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Hej kära läsare! Detta är den sista ledaren från mitt håll, jag kommer att stanna kvar i redaktionen, men med en 
examen som nalkas är det dags för mig att lämna över stafettpinnen. Det har varit ett intressant år, fullt av berg-och-
dal-banor, och det gör lite ont i hjärtat att lämna denna redaktion bakom sig. Jag vill tacka alla läsare för feedbacken 
vi fått, det är så roligt att få höra att folk har tagit med sig tidningen hem för att spara eller när de berättar om sitt 
favoritinslag.

Som sista ledare för min del vill jag ta tillfället i akt till att visa min uppskattning till de un-
derbara människor jag har haft privilegiet att sitta med. 

Per Hirvonen, mannen med inDesign i blodet, som finns där i vått och torrt, jag är 
fortfarande imponerad över att du stod ut med alla galenskaper i LP3 förra året (förlåt 
för alla punktlistor). 

Pontus Larsson, du var med iallafall, typ. 

Honke, mitt ljus i vardagen som kan få mig att skratta så att jag inte får luft (oftast 
inte ens med flit). Med en förkärlek till memes som sprider lycka till hela sektionen 
kan det inte gå fel.

Bambi, den mysigaste hipstern i hela 666, en värmländsk blandning av satansdyrkande, sur-
degsbröd och olämpliga kommentarer. Du lyckades tillochmed få din första artikel förbjud-
en pga olämplighet, bra jobbat!

Skövde, the man with a plan. Vår redaktions allvetare, som genom “Skövde förklarar” spri- dit ovärder-
lig kunskap till alla läsare. Någon som jag alltid kan vända mig till oavsett vad, och som 
alltid ställer upp!

Martin Gardfjell, en klippa i stormen. Att stå ut med en redaktion där alla försöker toppa varandra i galenhet när 
det kommer till brainstorming är det skönt med en man med båda fötterna på jorden. Tack för alla omslag du gjort, 
och för att du fixade oss den hemliga kändisen!

Linus Schönbeck, en ovärderlig tillgång till redaktionen, när du väl kommer igång finns det inget som kan få stopp 
på dig! Jag kommer att sakna Extra-Form och alla memes om Erik Persson, förhoppningsvis skickas det in en eller 
två till till nästa år!

Mårten Skogh, en ståtlig herre som klår mig med nästan en halvmeter längdmässigt. I internets mörkaste vrår kan 
du hitta vad som helst, till exempel vem som tog hem priset i kukmätartävling för svåraste tentor!

Carl Jendle, sist men inte minst. Det mest fascinerande människan jag någonsin stött på, och den största stöttepela-
ren jag haft i redaktionen. Du toppar säkert med att ha skrivit 50% av artiklarna själv, och är en idéspruta utan dess 
like. Utan dig vet jag inte vad jag hade tagit mig till. 

Det var allt för mig, ta hand om varandra, och förhoppningsvis har vi en ny och stark redaktion när detta nummer 
släpps!

Ledare

Sväng alltid till direkt till vänster när du går i korridorerna vid Bra Nyfiket så undviker du att det blir stelt när du går in i en mö-
tande.



4 FINFORMÄt inte inte din matlåda med händerna.

Skövde förklarar
Arborist: Erik Johansson

Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av 
Skövde förklarar. Det är speciellt ett ämne 
som är superdupermegahett just nu. “Vad 
kan det vara då Skövde?” tänker du nu. j o 
det ska jag tala om för dig lilla vän, det är så 
klart är aspning! 

Aspningen har, som många vet, sina rötter i jor-
den där den hämtar upp sin näring. Något annat 
som är allmänt känt är att aspars löv darrar väl-
digt mycket och det är för att de är så ner-
vösa och lättskrämda. Detta upptäckte 
jag en gång i min ungdom när jag skulle 
ut i skogen och leka med dynamit. El-
ler leka och leka, vi skulle ut och fis-
ka med dynamit och jag behövde 
lära mig hur den funkar. Jag 
tog en liten prominix ut 
i skogen, dynamiten i 
väskan, kaffet i termo-
sen och tände på en li-
ten gubbe här och där 
och blev precis som 

Dynamitharry helt frälst utav musiken hos ex-
plosionens chockvåg. Rätt som det är kommer 
jag in i en dunge med aspar. På den tiden var det 
ståtliga träd, men de var jävligt fula så jag gjor-
de som vilken schlättabo som helst och tände 
på ett gäng dynamitgubbar och det blev kalas. 
Asparna flög hej vilt åt höger vänster och mitte-
mellan. Det slutade med att de lade rötterna på 
ryggen och sprang iväg, med ljudet av explosio-

nerna bakom sig och löv som darrade mer än 
en fönsterruta när Anna Book tar ton. 

Det blev ingen dynamit den som-
maren för vi hade bara vattenpölar 
att fiska i ute på schlätta, och alla 
vet att fisk inte kan simma i vatten-

pölar. “Varför kan de inte sim-
ma i vattenpölar Skövde?” 

Det kan jag ta och förklara 
en annan gång.
Tack och hej, leverpas-

tej!

Gårdagens dimma har idag lättat och det blir chans på halvklar sikt. Temperaturen kan stiga upp 
emot 38 grader Celsius framemot eftermiddagen. Det kan även hagla isiga kommentarer om dina 
“prestationer” igår kväll. Men ta bara en Ipren och neka till allt, så löser det sig, Johan Jaxing.

