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3LP3 …Carl Jendle egentligen doktorerar inom psykologi, hela hans Chalmerstid är bara ett socialt experiment.

Ledare
Det är inte snön som faller. I alla fall inte nere i Sundets pärla eller i Götets fuktparadis. 
Blåser kanske det däremot gör och förändringens vindar verkar äntligen ha funnit sig till 
Fysikteknologsektionens mörka hemvister. Det vankas nämligen uteplats och nyrustat 
kök på Focus. Det vill säga en “ny” plats att bränna köttbullar och överkoka spagetti på. 

Huja!

Vidare till mer alarmerande frågor. Vem vinner i en fistfight till döden, dinosaurien eller 
vampyren? Hur var det nu med Carl Bildts näsa? Ska ATM sluta acceptera 500-krssedlar? 
Får man reda på det här i nya FinForm? Läs vår nya tidning med svagt eller starkt mång-

faldstema så får du reda!

Tidningen du läser är också den sista som vi gör; Jag, ATM, Albert samt Tin och -tin. För-
hoppningsvis har ni haft lika roligt av att ta del av denna tidning som det varit att göra 
den. Det har varit riktigt kul att läsa och ta del av de olika texter som mina tidningskamra-
ter, sektionsaktiva och Jana och Johan bidragit med. Den bästa dagen den är aldrig störst, 
den bästa dagen är en dag av törst. Vår resa slutar här och det är dags för andra att ta vid.

Jag ser fram emot att se var resan fortsätter!
Signalfel, Chefredaktör och Skåning



4 FINFORM... Henrik Esmaili egentligen aldrig tänkt söka Foc. Han råkade bara gå in till valberedningen av misstag och på den vägen var det.

Ansvarig utgivare talar!
Hej kära finformsläsare! Som 
ni ser är detta finformsnummer 
något helt extraordinärt i jäm-
förelse med vad som givits ut 
tidigare. Det som hände denna 
läsperiod var något utöver det 
vanliga, finforms redaktörsan-
tal sköt i höjden! Från 5 perso-
ner till 37 stycken efter ett ex-
trainsatt inval och en dumväst. 
Efter att presidiet på sektions-
mötet LP2 (läs: motståndare 
till demokratin och det fria 
ordet) satte sig emot vårt inval 
gav vi oss inte, inget skulle få 
stå i vägen för vår oberoende 
journalistik. Ett styretmöte se-
nare med ett extrainsatt inval 
och redaktionen hade fått 32 
stycken nya fräscha taggade re-
daktörer. Nästa problem upp-
kom, det saknades en ansvarig 
utgivare! Enligt sektionsmötes-
protokollet i LP4 stod att Carl 
Jendle tydligen blev invald som 

“Vice sektionskassör” (vad det 
nu innebär) istället för “Sek-
tionskassör”. Vilket i praktiken 
innebär att hans underskrift 
ain’t worth shit och Chefsre-
daktören inte blev ansvarig 
utgivare. Här kommer jag in i 
bilden, jag tänker inte berätta 
hela historien här, det gör näm-
ligen Emma Sofia Ringström 
så väl på sidan 8.

Som ni ser så är numrets tema 
“mångfald”, för att belysa hur 
bra ett nummer kan bli när vi 
slår alla våra kloka huvuden 
ihop. Eller så borde möjligtvis 
temat vara “Ju fler kockar de-
sto sämre soppa”, det är upp 
till er att bedöma. I vilket fall 
som helst har det varit en ro-
lig period, om än mycket kaos 
och mycket tjat på folk att läg-
ga upp sina bilder/texter/citat 
osv. Det kommer antagligen 

också att vara första och sista 
gången som finform har så här 
många medlemmar, då det till 
nästa inval som är redan nu i 
LP3 kommer läggas ett förslag 
som reglerar antal medlemmar, 
vilket antagligen gått igenom 
när tidningen tryckts. Men 
räds ej, det går självklart alltid 
att skicka in frilansande texter 
även om du inte blir invald.

Innehåller i tidningen du håller 
i består av allt möjligt. Allt från 
horoskåp, memes, tips för att 
klara sig i plugget och OA, till 
granskande artiklar av de som 
styr på sektionen och samhälls-
kritik, så förhoppningsvis finns 
det något för alla.
 
Until next time, Lina Hultquist, 
ansvarig utgivare.



5LP3 ... Sverige har över 5000 metalband. Markus Bertilsson har spelat med alla.

... vem tyckte det här var en bra idé?

Oskar “Signalfel” P3
I just want to go camping and ignore all of  
my adult problems.

Albert
Albert var namnet och är en av veteranerna. 
Jobbar med ekonomi och lassar in kvitton till 
Carl. Bygger fram och baksida för er ögon 
njutning. Kan också stava fel i bland…

Lina Hultquist
Vice sektionsordförade, axlade rollen 
som ansvarig utgivare på grund av min 
passion för det fria ordet samt att jag är 
lika lättövertalad som en femåring som 
mutas med glass. Är en underbar bland-
ning av narcissism och självhat, består av 
90% katthår och 10% läppstift. Har bli-
vit beskriven som "den vettigaste ovetti-
ga människan jag känner". 
Min ideala kväll består av rödvin, tv-spel, 
våldsamt sex och offer till Satan. Puss.

Per “ATM” Hirvonen
“Sked? Är du från Norrland?” sagt av 
en av tjejerna i NyFiket. “Fan vad du 
har fått dialekt!” sagt av min väldigt 
norrländska kompis två dagar senare.  
Jag känner hur min starka norrländska 
identitet smulas sönder. Jag uttalade till 
och med Lule med Å förra veckan! Det 
finns bara en lösning: mer kaffe och 
mer palt. 

Therese “TT” #Tidningens Telegramredaktör# Gardell
Never gonna give you up
Never gonna let you down
Never gonna run around and desert you
Never gonna make you cry
Never gonna say goodbye
Never gonna tell a lie and hurt you
skitarg bryter nacken av din häst

Carl “Cuck-crusader”, “Orochimaru-sensei” Jendle
Stereotypisk värmlänning. Ha-
tar varg, älskar starköl. Fåordig 
och överlåter helst ordet till 
McMental.

Henrik “Honke tonk evening ronk” Esmaili “Smiley”
Etnisk häxblandning. Hatar totalitära styrets PK-media och vill krossa 
phaddergruppsklass-samhället med hjälp av oberoende journalistik(swi-
scha till 0703014478 för oberoende journalistik) och ersätta det med en 
lands fader phaddergrupp för alla: ett styre, en sektion, en vision. Brin-
ner för alla typer folk förutom vissa och alla sorters idéer så länge de 
är som mina. Gillar långa strandpromenader, mysa i soffan och hundar. 
#meatIsMurder #goGreen #420 #trumpIsNotMyPresidentEvenIfILi-
veInSweden. Kan du inte hantera mitt värsta kanske du bör kolla efter 
andra. Letar ej efter engångsligg utan något seriöst. 179,5cm. Halvan ÄR 
viktig.

Eric “Lindgren” Lindgren
Frilansande sällskaps-förgörare med 
stort intresse för dataspel och att inte 
ha några vänner. Min stora talang är att 
gång på gång lyckas förstöra alla socia-
la relationer genom att vara så förban-
nat tråkig så att folk dör bara de pratar 
med mig. 

Pontus “P.Larsson” Larsson
Sjunger i kör och gillar Pepsi Max. Fin-
Forms egen “bad boy” ;))))... (Fråga 
bara FnollK 2015.) 

Patrik Hybelius
Gillarrrrr mjöd. Är för hipster för 
Hearthstone.

Markus Bertilsson
Hör väldigt dåligt.



6 FINFORM... Martin Gardfjell inte tar studielån, han lever på reklamintäkter från sin Minecraftkanal.

Tony “Tnoy” Millberg
Stor pojk i en stor kropp. Tycker om 
baguetter och OA.

Emma Sofia Ringström
Kan 23 decimaler av pi, men 
bara på engelska. Matchade en 
gång med Henrik Esmaili på 
Tinder. Har bildbevis.

Boel Brandström
17 år. Scene. Älskar hästar 
och hockey. Heja Mordor!!!!!!! 
Vänna mig på Myspace XD 
xD XD.

Philip Edenborg
Jag e vegan och frrrrån skåne

Fredrik “Vad fan säger han” Hallhagen
Skrev ingen text på grund av två anledningar:
  •Den förtryckande Göteborg-centriska redaktio-
nen lät mig inte skriva på mitt modersmål, glorious 
gröt-skånska.
     •För upptagen med att pilla navelludd.

Dimitri “Daim” Sergejev
Är sämst på Starcraft II av alla som 
fortfarande försöker. Annars så gillar 
jag (han? ska jag skriva det här i första 
eller tredjeperson?) att äta pizza och 
memerap. Ses där!

Julius Abelson
Jag är en Miranda.

Linnea “Fimpen” Lindh
Haha jag spelar WoW vad är det 
med det haha tjejer kan också 
spela datorspel haha donna till 
min patreon xx 

Martin Gardfjäll
Dum, ful, farlig. 

Linus “Linan” Schönbeck
Hej. Jag heter Linan och är med i 
djungelkompisarna på sektionen. 
Jag är numera också tvängsrekryte-
rad till FriaFormer. där jag tänker 
vinkla sanningar och skriva om 
vilda djur och snälla djur t.ex. Läs 
min artikel om kamp hundar i den-
na upplagan snälla =)

Victor Rosendahl
Kallas Jake och ingen vet 
mitt riktiga namn`

Olle Fager
Spelar du oseriöst i sällskapspel är du 
död i mina ögon

Jakub Fojt
Kallas Jarmo och ingen vet mitt riktiga namn

“Mattias” Öhlpojken Ulmestrand
Hittar på de bästa öknamnen.



7LP3 ... Philip Edenborg har två bröstvårtor, precis som en vanlig människa. 

Erik Persson - sektionsng eller landssäljare

Erik Persson - sektionskung eller landssäljare? En granskande artikel om Erik Perssons 
becksvarta väg till makten

Inne i en stämningsfull hörsal stundar årets första sektionsmöte. Sektionens medlemmar tjattrar 
ivrigt sinsemellan - hur ser Focumateriets verksamhetsplan ut, vad blir det för mat, hur lång tid 
kommer det ta… Klockan slår 16.00 och sektionskungens blick sveper över undersåtarna. De 
tystnar snabbt av hans isande blick som ingjuter en väl avvägd blandning av respekt och fruktan.
"Tystnad", säger han med en oväntat hög och dov röst. Mötets deltagare rycker till och stelnar som 
om de genomforts av elektricitet.
"När presidenten talar är sektionen..." fortsätter Erik från presidiet.
"Tyst", mumlar församlingen unisont som svar.
"Medlemmar talar när de blir..."
"Tilltalade", ljuder svaret denna gång. En av rösterna är min egen. Jag tänker att ledaren är stark. 
Ledaren är vis. Ledaren slog fienden och gav folket bröd. Eller? Har jag blivit hemmablind? Jag 
försöker att erinra mig om den ovissa tiden innan Erik kom till makten. Hur var det egentligen?
I jakt på svar paddlar jag motströms i sektionordförandens farvatten. Min förhoppning är att lära 
mig mer om hans förflutna.

Jag får tag på en av Eriks gamla bekanta, "Jonas"(*) som  helst vill vara anonym. Hemma hos Jonas 
får jag ta del av häpnadsväckande information om hur han såg vår nuvarande sektionsordförande 
förtäras av maktlystnad.
"Han har inte alltid varit så mån om att hålla i tyglarna" säger Jonas lågmält samtidigt som han 
skickligt dribblar en basketboll i sitt vardagsrum.
Vi var båda medlemmar i samma förening och Erik verkade nöjd med att bara vara en i gänget. 
Tyvärr är livet lite som Minecraft, vad som helst kan hända. Vi gick från att prata om basket, bas-
ketmatcher och basketskor till att prata om femårsplaner och hur oliktänkande måste relegeras.
Det är lätt att vara efterklok, men jag borde ha agerat direkt. Jag var dock väldigt uppslukad av min 
YouTube-kanal under tiden och hade skygglapparna på liksom. 

Jonas blir lite disträ och sätter sig vid datorn, där han envisas med att visa sina nyaste skapelser i 
Minecraft. Efter att ha berömt Jonas för detaljrikedomen hos hans replika av Little Caesars Arena 
tackar jag för mig och rör mig hemåt.

Väl hemma tänder jag kvällsrökelsen vid altaret av sektionens ordförande. Väldoften lugnar mina 
nerver något, men jag kan fortfarande inte skaka av mig förnimmelsen av att något inte stämmer. 
Just när jag ska kolla på den av sektionen enda tillåtna TV-kanalen Focsnews vibrerar min telefon. 
Ännu en av Eriks gamla bekanta har sträckt ut en hand för att hjälpa FinForms oberoende journa-
listik. Trots att klockan nästan är 20.00 känner jag att jag måste stilla min nyfikenhet och rör mig 
mot min entré... TO BE CONTINUED(?)

