ”hem-
lektioner” till varje student med en fråga? Har ditt tind-
er-game exploderat efter att du sänkt din standard och 
sagt upp din lägenhet för att utöva ”bang-for-roof ”? 

I en ekonomisk situation som din har du snart inget an-
nat val än att byta spår, ansluta dig till arbetarklassen 
och ge upp drömmen om att bli maskin-learner för att 
uppfostra en egen artificiell intelligens. Tanken smärtar 
dig. Att dina överklassföräldrar även skulle förklara dig 
arvslös om du inte tar examen gör inte situationen bätt-
re. Det går inte att förneka det. Du är desperat. Du be-
höver pengar och du behöver dem fort. 

Om du känner igen dig 
i denna situation vill vi 
från A-sektionen starkt 
rekommendera att du 
ansluter dig till vårt nya 
extra-knäck. Med inspira-
tion från darkweb-succén 
”Red Room’s” har vi på 
A skapat Det Röda Rum-

met. Det röda rummet är en underhållningstjänst av 
studenter för alumner. Vi skapade tjänsten efter att vi 
uppdagat att många examinerade chalmerister lider av 

icke-linjär depression som konsekvens av en avsaknad 
av studiesocial tillvaro. Under deras tid på Chalmers har 
de flesta varit djupt engagerade i studentlivet och detta 
har skapat ett tomrum som de nu i sina vuxna liv inte 
kan fylla. Fram tills nu det vill säga! Som prenumerant 
till Det Röda Rummet får man möjlighet att tre kvällar i 
veckan återuppleva studentens lyckliga dagar genom en 
interaktiv live stream. Och det är här vi behöver dig, den 
fattiga desperata studenten!

Som anställd hos oss förväntas du deltag i live-streamen 
minst en gång i veckan. Under streamen får du och dina 
medstudenter instruktioner av de 50-100 alumnerna 
aktiva i chatten. Vanligtvis efterfrågas du sjunga några 
snapsvisor, berätta ankeboter eller genomföra popu-
lära gyckel som exempelvis Cinnamon Challenge eller 
Tide Pod Challenge. Är du en duktig häfvare är detta ett 
stort plus. Häfv efterfrågas vid varje stream. Från flaska 
till sejdel vidare till alla regnbågens Pripps och det mer 
sällsynta rövhävet. Din lön bestäms utefter graden av 
underhållning du utför. En trippel skalär är exempelvis 
värd tio enkla skalärer. Oavsett vad är du alltid garante-
rad ett flak slots efter varje föreställning och du får alltid 
en krona för varje gång du säger ”Det var bättre förr”. 
Som underhållare hos Det Röda Rummet tillhör du ett 
team av engagerade studenter, många med tidigare er-
farenhet i studentverksamheter så som CL och CIRC. 

Om du provat alla andra alternativ, tveka inte med att 
kontakta oss via styret@a-sektionen.se!

Det röda rummet: En ekonomisk möjlighet för 
desperata studenter

Arbetsspanare: Martin Gardfjell

Om det existerar hentai om det existerar det yiff om det
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Om Viralgranskaren

Har du stött på ett på-
stående eller en nyhet 
som du vill att vi ska 
granska sanningshalten 
i? Tveka inte att höra 
av dig till oss på Face-
book, på Twitter eller...

Viralgranskaren: Olle Journalist: Carl Jendle

Nej – Styret på Fysikteknologsektionen sponsrar inte Focumateriets kapten Olle Månssons Go-
FundMe på schweizisk självmordsklinik.

Rykten har florerat att en ansenlig del av årets budget gått åt till att finansiera teknologens plane-
rade död. Detta är något som styret dementerar och falskheten i detta kan dessutom stärkas av 
utdrag från sektionens konton.

Även om Styret inte är delaktiga har hela 31 personer gått samman  med en sammanlagd, svindlan-
de summa på 1.5 miljoner kronor för att parkera Olle två meter under jord. Vilka dessa sponsorer 
är är i nuläget oklart, men FinForm kan garantera att styret inte är en av dem.

För en matematisk analys av läget har FinForm sträckt ut sig till Per Ljung som doktorerar på Ma-
tematiska Vetenskaper.

”Jag vet inte vilka ömma tår Olle har trampat på för att dra igång det här. Däremot kan jag med 
stor säkerhet säga att de här pengarna räcker till att ha ihjäl Olle minst tre gånger om. Dessutom 
vet ni vad de säger – better safe than sorry på den grabben” – Per med ett skratt.

Företagets populäraste paket är ”Sunday solution” eller ”Ultimate fix” och garanterar oåterkallelig 
död eller dubbla beloppet tillbaks.