Dagens Prognos
Shaman: Linus Schönbeck
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Slyna och Bambi recenserar 
- Rogue, Dungeons of Doom

Wannabe IGN: ummm. jag  vette fan.

Jag är blind. Jag har ingen aning om vart jag är 
för att jag teleporterar runt slumpmässigt mel-
lan grottor och korridorer. Min rustning har en 
förbannelse på sig och gör mig bara mer sårbar. 
Min mat börjar ta slut. Fan, nåt dödade mig.

Rogue, Dungeons of  Doom - spelet som gav 
sitt namn till hela “Roguelike” genren - var tydli-
gen ett populärt spel på många universitet i bör-
jan av 80-talet. Nu har FinForms hjältar Slyna 
och Bambi tagit på sig uppdraget att hämta “the 
Amulet of  Yendor” från undergångens hålor. 

Spelet ser väldigt simpelt ut med sin grafik som 
är helt gjort med ASCII-tecken och med mons-
ter som representeras av den första bokstaven i 
deras namn. Men låt inte skenet bedra, för det 
här spelet är ren djävulskap och förbannat svårt. 
Om du testar spelet så kommer du att dö - och 
för att citera Omar “Ladyboy” Rudberg - om 
om och om igen.

Vi kopplar upp Bambis dator på storbildsskär-
men i framtidssalen (FL-51 för de oinvigda) och 
påbörjar vårt äventyr! Vår hjälte måste ta sig ner 
till den 26:e våningen för att hitta den magiska 
amulett som kommer att tillåta oss att gå upp för 
trappor! Eller ja, någon mer användning kanske 
den har, infon är lite knapphändig.

I jakten på vår första trappa ner i underjordens 
mörker stöter vi på ett svärd som vi viftar hej-
vilt mot stackars kergels och fladdermöss, som 
egentligen inte gjort mycket annat fel än att vara 

i vår väg. Vad en emu har för sig nere i grottan 
vet varken du eller jag, men vår hjälte Bambi kla-
rade sig med nöd och näppe med livet i behåll.

Nere på våning tre har vi fått lägga vantarna på 
två scrolls, ‘shu um nelgxosne batcongan’ och 
‘plenihro fideepe vombarti esh’. Dess namn på-
minner starkt om spelarens dialekt, roliga men 
svårförståerliga. Vi chansar och läser dem ändå, 
och vi belönas med både en karta och enhanced 
armor.

Slakten av försvarslösa djur pågår nedåt i vå-
ningarna, inte ett spel för djurrättsaktivister. På 
våning fyra drabbas vi av vår första förbannelse, 
som tur var så var maten god iallafall. Vi blir 
ambushed av en zombie och en orm och stirrar 
döden i vitögat, men Bambi “går och tröstrun-
kar i ett hörn tills jag blir pigg” och vi kommer 
tillbaka på banan, trots tröstrunket tog vårt 
äventyr snabbt slut av en rattlesnake vid nivå 5. 
Men skam den som ger sig! 

Efter 2 försök, en scoll vid namn ‘fordu naj’ 
(som låter som en allt för vanlig konveration på 
gasquen), och riktigt goda mangos (pluspoäng 
från Slyna) är vi nere på våning 8. Vi vet inte 
vad våra potions gör, men vår inventory är full 
och vem har egentligen dött av att dricka lite oi-
dentiferad vätska? “Jag har mer mat än Edward 
Blom” - Bambi. “s står för “smek väggen tills du 
hittar en dörr””. Bambi råkar stänga ner spelet 
på level 11 och allt blir antiklimax, precis som 
slutet på den här texten.
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Melodifestivalen Rant Totally Fab: Linus Schönbeck

The lovers of  Valdao - Somebody wants
Genre: pop
Musik:
Linan: 4
Lina: 2
Skövde: 2
Bambi: 3 pga tyska porrbas
Scenshow:
Linan: 3
Lina: 3
Skövde: 3
Bambi: 2 pga tyska porrbas
Kommentarer under akten: “Najs med lite tysk porr-
bas.” “Är han inte lik han i BWO?” “Nej Bambi, inte Alex-
ander Bard” “Ser stelt ut men det blinkar”

Dolly Style - Habibi
Genre: tuggummipop
Musik:
Linan: 7 
Lina: 7 sätter sig på näthinnan 
Skövde: 7 sätter sig på hjärnan  
Bambi: 7 ‘sätter sig på Linans kaffe’ “vafan bambi”
Scenshow:
Linan: 6
Lina: 5
Skövde: 7
Bambi: 6
Kommentarer under akten: “Hon är ju skåning” “Jag älskar 
att tre plastlåtsasdockor menar att folk hittat sig själva pga dem” 
“De sprattlar som fan” “Japansk bläckfisk” “kolla, animationer-
na skelar” “större än thomas brytningsfel” “det svänger” “jag 
har sett den rosa i en porrfilm”

Melodifestivalen går nu i dagarna och även om kvällstidningen Aftonexpressen försöker knyta ihop täv-
lingen i sin dagliga dos propaganda så är FinFormredaktionen rörande överens om att man missat 
helheten. Med detta som bakgrund så bestämde sig Skövde, Lina och Linan från redaktionen att sätta 
sig ner och tycka till om årets bidrag. Även Finforms egna svar på Tobbe Ek, Andreas “Bambi” Standar, 
sakkunnig på Flashbackcitat, dyker upp och gästar i kvällens roast. 