Text: Carl Jendle

* Jonas heter egentligen Maritin Gardfjell



8 FINFORM... Pontus Larsson står för 50% av Göteborgs Pepsi Max-konsumtion.

Med Stora krafter följer stort ansvar

Lina slöt sina händer kring kaffekoppen och huttrade till i Göteborgs vinterkyla. Hon stod på Ke-
migården och blickade mot Fysikhusets, en gång, ståtliga fasad. I hennes minne såg hon tillbaka till 
dagarna då de väggarna inneslöt en stolt sektion med drivna och kreativa medlemmar, snarare än 
de spöken som idag irrar runt utan mål och motivation. 
Hon begav sig mot sektionens Mecka, och väl innanför Focus dörrar möttes hon utav sina förtrog-
na vänner. Linnéa låg uppgiven i en soffa och muttrade om hur hon saknar en källa för sektionsny-
heter. Boel stod bakom baren och grät hysteriskt.
”Hur ska jag kunna klara mina tentor när jag inte vet vilka roliga saker som sägs på sektionen?!” 
hulkade hon fram.
Linas uppmärksamhet skiftades till Markus som satt med näsan i ett exemplar av FinForm från 
2015 och suckade:
”Det var bättre förr…”
Deras förtvivlan väckte en idé inom Lina. Hon ställde sig upp på ett bord och ropade ut över Focus:
”Det är dags för en förändring! Jag vill att vi alla här ska söka FinForm och göra det till den bästa 
tidningen denna sektion någonsin kunnat önska.”
”Men… ansvarig utgivare? Vem ska vara ansvarig?” frågade Gustav med skakig röst.
Lina lät en tystnad falla över lokalen, blickandes ut över de som skulle komma att driva fram den 
revolution som hon satt igång. Till slut öppnade hon munnen och sade:
”Jag. Jag ska axla detta ansvar.”
Jublet spred sig bland de extatiska människorna runt henne, men Lina tystade dem snabbt för att 
yttra de sista ord som kom att bli revolutionens slagord:
”Let’s make FinForm great again.”

Text: Emma Ringström

Jag har kommit över en helt redigt fantastisk kanal på tuben.
... Tänk dig en smakexplosion av matte, träning, inledning OCH lite minecraft!
Mer än något vill jag bara belysa faktumet att jag vill säga något om det jag skriver och bara den 
grejen är helt sjuk(wicked if  I may), ♫forever’s gonna start tonight, forever’s gonna start tooo-- 
once upon a time I was falling in love, now I’m only falling apart...♫

  You just got Telegrated.
       //TT aka Tidningens Telegramredaktör

Tidningens ”TT’t” Telegramredaktör telegrerar
Text: Therese TT Gard-hell



9LP3 ... Boel tycker ratt förra uppslaget är FAKE NEWS och påstår att Matlilda står för 75%

LEAN-form



10 FINFORM

Finform testar Tinder
Henrik "Single ready to mingle" Esmaili

11 februari 2018

Introduktion
Som fysikteknologstudent är kärleksliv kanske inte det första man i tan-
ken. Med många inlämningsuppgifter och tentor släpande har man helt
enkelt inte tid för kärleken. För många kan detta vara förkrossande, men
till er så säger jag, det finns en lösning! År 2012 släpptes dejtingappen
Tinder. Appen ger användaren möjligheten att kunna träffa folk inom
dina ramar av preferenser, givet att ni båda finner varandra attraktiva.
Vi kände på finform att det enda rätta var att testa på appen. Häng
med!

Sätta upp profilen
Innan du möter din själsfrände gäller det att du sätter upp en profil som
lyser starkare än när du öppnar telefonen sent på natten. Du börjar med
att ladda upp dina snyggaste bilder på dig själv, lämnar en beskrivning
om dig själv och eventuellt lite annat stoff. När du känner dig klar är
det dags att börja svepa.

Använda appen
Systemet är väldigt enkelt. Du sveper vänster på personer du ogillar och
höger på de du gillar. Om motsvarande person sveper höger på dig med
får ni en matchning och ni kan börja chatta med varandra och kanske
sätta upp ett möte.

Matcha och Möte
Efter endast 10 sekunder in i användande av appen får vi en match-
ning med en viss Patricia. Det finns nu olika tillvägagångsätt att för-
söka ordna ett möte. Det första man kan göra är att vara en vanlig
hederlig person och chatta trevligt, men på det sättet får man ingen-
ting. Vi kör gamla hederliga douche stilen och säger att vi vill få ligg.
Det visar sig att fungera och vi lyckas sätta upp ett möte. Då kör vi!

1

FinForm testar Tinder Text: Henrik ”Single ready to mingle” Esmaili

... Tony Millberg må vara duktig på OA, men en gång stavade han fel på sitt eget namn, så vi fokuserar på det.



11LP3

Överraskningen
Efter många minuters väntande på besöksplatsen ser vi personen på av-
stånd. Jag kan redan känna kärleken bubbla inom mig i väntan på att
aldrig mer behöva äta glass ensam i en soffa en fredagkväll utan kan ha
någon annan som håller runt mig nu medan jag gör det. Med den röda
hettan kring mina kinder känner jag hur hjärtat börjar nästan hoppa slag
och magen fylls av fjärilar. Ska jag springa iväg? Åh gud mina ben klarar
knappt att bära mig känner jag. Tankarna bara snurrar runt i mitt huvud,
äntligen ska jag befria mig från den förbannelse som evigt förföljer tekniska
fysiker och matematiker. När Patricia närmar sig visar det sig inte vara
den jag trodde att det var. Det var istället min kollega Tnoy. Fjärilarna i
magen stannade upp totalt och min huvud började värka som aldrig förr.
”Vad fan händer!?”, tänker jag medan jag känner att den kärleken som
fanns inom mig nu börjar transformeras till ångest. Det här var vad jag
ej förväntade mig. Min kropp börjar reflexmässigt vrida sig till en skydds-
ställning. Tnoy öppnar munnen och säger ”Förlåt att jag inte ser ut som
den jag uppgav mig vara, men ända sen jag railade dig i skallen för första
gången har jag velat vara med dig, och göra det på andra ställen”. Tårarna
börjar rinna ned över mina tidigare röda kinder och jag måste sätta mig.
Allt är krossat.

Bearbetning
Tnoy förstår vad som har hänt och tröstar mig. Orden han sa var av ånger
och en önskan om förlåtelse. Så småningom förstod jag att det hela var
hans sätt att försöka nå ut till mig, ett sista försök innan han gav upp
på oss. Plötsligt hände något då. Ur askan av uppbrunnen förväntan reste
sig en fenix av ren kärlek. Jag vet ej om jag kan förlåta honom för detta,
men jag kan försöka. Vi pratar i 20 minuter om oss och beslutar att ge det
ett försök. Med min hand i hans stora börjar vi vandra från platsen med
kärlek spirandes omkring oss. Detta är nog börjar på någonting vackert...

Vad hände sen?
Tnoy och jag har varit ett par nu i 2 år. Vi har haft våra upp och nedgångar
med jag känner nog att jag aldrig kommer kunna vara någon annan så nära
som Tnoy. Just nu väntar vi vårt andra barn, denna var oplanerad men vi
tror att hen kommer vara en gåva till oss. Så vad tycker jag om appen nu
efter att ha testat den? Med all erfarenhet jag har nu vill jag verkligen
starkt rekommendera den till allihopa som känner en längtan efter den
rätte. Jag ger den 10/10 superlikes. Om ni ursäktar nu ska jag och Tnoy
gå till kårrestaurangen och fira lite.

Honke out!

2

... Fredrik Hallhagen trodde att kokosnötter var däggdjur eftersom de har hår och producerar mjölk.



12 FINFORM… Solen består av 25 % helium och att det är därför den flyter i rymden

Martins tips för att lyckas i plugget Text: Martin Gardfjell

Tjena alla läsare! Har vi inte alla suttit under 
tentaveckan och varit stressade? Vissa blir up-
penbarligen mer stressade än vad jag blir, för jag 
har märkt att jag har fått väldigt många fler fem-
mor än de flesta. Därför tänkte jag att jag skulle 
skriva den här texten så att alla läsare får tvåla till 
examinatorerna rejält ;)

Först och främst ska man inte glömma bort att 
ha kul mellan varven! Hitta det som får igång 
just DIN motivation!
För min egen del var det länge basket (som jag 
faktiskt är jäkligt bra på) som var mitt enda in-
tresse, men på senaste tiden har jag blivit helt 
slukad av ett skitroligt spel som heter Minecraft! 
Man styr sin egen gubbe och bygger sin omvärld 
och det är bara fantasin som 
sätter gränser. Häromdagen byggde jag ett hus 

där man måste "dabba" hela tiden för att inte bli 
utslängd!

En annan viktig faktor är - tro det eller ej - kos-
ten! Man blir helt enkelt det man äter. And I 
don't remember eating a sexy beast this mor-
ning! Skämt åsido, äter man nyttig mat ökar kon-
centrationsförmågan och energin. För min egen 
del är det lite svårare för jag äter bara tandkräm 
och saker som är runda! Haha, ni kan fråga mig 
varför någon gång i skolan, eller varför inte bara 
få reda på det på min kanal?

Och som alltid - stay logical! Ps. snälla kolla på 
min YouTube-kanal

Djungelpatrullen (DP) är en anrik förening som 
ständigt berikar Chalmers studentliv med sina 
upptåg och sektionsnyttiga arrangemang. Så ly-
der åtminstone teorin. Vi i FinForm har näm-
ligen, från anonyma källor, fått reda på att det 
vi får ut av DP inte reflekterar det stadgar och 
reglemente från sektionen utlovar. För att näm-
na några exempel - “överflödig skall när helst de 
bär overall, om lagen tillåter, alltid ha med sig 
kall Akvavit samt glas”. Införlivat? Knappast. 
Hofflor varje onsdag läsvecka 3? Glöm det. Till-
handahålla overallinstruktioner? Skit ner dig.

Mig veterligen har samtliga av dessa åligganden 
försummats å det grövsta.
Hur länge ska vi som sektion blunda för detta? 
Hur länge ska vi låta dessa vidriga kräk form-
ligen köra över gemene sektionsmedlem och 
svika sina AV SEKTIONEN givna åligganden? 
Mitt förslag är att lägga ned skiten en gång för 
alla och tvinga samtliga medlemmar i "Skurk-
patrullen" att packa sina Chalmers-säckar och 
DRA. För att citera "Jana" - ni borde hoppa av nu. 
Det vore bäst, både för sektionen och för er själva.

DP - regelbrytare av rang tillika skam för sektionen???
Text: Carl Jendle



13LP3 … Jarmo egentligen heter Victor Rosendal.

Det är dags att ge upp på männen Text: Julia Wennerblom

”Jag håller ju med dig”, ”Jag är också feminist” 
är fraser som varje feminist träffar på då och 
då när de debatterar med män. Det låter som 
något positivt men är egentligen den exakta 
motsatsen, då de orden följs ofta av en outtrött-
lig ovilja att lyssna på poängen man försöker få 
fram, och en fullständig vägran att reflektera på 
sitt eget beteende och ändra på det. Men de är 
effektiva i att stanna upp och leda in diskussio-
nen på ett annat spår. Är inte detta väldigt repre-
sentativt för hur diskussioner med män fung-
erar? De leder ingenstans, man blir frustrerad 
över deras spelade dumhet och man har tur om 
de ens erkänner att patriarkatet existerar. Det 
är dags att ge upp på diskussioner med män. 

Män äger majoriteten av alla tillgångar medan 
kvinnor gör majoriteten av allt arbete. Män får 
fri tillgång till kvinnors kroppar vare sig kvin-
nor vill eller inte, utan att ta konsekvenserna 
av det. Män slipper uppfostra sin avkomma 
och bibehåller ändå rätten att göra anspråk på 
den. Män marginaliserar kvinnor i sociala si-
tuationer men använder ändå deras empatiska 
kompetens som socialt smörjmedel. Män an-
vänder kvinnor som känslomässiga pappers-
korgar istället för att hantera sina egna känslor. 

Män vinner på patriarkatet. Jag säger det igen 
ifall det inte hördes: Män vinner på patriarkatet. 
Detta är anledningen till att man inte kommer 

någonstans i de ändlösa diskussionerna med 
män; män vill inte att samhället ska förändras, 
för de gynnas av ditt förtryck. Det är dags att ge 
upp på männen. Sluta argumentera med dem. 

Man får ofta höra att man måste få med män-
nen på tåget om något ska hända, men detta är 
inte sant. Om din frigörelse tilltalar dina för-
tryckare är den inte mycket till frigörelse, så det 
är dags att lägga din värdefulla energi hos den 
delen av befolkningen som gynnas mest av fe-
minismen. Det har visats om och om igen att vi 
inte behöver männen med på tåget, utan att om 
vi organiserar oss har de inget annat val än att 
lyssna. Tåget går och lämnar dem kvar på sta-
tionen - de får skynda sig om de vill hoppa på.

Bild: Fanny Åström @fannyarsinoe, http://www.arsinoe.se/



14 FINFORM… Linus Schönbeck har två ögonproteser och tolkar sin omgivning med ultraljud som en fladdermus.
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Tentastatistik Spåtant:  Gustav Lindvall



15LP3 … Erik Johansson förlorade en vårdnadstvist med sin waifu rörande 3 hologrambarn.

Å
rskurs 3 

 
Kursen har legat på en stadig kurs i m

ånga år nu. Vi spår att 2018 kom
m

er gå typ likadant. 
 Valbara kurser TM

3: 
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16 FINFORM... om du inte delar det här inlägget står den döda flickan vid din säng inatt...

 
 

 
Svårt att veta hur många av dessa resultat som tillhör TM-studenter. Men jaja staplarna är ju 
fina och så det kommer säkert gå bra. 