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

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

Om det inte existerar porr om det så har du inte sökt tillräckligt noga
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EXCLUSIVE PREVIEW: EXTRAFORM

Pics or it didn't happen
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Veckans sandlåda Följetångare:  Linus Schönbeck

ALLA LYSSNAR PÅ DIG SÅLÄNGE DU SKRIVER I CAPS

Någonstans i Västsverige ligger en liten stad. I 
staden finns det en radhuslänga. Radhuslängan 
har en lekplats. Lekplatsen har en sandlåda. Till 
sandlådan denna vecka har Njurbackens dagis 
vallfärdat. Uppe på barngrävskopan sitter Tho-
mas Johansen. I sandlådan hittar vi också dok-
torand-Per som entusiastiskt leker runt med sin 
nya Volvo 740 leksaksbil han fick på sin tjugo-
femårsdag förra fredagen. Njurbackens dagis är 
inte övermåttligt populärt och två ungar räck-
er gott och väl att ta hand om för “Morsan”. 
“Morsan” ja. Jämte sandlådan sitter dagvårdaren 
Morsan och ögnar igenom ExtraForm! med en 
halvrökt Chesterfield i munnen. Hon är en lo-
kal profil i kommunen såväl i dagisvärlden som 
i lokalpolitiken, där hon är representant för det 
lokala partiet “Kommunens Rätt i Göteborg”, 
KRIG. Partiet är enligt egen utsago ett mitten-
parti mellan sojadrickande vänstertrolka och 
flaggviftande högerpack med huvudfokus på 
att “ta bort alkoholskatten” och gratis blind-
tarmsoperationer till allt som rör sig i kommu-
nen. Morsans populistiska roll i partiet går ut på 
att lova allt till alla samt gå till personangrepp i 
kommunfullmäktige.

Morsans fokus är 
idag tvådelat men 
bara en bråkdel går 
ut på att bevaka 
barnen och deras 
upptåg. Den andra 
delen vill ha svar 
på alla livets frå-
gor. Vilken kändis 
är gravid? Hur går 
det egentligen med 
Bianca Ingrossos 
överläpp? Har Bon-
de-Stina gått och 
gift sig än?

Morsan slänger en trött blick mot sandlådan och 
noterar att Thomas hackar sönder sandlådans 
träkant med grävskopan 
och Per biter sönder sin 
reflexväst. 
-Lägg av med det där äck-
elungar, slänger hon ur sig. 
-Håll käften kärringjävel, 
ekar det tillbaka. 
Morsan slänger sin tändare 
mot sandlådan men missar 
och återgår till tidningen. 
Efter en stund ger sig sand-
lådekanten av Thomas fre-
netiska hackande. Sanden 
forsar ut ur sandlådan. Nu 
har Thomas lyckats med 
sitt mål och blir uttråkad 
av att betrakta den forslan-
de sanden. 
-Ska vi leka koja? undrar Thomas. 
-JAAAAAA!!! skriker Per ut så hela radhusläng-
an hör, förutom Morsan som ögnar igenom 
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veckans horoskop med trötta ögon.
Jämte sandlådan står det en stor blå SITA-con-
tainer tilltänkt för avfall. Thomas vet att det 
här är förbjudet område. Morsan har sagt att 
man absolut inte får klättra in i containrar, för 
då kan man bli incidenthanterad. Detta gör det 
bara ännu mer spännande och attraktivt. Tho-
mas slänger en ögontjänarblick mot Morsan, får 
ingen respons, tar sats och hoppar in i contai-
nern. Tätt efter kommer Per som kastar in sin 
740 först och följer strax efter själv. Per är dock 
en lång kille och slår i huvudet när han hoppar 
in. Han börjar gråta och vill gå ut. Thomas vill 
undvika konfrontation med Morsan och för-
söker slugt övertyga Per om att det är säkrast i 
containern. Thomas är även en omtänksam kille 
och erbjuder Per hans 740 samt en punkterad 
fotboll som han gräver fram ur en svart sopsäck. 

Det är en sån där VM-
boll och trots att Per är 
en basketkille så accep-
terar han gåvan. 
Thomas och Per kosar 
sig inne i containern. 
Tiden går och pojkar-
na hinner med en hel 
del i containern. Fot-
bollsmatcher, kurra-
gömma och ditten och 
datten. 

Tillslut blir barnen trötta och sätter sig och vilar. 
Thomas plockar upp Morsans tändare han fick 
med sig från sandlådan och börjar i sann rustan-
da leka med den. 
Utanför är allting lugnt. Morsan har börjat läsa 
FinForm och blir konfunderad när hon läser 
horoskopet för väduren. ExtraForm menade ju 
på att “Efter en längre tids hårt arbete så är en 
stor belöning på ingång, sitt bara lugnt i båten 
och invänta den” medan en snubbe Carl Jendle 
skriver i FinForm någonting om att du hittar ett 
paket Gul Blend på någon parkering. Kan gul 
blend vara belöningen? Eller? Hon som röker 
Chesterfield?! Hon blir yr av alla tankarna som 
snurrar i huvudet och tittar upp. Thomas och 
Per är borta. Men vafan de satt ju där för en 
halvtimme sen?! Den gamla tanten reser sig upp 
i ett illvrål.
-Ungar var är ni?
Per och Thomas har i samma stund smugit ut 
bakvägen ur containern. Thomas har sett hur 
man eldar flyktbilar i “The Town” och klassiska 
“Heat”. Destruktivt. Ben Affleck. Häftigt. En 
låga blossar upp från container i samma stund 
som Thomas slänger in tändaren. 