Martin Stenmark - Låt skiten brinna
Genre: avdankat
Musik:
Linan: 5- bara att tända brasan med 
Lina: 0
Skövde: 2
Bambi: 2
Scenshow:
Linan: 2
Lina: 0
Skövde: 1
Bambi: han kan få en tvåa pga kameramannens jobb att 
dölja flinten
Kommentarer under akten: “varför har han mössa” “de 
försöker stenhårt dölja att han tappar hår” “name of  your 
sex tape” “Texten påminner om anal creampie after spicy 
thaifood”
Skvaller mm: Tillsammans med kändis Hanna Hedlund 
men ska enligt “MamaDuke34” i tråden “skvaller om 
Martin Sten mark” på Flashback “pillat på Anna Book på 
Riche förra fredagen” och har även gjort rösten till Blixten 
McQueen i filmen Bilar.

Lina Hedlund - Victorious
Genre: schlagerpop
Musik:
Linan: 6a - youtubeparodin på Nassim är guld
Lina: 8
Skövde: 6 
Bambi: 5
Scenshow:
Linan: 8
Lina: 7
Skövde: 8
Bambi: 5 
Kommentarer under akten: “Tess i Alcazar är snyggare” 
“Har ni sett parodin på Nassim och Bolibompa i Partaj” “Tit-
ta på urringningen” “Mammografitema” “Mer sailor moon än 
dollystyle” “Average melodifestivalen”
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Omar Rudberg - om om om igen
Genre: hits for kids
Musik:
Linan: 4 
Lina: 9- vad söt han är
Skövde: 9 
Bambi: 7
Scenshow:
Linan: 5 - barnarbete att han ska behöva hålla micken själv
Lina: 7
Skövde: 9 
Bambi: 8- fresh prince in bel air
Kommentarer under akten: “är han tolv?” “Ladyboy” “den här 
snubben ligger med din 15 åriga lillasyster” “fresh prince in bel air” 
“jag känner mig lite smutsig av att bli attraherad av det här, bara inte 
SÄPO kommer och knackar på min dörr - Bambi”

Rebecka - Who is I?
Genre: schlagerpop
Musik:
Linan: 6
Lina: 7
Skövde: 6
Bambi: 7
Scenshow:
Linan: 5
Lina: 5
Skövde: 4
Bambi: 4 
Kommentarer under akten: “uuu aaa aaae aaa aaah (Distur-
bed-)” “vad är det?” “Casting couch moment när Christer Sjögren 
kommer in” “Casting Couch det vet jag vad det är i af ” “Dis-
neyfilmmusik “reptilklor till händer” “hon viftar lite i luften 5a i 
scenshow”

Jon Henrik Fjällgren - Norrsken
Genre: Jojk
Musik:
Linan: 9 
Lina: 6
Skövde: 9
Bambi: 8- Avicci möter jojk
Scenshow:
Linan: 7- schysst älvdans
Lina: 6
Skövde: 9 -is, eld och ren 
Bambi: 9 -norrländsk hunk

Kommentarer under akten: 
“Bambi säger något olämpligt- 
alla skrattar (bortcensurerat)” 
“Jag hatar Fredrik Kempe, han ser 
ut som ett *****” ‘Lina skrattar 
åt beskrivningen av jojk’ “pratar 
som en norrlänning, ser ut som 
en norrlänning, beter sig som en 
norrlänning, han måste vara skå-
ning” “han ser stel ut”
Skaller mm: Förutom musiken så 
sysslar Jon Henrik mycket med 
renskötsel (precis som grodman 
tar hand om sina yngel)

Andra bidrag:
Margareta- Tempo
Genre: Schlagerpop
Musik:
Linan: nja 5
Lina: 4
Skövde: 1
Bambi: 4 -vit tjej exotiskt beat
Scenshow:
Linan: 4
Lina: 2
Skövde: 2
Bambi: 2 - ett för varje öga
Kommentarer under akten: “hon kollar i 
af  på hela publiken -samtidigt”

Nano- Chasing Rivers
Genre: gigaballad
Musik:
Linan: 5, bättre förra året
Lina: 4
Skövde: 3
Bambi: 6
Scenshow:
Linan: 3
Lina: -1, jag hatar barn
Skövde: 3
Bambi: 3 -han kommer inte så långt 
med sin ankvadd 
Kommentarer under akten: “Det är 
han som inte är så nano va?” “Chasing 
cheeseballs” ‘fortsätter fatshamea ho-
nom’ “purjulök” “han har dubbelhaka 
i nacken”

High15- no Drama
Genre: cheerleading möter pedopop
Musik:
Linan: 2
Lina: 2
Skövde: 1 jag mådde fysiskt dåligt
Bambi: nej
Scenshow:
Linan: 3
Lina: 2
Skövde: white girlz cant dance 2
Bambi: ser ut som mimtävling i grundskolan 1
Kommentarer under akten: “trailer park ver-
sionen av Spice girls” “ett bevis på att white girlz 
can’t dance - Lina “White trash” Hultquist” “Jag 
mår illa” “det blinkar som fan”
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Zeana- mina ränder (adidas tribute)
Genre: Orten honka tonka
Musik:
Linan: 4
Lina: 4
Skövde: 2
Bambi: 3
Scenshow:
Linan: 3 -det sprattlar och det lyser lite
Lina: 3
Skövde: 3 - gillar bränderna (pyroman) 
Bambi: 5
Kommentarer under akten: “Vad fan är notch med?” “tala är silver 
tigga är guld” “va, vem fan har golat” 