 
Oj vad upp och ner det går på den här tentan! Kan förkaras av att den största kullen 
någonsin var typ 10 studenter, mastern inräknad.  



17LP3 ... hur den döda flickan står upp är det däremot ingen som vet

 

 
Den här elektrokursen handlar om signaler och sådant som kanske åker genom radiomaster 
men också ledningar. Det har delats ut en trea på fyra år, så om man är TM2 och vill krydda 
betygsnittet kan detta vara ett klokt val till nästa år.  

 
Denna kurs skapades för två år sedan så att datastudenter skulle få en mattekurs som ‘’talar 
deras språk’’. De bjuder även in matematikstudenter att delta, vilket är en schysst move. 
Kursen är säkert kul vad vet jag. 
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”Carl” ”Jendle”
Janne ”Honke” Josefsson

February 2018

Introduction
Det flesta har hört talas om ”Carl” ”Jendle”, men vem är han egentligen? I denna artikel av uppdrag
granskning undersöker vi personen som började sin utbildning som ett derivat av ren entropi till att
bli sektionens riksbankschef.

Innan Chalmers
Mycket om denna person är och förblir okänt, men efter ha letat i arkiven lyckades vi ta fram lite
information. ”Jendle” kom till världen den 26 januari 1995 i Jerusalem, efter att ha blivit utkastad
från helvetet. Den unga antikrist flyttade till Sverige för att börja sin erövring av världen. De första
åren i Sverige förblir okända men vi vet att han påbörjade sina högre studier i att begå brott mot
mänskligheten på Hammarlundens Skola där han gick ut med toppbetyg. Detta efter att bland annat
ha svarvat en fallossymbol i walnötsträ och gett till slöjdläraren i födelsedagspresent. Med sin ofantliga
kunskap i bagaget följde han sina fransk ockuperade förfäders linje genom att bedriva lägre studier
på Sundsta-Älvkullegymnasiet. Grabben tog examen följande månad och blickade vidare mot större
saker än hans kuk,Göteborg,vidare bestämt Hissingen.

Första året
Under pseudonamn UFO började han bedriva sina studier på Chalmers. Med sina föräldrars rikedomar
köpte han sig bostäder i Guldhedstornet och Chabo som han bodde i med jämna mellanrum. Med sin
passion för föreningsliv engagerade han sig snabbt i de olika facebookgrupperna och valde att hjälpa
folk som skriver om sina problem. Med sin medfödda pragmatiska förmåga fick han snabbt ett följe
och gjorde sig ett namn efter bland annat ha vunnit en rappduell och kukmätartävling mot dragos.
Med inga kurser efter sig sökte den unge mannen efter något mer utmanade och tyckte att DP borde
duga. Han påbörjade aspningen och vann valberedningens kärlek snabbt.

DP
Efter att vunnit rustmästeriposten med jordskredsseger på sektionsmötet, valde han att smida svärdet
med det fortfarande var varmt. Med hjälp av sin marionett till ordförande kunde han lätt genom-
föra sin politik. Från att ha varit en intellektuell miljö degenererades focus till en neo-anarkistisk
plats, med motiveringen ”för att något nytt vackert skulle växa fram behöver det gamla brinna bort”.
Visionerna för nya focus som han hade drömt om i den lilla spjällsängen i Jerusalem var en orgie
av vuxendricka och skön attityd. Med hjälp av dupar som ”Rövgo rövhäfvs-dup”, ”Krossa fransk
ockuperad konung-dup” och biltemakörvs-dupbörjade det nya focus växa fram långsamt. Han be-
hövde dock en tronarvinge att ta över efter honom när hans tid i DP var slut. Under kommande
aspning försökte han få sina apostlar att acceptera hans visioner och ideologi. Rustmästaren hade

”Carl” ”Jendle” Reporter & LaTeX:  Janne ”Honke” Josefsson

...Jendle har köpt ett svärd
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dock inte räknat med att apostlarna var från en ny generation av ungdomar. Med idoler som Kar-
dashians, Lil’pump och inte skitarg kunde de inte acceptera hans tro och valde att göra revolt mot
honom. Nu skulle hans radikala ideologier och sköna attityd skulle ersättas mot någonting annat.
Med insikten att han hade förlorat, fördrevs rustmästaren från Focus. Driven av ilska och känslan
av att ha blivit förrådd insåg ”Jendle” att han var tvungen att ta till det tyngre vapnet, styret.

Ovanligt foto på en av gueril-
lagrupperna innan räd

”Carl” ”Jendle” innan slaget
vid Waterloo ,1815

Nyligen tagit foto på ”Carl”
”Jendle”, 2017, färglagt

Styret
Med sina resterande rikedomar köpte ”Jendle” sig in i styret som
riksbankschef. Med full kontroll över sektionens ekonomi bedrev han
utpressningar mot styrets organ. Med kontakter från 666, OA-klubben
och tidigare allierade kunde ”Jendle” sitta säkert på tronen utan
att vara rädd för att bli avsatt. Samtidigt i bakgrunden arrangera-
de ”Jendle”, med hjälp av guerillaförband, stötar mot det nya DP
där han bland annat saboterade deras hem efter en rustrunda. Han
ska även försökt bräcka dörren till skafferiet med hjälp av råa knyt-
nävsslag. Samtidigt försökte han sträcka sin makt genom att sprida
sig till andra städer. I det stora mötet mellan olika fysikteknikpro-
gram från Sverige i Lund försökte ”Jendle” fruktlöst värva folk till
hans sida. Efter ett misslyckat försökt till att övertala dem med sitt
svärd, som istället resulterade i att han förstörde sina byxor, färdade
”Jendle” hem till Göteborg. I ett nobelt försök att nå ut till de för-
tryckta, gick ”Jendle” med i sektionens tidning där han med hjälp av
sin objektiva oberoende journalistik påpeka problemen sektionsmed-
lemmarna står inför och hur de ska tackla dem. Om detta bär frukt
märker vi i läsperiod fyra då majoriteten av sektionens styre, aktiva
och ”Jendle” själv byts ut.

Partipolitiska åsikter
Vad för ideologier och åsikter ”Jendle” sympatiserar med förblir oklart
än idag. Psykiatriker och psykologer bråkar konstant om vad som för-
sigår där inne. Det verkar helt enkelt för stokastiskt för att kunna
prediktera, kanske det är meningen. Efter mer djupt grävande jour-
nalistik kunde vi finna att ”Jendle” bland annat sympatiserar med
Förändring Partiet Revolution. Där ska han bland annat stöttat par-
tiledarens utsagor som att vara för fred, diplomati och krossa korrupta
politiker. Partiet växer just nu som få, förmodligen tack vare ”Jend-
les” stöd.

Framtiden
”Jendle” verkar inte vara en person som sörjer utan blickar konstant
framåt. Vad hans slutspel är vet ingen men spåren blir tydligare.
Vad det verkar som ska F-sektionen förbli en motpol mot samhällets
progressiva förändringar. Tiden skall kännas som den ej har stannat
upp utan att den går bakåt. Detta är dock inget arbete som görs under
ett eller två år utan flera. UFO är mycket väl medveten om detta
och blickar därför mot valberedningen där han kommer ha en extra

...Jendle har återfått sin oskuld 
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stark makt att kunna påverka sektionens framtid. Med sin förmåga
till utpressningar och taktiskt sabotage kan vi väldigt lätt räkna med
att ”Jendle” kommer ha det sista att säga när besluten fattas.

Personligt liv
När han inte har fullt upp med fascistiska uppsåt gillar ”Jendle” att
rida, skriva tentor, träna och göra burn-outs med moped på vackra stränder i Filipinerna. Med fan-
tastisk genetik, som kan antas utgöra nästa evolutionära steg av homo erectus har ”Jendle” klarat sig
väl i det naturliga urvalet. Vid hans sida har han en partner vars namn vi ej kunde finna. Somliga tror
att ”Jendle” enbart är huvudet och hon är nacken som leder honom åt vart han skall titta, men som
allt annat i denna artikel förblir detta obekräftat.

Slutord
Vi var tvungna att korta ned reportaget avsevärt på grund av olyckliga händelser och hot som upp-
kommit mot vår redaktion under informationssökandet. Med det sagt hoppas vi att detta reportage
har varit roligt. Hell ”Carl” ”Jendle”!

Det luktar svett och ånger
Efter att man sjungit med för starkt i några sång-
er

It’s getting kind of  late
En GT kostar 153 på 8ight

På trädens löv börjar det bildas dagg
Jag hoppas fortfarande på ragg

DJ:en spelar Tove Lo
”Hej vad heter du?”

Vi dansar och smilar
Och börjar prata om bilar

Jag berättar att jag kör Opel
Jag följer med Kristina, 31, hem ikväll

Avenyn 02.37 Poet:  Julius Abelson

... det fria ordet är i rörelse
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Hästdressyr - inte en sport eller bara sugit?

av Philip Edenborg

Vi har alla suttit framför TVn och tittat p̊a n̊agot annat än hästdressyr. Men
varför tittar vi hellre p̊a en kanal vi inte har eller p̊a en explicit sex-scen med
v̊ara föräldrar än p̊a denna ”sport”?

Ja, är hästdressyr inte en sport eller är det bara en sugig sport?
Jag tror att dressyr missgynnas av hästarnas bortslösade potential. Det är

ju allmänt känt att hästar kan vara riktigt coola. Titta bara p̊a Sagan om
Ringen, där rider coola karaktärer p̊a hästar och dödar hej vilt. Det är ju stora,
muskulösa djur vi pratar om. Man kan galloppera i skogen, man kan hoppa
högt med dem. Och l̊at oss inte glömma de ridande poliserna som när de rider
in i en hord demostranter närmast kan liknas vid ett godst̊ag som kör in i en
back läsk. Istället knyter man bollar av deras man och l̊ater de trippa löjligt
längs en diagonal.

Hästdressyr är lite som hästsportens g̊ang, skitd̊aligt. Tänk er att vara en
hästdressyrsfantast! Tänk att sitta bänkad framför TVn och skrika som när
det blir mål i fotboll fast istället över en riktigt snygg vändning i slutet av
diagonalen. Kanske tar man en näve chips, säger ”jävlar va den hästen g̊ar
snyggt” för sig själv och proppar munnen full. Det kan inte vara lätt i alla fall.

Det absurda i aktiviteten kan belysas genom att ge den sällskap av andra
mindre upphetsande aktiviteter som inte visas p̊a TV. Tänk Fem Myror Är Fler
Än Fyra Elefanter, en ska bort.

1. Titta p̊a färg som torkar.

2. Titta p̊a en häst med konstig frisyr, som inte är s̊a konstig att det blir kul,
som g̊ar speciellt längs en diagonal.

3. Titta p̊a en häst som bajsar fint i en cirkel.

4. Titta p̊a ett samtal mellan tv̊a främlingar som pratar ett spr̊ak du inte
först̊ar, p̊a en diagonal.

Kan det vara alternativ 4 för att den är minst tr̊akig? Fel fel fel fel fel fel
fel! Det är alternativ 2 som ska bort för det är den enda aktiviteten som folk
betalar riktiga pengar för.

Fr̊agan om huruvida hästdressyr är en sport eller inte har jag nog inte makt
att besvara, fr̊agan om huruvida det BORDE vara en sport har dock ett kort
och enkelt svar:
Nej.
Det är dock fortfarande sugit.

Hästdressyr - inte en sport eller bara sugit?
Dissare: Philip Edenborg

 ... schimpanser har fingeravtryck
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Läsaren x Philip Edenborg

Det är din första månad på Chalmers och du är fortfarande nervös. Du trodde aldrig att du skulle 
tvivla på din deduktiva förmåga, men idag när du kom ut från föreläsningen i endimensionell ana-
lys känner du en klump i magen. Är jag verkligen smart nog att klara detta? Vad har jag gett mig 
in på? Du längtar tillbaka till stallet och tryggheten på Frostliljas rygg. Med hennes varma starka 
kropp under dig hade du kontroll över läget, och bara till slaget av hennes hovar kunde du äntligen 
drömma dig bort från den gnagande oro en hög IQ förde med sig. Men Frostlilja hade dött ung, 
alltför ung, och lämnat dig ensam till dina tankar. Du kunde aldrig släppa misstanken om att hon 
blivit mördad.
 
”Vilka raka anteckningar du gör” Där står han, Philip Edenborg. Han ler mjukt mot dig. Ditt hjärta 
börjar slå hårt och du kan inte låta bli att rodna.
”Åh, inte den här den är jätteful” Du börjar rodna mer och känner att du snart kommer börja grå-
ta. Inte nog med att du inte förstod den senaste föreläsningen, nu gör du bort dig inför din crush. 
Philip skrattar mjukt.
”Jo, det är så att jag köper anteckningar till SNF och dina är verkligen… perfekta..” Du rodnar 
ännu mer och hoppas att han inte kan se på ditt ansikte hur du smälter inombords.  
”Åh menar du verkligen det? Folk har alltid sagt till mig att Tiffany, från Kemi, gör snyggare an-
teckningar än jag… hon använder fler färger, hon gör hjärtan över sina i:n, och-” Philip avbryter 
dig genom att sätta ett finger framför din mun.
”Shhhh… du är söt, [läsaren], vill du följa med mig och bånga bärs i DP-rummet?” Du förstår inte 
vad han säger, men det handlar om dig, och om honom, och det är allt du behöver för att säga ja.
”Ja, mer än något annat, Philip”
”Kalla mig Poetet”
 
Du känner fjärilar i magen. Poet, och fysiker, och musiker, och djurvän. Han är bättre än en dum 
stallkille, som alla tjejerna i stallet skryter om att de har. Han är en intellektuell. Han är allt du nå-
gonsin drömt om. När du ser på hans ansikte ser du hur hans hud nästan glittrar i eftermiddags-
solen. På en sekund har han blåst bort varje känsla av oro du känt och ersatt den med en känsla av 
att gå på moln. När du och han vandrar ner mot focus bredvid varandra undrar du om folk som 
ser er två tror att du att han och du är ett par. Du hoppas det.
 