Fortsättning följer…
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Hur ska vi jämna ut könsfördelningen på F? KfKbare? : Andreas Standár

Till väldigt få per-
soners förvåning 
så är det faktiskt 
så att det är fler 
män än kvinnor 
som söker sig till 
F-sektionen. Det-
ta är ju inte bara 
ur ett genusper-
spektiv ett pro-
blem, utan det 
blir ju dessutom 
svårare för ge-
mene F-teknolog 
att ligga, vilket är 

tråkigt eftersom det i princip det vi är biologiskt pro-
grammerade att göra (dock kanske inte om man har icke 
heterosexuell läggning, ni kan köra på som vanligt). Där-
för är det en stor fråga som kräver en stor lösning och 
jag har en jävligt stor lösning till problemet. Hear me 
out, mitt förslag till att jämna ut könsfördelningen är att 
vi helt enkelt genetiskt korsar människor med räkor och 
skapar räkmänniskor.

För att motivera detta så måste vi kolla på vad det 
största problemet är. Ett problem är att det traditio-
nellt är män som söker sig till ingenjörsutbildningar, 
gärna i sina unga spröda år. Och nu frågar ni er säkert 
“Bambi, vart fan är du på väg med den här skiten” och 
till er non-believers svarar jag med “Räkor har ju en 
röv(häfv)bra egenskap som vi borde eftertrakta i våra 
studentkompisar” och då tänker ju ni såklart “åååhhh, 
fan vad smart du är, Bambi! Alla räkor föds ju som 
hanar och övergår sedan till att bli honor!”

Aa, det är precis det jag snackar om. Vi har alltså en 
utbildning som lockar unga män, men om de hade varit 
unga räkmän istället så hade det inneburit (framför allt 
eftersom man aldrig kommer härifrån) att efter några 
år så utvecklas de till att bli räkkvinnor! Detta inne-
bär ju att vi kan fortsätta anta studenter från samma 
målgrupp som alltid och fortfarande lyckas jämna ut 
könsfördelningen, plus att fler får ligga också. Det enda 
som behövs är att vi blandar vårt DNA med räkornas 
och väntar nån generation, alternativt använder Peter 
Parker-metoden och blir bitna av räkor och skapar räk-
män på det viset. #FreeTheRäkMänniskor

Är detta lösningen?
Bild från Daniel Sherekin, @Borodante, 
https://www.deviantart.com/dante-cg,  goo.gl/Q7Apqp
https://www.patreon.com/borodante

Linans topp 10 Buzzfeed asp: Linus Schönbeck

Mottagningen är över för i år och kan sammanfattas med tjo och 
tjim under hökens vingar kom! Vilken färg? Kom ändå!!! I slutet av 
mottagningen ligger traditionsenligt balen, mottagningens exklusi-
vaste arr om man räknar bort allt Djungelpatrullen arrar. Balen har 
sedan år tillbaka haft toastmasters från fysiks styrelse gruppen. Som 
alla vet så är det bra att ha en backup-plan om en toastmaster skulle 
bli sjuk eller så. Jag har denna veckan listat förslag till toastmasters 
ifall krisen skulle vara ett faktum. Linans topp 10 över mest lämpliga 
reservtoastar (från botten): 

455. Måns Möller med vänner
456. vad terrariet har att bjuda

457. Olle Månsson i dragläge med Mange på släp
458. Jocke-Krycka och Tina-tält

459. Thorsten Flinck och arbogakvinnan
460. vi kör utan toastmasters

461. Bonnie och Clyde
462. två godtyckliga dvärgschimpanser från Universeum

463. ingen bal
464. Jendle och Charles

Alla killar på Norrlandstinder har antingen en bil, skoter eller fisk som förstabild
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Fire Challenge – den hetaste utmaningen som läggs under FinForms lupp 
den här gången. Bedrivs genom att dränka sig i bensin eller annat brandvänligt 
material och sedan tända på. Själva utmaningen är sedan att på valfritt sätt 
släcka den jävla skitbranden. FinForm har märkt att man inte tänker sär-
skilt strategiskt under tiden man brinner, så tänk ut hela tillvägagångs-
sättet innan ni tuttar på.

FinForm testar
Råd & Rön-wannabe: Carl Jendle

Cinnamon challenge – Hällristningar, hieroglyfer och till och med gamla grottmål-
ningar skvallrar om att även våra förfäder ägnade sig åt denna larviga utmaning. Det 
som krävs av utövaren är att man har kanel, en mun och väldigt betydelselösa saker att 
spendera sin vakna tid på. Disclaimer – när man försöker svälja kanelen lägger det sig 
som en hinna i munhålan varpå man drar ned massor av kanel i lungorna. Skitotrevligt. 
Se bild.