Arja Sarjona- Fyra årstider
Genre: Ballad
Musik:
Linan: 3
Lina: 1
Skövde: 1
Bambi: 6- bara jag som gillar GILFs? XOXO
Scenshow:
Linan: 1 
Lina: 1
Skövde: 2
Bambi: 2
Kommentarer under akten: “Hon ser ut att varit med om 
fler än fyra årstider” “Hon spelade boule och matade änder 
redan då sjunde inseglet kom ut” “låter som DPs aspfilmslåt” 
“För lite hud” “det här är make a wish för gamlingar” “Det 
blir knivslagsmål på efterfesten”

Anna “klarade duggan failade tentan” Bergendahl
Genre: Gitarrballad
Musik:
Linan: 9 -inte bara för hon är snygg faktiskt
Lina: 5
Skövde: 4
Bambi: 5
Scenshow:
Linan: askungens trädgård 5
Lina: 6
Skövde: 5 
Bambi: 8- känsla av hemma i värmland
Kommentarer under akten: “lika högt hårfäste som Martin 
Stenmark” “landsförrädare som åkte ut förra gången innan final” 
“ser ut som din trädgård hemma i värmland bambi” “trädgården 
växer friare än hennes armhålor i af ”

Andreas Johnson- Army of  us
Genre: slirig gubbpop
Musik:
Linan: 5
Lina: 4
Skövde: 5
Bambi: de hade i af  en gitarrist 5
Scenshow:
Linan: 3
Lina: 4
Skövde: 4a pga byxorna
Bambi: ser ut som F6 aspplagg 3
Kommentarer under akten: “ser bajsnödig ut” “ser ut som 
dem är påväg till HR” “Hon har ju såna Linan glajjor” “Star 
Gate möter HR” “Glitterbyxor” “Fan att Carl precis fyllt år, 
han hade sett urläcker ut i dem - Skövde” 

Oscar Enestad- “någonting om kärlek typ”
Genre: casual
Musik:
Linan: 0
Lina: 5
Skövde: 4 sjunger falskt
Bambi: 2
Scenshow:
Linan: 0
Lina: 6
Skövde: 4
Bambi: 3
Kommentarer under akten: “han försöker jucka men har cement 
i benen” “oj han rör på sig” “Har Thomas G-son skrivit skiten elr” 
“hans flickvän är MILF”
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Jan Malmsjö - har levt livet
Genre: Åderbrockskareoke
Musik:
Linan: 6 , +poäng för att han är skitgammal 
Lina: ???
Skövde: näj
Bambi: 2
Scenshow:
Linan: 3
Lina: 3
Skövde: hemtjänsten dansar med 3
Bambi: 6 - 2p för varje vårdbiträde
Kommentarer under akten: “nu matar han änderna” “Möln-
dal bouleklubb kan relatera” “Han glömmer bort texten” 
“hemtjänsten står redo att göra HLR” “Jag hade hellre jobbat 
på Wandas än varit dansare för honom”

Vlad Reiser- Nakna i regnet
Genre: Epilepsirap
Musik:
Linan: 4
Lina: 4
Skövde: 1
Bambi: 2
Scenshow:
Linan: 10 pga tydlig koppling till Olle Månssons windmill på Gasquen
Lina: 8 med linans motivering
Skövde: 2
Bambi: 8 - hata aldrig på windmill
Kommentarer under akten: “white boyz kan rappa” “skraa papa 
papa and a pup rule li booom” “hans skjorta är plast” ‘Skövde besvi-
ken- inget naket’ ‘Linan håller med’ “Olle månsson tribut att köra windmill 
på scenen”

Favoritbidrag:
Skövde: Omar “Ladyboy” Rudberg
Linan: Jon Henrik Fjällgren och Anna 
Bergendahl
Lina: Samma som Skövde
Bambi: Jon Henrik Fjällgren och Mo-
bambi

Juryns efterblivna tips:
Final: Jon Henrik och Omar ”Lady-
boy” Rudberg
Andra Chans: Rebecka och Dolly 
Style
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Vetenskapens gränser
Vetenskapen har sedan många många år tillbaka förbättrar livet för många 

människor här på jorden. Kvinnor och män har dedikerat sina liv till att 

hitta lösningar på världens viktigaste problem. För mig är det viktigt. Det 

är därför jag blev akademiker. Känslan av att mitt arbete är viktigt ger mitt 

liv mening. 

Men ibland frågar man sig.. är all vetenskap bra vetenskap? Nyfiken för 

nyfikhetens skull är ju inte fel i sig, men ibland undrar man allt vad skat-

tepengarna går till. Nedan har jag listat rubrikerna till nio vetenskapliga 

publiceringar som man gott och väl kan klassificera som udda. Två av dem 

är falska. Kan du lista ut vilka? Se svaret och källorna på sidan 23!

Professor: Martin Gardfjell

Are full or empty beer 

bottles st
urdier and does 

their fr
acture-threshold 

suffice to break the hu-

man skull?

Sexual alterations of  first 

time convicts after doing 

time in prison

Ovulatory cycle 

effects on tip ear-

nings by lap dancers: 

economic evidence for 

human estrus?

Pressures Produced When 

Penguins Poo — Calcula-

tions on Avian Defecation

Safe and Painless Mani-

pulation of  Penile Zip-

per Entrapment

Chickens Prefer Beauti-
ful Humans

Which is t
he sexiest 

equation, according to 

physicists
?