Du ser in i hans intelligenta blåa ögon och ler blygt. Han ler tillbaka. Du undrar om detta är starten 
på något som kommer att förändra hela ditt liv. I ditt huvud ser du Frostlilja och ler inombords - 
vad stolt hon hade varit nu om hon kunde se dig. Ibland måste man våga för att klara de högsta 
hindren, skulle hon tänka, och du skulle hålla med. Du tycker dig förnimma hennes gnäggande i 
lokalens bakgrundsbrus.
 

Kalla mig Poetet (Fanfiction) Novellist:  Linnéa Lindh

... hajar är äldre än träd
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En stund senare sitter du i Philips armar själv i DP-rummet. De andra har lämnat och nu är det 
bara han och du där. Du stryker honom över armen.
 
”Vad kall du är Poeten” Philip ser på dig med trötta ögon. Ögon med en gammal farfars visdom, 
men i en ung mans ansikte. Det gör dig upphetsad.
”Det är poetET, inte poeten, och om jag är kall är det är för att jag är vampyr” Du försöker kväva 
ett stön. Händer detta dig på riktigt? Du kan inte tro det. Enda sedan du läste Breaking Dawn har 
du drömt om att förlora oskulden till en vampyr.
”Men hur överlever du om du är vegan?” Du kollar på honom med skrämda men ändå utmanande 
ögon under lugg.
”Jag äter tomater”
”Funkar det?”
”Nä skoja bara jag äter bara hästar, för de blir ändå så bortskämda”
 
Du backar. Du kan inte tro det. Hästar? Du måste ta dig för magen. Frostlilja hade dött av att 
någon hade sugit ut hennes blod. Tänk om? Men inte Philip. Han skulle aldrig. Du ser på honom 
med skrämd blick.

”… Hästar?” viskar du. ”Men min häst…”
”Aha, frostlilja? Jo men hon drack man ju upp” Svarade han och försökte sig på ett skamset leende.
 
Du kan inte tro det. Du hade äntligen funnit mannen i ditt liv, och så hade han begått en av de vidri-
gaste brott mot mänskligheten man kan begå. Han hade dödat en häst. Nej. Inte en häst, Frostlilja, 
världens smartaste och vackraste häst. Din livskamrat. Du kände hur ilskan började bubblade upp.
 
”Knulla mig din usling” morrar du mot Philip och drar honom till dig. Sedan hatälskar du med 
Philip i flera timmar tills ni båda faller ihop i varandras armar i en pöl av kroppsvätskor och öl. Du 
viskar att du älskar honom, och han säger att han älskar dig med. Hålet Frostlilja lämnat i dig är nu 
fyllt. 

... men ändå är det tråkigt att skriva Universeum projekt om hajar
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Om Demokratin

av Philip Edenborg

”Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett fr̊an alla de andra”
- Winston Churchill

Demokratin är inte en naturlag n̊agonstans i världen, den är grunden till v̊ar
frihet men den är förgänlig och kräver v̊ar medverkan.

Varje läsperiod utövar vi demkorati i den form som den har kommit att
ha p̊a v̊ar kära sektion, genom sektionsmötet. Sektionens utveckling bygger
p̊a sektionsmedlemarnas medverkan och tro p̊a mötets beslutsrätt. Många är
timmarna spenderade p̊a formalia, diskussioner och inval. Vi st̊ar ut, för insikten
finns där för oss flesta att vissa saker måste göras rätt och riktigt.

Det blir farligt när ”rätt och riktigt” tas lätt p̊a. Ett övertramp av mak-
teliten blir en krossad princip, en krossad princip blir en spricka i demokratins
bärande pelare. Om de regler vi satt upp gemensamt under åratal bryts, kan
allt ifr̊agasättas. Sprickan växer och under ekot av den breda massans tystnad
rasar hela strukturen ihop.

Var ligger värdet i att godkänna dagordningen när punkter kan strykas om
de inte behagar den som h̊aller i klubban? Hur kan man trovärdigt övertala den
nya sektionsmedlemmen att g̊a p̊a mötet och att med sin höjda hand förkunna
sin åsikt, när de som sitter längst fram kanske inte räknar hens röst?

Var det mötets mening att döpa KINSLS till KINSLS eller hade vi med en
rösträknande maskin idag haft datorsalar som heter Red Light District? Var
det korrekt när invalet av redaktörer till den här tidningens redaktion ströks
fr̊an dagordningen eller var det ett hot mot v̊ar frihet? Det faller p̊a sin egen
orimlighet att sektionen ska följa regler instiftade p̊a ett möte som inte följer
reglerna.

S̊a l̊at aldrig de som försöker missbruka sin makt för att undergräva demokratin
h̊allas, oavsett om din sida vinner. Det viskas nu om att sektionsstyrelsen ämnar
begränsa sektionsmötets möjligheter att styra över sin egen tidsskrift. Det är
en farlig väg att g̊a.

Om demokrati Politisk kommentator: Philip Edenborg

... Antarktis är en öken
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Kamphundssnack med redaktionen
”Text”:  Linus Schönbeck

Har du hamnat i mentalt underlä-
ge mot dina föräldrar? Är det dags 
för dig att ta plats vid de “coola 
kidsen” under skollunchen? Vill du 
tillrättavisa apotekaren som ständigt 
anmärker Systembolagetkassen du 
har i handen när du vill skriva ut lite 
lyckopiller?
Lugn. Panelen har lösningen på 
dina problem: Kamphunden. Nedan 
rankas 4 av världens famlijevänligas-
te “tamdjur”. 

Dogo Argentino: 
Den här fyrbenta 
stridskubik härjar 
i de sydamerikan-
ska djunglerna. Är 
mycket populär 
bland drogkartel-
ler och maffiabossar som behöver ett 
schysst halvmeterhögt komplement vid 
sidan av. Är som klippt och skuren vid 
gänguppgörelsen, indrivningen eller när 
du helt enkelt bara vill spara en kula i 
magasinet. 
Färg:Kritvit albino.
Livslängd: Tills den blir skjuten
Föda: Allt som får ögonkontakt
Övrigt: Utsedd till världens fulaste hund 
2018 av panelen (*).
Total bedömning: 3 av 5 Magnus Fant.

Amerikansk pitbull terrier:
Den här amerikanska skönheten har le-
tat sig in i den arbetslösa medelålders-
svenskens trångbebodda 2:a i förorten 
på senare dar. Känd för sin slughet be-
kantar den sig med andra levande varel-
ser men avslutar snabbt nya relationer 
när offret vänder ryggen till.

Färg: varierande
Livslängd: 8-15 år följt av en riktig be-
gravningscermoni som avslutas med att 
hunden jordfästes i rabatten på miljon-
programmets innegård. 
Föda: Kött oftast, kan även äta upp in-
redning när socialbidraget uteblir. 
Övrigt: Favoritstund är på soffmattan 
vid husses fötter framför tipsextra på 
TV:n eller obevakad på lekplatsen bland 
barnen.
Helhetsbedömning: 2 av 5 Magnus 
Fant.

Siberian Wolf  Husky
Vanlig bland sibiriska bönder, fångvak-
tare etc etc. Jagar likt en varg bara för 
skojs skull. Skillnaden är att det är varg 
som jagas, inte får. Är inte särskilt ag-
gressiv mot människor i allmänhet utan 
nöjer sig med att markera revir på allt 
som rör sig. 

Färg: Vit med blodfläckar.
Livslängd: Tappar ofta bort sig efter en 
vargjakt och dör i kylan.
Föda: Varg, järv, misslyckade rymlingar 
från fängelset. 
Övrigt: Det är inte fråga om något kop-
pel utan hundens fria rörlighet står i 
centrum.
Helhetsbedömning: 4 av 5 Magnus 
Fant.

Rottweiler
Passar bra hemma hos den testosteron-
fyllda tonåringen eller hos pensionären 
som vill vandra lite tryggare på stan. 
“Anfall är bästa försvar” är mottot för 
denna nervösa ras vars käkar likt en fett 
äkta rävsax stramas åt när man drar den 
undan. Panelen råkar veta att Crille och 

Hassan på Hisingen kamphund har ett 
exemplar till salu. De vill byta mot en 
flyktbil: Volvo v70 av äldre modell eller 
kanske en Saab 900 alternativt en bad-
tunna 5-m3 minst till Crilles morsas 60 
årsdag. 
Färg: Svart eller nåt
Livslängd: 10-17 år. 
Föda: Vad Willys+ har att erbjuda.
H e l h e t s b e -
dömning: 2,5 
av 5 Magnus 
Fant. 

Dobermann
Varför har prins Daniel bara ett öra? 
Varför är Lasse Kroner flint? Varför 
läser ingen denna skitartikeln? Panelen 
har svaret: Dobermannen. Passar bra 
till herrgårdsägaren eller skrothandlaren 
som vill ha sina grejer ifred. Hemma i 
småland hade den lokala skrothandla-
ren problem med stölder tills han skaf-
fade två fritt springande “Dobbar” på 
gården. Stöldproblemet försvann men 
hela skroten förvandlades till en skatt-
kammare för obducenter.
Livslängd: 8-12 år.

Föda: Allting ovälkommet inom vakta-
rean.
Helhetsbedömning: 4 av 5 Magnus 
Fant.  
Övrigt: Man hade säkert kunnat tvångs-
matcha ihop en med Laila Bagge och 
Kanal 5 hade säkert kunnat göra skitbra 
tv på det!? (Kom igen vad ska ni matcha 
Pawn Stars Las Vegas (tv10) eller Dead-
liest Catch (tv 8) med? Ullared eller 
Wahlgrens värld? LOL) 

... Solen inte är en planet
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Ode till inte alla mänTM Författare:  Boel Brandström

Har #metoo gått för långt? 
Äh vafan jag drar till med 
ett “har feminismen gått för 
långt” också, vi har väl alla 
undrat i ärlighetens namn.

Om någon har spenderat de 
senaste månaderna begravd 
under MATLAB (F-sektio-
nens motsvarighet till en sten) 
kan jag dra snabbversionen av 
#metoo här: icke-män som bli-
vit utsatta för kränkningar och 
övergrepp (av män) berättar 
om det på internet. Wow. Jag 
vet. Hur vågar de. Säga så! Om 
snubbar! Helt vanliga! Män! Va! 
Helt vanliga! Vafan!

Och feministerna då vafan de 
kan ju inte ens ta ett skämt. 
Man (läs: män) måste faktiskt 
kunna skämta om allt! Precis 
vad man vill! Även fast man 
kanske bidrar till våldtäktskul-
turen och normaliserar ho-
mofobi och rasism. Även ifall 
folk i ens närhet mår dåligt av 
“humorn” ifråga. Hur skulle 
samhället annars se ut va? Det 

finns viktigare frågor! Faktiskt! 

När vi ändå pratar om viktiga 
frågor, ta lite statistik* (jag vet 
att ni har våndats genom den 
här löptexten och längtat efter 
den stund ni äntligen får vila 
ögonen på lite gamla hederliga 
procentsatser igen). 

Enligt nationella trygghets-
undersökningen angav 2,4% 
av Sveriges befolkning att de 
utsatts för sexualbrott under 
2016. 
Om vi delar upp befolkningen 
i juridiskt kön får vi att 4,1% av 
kvinnorna blev utsatta, medan 
motsvarande siffra för männen 
var 0,6%. 

Samma år var 2880 personer 
misstänkta för brottet våldtäkt.
Av dessa 2880 stycken hade 
2830 det juridiska könet man. 
Stabila 98,2% alltså. 

Fan det går ju bra nu grabbar. 
Verkligen tur att ni lagt ner så 
mycket energi på att försvara er 

rätt att skämta om att homo-
sexuella gör si och så och att 
kvinnor är glorifierade matbe-
redare. Tycker ändå ni har prio-
riterat helt rätt här. 

Nä men jag tror jag ska bjuda 
på lite mer statistik, känner mig 
bjussig idag. Håll i hatten för 
här kommer det.  

År 2016 var 14 500 personer 
misstänkta för misshandel mot 
kvinna**. 83% av de misstänk-
ta var män**.
Samma år var 16 700 personer 
misstänkta för misshandel mot 
man**. 84% av de misstänkta 
var män**.