Tide pod challenge - Tyvärr (el-
ler kanske lyckligtvis) har ingen 
annan tidning på Chalmers tagit 
sig tid att dissikera det här grymma 
partytricket. Allt som krävs är en 
schysst tvättmaskinstablett, ett omätt-
ligt bekräftelsebehov och en viss ovil-
ja att må fysiskt bra. Tricket är sedan 
inte svårare än att tugga, bita, svälja. 
Bonuspoäng fås om man är mer än 40 
minuter ifrån dräglig sjukvård.

Car surfing – den här internettrenden syftar till att man 
som utövare ska klamra sig fast för glatta livet på taket av 
en bil i rörelse. Tuffheten ökar linjärt med farten, distan-
sen din sargade kropp glider vid kollision ökar kvadra-
tiskt. Har ni som de flesta studenter inte tillgång till egen 
bil går det utmärkt att hyra av sektionen, ange bara koden 
”CAR SURF LEGEND” för 15% rabatt.

Boiling water challenge – Ice Bucket Challenges fula tvilling helt enkelt. Som nam-
net antyder är vattnet allt annat än kallt och främjar så vitt vi vet inte ens någon 

fräck forskning. Det enda som med säkerhet främjas är coola ärr, 
efterfrågan på dermatologer och en gallring av genpoolen. Koka 

en kastrull med vatten och häll över er. Eller låt bli om ni har någon 
som helst självbevarelsedrift.

Alla killar på Norrlandstinder har antingen en bil, skoter eller fisk som förstabild
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Den pojke som svepte upp mig 
från marken

Damtidningsskribent : Andreas Standár

Min mor har alltid gillat grodor av någon anled-
ning och jag förstod aldrig varför. Alltid har hon 
samlat på (enligt mig) helt värdelösa figurer av 
grodor i olika positioner och situationer. Men 
sen kom den afton som skulle ge mig insikt i vad 
min mor förmodligen förstått länge, inte för att 
jag skulle prata med henne om detta, men ändå.

Det var en fredag, november, sen höst, DuP 
som vanligt och mina 
känslor var lika delade 
som färgerna på löven 
som låg på gatan, ska 
jag hålla mig lugn ikväll 
eller ska jag kröka röv? 
Mitt sinne rörde sig mot 
det senare.

En mat och ett an-
tal veckans (med vän-
ner) senare så rörde 
sig kvällen in i raum 

och fler rusdrycker i 
burkformat inmundi-
gades. Efter ett tag så 
var jag rätt bra i gasen 
och bestämde mig för 
att röra mig hem. Jag 
gjorde avvägningen 
att ingen hade tjänat 
på att jag hade tagit 
kollektivtrafik i mitt 
tillstånd, så jag tänkte 
att jag skulle gå hem.

Vägen var ju inte 
kort, och blåsan var 
kortare. Jag bestäm-
de mig för att lätta på 
trycket bakom ett träd 
bortanför en lekpark, 
inga problem eftersom 

det inte var någon i närheten och det var ingen 
belysning där jag stod. När jag var klar och skul-
le lämna mitt urineringstillhåll så tror jag att jag 
snubblade på en rot eller nåt, men jag kanske 
bara förskönar mitt tillstånd. Helt plötsligt så 
snurrade alla himlens stjärnor framför min blick 
där jag låg i kaskaden av färger som de lövlösa 
träden släppt under senaste månaden och lika 

mycket vilja som löven hade 
jag att ta mig upp.

Jag tror att jag däckade en 
stund i parken då jag plöts-
ligt vaknade till ett ljud som 
var någorlunda bekant. “Here 

come dat boi!!!!!! O shit waddup” hördes en bit 
bort och det kom närmre. 
“Here come dat boi!!!!!! O shit waddup”. Jag 
tyckte mig börja höra ljudet 
av en cykel komma närmre, 
och i min ögonvrå såg jag att 
det var någon på enhjuling 

Tillägnad min riddare i grönt och hans bärare: den pojken.

Viagran och cialisen levereras aldrig (baserat på empiri)
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som kom mot mig och hörde nu klart och tyd-
ligt “Here come dat boi!!!!!! O shit waddup”. 
Han var nu nära nog för att jag skulle kunna ur-
skilja att det var en 3D-modell av en groda som 
kom på enhjulingen och min alkoholpåverkade 
hjärna hade svårt att avgöra vad fan det var som 
hände. Hans späda armar lyfte upp min livlösa 
kropp och jag kände mig helt plötsligt fylld av 
liv.

Han bar mig i sin famn, cyklandes på sin en-
hjuling, och tog mig hem till vad jag antar är 
hans hem. Under hela vägen bubblade min hjär-
na och det kändes som att jag var helt nykter. 

Han la mig på sin säng och försvann hastigt in 
på badrummet och jag väntade spänt. Efter en 
stund så hörde jag låset sakta öppnas och likt 
Johny från “The Shining” så hör jag “HERE 
COME DAT BOI!!!!!!” och jag hör mig 
själv svara ännu mer entusiastiskt “O SHIT 
WADDUP”. Jag vill inte gå in på detaljerna, 
men hela situationen avslutades med ett krystat 
“Here.. CUM dat boi…!!!!!!!” från min riddare 
i grönt och ett förvånat “O SHIT WADDUP” 
från mig. Jag kände mig benägen att lämna säng-
en efter att den pojken hade somnat och försöka 
ta mig hem i mitt magiskt nyktra tillstånd och 

utan att vända mig och 
för att se på den pojken så 
klädde jag mig och begav 
mig. Men mitt hjärta var 
fyllt av nytt liv. 