The Effect of  Country 
Music on Suicide

Beer consumption and 

rectal cancer

Ring din mamma, hon undrar nog hur det går för dig.
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Den naturligt kolsyrade storebrodern till ginger ale. Syrlig, söt och till och med bra för din 
mage att dricka pga bakterier n’ shit (disclaimer: är ej läkare, citera mig inte om du avli-
der). Om man gillar ingefära så tycker jag att du borde prova att göra ginger beer, det är 
gott och jäkligt lätt att göra så länge du bara har lite tid över (typ skippa att browsa memes 
för fan i några minuter om dagen så räcker det).

Du behöver:
• En glasburk som är ungefär 1 l stor.
• En hel del ingefära.
• Socker.
• 3 citroner
• Glasflaskor för fermentering (eventuellt en mindre PET-flaska 
för att lätt ha koll på gasbildningen)
• Tillgång till drickbart vatten.

Gör så här: 
1.  Häll 0,5 l vatten i din glasburk och gör sedan följande en gång varje dag tills bubblor bild-
as på ytan: Hacka ca 25 g färsk ingefära med skal (försök köpa ekologiskt din snåle jävel, det 
blir bättre) och blanda ner det i glasburken med 2 msk socker. Förvara med en kökshandduk 
över öppningen och ej i direkt solljus.

2.  När bubblor har bildats på ytan (brukar ta ca 4 dagar beroende på temperatur) så kan 
du sätta igång med den faktiska drycken. Koka upp 2 l vatten och tillsätt 270 g socker och 
mellan 50-60 g hackad ingefära efter smak och låt sjuda i typ 5 min. Sila och låt svalna till 
rumstemperatur (fuska inte med temperaturen, jävligt viktigt). Tillsätt 1-1.5 dl av vätskan 
från din ingefärakultur (glasburken) och kläm också i saften från dina 3 citroner.

3.  Häll upp i steriliserade glasflaskor och låt stå i ett par dagar tills de är kolsyrade, denna tid 
varierar starkt med temperatur. För att testa mängden kolsyra så bör du varje dag öppna en 
flaska för att se om det är tillräckligt kolsyrat. Om du har en liten PET-flaska så kan du hälla 
upp i den för att kunna känna på flaskan istället (när den är hård är den redo ;) ). Den färdiga 
drycken innehåller en svag mängd alkohol.

4.  Förvara i kylskåp, men låt det inte stå för länge eftersom jäsningen fortsätter även i kyl-
skåpet. 

Kasta inte bort din ingefärakultur! Precis som en surdeg så kan den sparas, matas och användas 
över tid. Mata den enligt första steget i receptet en gång i veckan och förvara i kylskåp. Om det blir 
så mycket i den att sockret inte riktigt löser sig så kan du sila bort ingefäran, spara 2,5 dl och späda 
ut det med 2.5 dl vatten och fortsätta mata den som vanligt.
GLHF, fermentera mera!

Jästhög: Andreas StandárBambis hipsterhörna: ginger beer

Sexual alterations of  first 

time convicts after doing 

time in prison

Ljug och säg att du får femmor i allt. En stolt mamma är aldrig fel.
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Kurator: Linus SchönbeckLinans smått och gått

Betala INTE din hyra till kåren.



13LP 3 Betala din kåravgift innan tentan.
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Hej alla F- och TM-teknologer!
Jag ber om ursäkt för att det inte blev något nerskrivet 
till det förra numret. Fast det kanske ingen märkte … 
Jag vill inte veta, så slipper jag bli besviken.

Jag frågade vad temat är för numret ni håller i handen 
och jag väljer att tolka svaret jag fick ganska brett, så 
jag börjar med att skriva några ord om aspning rent 
generellt. För en tid sedan kom det klagomål från för-
eningarna, det var för få som aspade. Hoppas det har 
blivit bättre. Vad har man då för glädje av föreningsar-
bete vid sidan om studierna? Man gör något nyttigt för 
sina kamrater och för högskolan, man får ovärderliga 
erfarenheter (som faktiskt värderas ganska högt av de 
flesta arbetsgivare), samtidigt som man har väldigt roligt, 
förutsatt att man hittat något som passar en själv. Detta 
sagt ska man inte glömma att studierna måste få ta den 
tid de behöver. Men, ni vet säkert, om man blandar en 
liter vatten med en liter socker, så får man betydligt min-
dre än två liter som resultat. Ofta gäller samma sak om 
man blandar två olika verksamheter. Att sjunga i kör, el-
ler skriva för Finform, eller vara kursutvärderare, det är 
faktiskt avkopplande om man varvar verksamheten med 
studierna. Och vad skulle vi göra utan FnollK, Finform, 
SNF … Hemsk tanke!

Ni vet ju alla att det finns en poänggräns för automa-
tisk uppflyttning till högre årskurs, den som informellt 
ibland kallas ”spärren” (fast ingen spärras från heltids-
studier). Tanken med poänggränsen var att på ett tidigt 
stadium hjälpa studenter med studieproblem att lösa 
dessa. Och hör och häpna, det ser ut att ha fungerat! Det 
är säkert för tidigt för att ropa hej, men Bengt-Erik Mel-
lander och jag gjorde upptäckten att det är avsevärt färre 
studenter i åk 3 i år som inte uppfyller poängkraven för 

att få skriva kandidatarbe-
te jämfört med tidigare år. 
Jag hoppas innerligen att 
det inte är en obetydlig 
fluktuation, utan en trend 
som kommer att hålla i 
sig.