(“Buhu wä wä jag är en kränkt 
man och mörkertalet är faktiskt 
stort när det kommer till antalet 
män som blir misshandlade och 
våldtagna av icke-män OCH 
DET HETER FAKTISKT 
KVINNOR BRÖÖÖÖL 
DET FINNS BARA TVÅ 
KÖN brÖöl BRÖÖÖöööL!” - 
alla snubbar någonsin, nej för-

Faktiska**** foton och citat av snubbar på Chalmers.
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*All statistik i denna vetenskapliga avhandling är hämtad från www.bra.se (BRÅ), fan ni får la klicka er fram till skiten därifrån som jag gjorde. Lata nördar. 
**Här snackar vi återigen juridiskt kön. Jag tror fan inte jag hade vågat visa någon statistik för transpersoner för det hade blivit alldeles för jävla deppigt. Ni 
kan ju googla*** skiten om ni gillar att tappa hoppet om mänskligheten.
***Eller använda er av annan valfri sökmotor, Boel © stödjer net neutrality. 
****Eller så hittade jag dem på interwebs. U will never know. 
***** Uppriktigt sagt är sannolikheten att jag sagt detta mycket stor. Ta det lugnt grabbar det var bara ett skämt ha lite jävla humor!!! Inte Alla Boel © ™ !!!!

låt jag menar Inte Alla Män™ . 

Asså kompis, chilla. Ingen har 
sagt att det inte är synd om 
män också. Men de var inte det 
som var poängen. Eftersom 
det verkar svårt det här med 
att dra slutsatser så kommer 
det i klartext här: om vi ska se 
till vad folk som sabbar och 
förstör rent statiskt har för ge-
mensam nämnare så blir svaret: 
de är män.)

Om jag får komma med min 
ödmjuka (statistikstödda) åsikt 
så känns som att ifall man vill 
vara arg på de som har förstört 
allt det roliga, är det rimligare 
att vara arg på män än på femi-
nister. 

Lästips för kränkta män som 
inte fattar att de är en del av 
problemet (eller ens att det 
finns ett problem), även ifall de 
“minsann aAaAAaAldrig skul-
le våldta någon för jag är fak-
tiskt en snäll kille™ och Inte 
Alla Män™ faktiskt”:

Flickan och skulden - Katarina 
Wennerstam
Under det rosa täcket - Nina Björk

Övriga tips till Alla Män: sluta 
skylla ifrån er, ta lite jävla an-
svar, sitt ner i båten och håll 
käft medan de som faktiskt vet 
vad de pratar om gör världen 
till ett bättre ställe. 

Livstips till icke-män (fast 
egentligen också män): det ver-
kar som att det säkraste är att 
sluta omge sig med män. Rent 
statistiskt alltså. 

Vi kan väl avsluta med en liten 
lista, personligen kan jag verk-
ligen uppskatta en schysst lista. 

Lista över saker som absolut 
inte gått för långt:
1. #metoo
2. Feminismen 

Lista över saker som definitivt 
gått alldeles fördjävla långt:
1. Snubbar

Ännu fler Faktiska**** foton och citat av snubbar på Chalmers.  Faktiskt*****citat av Boel © .
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OA eller dö
Bick dick to large to fit Tnoy, Honke ronk smiley, foo shizzle ma whistle lindgren

10 februari 2018

stöd oberoende journalistik, swischa till 073-089 96 84

Abstrakt
Open Arena är en djupt förankrad del av Fysikteknologsektionen, och har varit det
sedan många månar tillbaka. KINSLS har via detta gudarnas spel fått bevittna scener
av jublande glädje och Canyon-inducerande förluster. Följ med på en djupdykning

1

Repotage
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inom Open Arenas blodfläckade historia, från dess grundande fram till nutid, och bli
övertygad om att det är det bästa spelet någonsin.

Förr, då det var bättre

I början fanns ingenting. F-teknologer drev runt i Kinsls utan mål och syfte i livet,
och fyllde detta tomrum med kopiösa mängder sunkigt kaffe, pantsamlande, inbrott
och dagdrömmar om Canyon. Men år 2005 förändrades allt. Då släpptes den första
versionen av OpenArena, förkortat OA, och snart investerades en outsinlig mängd tid
i detta studenternas befrielse. Studenter flockades till Kinsls för att beskåda de bästa
spelarna, garvade av Kinsls karga landskap, som var som gudar bland vanliga dödliga.
och varen F-teknolog fann frid. Den trista miljön transformerades till en orgie av heta
känslor där vinnaren fick evig ära och vackra stats, medan förloraren förvisades till att
spela brädspel och överdriven nyfiketkonsumption. Livet var inte lätt på den tiden. . . .

Antikt foto på de första OA-spelarna

En skärmdump från Open Arena. Dess servrar fun-
gerar som en fristad där man kan vara den som
man verkligen är, utan att dömmas av samhällets
förtryckande konstruktioner.

The OA is an American mystery dra-
ma Netflix series with science fiction,
supernatural, and fantasy elements,[5][6]
which debuted on Netflix on December
16, 2016. Created and executive produ-
ced by Brit Marling and Zal Batmanglij,
the series is their third collaboration.3
The series consists of eight episo-
des, all directed by Batmanglij, and is
produced by Plan B Entertainment and
Anonymous Content. In the series, Mar-
ling stars as a young woman named Prai-
rie Johnson who resurfaces after having
been missing for seven years. Prairie now

calls herself The OAänd can see, despite having been blind before her disappearance.
Att OA fick detta mottagande hos studenterna var inte särskilt konstigt. Släppt år 2005,

2



32 FINFORM... det inte går att vara manlig F:are utan att vara edgelord

med senaste uppdatering år 2008, så är spelet bevisligen perfekt på alla sätt och vis.
Med sitt revolutionerade arena-shooter FPS gameplay med gamemodes som capture
the flag (CTF, också känt som “För-i-helvete-Tnoy-cappa-för-fan”), deathmatch (DM)
och team deathmatch (TDM). Spelet erbjuder även extremt realistisk gunplay, och or-
dentligt djup med tekniker som “raket-hopp” och “railing”.

En av dessa legender är den heli-
ga Merman (uttalas mörr man). Som
dator-kontrollerad-karaktär så har en
osviklig känsla för att springa åt fel
håll och att upprepade gånger raila
nollan när de minst anar det, varpå
han är en viktig resurs för varje lag
med självaktning. Merman är en sjö-
man,
VI AVBRYTER DEN-
NA ARTIKEL FÖR
ATT GE DIG DET-
TA VIKTIGA MED-
DELANDE
Vi får nu in rapporter att OPEN ARENA LINDHOLMEN er-
känner sig skyldiga till att rigga projekt. Flera stora profiler i den
världskända elitgruppen blev idag dömda till döden via railgun.

VI ÅTERGÅR NU TILL FÖREGÅENDE
ARTIKEL
det vill säga en sjöjungfru fast man, de var mycket mer medvetna förr. För åtta år
sedan så var han föremål för en het debatt, där folk på OA-forum menade att han som
sjöjungfru, fast man, borde kunna simma fortare i vatten. Som en användare “Thous-
haltdie” uttryckte det; “why can’t merman swim faster or not drown or something to
show that he is a freaking merman(and therefore awesome)?!?”

Varde ljus

Nu, 10 generationer senare, har OA förändrats dramatiskt. Den barbariska cis-manskulturen
nöttes bort och med de nya generationerna som kom dog långsamt även intresset för
spelet. . . tills nyligen. År 2016 hände något. Från ha varit en alternativ meta agressiv
sub-kultur hos phaddergruppen 666 exploderade den plötsligt till en kulturrevolution
som hade gjort kamrat Mao röd av avundsjuka. Vem katalysatorn bakom detta var är
okänt men mycket pekar på att det kan har varit m4tt3 k4pt3n i focumateriet. Detta
förblir dock okänt än idag. Det vi vet är att i vågen av #woke och pk-vänster-höger-

3
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media så lockade OAs råa antika machokultur som en motpol. Alla var dock inte glada
över renässansens uppväckelse. Det totalitära PK-styrets fransk ockuperad vice lands-
hövding var inte särskilt förtjust att den tysta förtryckta studiemiljön hade raserat till
en högljud volatil “no.reply@ladok U”-miljö så hen valde att försöka kväsa rörelsen.

Bild på rörelsens ledare

Landsfader

Till en början tystades rörelsen med hjälp av våld
och hot, som slaget vid kinsls(se fotografi).Men
motreaktionen som kom sedan var något som focus
tidigare ej hade skådat. Detta var mestadels tack
vare tekno-kapitalismen utveckling. Tack vare kon-
sumtionen av teknik från bortskämda curlade barn
hade teknologin drivits fram. Rörelsen kunde med
hjälp av mainstream sociala medier som ansikts-
bok skapa hemliga nätverk som OA_klubben ,där
erotiska och jaktbilder kunde laddas upp såväl som
hemliga OA-möten kunde bestämmas. Till slut ha-
de rörelsen fått så stort \ begin{equation } F
\cross r \end {equation} att Vice inte längre kun-
de hålla upp gardet. I ett försök att behåla sin
maktposition och få gå på sina två lunchmöten i
veckan, bjöd hen in till samtal med hjälp av delega-
ten Länwäll. Rörelsen som insåg att det enda sät-
tet att i viss mån kunna överleva var via en dialog,
valde att sätta sig ned vid sofforna. Efter många
sekunders heta känslor så kom de fram till en över-
enskommelse. Den teknobarbariska alt-right "caps
lives matter-rörelsen skulle förändra sin kultur så
de kunde ta den gill 2017. Inte längre skulle vin-
naren avgöras med hjälp av att kunna imitera en
primat bäst utan genom kognitiva attributer (be-
tyg exkluderade). Motvilligt men utan val tackade
rörelsen ja, mesta dels för att delegaten var rädd
att bli hemlös. Så nu månader senare efter upp-
görelsen, är det svårt att avgöra vem som vann.
OA-rörelsen lever kvar fast i annan form, nu i le-
darskap under Sverige befriande penga hövding.
Denna man som det inte finns mycket dokumente-
rat om förutom en stor fascination att visa bilte-
makörvar, har stora planer för rörelsen och hoppas
att vinna jordskredsseger i valet 2018. Med löften
som för fred, diplomati och för att bli ny riktig
konung kan detta förändra det politska lanskapet
för alltid. Om han lyckas får vi se men precis som OA är allt oförutsägbart. . . förutom
att Tnoy kommer raila dig rakt i ansiktet så du kommer få stroke av ilskan och aldrig
kommer kunna studera mer på F igen.

4
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Månadens, veckans, dagens

Månadens kamphund - Caucasian Ovcharka
Tar ingen dig på allvar? Känner du dig ensam mitt i gruppen? Är du trött på soc-kärringar som säger att 
du inte ska bränna hela CSN på Top-Streetwear kläder och tribal-
tatueringar? Då är månadens kamphund, den kavkanska ovtjarkan 
något för dig. Det här oförutsägbara kraftpaketet snittar på 70 tes-
tosteronstinna kilogram och kan bita ihjäl ett storvuxet dagisbarn på 
under 2 minuter (*). Förtroendet för främlingar hos rasen är likt det 
en vakt på ett behandlingshem har för en blandmissbrukare, så håll 
uppsikt när ni rör er i grannskapet. Du gör även klokt i att inte klap-
pa hunden mothårs om du är mån om att ha ett jämnt antal fingrar. 
Namnförslag innefattar Rex, Devil eller Warrior. Du bör dock skyn-
da dig eftersom denna skönhet förbjuds i rasande takt världen över. 

(*) testat av FinForms panel

Veckans Frekvens
Skit i amplitud, skit i fas. Ska man imponera på sin omgivning är det frekvens som är 
the flavour of  the month. Veckans frekvens landar på vrålhöga 97.2 GHz. Vill du 
"pranka" någon rejält säger ni åt dem att gå hem och lyssna på skiten. Gissa om du 
får dig ett gott skratt när fanskapet inte hör ett smack! Människoörat hör nämligen 
inte sådana frekvenser, men det vet säkert inte din korkade dumskalle till kompis!

Dagens svärd - katanan
Med en svag, stilistisk bakåtböj och en sylvass egg gjorde de gamla japananska smedernas verk sina sam-
tida konkurrenter gröna av avund. Vi talar givetvis om katanan. Ingenting på denna jord kommer att få 
dig att osa av sexuell potens mer än ett stadigt tvåhandsgrepp om det fruktade och hänsynslösa svärdet. 
Ackompanjerat med ett specialbeställt Naruto-pannband och en schysst Akatsukidräkt har du en tidlös 

allt-i-allo-utstyrsel som formligen vrålar framgång. Fungerar 
utmärkt till bröllop, akademisk högtid eller när vill streckkolla 
Fast and Furiousfilmerna fjärde dagen i rad utan att duscha. 
Grundbulten är och förblir dock den klass- och stilmarkör ditt 
japanska importgods utgör. Köp på stört och glöm inte att 
tacka FinForm för ditt stundande uppsving av självförtroende!

Text: Carl Jendle
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Det är ingen hemlighet att de flesta på F kan känna sig lite socialt klumpiga emellanåt! Det är trots allt priset vi får 
betala för vår överlägsna intellektuella förmåga på andra plan, så som att memorera några typade uppgifter från 
gamla tentor dagen innan och sedan skriva av svaren för att få godkänt!

Därför ter det sig naturligt att vi listar de topp 5 relaterbara "awky momos" som kan uppstå i det vardagliga livet 
hos en F-student! Häng med vetja!

5. När man inte bjuder med en av sina vänner till kårrestaurangen och sedan ser dem där!
 Uh oh! Denna är en klassiker för de som regelbundet betalar absurda summor pengar för en halv måltid. 
Ibland råkar man helt enkelt glömma av att bjuda vissa och ibland vill man helt enkelt inte luncha med dem. Hur 
som helst blir det otroligt pinsamt när man råkar hamna bredvid varandra i kön till “Classic Meat”!