Efter den kvällen så har 
diverse grodor även dykt 
upp i min lägenhet och 
det var inte förens jag 
åkte hem över jul som jag 
insåg min mors besatthet. 
Jag kunde nu se henne ur 
ett helt nytt ljus, förstå 
henne på ett nytt plan, 
men jag kunde inte prata 
med henne om det. Men 
nu förstår jag henne och 
kommer aldrig göra narr 
av hennes grodsamling 
igen.

Heta singlar i din omgivning vill tyvärr INTE ligga med dig
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Programansvariga
Hej alla F- och TM-teknologer!
Unga som ni är har ni säkert hört flera gånger att allt 
var bättre förr. Det finns till och med de som lägger 
till att ju förr, desto bättre. Generaliseringar är ju sällan 
sanna, men ibland kanske det inte är så dumt att tänka 
efter, fanns det verkligen sånt som var bättre förr? Mer 
konkret, med tanke på numrets tema, var världen bättre 
före Internet?

Nej!!! Jag är en inbiten Internetanvändare. Nätet ger så 
många möjligheter som man inte har varit i närheten av 
tidigare. Men kanske finns ändå något jag kan sakna från 
förinternetvärlden. Man säger att det skrivna ordet drev 
utvecklingen så starkt framåt för att det blev möjligt att 
glömma. Man kunde förlita sig på att kunna hitta kun-
skap i böcker, och behövde därmed inte komma ihåg 
allt, utan kunde ägna sig åt nya saker. Och så förblev 
det, ända tills Internet kom till. För då var det inte så att 
man kunde glömma, det blev så att man inte behövde 
komma ihåg. Jag ska inte upprepa sådant ni hört mig 
säga förr, som att man ändå inte kan slå upp allt, utan 
måste ha en bas att bygga på. Hoppsan, jag skulle ju 
inte upprepa det! Nej, jag vill istället tala om sådant jag 
känner som en förlust. Det hände förr att jag försökte 
komma ihåg en dikt, eller texten till en sång, eller ett 
citat. Nu försöker jag inte ens, jag tar upp mobilen och 

frågar farbror Google. Och se, han kan alltid svaret! 
Lättare? Ja. Antagligen var en del av mina minnen och 
rekonstruktioner inte så exakta, så ibland blir det säkert 
bättre också. Men mycket mindre tillfredsställande! Och 
tro det eller ej, det händer ofta att jag ställer mig samma 
fråga igen bara några dagar senare, och behöver ta fram 
mobilen en gång till, bara för att jag slår upp saker med 
den måhända undermedvetna inställningen att jag inte 
behöver lägga något på minnet. Och vips är en del av 
den estetiska upplevelsen borta. Jag ska ändå inte klaga, 
jag har mycket kvar att glömma, men jag kan inte hjälpa 
jag tycker det är synd att inte alla har ett mobiloberoen-
de minnesförråd av saker att ha glädje av. Ett gott råd, 
bli inte alltför beroende av farbror Google.

Allvarligt talat, fanns det 
sånt som var mycket bätt-
re på åttitalet? Utom att 
jag var ung, och förälskad, 
och dansade till ABBA, och 
lyssnade på ”I will survive” 
… 
Jana

Tiden rusar fram, allt snabbare för varje år känns det som ibland. Jag hoppas att ni alla har 
haft en bra start på läsåret och att ni som börjat åk 1 känner att ni trivs med Chalmers och 
programmet ni valt.

Nu är det alltså dags för oktober månad att göra entré och om inte många veckor är det 
dags för läsperiod 2. Detta innebär en nyhet för TM åk 2: den nya kursen Stokastiska 
processer och Bayesiansk inferens går av stapeln för första gången. Det blir en kurs med 
modern prägel som ligger helt rätt i tiden.

Fler nyheter för TM blir det till våren. Flervariabelanalysen utökas med ett moment i vek-
torfält och blir 7.5 hp. Momentet i vektorfält i åk 2 som är inbakat i kursen Komplex analys kommer därmed att 
bli en påbyggnad på detta.

Kursen Sannolikhet, statistik och risk kommer i gengäld att bantas till 7.5 hp genom att delar av självstudiemateri-
alet slopas. Detta utjämnar obalansen mellan läsperiod 3 och 4 som vi har haft de senaste två åren.

Med detta önskar jag en fortsatt trevlig höst!

Hälsningar
Johan

Enda sättet att besegra ett troll är att trolla hårdare
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Styret
Var hälsade,

När man ska styra upp sitt liv kan internet stjälpa, men det kan även hjälpa!
Nedan följer en tipslista på användbara appar/nätverktyg för att organisera sitt liv!