Alla vi känner stress 
ibland. Lagom mycket 
stress kan vara något väldigt positivt, men går det över-
styr blir man naturligtvis negativt påverkad. Det kan då 
vara en bra idé att ta sig en funderare över sin egen am-
bitionsnivå. Ingen sätter så hög press på er som ni själva 
gör. Som så mycket annat är detta på gott och ont. Det 
är oerhört givande att vara ambitiös i en ambitiös om-
givning, men man måste ge sig själv tillåtelse att ”miss-
lyckas” ibland. Vad det betyder, det kan var olika saker 
för olika individer. Man ska veta att det är OK att kugga 
en tenta, det är OK att behöva gå om en eller några kur-
ser, det är OK att byta utbildning om man hittar något 
som passar en bättre. Tänk på det.

Vad nytt annars … På tal om stress, 2019 är mitt sista 
år som programansvarig. När jag gör saker jag normalt 
suckar över kan jag nu känna en nostalgi, nästa år blir det 
inte jag som suckar. Det är mycket jag kommer att sakna, 
framförallt samtalen med många av er som kommer för 
att dela med sig av sina problem och av sina glädjeäm-
nen. Men jag hoppas att vi inte kommer att tappa kon-
takten, och att den inte alltid kommer att handla bara 
om pågående kursen och kommande tentan.
Jana

Programansvariga

Ett påstående är inte en fråga, om du vill visa dig duktig för föreläsaren kan du göra det i pausen.

Tiden rusar iväg. Det är mitten av februari, sportlovstider och snart är ännu en läsperiod slut. TM har just haft sitt 
tioårsjubileum (även om vi är 11 år nu); detta gick av stapeln på Dockyard Hotel den 4/2. Det var ett fantastiskt 
lyckat evenemang, med god mat, dryck och sång, trevliga framträdanden och fyrverkerier på det. Tack en än gång 
till festarrangörerna.
 
Några ändringar i TM-programmet har också hunnit förverkligas sedan sist. TM2-orna 
har just genomgått tre raka läsperioder med statistikkurser, i och med flytten av Statistisk 
databehandling till åk 2, och den nya kursen Stokastiska processer och Bayesiansk inferens 
har gått för första gången. De intryck jag har fått är att detta har gått mycket bra. Nästa höst 
kommer TM3 att för första gången läsa Termodynamik tillsammans med F.
 
Nu önskar jag en fin vårvinter och så möts vi snart vid den svarta tavlan



17LP 3 Låt grabbarna baka bullar.

SNF quiz: Vilken kurs är du?

Vilken kurs liknar du mest? Ta detta quiz för att lista ut det!

1. Du ska på en fest, och ringer på dörren. Vad säger den som öppnar till dig?
a) Du är redan på festen. Du är alltid där. Ingen kommer undan.
b) “Oj, var länge sen det var vi sågs. Kom in!”
c) Personen som öppnar dörren stänger igen.
d) Du behöver inte ringa på. Du går igenom dörren.

2. Du är ute och går, och helt plötsligt försöker någon råna dig. Vad gör du?
a) Du ber dem skriva en förstudie om rånet innan du ger ifrån dig pengarna. När rånaren 
skrivet en ger du dem retur och hoppas att de hoppar av som rånare.
b)Du försöker ge dem pengarna, men med en hastighetsfunktion som aldrig konvergerar.
c) Nån hugger dig i ryggen innan du hinner reagera.
d) Du kan inte bli rånad, för du är i ett ortogonalt tillstånd mot rånare.

3. Du har varit i en flygplanskrash och blir strandad på en öde ö. Vilken position i gruppen tar 
du?

a) Ledarrollen. Du tycker om att ta mycket plats och säga åt folk vad de ska göra.
b) Överlevaren. Du lär ut grundläggande kunskap om naturen. Tyvärr går inte denna kun-
skap att använda i verkligheten.
c) Matansvarig. Du brukar vara bra på att blanda vätskor med varandra. Men när du ska 
göra upp en eld upptäcker du att det finns nån som redan gjort upp en eld.
d) Du kommunicerar snabbare än ljusets hastighet att du är fast på ön och blir räddad 
inom en timma.

4. Du ska på en morgonföreläsning. Var är du 8:00 när föreläsningen börjar?
a) Längst fram, redo att anteckna. Du måste få en 5:a. Det finns inget alternativ.
b) Du ligger i sängen och sover för att du var uppe sent igår. Det var tisdag igår.
c) Föreläsningen är inställd.
d) Längst bak. Så länge ingen ser dig kan du vara i sängen samtidigt.

5. Vad är det viktigaste i livet?
a) Ditt arbete
b) Att alltid utforska sina gränser
c) Ordning och reda
d) Du har inte bestämt dig än

Räkna ihop vilken bokstav du svarat mest på, och vänd 
sedan på tidningen! 

a) expfysen b) janalysen c) kemitermon d) kvanten
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Yo! Nu har aspningen dragit i gång! Galet! Kom och sväng förbi på något av våra arrangemang, 
det blir kul! (Man måste inte sikta på att söka för att aspa!). Annars har vi ju arrat bastu (som för-
hoppningsvis var uppskattad). På grund av lite fantasi brist i skrivande stund blev det en ganska 
kort text. Tänkte därför fylla ut den lite:

Lorem ipsum ....