4. När någon man inte känner invaderar ens studieutrymme!
 En del av läsarna har säkerligen en studieplats där man oftast studerar tillsammans med sina vänner. En 
säker miljö där man kan utbyta idéer eller bara ta det lugnt och ta en fika! Men inte ens Jana kan få tyst på ett gäng 
snackande studenter lika snabbt som när en person man inte känner väljer att slå sig ner på den enda lediga stolen 
vid bordet i Signes som man har tagit anspråk på. Är det en ny kompis eller någon man aldrig lär träffa igen? Oav-
sett vad så har vi ett "awky momo"!

3. Att labba med någon man inte känner!
 Alla som har tagit modet till att läsa en kurs tillsammans med ett jämnt antal vänner kan relatera till denna! 
Det är alltid lika svårt att sätta gränser med någon man träffar för första gången. Hur mycket arbete och dedikation 
får man kräva av den andra utan att verka som en jobbig översittare? Hur ofta får man ta en liten rast och kolla 
Reddit utan att ens partner blir sur? Många frågor men få självklara svar kommer med detta sociala dilemma!

2. När man precis kommer sent till en föreläsning!
 Det är en sak att inte dyka upp på föreläsningen alls, men en helt annan att komma in med sin tjocka vinter-
jacka och göra massa ljud ifrån sig när man slår sig ned fem minuter in på föreläsningen och den knappt har kom-
mit igång. Både föreläsarens och elevernas dömande blick som direkt vänds mot en får till och med den häftigaste 
hypebeasten på gatorna att tvivla på sin outfit.

1. När man stöter på någon man knappt känner!
 Med ett såpass stort antal kursare och många festligheter så uppstår oftast en situation där man har träffat 
och snackat med de flesta någon enstaka gång, men när är det ok att säga "hej" om man stöter på varandra i nyktert 
tillstånd? Kommer den andra personen tycka att du är konstig när du hälsar för de inte minns dig? Kommer de hata 
dig för att du inte sa hej? Sa inte personen hej först för att de hatar dig? Allra värst är det i bron mellan Signes och 
MC2, där man dessutom tvingas att ta ställning till när och om man ska ta ögonkontakt över den långa "tunneln of  
d00m"!

Visst var det lite jobbigt att läsa, men kom ihåg att precis så som det inte kan finnas något ljus utan mörker, så 
kan det inte finnas roliga och trevliga sociala interaktioner utan att man klantar sig lite då och då! Så det finns inte 
mycket mer att säga än “hype, chill, ses där”!

Hoppsan snoppsan, det här var ju rätt pinsamt!
Text: Dimitri Sergejev
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Test: Alt-rightsymboler
Honke och PLarsson

February 2018

Introduktion
Det är svårt att idag undgå alla påstådda alt-
rightsymboler som existerar i dagens samhälle ...
Men är de verkligen så hemska som de påstås
vara? Vi valde att testa dem och se hur hemska de
egentligen är. Häng med!

Ett glas mjölk
En gammal klassiker. Från att ha varit en symbol
för god hälsa har den nu konverterats till en både
för kvinnligt lidande och för den vite cis-mannen.
Vi testar att ta en klunk var för att se hur det känns
efteråt:

Honke: Alltså det smakar ju gott, men känner mig
inte nödvändigtvis vitare eller mäktigare för det.
Kan dock uppskatta symboliken den står för och
kontroverserna kring. Passar väldigt bra ihop med
en mastig kötträtt, typ biltemakörv.

PLarsson: Sedan barnsben har mjölken alltid
funnits där för mig. Nu försöker de jävla *$!"?=
ta det ifrån mig. Varför ska allt det goda i sam-
hället förstöras? Oerhört tråkigt att mina nostalgis-
ka minnen numera förknippats med vegan- och alt-
rightsrörelser. Men, som man så ofta säger, allt det
fina kan inte vara för evigt.

Slutbetyg: Vi ger denna 3/5 Hanif Åkessons

Pepe
En älskad meme som vid det amerikanska presi-
dentvalet 2016 blev åtalad till att stå för alt-right ...
Detta stoppade dock inte denna manodeppressiva
groda utan gjorde honom mer älskad och ännu mäk-
tigare. Vi slår upp godtyckliga memes på Google och
ser var det tar oss:

1

Test: Alt-rightsymboler Testpatrull: Honke och PLarsson

 ... man inte kan gilla att någon har gått ur en grupp...
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Handgester
Handgester kan betyda så mycket och så även den-
na. Från att ha varit en symbol för välmående i väst-
världen, har den kraftigt förändrats till att stå för
stöd till Trump och alt-right. Kommer bli väldigt
spännande att experimentera med detta:

Honke: Den här är lagom alltså. I en ensam miljö
med enbart PLarsson vid min sida var denna ingen
riktig höjdare. Han trodde bara att jag mådde bra.
Valde därför att åka lite längre ut till landsbyggden
och där small det till högre än Second Amendment.
Från ingenstans dök 7 katalysatorfria A-traktorer
upp och erbjöd mig skjuts till den ljuva stämman av
Eddie Meduza och doften av 300 wunderbaums. En
upplevelse utan dess like. Oturligt nog måste man
stå ut med deras tjatande om Sveriges problem och
liknande i tre timmar på grund av den låga hastig-
heten deras fordon måste hålla. Se det med andra
ord som en shot. Du tar endast en ensam om du är
deprimerad.

PLarsson: Det började med swag, sedan Westside
och nu det här. Måste säga att kreativiteten aldrig
slutar. Vid ett första test känner jag ingenting men
efter några gånger börjar jag reflexmässigt känna
kroppen streta emot; det blir helt enkelt för myc-
ket. Tydligen kan man få för mycket alt-right. Var
tvungen att tas ut till Majorna för att magpumpas.
Skulle säga att detta verkligen inte var någonting för
mig, men kan se lockelsen. Don’t do alt-right kids!

Slutbetyg: 4/5 Hanif Åkessons

Honke: Det här är grejer alltså. Stark karaktär och hög
auktoritet, nästan så man vill vifta flaggan i luften i ren
patriotism. Känner att variationen på de olika meme-
sen höjer dessa upplevelser till helt nya nivåer. Man bör-
jar nästan förneka klimatförändringarna. Rekommenderar
starkt denna till alla människor som känner sig förtryckta
i någon mån, vare sig av män, cis eller vita.

PLarsson: Alla känner till den klassiska sagan om den
lille grodan som blev en prins. Det samma går att säga
om Pepe the Frog. Kollektivt kysser vi – samhället – den
lille grodan varje gång våra blickar kastas åt hans håll. I
hopp om att han någon dag ska bli en prins. Skillnaden är
att han i slutändan blev en KUNG. En KRIGETS MAN.
Sannerligen en symbol värdig att ge sitt liv för. Summa
summarum, Feels Good ManTM.

Slutbetyg: 5/5 Hanif Åkessons

2
 ... inte ens om det är Jendle som lämnar
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Hej alla F- och TM-teknologer!
Den som väntar på ny väsentlig 
information får ge sig till tåls, det 
kommer ingen från mig i det aktu-
ella numret. Jag vet inte om det är 
mörkret och kylan, eller bristen på 
ljus och värme, eller bara att det 
är måndag i morgon, jag känner 
mig i alla fall lite filosofiskt stämd. 
Jag tänker därför skriva något om 
minnen och värden, saker jag har 
funderat på den senaste tiden.

Min mamma är ganska gammal 
och flyttade därför hit till mig ”på 
heltid” för några år sedan. Vi har 
kvar hennes lägenhet i Sofia, åker 
dit två gånger om året för att träf-
fa släkt och vänner och vistas lite i 
det gamla landet. För ett par veck-
or sedan ringde ett par grannar med 
den extremt obehagliga nyheten att 
det varit inbrott hemma hos oss. Vi 
har inget av värde där, och av fo-
tona att döma finns sakerna kvar, 
fast allt ligger på golvet istället för i 
skåpen. Som sagt, extremt obehag-
ligt i sig, det känns som att någon 
våldfört sig på ens privatliv. Men vad 
betyder ”inget av värde”, värde för 
vem? Det enda vi kan se att tjuvar-
na har fått med sig är min morfars 
tavlor och en liten ikon. Morfar var 
amatör, egentligen var han läkare, 
och hans tavlor har inget pekuni-
ärt värde. Men för oss var de värda 
oerhört mycket. Jag var sex år gam-
mal när han dog, jag älskade honom 
mycket och många av mina minnen 
av honom är förknippade med hur 
jag satt bredvid och såg på när han 

målade. Ett par tavlor refererade till 
sagor och har hängt över min säng 
sen jag var barn. Det gör ont i hjär-
tat när jag tänker på att de är borta 
och kanske blir slängda när man väl 
fattat att de inte går att sälja. Och 
den lilla ikonen, den var inte heller 
värdefull i egentlig mening, men den 
hade hängt med när mina morför-
äldrar flydde undan inbördeskriget i 
Ryssland 1920. I familjens ägo över-
levde den revolutionen, inbördes-
kriget, flykten till Sofia via Fjärran 
Östern, bombningarna under andra 
värdskriget, för att till slut tas av 
folk som den inte betyder något för.

När man väl börjar fundera är det 
lätt att ta ett steg till och tänka på 
hur mänskligheten handskas med 
minnen och värden. Jag har alltid 
varit mycket upprörd över hur eu-
ropeiska arkeologer tog för sig av 
det de fann under sina utgrävning-
ar. Å andra sidan, med tanke på allt 
som hänt i till exempel Tvåflodslan-
det sen dess, med krig och avsiktlig 
sprängning av gamla tempel, kanske 
det var just dessa stölder som beva-
rade den stulna konsten för framti-
da generationer. Fast å tredje sidan, 
om man från de europeiska stor-
makternas sida inte hade behandlat 
många delar av världen så noncha-
lant och respektlöst, så kanske den 
historiska utvecklingen hade varit 
en annan … ”De goda” har också 
bidragit till förstörelsen. Parthenon 
stod till största delen oskadd en bra 
bit in på 1600-talet, då ett krutför-
råd som fanns inne exploderade 

till följd av en svensk-tysk artille-
riattack. Och i Pompeii förstördes 
på ny kula några praktfulla och re-
lativt välbevarade hus av bomber 
under andra världskriget. Hur 1900 
år gamla romerska ruiner bedömdes 
hota de allierade är för mig en gåta.

Varför berättar jag allt detta för er? 
Kanske känner jag ett behov av att 
dela med mig, och det är nog alltid 
lättare att berätta för någon man 
inte ser. Jag tror skynket i en biktstol 
finns där av den anledningen också, 
inte bara för anonymitetens skull. 
Men kanske också som en liten upp-
maning. Ni är unga och har livet 
framför er, se till att skapa och vårda 
minnen, och skydda de bestående 
värdena.

Jana

Programansvariga

... det här är min favorit av alla Janas texter
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Hej kära sektion! 

Nu är det läsperiod tre, och det innebär många saker; ett 
regnigt Göteborg, Expfys, aspluncher och Sektionens 
vecka. Och med Sektionens vecka menar jag Sektionens 
middag, eller snarare utdelningen av SNF:s pedagogiska 
priser, Guldäpplet och Guldkärnan. 

Guldäpplet, som har delats ut i över 25 år, är nog bland 
det finaste en föreläsare kan få på F. Det delas ut till en 
eller två föreläsare som är inspirerande, pedagogiska och 
duktiga på sitt arbete. Tidigare vinnare är bland annat 
Ulf  Gran (två gånger!), Jana Madjarova och Martin Ce-
derwall. 

SNF är dessutom väldigt stolta att presentera vårt nya 
pedagogiska pris, Guldkärnan! Det kommer delas ut till 
räkneövningsledare och labbhandledare som gjort stora 
pedagogiska insatser för programmen. 

Men nu undrar ni såklart vilka årets pristagare för Gul-
däpplet och Guldkärnan är. Jag kan ju säga att det inte 
var ett lätt beslut, ni har skickat in så många bra, väl-
skrivna och roliga nomineringar. Så, låt mig presentera, 
årets pristagare! 

Årets vinnare av Guldäpplet är:

Julie Rowlett
Julies engagemang och varma humor väcker studenter-
nas intresse för kursen i Fourieranalys,  och hennes un-
dervisning är pedagogisk och välstrukturerad. Julie har 
även sammanställt en bevislista samt underhållande och 
lättförståeliga anteckningar som varit till stor hjälp för 
studenterna. Införandet av ett inledande kunskapsquiz 
är ett ytterligare bevis på Julies vilja att utveckla kursen 
och testa nya saker. 

Jörgen Bengtsson
Jörgens kurs Optik, som på ett upplysande sätt lär ut 
teori och praktik under föreläsningar såväl som labora-
tioner, är uppskattad av många. Sedan 2015 har Jörgen 
kontinuerligt utvecklat kursen, bland annat genom att 
involvera studenterna i föreläsningarna och inspirerande 
hemuppgifter. Dessutom är han TOK-rolig och har en 
utstrålning som  propagerar ända bak till sista raden i 

föreläsningssalen. 

Årets vinnare av Guldkärnan är:
Björn Martinsson
Björns har gjort en fantasttisk insats som övningsledare 
i Envariabelanalys, där han visat på stort engagemang 
för att lära ut och förklara. Med sin passion för matema-
tik som smittar av sig, och med förklaringar som angri-
per problemen från olika perspektiv lyckas Björn få de 
flesta att förstå. 