LastPass
Använder du samma lösenord “password” på alla ställen? Och sen 
när du skulle göra Apple-ID när du var 15 så behövde det vara 
en versal och siffra så det blev “Password1” och sen var de så jävliga 
på något annat ställe där det be- hövdes specialtecken så då blev det 
“Password1!?!”? Tänker du att sä- kerhet vore nice men du pallar inte? 
Då är LastPass något för dig! LastPass samlar alla dina lösenord i ett 
valv och kommer enkelt autofylla i dessa när det behövs. På så sätt kan 
du generera svinsvåra lösenord (personlig favorit: Z4Kv_89?vrtBJ-
2G687^&H ) som Data/IT-hack- ers knäcker med lägre sannolikhet än 
att du kuggar fysikingengörens verktyg. Synkar även enkelt med telefonen där du kan “logga in” på datorn via 
fingeravtryckssensorn i telefonen.

Google Keep
Att bocka av listor är extremt satisfying. Gör det i Google. Illusionen av att du gjort något växer. Good stuff.

IFTTT
If  This, Then That. Gör if-satser med applets i telefonen (du har väl inte kuggat javan?). T.ex. kan du tracka när du 
befinner dig på Chalmers och sedan enkelt logga arbetstimmar (krökartimmar) för att visa morsan hur du sliter när 
du inte fixat CSN och väldigt gärna vill ha lite matlådor för du har käkat focus-loot i en vecka.

Avinstallera Sociala medier ...
MEN INTE FACEBOOK
FÖR NI VILL INTE MISSA NÄR DET POSTAS INFO I FYSIKTEKNOLOG-
SEKTIONENSGRUPPEN!!!****

Väl mött,
Eric Nilsson, meneja wa habari katika halmashauri ya mwanafunzi (informations-
ansvarig i Styret, på swahili)

*** Jag har personligen inte gjort detta ännu själv. Att föregå med gott exempel är överskattat.

Allt på internet är sant
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FnollK
Sök dig till oss och du ska se
10 tusen saker som får dig att le
Saker som får dig att vilja ge mer
Saker som gör dina dagar fler
Allt detta och mer ska du få
När du aspar FnollK

Sök dig till oss och vi ska dig ge
10 tusen nya vänner att leka med
förmågan att alltid hinna med
förmågan att dansa i dagarna tre
Allt detta och mer ska du få
När du aspar FnollK

Sök dig till oss, det som då sker
Du får fler föräldrar som älskar dig så
Du gör så att Nollan mycket bättre mår
Du vet att om du vill så kommer det gå
Du får en miljon minnen som aldrig blir grå
Allt detta och mer ska du få
När du söker FnollK

Hösten börjar springa ikapp oss och fortfarande har inte köldchocken riktigt hunnit lägga sig. I 
FARM-rummet går kaffekokaren varm och eftersom träskivorna äntligen plockats bort från origo-
husets fönster kan vi se hur Origogården långsamt antar sin höstskrud. Så hur kan vi i FARM bidra 
med lite ljus i denna mörka tid?

Först och främst så vill vi rikta ett hjärtligt tack till alla er som gjorde årets upplaga av FARM-mäss-
san möjlig! Tack till er som på något sätt hjälpt till innan, under och efter mässan och till alla er 
som besökte den! Tillsammans lyckades vi återuppliva Fysikteknologsektionens alldeles egna ar-
betsmarknadsmässa och vi i FARM är otroligt nöjda. Vi hoppas att nästa års FARM kan göra den 
ännu bättre!

Och appropå nästa års FARM… under året har vi lyckats bygga upp ett stort kontaktnät med re-
levanta företag, haft många spännande event för sektionens medlemmar och fixat ett rum i Origo-
huset precis bredvid Café Nyfiket. Det var längesen förutsättningarna för ett kommande FARM 
var så bra! Så ni har väl inte missat att vår aspning börjar i LP2? Håll utkik på Facebook, för mer 
information kommer!

FARM

Reddit är bästa sidan för att ostört kunna plugga
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SNFs 𝛑𝛑 bästa prokrastineringstips 

Nu är det snart dags för Nollans första 

tentaperiod och med tentaperioden 

ökar också behovet av att 

prokrastinera. Alla vet vi ju att det är 

ohälsosamt att plugga mer än 10 

minuter i taget så nu passar vi i 

studienämnden på att dela med oss av 

våra bästa tips på vad man kan göra för 

att inte bränna ut sig innan tentan. 

 
 

3: Börja se på en ny serie i LV8 
Detta är ett av de absolut bästa tipsen jag har till både er som är nybörjare alla rutinerade 
prokrastinerare. Bäst är att se på något med mycket cliffhangers och många säsonger. Kanske är 
det dags att börja se på Lost den här läsperioden? 