Nä ba skojja. Roliga arr att komma på under aspningen om 
man måste välja är definitivt sexmästerikalaset (om det nu inte 
har passerat), ET-rajet och Asp Resan! (Biasad mot vad jag 
tycker). Såklart är alla arrangemang roliga, det där var bara mina 
topp 3. Är säker på att det finns andra åsikter hos andra i F6!

Aspa allt sök hjälp, men Aspa speciellt F6!

Duscha.

Styret

F6

Hej hopp sektionsmedlemmar!

Denna läsperiod arrangerades Teknisk Matematiks 10-års jubileum ute på Dockyard Hotel. Vi 
hoppas ni som kom hade det lika trevligt som vi hade och ett stort tack till arbetsgruppen för allt 
jobb!

Sektionens vecka närmar sig vilket innebär en vecka fylld med arrangemang. Nytt för i år är bland 
annat en F6-Bastu. Hoppas ni hittar något arr som verkar intressant!

I läsvecka 2 LP 4 kommer vi att arrangera vårens upplaga av SaFT, vilket innebär att styrelserna från 
KTH, Lund, Linköping, Umeå och Uppsala kommer på besök. Vi är riktigt 
taggade på detta och ser fram emot att få visa dem varför Chalmers 
är bäst. Som Matilda gärna påpekar kommer vi, till skillnad från 
Linköping, ha toaletter vid sittningslokalen, vilket typiskt är bra. 
Jäkla östgötabönder lever som på 1800-talet.

Vi ska även snart börja vår aspning (Shit, vad snabbt tiden 
går!). Vill du vara med och påverka sektionen eller är du som 
Matilda, bara besatt av att ha makt? Aspa i så fall styret, kom 
igen det blir kul!

Eric Nilsson,
Informationsansvarig Styret 18/19



19LP 3 Alltså duscha, regelbundet, snälla.

Som några kanske vet har vi arrat årets första nollKalas för våra kära systerkommittéer och temat 
var andra hjärtans dag! Vi vill i den sittningens anda skriva några kärleksfulla ord till saker som vi 
älskat extra mycket under det första kvartalet som FnollK <3

Vi vill ge en (ej sponsrad) shoutout till våra kära vänner på Blåkläder. Utan er hade vi aldrig vetat 
hur fint Stenungsund är en solig vinterdag. En stad med vackra parker, majestätiska broar, bortpri-
oriterade föreläsningar och stor brist på overaller. Det var en mycket uppskattad bilresa, trots en 
tomhänt återvändo.
Och såklart för overallerna! Vi är väldigt nöjda med våra 6 overaller i rummet, och den sjunde som 
är i tryggt förvar hos Postnord. Någonstans, tror vi. Om den ens 
är sydd. 8 personer i nollK? Blåkläder röstar på 6.

Vi vill även ge en shoutout till raklödder. Det känns som om det 
är en del av oss nu och vi kan se det i varenda vrå både i rum-
met och i hjärtat. Din lukt har satt sitt spår i våra hjärtan och i 
2 generationers ovvar. Billy är så upp över öronen överväldigad 
att han bojkottat raklödder på obestämd tid, köpt en rakapparat 
och börjat räkna dagar till no-shave-november!

Ett litet tack till bananflugorna som alltid håller oss sällskap i 
föreningskorridoren, dag och natt!

Avslutningsvis, genuina tack till Anthon och Sara, som hjälpt oss enormt med ovvar samt märke! 
Även om vi varit otåliga och tjatiga har ni stått ut med oss. Nu är vi ivriga att få blinga våra ovvar 
så mycket det går, och hoppas på mycket tur i den tuffa märkeshandeln! Tack för allt!

FnollK 2019

FnollK

Hej sektionen! Det är vi som är Fabiola, F-sektionens nya kvinnoförening! Än sålänge så är fören-
ingen i sin vagga och består av nio stycken brudar som vill främja relationerna mellan kvinnorna 
på sektionen. I skrivande stund var det två dagar sedan som vårt första evenemang “Brudar och 
Bärs” gick av stapeln, det bjöds på pizza och gött häng, och om vi får säga det själva var det en stor 
succé! Framtiden ser ljus ut, vi har fått in lite förslag till vår logga och massor av idéer till framtida 
arrangemang. 

Ha det gött!
Fabiola genom Lina Hultquist 

Fabiola



20 FINFORMOch borsta tänderna i samband med duschandet.

Hej sektionen!

Välkommen till vårt lilla hörn av detta finfina nummer av FinForm! Sedan vi sist hördes vid har 
det hänt mycket. Innan jul arrade vi ett traditionsenligt F-Smash, en turnering i Super Smash 
Bros. Melee, där vi hade stor uppslutning från flera sektioner och även folk från Smash Göteborg. 
Dessutom släpptes Super Smash 
Bros. Ultimate, och för att fira detta 
arrade vi ett release party. Det blev 
i vårt tycke riktigt lyckat, med stor 
uppslutning kring storbildskärmar-
na i FL51 (äntligen kommer de till 
användning!) ända fram till sent på 
kvällen. Kul att så många kunde 
komma! 

Inför nästa läsperiod, LP4, har vi fle-
ra saker som är på tapeten. Vi kom-
mer som sig bör arra ett F-Smash i 
början av läsperioden dit alla så klart 
är välkomna, oavsett om man är ny-
börjare eller veteran. Dessutom kommer vi även medverka på Sp(h)eldag LP4, vilket precis som 
det låter är en heldag (och natt!)  fylld med spel. Sp(h)eldagen är ett samarr mellan oss och andra 
spelföreningar på Chalmers, och det är ett riktigt trevligt tillfälle för att både spela spel och umgås 
med folk från andra sektioner. 