Jacob Hultgren
Som labbhandledare i Linjär algebra och numerisk ana-
lys hade Jacob många bollar i luften, men var ändå alltid 
tillgänglig och hjälpsam. Hans pedagogiska erfarenhet 
och stora matematiska kunskap kom dock inte till sin 
fulla rätt innan storgruppsövningarna i slutet av kursen, 
där han glänste. Hans enorma insats var han utan tvekan 
avgörande för många studenternas förståelse.

Eric Nilsson
Eric har under hösten varit räkneövningsledare i SNF:s 
räknestugor där han gjort ett utomordentligt jobb. Med 
stort engagemang och hög kompetens har han guidad 
många studenter genom uppgifterna. Dessutom har 
hans positiva energi motiverat studenterna, trots att det 
är sent en fredagseftermiddag. 

Är ni sugna på att vara med och ta fram nästa års vin-
nare? Då borde ni komma förbi på SNF:s aspning, som 
drar igång LV7! Hoppas vi ses där!

/Sofia Karlsson, Ordförande SNF 17/18

SNF

... den här sidan hade varit ett asbra scoop om inte tidningen hade varit (minst) en vecka sen
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Styret
Hej alla sektionsmedlemmar!

I år är det valår och vi vet alla vad det betyder?
Det ska nämligen väljas in en ny styrelse på sektionen! Mer information om vår aspning kommer 
att dyka upp senare, men tagga redan nu och fundera över vilka förändringar du vill driva igenom 
under ditt år i styret! Kanske vill du utöka sektionens attiraljer i form av kläder, pins och märken 
och starta en webbshop? Eller försöka öka engagemanget hos sektionens medlemmar?

På tal om engagemang så är vi väldigt glada att så många sektionsmedlemmar tog chansen att enga-
gera sig under förra sektionsmötet! Det är underbart att se medlemmarna skapa mervärde för var-
andra och framförallt utveckla sig själva (särskilt gruppkoordination och samarbetsförmåga!). Men 
det räcker bara så långt. Sektionen är alltid i behov av frivilliga eldsjälar som är där och arrangerar 
fester, träningar och spelkvällar; samlar phaddrar, meckar flipper, bygger hemsidor, skapar sjung-
böcker och framförallt skriver sektionstidningar! Om du har den minsta tanke på att jobba ideellt 
så ta chansen! Du kommer inte ångra dig och får värdefulla erfarenheter för resten av ditt liv!

Nu till lite tråkigare nyheter:
Det har förekommit stölder på våning 6 i forskarhuset och vi uppmanar er alla att tänka på vad ni 
förvarar i skåpen!
GDPR träder i kraft den 25:e maj i år och sektionen har precis påbörjat sitt arbete för att hinna 
ändra sin organisation och anpassa sig till den nya lagen. För dem som inte vet är GDPR EU:s nya 
version av personuppgiftslagen (på steroider) och gäller för alla organisationer och företag i hela 
EU. Vi har skapat en GDPR Task ForceTM som ska driva igenom dessa förändringar. Om du är 
intresserad av detta (eller bara inte vill att sektionen ska tvingas böta €20 miljoner) kontakta styret.
info@ftek.se!

Nu kanske ni undrar vad de roliga nyheterna är?
Det undrar jag också.

Styret via Informationsansvarig

PS. Det finns bra nyheter, men jag väljer att koncen-
trera mig på dem dåliga för att de säljer bättre.
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FnollK
Hjort är Hjort, tänkte hjort när dess sug efter me-
kanikkunskap hjort den sen till ännu ett möte. 
En hjort går fort med ett skutt i en pöl med lort 
så att alla märken i Olgas(utom F) bliva blöte.
“Evigt Ren må du vara, som den dan du föddes, 
o du käre märke!” , det ropar hjorten och tänker 
på den korta tiden sen den lämnat moderns sköte:

Hjorten i vintern ur aspningens varma famn löpt 
och naken tog den an världen. Stor spänning låg 
över det alltid så dimmiga campus och allting var 
förväntan. Alla som såg den efterfrågade dess 
namn, för för hjortar är det viktigt. Detta plågade 
vår hjort för den visste bara nästan vem den var, 
bara nästan och inte riktigt. För att tackla proble-
met tänkte hjorten, såsom hjortar ofta gör, på vad 
dess fysikguru, professor Tall, en gång sagt: “Är en 
kropp svår att hantera, bryt ned den i mindre del-
kroppar.” och det var precis detta hjorten hjorde.

Dess hjärna gav den namnet Bull, för 
dess förmåga att stadigt se till att krop-
pen gör det den ska och inte springer bort.

Hjärtat döptes till Polaris, för att det, förut-
om att se till att kroppen får syre nog att fung-
era, även kan ta över som ledstjärna pone-
ra att hjärnan mot förmodan skulle somna.

Bakbenen, som ger hjorten dess kraft, gavs 
namnen Stig och Helmer för att dom all-
tid ser till att hjorten har stadig mark att stå på.

Frambenen däremot kallas Vis och -pen 
för att de alltid är redo att styra kraften 
från bakbenen in på o så ninjiga äventyr.

Munnen kallas May för dess magiska krafter i att bröla.

Hornen döptes till Coca för att dom likt en pha-
der skyddar hjorten och ser att den är trygg.

och till sist, huden bär namnet $ocker, av orsa-
ken att den håller ihop allt. I fallet att munnen är 
för glupsk och äter upp alla Gun-pernillas focac-
cia så är det huden som säger “Stop! Nu blir 
vi för tjock!” så att hjorten håller sig i skinnet.

Hjorten nu i alla fall har lite koll på sig själv och 
dessutom fått ett underbart heltäckande plagg 
så att den inte bara slipper frysa utan även är fa-
ger. Men en hjort bara med sig själv är en syn 
ack så mager. Därför bjuder den er alla att med 
den samtala, att glädjas eller klaga, att leka el-
ler blott vara, så att den och ni tillsammans kan 
göra detta år till en ytterst, ytterst vacker saga.

FnollKramar
//FnollK 2018
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DP
Djungelpatrullen fyller 30!
I 30 långa år har Djungelpatrullen i vått och torrt vakat 
över Focus och i år har vi samlat de
hjältar, som genom åren har gjort sin plikt till sektionen 
och stått vakt, till 30-årsjubileum.
Festen pågick i två dagar och påbörjades av en fet Pärl-
DuP på fredagen. För oss var det
självklart fantastiskt att få träffa de gamla som har hjälpt 
till att göra Djungelpatrullen till
den föreningen den är, och det märktes att pateterna var glada att få återse 
varandra då

lokalen fylldes med skratt, gamla anek-
doter och Patrullmans visa. Kvällen 
mynnade ut i
beer-pong och häng i rummet, och 
man började fundera på om man skulle 
få se dem
dagen efter. 

På lördagen tog alla på sig sina finaste 
kläder och samlades åter igen på Focus för
en fördrink inför kvällens finsittning, innan vi gick i samlad 
tropp mot Wijkanders. Toastarna
för kvällen var Rebecka Rilemark (DP 16/17) och Eva Heg-
nar (DP 13/14) och de sittande
kom från så långt tillbaka som 1991. Vi fick höra historier om 

missnöjda doktorander,

... DP 17/18 blev ombedda att skick in sin logga i ett lossless format till FinForm
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björkar med personligheter och mail från Jana om att ge upp 
och hoppa av.

Efter en hel del mingel och många gruppbilder fortsatte trevlig-
heterna tills långt in
på morgonkvisten med Gasque, öl och goa samtal. 30-årsjubile-
et är över men
Djungelpatrullen är tighta-

re än någonsin förr. Vi i DP 17/18 är nöjda, 
ger oss själva en
klapp på axeln för väl utfört arbete,

Overallerna börjar lukta riktigt gött, man minns inte tiden då tisdag lunch var ledig och helt plöts-
ligt finns det massa nya sexmästerister på campus. Det kan bara betyda en sak: F6 aspning drar 
igång! Nu är det inte längre vi som behöver komma på teman, utan en grupp rosa flamingos. Med 
denna ståtliga huvudbonad kommer våra aspar arra gasque, ET-raj och åka på aspresa. När allt 
detta och lite mer är gjort kommer det vara dags att välja in ett nytt F6 (men såklart kommer ingen 
med). Under aspningen kommer ni (förhoppningsvis) lärt er hur det är att inte veta var Berget är, 
hur många ställen man inte ens visste fanns som ska städas på gasquen och hur kul det är med 
EET-raj-raj.

Innan vi går av finns det bara en sak kvar att göra för oss i 17/18: CM i fest. För er som inte har 
koll så står CM för Cortège-mästerskapen, alltså den tävling under Cortègen där alla sexmästerier 
på Chalmers tävlar mot varandra om vem som är bäst på att arra 
gasque. Det blir lätt att man blir lite satsig när det är tävling, så se 
till att inte missa vår gasque med D6, det kommer vara vårt F6 
absolut storslagnaste gasque.

Hoppas vi ses under våren! 

F6

... JPG inte är lossless. Det visste inte DP.
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En första kurs i machine learningGustav Lindwall Chalmers

1 Inledning
I dagens moderna samhälle har datorn och datorns krafter tagit allt större roll i
den vanlige människans vardag. Det finns många exempel på detta, till exempel så
finns det datorer i telefoner, i skolor, på bussar, torg och restauranger. Man hittar
också datorer i många vanliga hobbys som t.ex datorspel och sport (curling, basket,
hästhoppning). Mycket kan vi tacka den här utvecklingen för machine learning,
som har gjort det möjligt med avancerad teknik.

Att machine learning finns är det nog ingen som tvivlar på idag, men hur det
faktiskt fungerar är det få som vet. I den här artikeln skall vi få lära oss att det
fungerar.

2 Att lära en dator vara precis som en hjärna

2.1 Matrismultiplikation
I machine learning använder man ett matematiskt koncept som kallas för matriser
för att omvandla data (dvs information) från att finnas på riktigt till att finnas på
riktigt fast i datorn.

Exempel på hur en dator ser verkligheten

2.2 Sannolikheter och teori
Ett annat viktigt redskap för att vi har en så modern teknik som vi har idag i
dagens samhälle är att vi kan så mycket om sannolikheter och statistiska modeller.
En dator vet inte om det den skall analysera är sant eller inte. En dator måste
gissa, och machine learning handlar om att få en dator att bli bra på att gissa. För
att kunna gissa måste datorn kunna t.ex generera sannolikheter, som att kasta en
tärning - fast i datorn! Coolt va? Gissningarna lagras sedan i matriser, se ovan.
På det sättet kan datorn gissa på en ofantlig mängd samtidigt, vilket är kraftfullt
jämfört med människan. En människa kan i snitt bara gissa på en sak i timmen,
och har bara rätt 50% av gångerna. Med hjälp av matrismultiplikatorn kan en
dator gissa rätt på flera tusen saker!

2

Inhyrd expert:  Gustav Lindwall
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Gustav Lindwall Chalmers

Coolt eller??

2.3 Neutrala nätverk
Men machine learning hade inte blivit det vi har idag, med microvågsugnar, damm-
sugare, GMO-mat och växthuseffekten om det inte var för "kronjuvelen" - det neu-
trala nätverket. Det vi har pratat om tidigare i den här artikeln, matriser och
tärningar, vet nog de flesta vad det här. Men det neutrala nätverket är mycket
abstrakt. Kort fattat kan man säga att det fungerar precis som hjärnan.

Exempel på ett neutralt nätverk.

3
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Gustav Lindwall Chalmers

3 Illustrerande exempel - bildigenkänning
Som människa vet man oftast vad man tittar på, om man inte är blind eller lider
av någon annan form av funktionsvariation. Nu ska vi gå igenom hur en dator kan
faktiskt förstå vad man tar för bild med ens kamera. Tekniken bakom detta ligger
bland annat bakom instagram och SnapChat. För att kunna göra machine learning
måste datorn ha ett par bilder att träna på. Låt oss säga att vi ska lära datorn
att känna igen om det finns en katt på bilden. Först måste vi omvandla katten
till en matris. I matrisen finns det siffror, där olika siffror kan betyda olika saker.
Till exempel kan 1 vara att katten är röd, 2 är att den har öron, t.ex. Processen
illustreras nedan.

Exempel på hur processen katt → dator.

Det är viktigt att bilderna är tydliga och fyller en funktion för datorn. Här följer
flera bilder som visar machine learning hur en katt kan se ut.

Exempel på tydliga katter

4

Gustav Lindwall Chalmers
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4

... det här numret är nästan tre gånger så långt som ett vanligt
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Gustav Lindwall Chalmers

För att göra processen lättare för datorn behöver datorn exempel på hur en katt
inte ser ut.

Ibland kan datorn hamna i gråzoner om det är en katt eller inte. Det här är alltså INTE
katter, och det måste datorn få veta. Annars riskerar vi att uppnå "singulariteten", när
AI tar över världen.

Slutsater
Machine learning är ett kraftfullt redskap som ökar livskvalitet och glädje för män-
niskor världen över. Jag hoppas att denna artikel har varit er till hjälp och att ni
är redo att gå på era egna machine learning-äventyr!