,: Ställ om alarmet och lägg dig igen 
Detta är en av mina personliga favoriter. “Är den där föreläsningen verkligen så viktig? Jag är ju ganska trött och klockan är faktiskt bara 
9.” är nog en utav mina vanligaste tankar. Det bästa att göra i en sådan situation är att ställa om larmet på kl 10 och se om man är piggare 
då, kanske är man till och med är riktigt motiverad att plugga då! Annars kan man ju alltid försöka igen vid 11. 

1: Städa lägenheten 
Den här punkten är en av de sämsta tipsen eftersom det åstadkommer någonting, men har fått uppfattningen att många tycker 
att det är dags att städa lägenheten under tentaveckan. Det brukar onekligen bli ganska stökigt hemma ju närmare tentorna 
man kommer. 

4: Lilla festen 

Ibland när klockan slår 14 och man har jobbat på riktigt bra sedan man kom in till Chalmers 

vid lunch så kan man känna ett behov av en belöningsöl. En sådan brukar man kunna 

införskaffa i SP (studiepubben) eller DP-raom (Duktiga pluggare-rummet). Det bästa med 

belöningsölen är att det snabbt blir 2, sen 3, sen n + 1 och alla vet att man inte kan 

plugga onykter, så då har man en legitim anledning att ta ledigt resten av dagen. 

1: Gå och köpa tentaperiodsunderkläder 

Under tentaperioden upptäcker man snabbt att man har för få par underkläder. Det måste man åtgärda när man använt alla sina par både år rätt håll och ut-och-in. Då 
är det bra att veta att store har certifierade Chalmerskalsonger och -trosor som man kan köpa så man vet ordentligt att det här är ens liv nu. 
 
5: Facebook-stalka sina klasskamrater 
Såhär när man börjat i en ny klass och kanske inte känner alla så finns det en hemsida på internet som heter facebook. Där kan man kolla alla personer i hela världen för att se om de är passande som kompisar eller till mer än så. Under tentaperioden är ett perfekt tillfälle för denna 
sysselsättning eftersom alla är så upptagna att de inte kan döma dig för det. 

Det finns alltid en, endast en, bra Minecraftkanal på youtube: Martin Gardefjälls
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Martin Bergmark
Vad gör du på en DuP?
Jag säger åt andra att göra saker så jag slip-
per.
Vad gör du i Raum?
Avnjuter Arboga 10.2:or.
Citat:
”Öppna svalget och tänk inte så mycket på 
det.”

Thomas Johansson
Vad gör du på en DuP?
*ölemoji*? (pls insert emoji här, FinForm 
<3)  (Red.anm: vill du ha emoji får du se till att jag får 
en modernare variant av inDesign)

Vad gör du i Raum?
Håller öppet.
Citat: 
*incoherent Norwegian mumble*

Emilia Ros
Vad gör du på en DuP?
”Räknar” ”pengar” i skattegrottan.
Vad gör du i Raum?
Ser generellt sur ut.
Citat:
”Ge fan i att köpa det där!”

Pilsner Hallonstam
Vad gör du på en DuP?
Smygsuper.
Vad gör du i Raum?
Utforskar olika hål.
Citat:
”Hjälp! Jag är full!”

Tnoy MILFberg
Vad gör du på en DuP?
Inte ett skit.
Vad gör du i Raum?
Äter Snickersglass.
Citat:
”Du är fan sämst. Missförtroendeförklarad! 
Jag ska anmäla dig till diskrimineringsnämn-
den.”

Lär känna DP
Amanda Abu Dhabi
Vad gör du på en DuP?
Allt.
Vad gör du i Raum?
Gnäller på folk.
Citat:
”Hur fan kom du med?” till Fredrik

Andreas Rövsug
Vad gör du på en DuP?
Suger röv.
Vad gör du i Raum?
Suger röv.
Citat:
”Sug min röv”

Eva Andersdottir
Vad gör du på en DuP?
Beundrar mina fina affischer.
Vad gör du i Raum?
Sitter på Gräddhyllan.
Citat:
”Näee”

Linda Juang
Vad gör du på en DuP?
Jag kommer inte längre än första 
ölen.
Vad gör du i Raum?
Raum..? Jag tror jag var där en 
gång.
Citat:
”Det är placebofylla!”

Julius af  Adelsohn

Vad gör du på en DuP?
Har jag tur så har jag en ursäkt att 
inte hjälpa till, annars ingenting.
Vad gör du i Raum?
Förbättrar relationen med Häks-
mästeriet.
Citat:
”Nu blev jag lite avsugen.”
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Fukt
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Internetkryss Kryssmästare: Lina Hultquist

Lita alltid på programvara du får i en google drive överlämning
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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. 

Det går inte att avgöra om en edgelord är en riktig edgelord eller bara driver, se Carl Jendle

Mystiskt bildframkallande
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Skytten – du blir lyck-
ligtvis den miljonte be-
sökaren på en milt sagt 
skum sida. Dina spin-
delsinnen pirrar, men en 
gratis iPads dragnings-
kraft är starkare än det 
lilla förnuft du har. Du 
får förvisso ingen iPad, 

men du får grymma erbjudanden om potens-
höjande medel!