Vi söker även kontinuerligt fler personer på sektionen som älskar spel och som skulle vilja vara 
med i FyS. Om du känner någon sådan (kanske är det du?) så kan ni antingen höra av er till oss 
(fys@ftek.se) eller komma på vår fantastiska spelkväll/aspningstillfälle vilket vi planerar att hålla 
nästa läsperiod. Mer detaljer kommer framöver. Förhoppningsvis ses vi där eller på något av våra 
arr! 

Kom ihåg, no johns.
FyS, Fysikteknologsektionens Spelförening

FyS



21LP 3 Använd inte mittentoan.

NI KOMMER ALDRIG 
MED!
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Land o hoj!Focumateriet har varit ute på de sju röv häfven och 

hämtat hem skatter. Så ta med dina land krabbor till 

vänner och spela på vårt nya flipper spel som har las-

tats av på focus.
V.E.S Focumateriet

Hej!
Jag heter Karim Hasseli och sitter som ordförande för FARM inför 2019 året. För en månad sedan 
gick jag och 5 andra sköna F:are med i FARM med förhoppningen att dels stärka FARMs roll på 
sektionen, dels att pröva våra egna personliga potentialer. Det har visserligen varit en hetsig första 
månad, fylld med nya upplevelser och utmaningar, men jag kan lugnt säga att jag och mitt team 
landat i våra arbetsroller och tagit oss igenom alla hinder som uppstått på vägen. Vi har lyckats att 
inleda samarbeten med nya företag som ligger närmare hjärtat oss F:are och även förstärkt rela-
tionerna med de företag som vi haft samarbete under de tidigare åren. Under våren kommer ni att 
få se mer av det som vi nu i dagsläget arbetar för i form av flertalet spännande evenemang. Det är 
viktigt att komma ihåg att vår verksamhet grundar sig på att tillföra nytta till sektionen, en grupp 
eller familj som ni också är en del av. Därav önskar vi alla på FARM att ni kommer med både feed-
back och förslag på hur vi kan förbättra FARMs arbete.

Lycka till med tentorna och inte minst i livet!

FARM

Focumateriet

Misshandla inte årskurstavlorna.
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Are full or empty beer bottles sturdier 
and does their fracture-threshold suf-

fice to break the human skull?

Lösning Vetenskapens gränser

Ovulatory cycle effects on tip ear-
nings by lap dancers: economic evi-

dence for human estrus?

Falska
Sexual alterations of  first time convicts 

after doing time in prison

Which is the sexiest equation, accor-
ding to physicists?

Pressures Produced When Penguins 
Poo — Calculations on Avian Defe-

cation

Äkta

Safe and Painless Manipulation of  Pe-
nile Zipper Entrapment

Chickens Prefer Beautiful Humans The Effect of  Country Music on 
Suicide

Beer consumption and rectal cancer

Träffas PÅ Focus inte i.



24 FINFORMAtt din telefon är på vibration betyder inte att den är ljudlös.

Rutmästare: Rinaru -chan数独

非常に難しい

簡単



25LP 3 Ser du en silverfisk, DÖDA den.

難しい

中程度の難しさ



26 FINFORMAtt du inte tycker om en viss typ av mat är inte ett matgnäll.

Smårutmästare: Harutokuiz-senpai

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

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

Nejnej



27LP 3

FinForm hör dig

Skicka alla roliga citat och 

övrigt intressant material till 

FinForm@ftek.se

Sexuella innuendos är inte så jävla kul.

”Jag kan dricka öl och sen sälja mig” – Felix

”Det var när vi skulle nyktra till, då shottade 
jag minttu” – Emma

”Suck on that, Nollan” – Honing, MK

”Jag känner att olla är mer utav en mellanfests-
aktivitet” – Liam

”Om ingen har blivit ollad i pannan så har ing-
en haft kul på festen” – Liam

”Jag vill inte ha obligatoriskt kul” – På riktigt

”Men hallå?! Ni får ju pengar av oss” 
– Matilda, vordf  i styret, som ville ha det lilla 

extra av sektionsaktiva 

”Mat är näring; den behöver inte vara god”
 – Olle

”Top 7 människor jag litar på. Jana, Jana, Jana, 
Jana, Jana, Petter Milten” – Jarl

”Bättre än Chalmers losers” –Fredrik Hallha-
gen om FnollKs aspning

”Du är från Norrland, du behöver inte klä ut 
dig” – Eric om Matildas behov av ful jultröja

”Jag får plats i allas hål” – Matilda

”Det är inte ens mina bollar du kokat vafan” 
–Anthon Odengard

–”Jag är så jävla keff  på sheets”
 – Gustav ”kassör” ”vaktar orten” Hallberg

”Du ser dyr ut ikväll! Alltså jag insinuerar inte 
att du ser ut som en nattfjäril, utan mer som de 

dyra handväskorna jag såg i Madrid” 
– Eric om Josefine på TM-jubileumet

”Computational physics, man tar physics hand-
book och stoppar i en dator” – Föreläsare om 

nya masterprogramet

”Jag styckmördar din text” – Vispen är ärrad 
efter ett år i nollK

”Alla musikvideor är mjukporr” – riktigt

“Om mitt barn vill se på melodifestivalen sätter 
jag ut den i skogen” – Carl Jendle