Mvh.
Gustav Lindwall
Master of Science in Engineering Mathematics and Computational Science

5
... FinForm bytte typsnitt från Constantia till Garamond i brödtexten i det här numret ...
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Horoskop Astrolog: Carl Jendle

Fiskarna - Den här veckan blir du hembju-
den på middag hos en släkting. Huset är fullt av 
vackra och smarta människor vilket givetvis får 
dig att känna dig utanför.

Du ljuger om att du mår illa innan efterrätten 
och vägrar taxifärd från din välvilliga släkting. 
Du somnar ännu en natt i fosterställning un-
der sängen, medveten om att du inte förtjänar 
bättre.

Väduren - Turen står den djärve vä-
duren bi. Du kilar raka vägen ned till 
närmsta alkishak och går loss på den 
enarmade banditen. Om Ps. kom ihåg 
-förlorar du en runda är det större san-
nolikhet att du vinner nästa.

Vattumannen - Den här veckan kom-
mer du känna att du är värd en dagsfylla 
och du unnar dig tre. Ring inte hem till 
föräldrarna den här gången om du inte 
vill bli arvslös.

Skytten - Ditt kärleks-
liv begränsas kraftigt av 
ditt utseende. Varva Gor-
bys piroger och Deadliest 
Catch med onani för att 
undvika sexuell frustra-
tion.

Skorpionen - Du kommer att få 
besök av en nervös främling på Lan-
dala som vill låna din mobil. Om ni 

börjar köps-
lå så tänk på 
att den som 
gapar efter 
mycket ofta 
mister hela 
stycket!

Tvillingarna   - 
Det är inte din vecka, 
trots att du hittar och 
kedjeröker ett halvt 
paket gul Blend på 
parkeringen. Din 
mamma frågar varför 
hennes kreditkort är 
maxat på sexy-anime-

world och hotar med att du måste börja betala 
hyra för ditt rum i källaren. Att du fyller 28 
nästa månad hjälper inte.

Kräftan - Du däckar på Focus och 
vaknar av att en förtroendevald försö-
ker att sno din plånbok. När du protes-

terar får du en 
välriktad spark 
i ansiktet som 
skickar dig 
raka vägen till-
baks till John 
Blund.

Vattumannen - Du testar en ny diet, 
lyckligt ovetandes om att dina vänner 
smusslar ner anabola steroider i din mat. 
Du tycker att du beter dig resonligt när du 
skallar småbarnspappan som tränger sig 
före på Willys och sedan nycklar hans bil.

Jungfrun - Du väljer att titta på din 
8-åriga kusins vänskapsmatch i fotboll. 
Du lever dig in i matchen lite för myck-
et och blir uteskorterad i ett polisgrepp 
av en arg förälder. Du uppmanas att gå 
hem och klä på dig när du muttrar att 
"ungar fan kan tåla lite könsord". 

Oxen -Kronofogden går in i din 
lägenhet istället för din grannes när 
du är på fasanjakt. Du kommer till-
baks till en lägenhet plundrad på
såväl farfars moraklocka som famil-
jefoton och ultraljudsbilden av din 
blivande systerson. 

Notis - saknas ditt stjärntecken har du ingen framtid, men det är sannolikt ingen nyhet för dig.
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The day you were born  

1. Quantum
2. Theoretical
3. Freudian
4. Brownian
5. Newtonian
6. Modern
7. Mathematical
8. Ethical
9. How to teach your dog
10. Industrial
11. Superconducting 
12. Complex
13. String
14. Zero dimentional
15. Radical
16. Applied
17. Goofy ass
18. Subparticle
19. Einsteinian
20. Practial
21. Classic
22. Basic
23. Lethal
24. Economical
25. Hypothetical
26. Unethical
27. Higher spin
28. Naked
29. High dimentional
30. Ghetto
31. Medical

The month you were born 

January: Field 
February: Quark
March: Time
April: Gravity
May: Graphene
June: Nano particle
July: Physics
August: Fluid
September: Motion
October: Vibration 
November: Photon
December: Particle

First letter of first name

A. Theory
B.  Proof
C. Jumping
D. Drive: the future of 
 transportation
E. Computers
F. Analysis
G. Fuel
H. Loops
I. Mathematics
J. Systems
K. Theorem
L. Pranks in the Hood 
 (gone bad)
M. Theory 
N. Sex: the new dangerous   
 trend among teens
O. Organisms
P. On a boat: an erotic love  
 story
Q. Studies
R. Experiments 
S. Magnets
T. 2: Electric Boogaloo
U. Theory
V. Computers 
X. Implants
Y. On acid
Z. In the complex plane
Å. Systems
Ä. Tests
Ö. Lectures

TELL YOURE FUTURE (REAL)
What you and youre friends finna make after u  
graduate engineering school?
PS. This is a powerful test. Not for the weakminded... Once you take it - your future is determined. 
No exceptions. 

Hope U R happy with youre future...........

Linnéa Lindh
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Vilken roll ska du raida i WoW? Tank, healer eller damage dealing?
Ringa in följande du tycker du är i situationen och räkna ihop vad du bör spela för roll sen:

Vilken roll ska du raida i WoW? Text:  Henrik Esmaili

1. En elev påpekar ett fel på tavlan till föreläsaren som visar sig vara rätt, vad gör du?
 a) Försöker dra till dig hans uppmärksamhet genom att gyckla och skrika absurditeter.
 b) Försöker stötta din kompis genom trösta honom i rasten.
 c) Drar glocken

2. Det är ET-raj och du dansar loss som aldrig förr. Du ser din kompis försöker flörta med  en annan 
person, vad gör du?
 a) Du går fram och tar hens ragg
 b) Försöker winga hen
 c) Drar glocken

3.  Det ligger en person som har däckat på focus och det har bildats en folksamling runt personen, vad 
gör du?
 a) Dricker så mycket att du får alkoholförgiftning så det är du som blir magpumpad istället.
 b) Börjar magpumpa personen
 c) Drar shots och glocken

4. Det är sektionsmöte och din vän ställer sig upp för att aspa DP ordförande, vad gör du?
 a) Går ned på scenen och bli invald till ordförande.
 b) Talar gott och röstar på honom
 c) Roastar de andra och drar glocken

5. Det är LV3 och ladok kommer, du får ett U vad gör du?
 a) Ropar efter någon som kan trösta en
 b) Tröstar sig själv
 c) Drar glocken mot tinningen

6. Det är sen kväll i Göteborg och du går i en gränd. Det kommer fram en grupp människor med kniv, 
vad gör du?
 a) Ropar leeeeroy jeeeenkins och kroppstacklar alla
 b) Ger dem vad de vill ha eller springer hem
 c) Drar glocken

7. Det springer runt en farlig person i MC2 på natten och du stöter på hen, vad gör du?
 a) Håller fast personen tills cubsec kommer
 b) Du hjälper hen, kanske mår dåligt över något
 c) Drar glocken

Mest a): Grattis du bör spela Tank. Dina vårdslösa val och övertro på dig själv gör dig till en perfekt kandidat för denna roll. Se bara till att du har med någon som kan hjälpa dig!

Mest b): Grattis du bör spela Healer. Din omtänksamhet och brist på styrka gör dig perfekt kandidat för denna roll. Se bara till att du har en utväg om du hamnar i knipa!

Mest c) Grattis du bör spela Damage Dealer. Du är förmodligen en psykopat och borde söka hjälp. Var beredd på att aldrig få raida för att det finns för många som dig.
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Kryss, WSFM & mejmejs

... det var tal om att göra fyra sidor memes, men FinForm 31 nyinvalda hade för dåligt  mejmejgaim
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Så! Som student så vet vi att matlådan är din bästa vän för att hålla ekonomin på rätt sida när halva 
CSN slösats upp på slots och pizza innan du knappt tagit dig igenom första veckan på månaden. 
Frukta inte! Vi i FinForm finns här för dig, och ska idag ge tips om hur du gör en billig enkel soppa 
som du kan leva på fram till den 25:de! Se till att dra ihop ett helt gäng, the more the merrier!

Börja med att inse att ni är alldeles för många för att få plats i någons kök, bege er till Focus för att 
ha ert storkok där istället. Inse att det inte räckte med att skriva “Öh kan någon sköta inhandningen 
till idag” i gruppchatten för att det skulle bli något. Halva gruppen har inte ens dykt upp men fan 
bryr sig. 

När ni väl skickat iväg någon för att handla kan ni börja kolla om det finns något loot-bart i kylen 
från DuPen veckan innan. Ta lite äckliga grönsaker som du hittar långt bak i kylen och försök att 
skära bort det värsta av möglet, fan det är gratis, klaga inte. Börja hacka upp och lägg åt sidan så 
länge.

När den person som skulle handla väl kommer tillbaka inser du att hen inte vet vad skillnaden 
mellan krossade tomater och tomatpuré är. Trots att hen övertygade dig om att “d e chill jag har 
handlat till DuPar tuuuusen gånger, jag kan det här”. Eftersom du ändå har gett upp på livet så får 
du bara finna dig i situationen och blanda ut det med vatten. 

Börja med att koka upp dina “krossade tomater” tillsammans med buljong och soja. När soppan 
väl kokat upp hittar du krossat glas i soppan som var menat som ett kul “prank”. Be din sektions-
kassör vänligt men bestämt att ge fan och häll ut allt och börja om igen. Inse att all soja är slut, så 
använd karamellfärg som ni hittar eller något istället, fan vet jag, jag kan inte veta allt.

Bra, nu kan du hälla i grönsakerna, någon var allergiskt mot morötter men sa inget för att “men 
vadå ingen frågade”. Skicka hem personen som får göra sin egen jävla mat, man kan inte ge upp 
när man kommit så här långt. Mixa slät med en mixer, försöka att rädda skiten med kryddor trots 
att det enda som finns i köket är typ socker, bockhornsklöver och anis.

Så nu har du soppa eller något, det gick åt helvete, precis som allt annat man gör, fan.

“Ju fler kockar desto sämre soppa”-soppa
Text : Lina Hultquist
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”Alltså det jag hatar med linjär algebra är… den linjära 
algebran.” - Erik Persson suckar inför sin sjunde omtenta i 

linjär algebra.

“Kan jag lära Jendle att vara kassör kan jag nog lära Erik 
linjär algebra!” - Lotta Bergbom försöker tappert att lära 

Erik linjär algebra.

“Vad för djur är en myra?”
“Eeeeehm, dom lägger ju ägg, men jag gissar väl på dägg-

djur då?” - Jiehaa 

“Får man ha struts i Sverige?”
- Björne efter 15 sekunders total tystnad

´“Jag vill åka på en till skolan, den går ju fort.”
- Björne förklarar tankegången

“När Jaxing däckar ser han ut som om han blivit skjuten 
sekunden innan han dött av sin heroinöverdos.” - Jendle

”Jag var ganska korkad på den tiden.” - Christian Forssen 
om när han läste Subatomär Fysik

“Minnesregel: Kom ihåg att Leibniz är dum i huvudet.”
- Bull ogillar Leibniz konvergenskriterium

 
“They heard black holes and they paniced, reasonably.” 

- Gabriele Ferretti

“Your mass, my mass, it doesn’t come from the Higggs Bo-
son; it comes from chocolate.” - Gabriele Ferretti

“En hammare i byxan eller en hård kuk, ser ingen skillnad.”
- Martin “Gardfjell” Timell

“Om man inte tänker blir man tekniker, tänker man lite mer 
blir man ingenjör eller fysiker.” - Dinko

“Varför kan man inte grilla på månen? Det finns ingen korv 
där.” - Jörgen

”De dör efter två år, det är lagom.” - Jiehaa om att skaffa 
hamster

Stig Helmer: “Tror vi på slaveri?”
Benny: “Ja.”

– FnollK 2018 diskuterar kidnappning

“ Man vill vara yngre, men man vill inte vara född tidigare.” 
- Wello

”Jag trodde jag hette Karl i mellannamn, men det var tydli-
gen inte så. Jag trodde det fram tills för typ ett år sen. Mina 

föräldrar med.”
- Björne

“Den enda sanna kärleken är den mellan flaska och röv!”
 - Svante snackar rövhäv

”Du ser ut som en gräsklippare på en golfbana.”
- PåRiktigt om Felix när han bar keps

“Vi ska gå och sno en lågenergilampa från en toalett.”
- Tredygnslabben ger utslag

“Jag har blivit uppmanad att uppmana…” - Jana

“1450 kg majs till eftersläppet.” - Albert

”Vi skriver mest skript i FORTRAN,  men det är najs” 
”Jag tyckte också om fortsan!” - PK

“Min svenskalärare bad mig sluta skicka porr till henne.” - 
Lina Hultquist

“Min svenskalärare bad mig hoppa av.” - Carl Jendle

“Jag hatar när man vill skicka en glad smiley till någon och 
klickar fel så det blir en blinksmiley, då känns det som att 

man erbjuder sin kropp till dem.” - Lina Hultquist

“Fan ge mig veto nån jävla gång!” - Erik Persson om näst-
kommande sektionsmöte

”I år är ett speciellt år, för jag fyller 22. Man fyller ju bara 
dubbla siffror var 10:de år.” - Henrik “off  by one” Esmaili.

-” Vadå, heter de inte 67:an? Som i Summer of  67?”
-”Näe.”

-”Fan, off  by one igen.”
-”Näe, Henke.” - Henrik kan sina phaddergrupper.

FinForm hör dig

Skicka alla roliga citat och 

övrigt intressant material till 

FinForm@ftek.se

... så varje gång jag lägger in en undertext blir inDesign värre än Word när man flyttar en bild