Jungfrun – du får din 
identitet stulen över in-
ternet, något du blir var-
se om först när SÄPO 
knackar ned din dörr och 
krossar båda dina okben 
med bottnen av ett au-
tomatgevär. Stämningen 
blir dålig när myndighe-

terna konstaterar att du inte är en jihadist, 
utan bara en vanlig förlorare. Insatsstyrkan 
sparkar sönder lite av 
din inredning innan 
de lämnar ditt hem.

Alla som öppet är en weeb har mörka hemligheter i sin browser history

Horoskop Astrolog: Carl Jendle

Väduren – din eSportskarriär i Pilstripp 
får sig en törn i samband med att Styret 
DDOSar dig i veckolånga perioder. De 
skickar även flertalet mail till dig där de 
ber dig att duscha för att fortsätta ha ac-
cess till Focus.

Stenbocken – du 
råkar skicka ditt 
1.2 GB folder 
med nakenbilder 
istället för din slu-
trapport till din 
labbhandledare. 

Du blir först aningen besvärad när du får 
2.5 GB nakenbilder tillbaks, men sedan 
blir du mycket nöjd av att se att de är av 
din vektorfältsfavorit.

Vattumannen – Din sökhistorik syns på 
storbild framför en 
hel FL-sal, varpå du 
väljer att fejka ett epi-
leptiskt anfall för att 
på smidigast möjliga 
sätt komma ur situ-

ationen. För att inte avslöjas som lögnare 
tvingas du löpa linan ut. Du är minst sagt 
sammanbiten när du slutligen berövas ditt 
körkort och dykarlicens på grund av din på-
stådda sjukdom.

Tvillingarna – din 
webbkamera blir 
hackad och flerta-
let bilder tas av dig 
innan du hinner 
åtgärda problemet. 
Dina bilder används 
sedan som före-bild 
i en serie hudvårds-

reklamer. Du smickras av att ingen tycker att 
du är fulare än så.

Oxen – förutsikterna 
för din senaste arbetsin-
tervju grusas efter att ar-
betsgivaren hittar bilder 
av dig på focumateriet.
wordpress. 

Fiskarna – du köper olagliga rus-
medel på nätet, men du upplever 
blandade känslor när du istället 
får kollodialt silver. Ledsen för att 
helgens släktmiddag blir svår att 
genomlida nykter, glad för att du 
aldrig kommer behöva dö i ebola 
zaire.

Kräftan – du ger 
dig in i en poäng-
lös diskussion på 
ett studentforum 
och har svårt att 
veta när det är 
dags att släppa 
sargen.

Lejonet – an-
nonser på din 
favoritsida är 
full av över-
r a skn ing a r ! 
Flertalet vack-
ra, lättklädda 
m ä n n i s k o r 
vill inte bara 
ligga med dig 

på stört, de är även inom 4 kilometers 
radie. 

Skorpionen – du 
lär dig tre enkla, 
konstiga knep av 
en nepalesisk dam 
som gör din hy 10 
år yngre. Av någon 
lustig anledning 

hatar jordens alla läkare henne. Dig spelar 
det ingen roll eftersom du inte ställer massa 
dumma frågor och dessutom har fullt upp 
med att smörja in dig med fladdermusavfö-
ring för att bli vacker igen.

Vågen – Den ryska läckerbiten du un-
der lång tid förfört och spenderat dina 
senaste månaders ful-
la CSN på dyker inte 
upp på Landvetter. 
Du inser snabbt att 
tidszonerna förstås 
inte överensstämmer 
och att du förmodli-
gen gått miste om ditt 
livs kärlek.
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FinForm hör dig

Skicka alla roliga citat och 

övrigt intressant material till 

FinForm@ftek.se

Alla som inte håller med om din åsikt är en Chad

“Har de recept på vad man kan köpa?”
– Andreas glömmer vad meny heter när han 

ska köpa sushi

”Men är inte det orimligt?”
”Njaäe, singulärt. Singulärt är bara en mild 

form av orimlighet.”
– Hört på vektorfältsföreläsning

“Vi spräckte Nollan” 
– Bambi, phadergruppschef  i 666

“Kan du rabbla decimaler på pi?”
“Absolut, 3,19….”

 – Johan Jonasson, Docent i matematik

”Den här ploten är som ett viagrapiller” 
– Hört under Komplexanalysen

"Jag trodde den sov" 
– Niwa om Schrödingers katt 
på baksidan av kvantbo-

ken

"Jag kan inte skillnaden på 0,000007 och 40 
miljoner" 

– Borta efter två år på Teknisk Matematik

“Typexempel på varför retroaktiv abort bör 
införas” 

– Carl Thorell om sig själv

“Jag älskar mina gitarrer. De är som flickvänner 
som inte kan springa iväg. Skitnice att penisen 

passar i hålet för kabeln också.” 
– Carl Thorell

"Jag borde för övrigt göra matte men sitter och 
söker på punsch på systemets hemsida"

–Nymble med rätt prioriteringar

"Förlåt för att du blev slagen i ansiktet"
– Stig precis efter han slagit Bruce i ansiktet




