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Finform (Fysikteknologsektionens informationsblad) är F-
sektionens egen tidning. Åsikter och värderingar som uttrycks i 
en artikel är artikelförfattarens egna och speglar inte inställningen 
hos redaktionen eller sektionens medlemmar. För icke beställt 
material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera 
insänt material. Eftertryck är förbjudet utan skriftligt tillstånd från 
ansvarig utgivare.

Vad händer om du låter Google översätta dina skämt? Du missar slaglinjen.

Man går inte enkelt med i FinForm
Text: Johan Särnbratt

För ett par veckor sedan så blev jag ny chefredaktör. Jag var beredd att bära bördan, även om 
jag inte riktigt visste var den skulle ta mig. 
Materia ställde sig upp ekonomiskt ansvarig och sa att han skulle hjälpa mig bära bördan så 
länge det var jag som tog allt ansvar. 
Efter detta trillade det snabbt flera sökande till. 
Du har min penna, sade Ragge. 
Och min kamera, sa Nioreh. 
Och mitt suddigummi, sade Jaktjur. 
Även Phil ställde sig upp for att se om sektmötet godkände honom, likaså Edu ville inte 
lämna mig ensam. 
Vänta på oss! ropade Emma, vi ska också med! 
Ja, fyllde Jessica i, ni behöver ju faktiskt lite smarta människor i den här boken… häftet… 
saken. 
Och sektmötet röstade och lät det bli så att detta sällskap av 9 udda kompanjoner skall vara 
FinForm.

Det blev ett väldigt stort FinForm i år, även om det har funnits, på pappret, större redaktioner 
tidigare så är detta nog den mest taggade redaktionen någonsin! På våran redaktionshelg har vi 
100% närvaro. Sektionsfotografen bryter traditionen och är faktiskt med i FinForm. Tillsam-
mans ska vi även väcka traditionen att göra ett Nollnummer under mottagningen.

Tacke vare en stor redaktion så har vi stor spridning på innehåll. Välj fritt vad du vill läsa, men 
en sak e säker, detta nummer är ej valfritt.

Bild: Jesper Johansson
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Jana Madjarova
PROGRAMANSVARIG  FÖR TEKNISK FYSIK

Johan Jonasson
PROGRAMANSVARIG  FÖR TEKNISK MATEMATIK

Vad får man om man korsar en dyslektiker med en ateist: En person som inte tror på sin hund.

Hej alla F- och TM-teknologer!

Temat är åter CERN. Det blir annat ock-
så, men jag börjar där jag slutade sist.

Som ni kanske minns ägnade vi mycket 
tid och möda åt att komma överens med 
CERN om nya rutiner för studieresorna 
dit, i syfte att göra resorna mer intressanta 
och givande för våra studenter. Mer intres-
sant och givande betyder att man måste ha 
bättre på fötterna själv, och det kanske var 
där det sprack. Till min stora förvåning 
kunde årets resa inte bli av, på grund av 
bristande intresse hos studenterna. Mest 
sugna verkar ettorna vara, men en första-
årsstudent har inte tillräckliga förkunska-
per för att ha utbyte av det mer ambitiösa 
reseupplägget. Jag skulle hemskt gärna 
vilja veta vari problemet ligger, maila mig 
gärna och berätta varför ni inte anmälde 
er. Det kan vara så att resan ligger fel i ti-
den, det kan vara annat. Jag läser gärna era 
kommentarer.

Ja, ovanstående var ju inte så positivt. Och 
värre blir det! Se det som nu följer som en 
varning, så ni inte råkar illa ut. För en tid 
sedan fick jag ett mail som såg ut som svar 
på ett brev från mig. Inget konstigt, det 
var bara det att jag aldrig skickat det första 

mailet. Utan att plåga er med detaljer kan 
jag berätta att en av era kurskamrater på 
skoj gjort ett utskick som såg ut att kom-
ma från mig. De flesta hade fattat att det 
var ett skämt, men en person hade tagit 
det hela på allvar. Jag började ställa frågor, 
och den skyldiga parten tog omedelbart 
kontakt med mig, var riktigt ångerfull och 
bad om ursäkt. Jag kände mig tvungen att 
anmäla händelsen till Chalmers disciplin-
nämnd. Ärendet var uppe nyligen och som 
tur är blev straffet lindrigt. Vad finns att 
lära här? Unga människor som är uppväxta 
i den digitala eran verkar ofta tro att allt 
som går att göra, och som dessvärre är lätt 
att göra, också är tillåtet att göra. Jag tror 
att man drar sig för att med penna skriva 
någon annans adress på baksidan av ett 
kuvert, men det verkar vara relativt vanligt 
att man utför samma handling i e-mail-
sammanhang. Det är få som skulle riva 
ut en sida ur en bok och inkludera den i 
sin uppsats, men kopiera passage ur tex-
ter på nätet verkar anses vara OK. I själva 
verket handlar det om allvarliga förseelser. 
Att skicka brev som ser ut att komma från 
någon annan, på papper eller elektroniskt, 
skulle faktiskt kunna rubriceras urkunds-
förfalskning och polisanmälas. Tänk på att 
allt som går att göra inte är tillåtet att göra. 
Jag vill faktiskt gå ett steg längre och säga 

att man inte heller ska göra en sak bara 
för att den är tillåten. Var försiktiga, för er 
egen och för andras skull.

Jag tog det obehagliga först, för att kunna 
avsluta i mer positiva toner. Nyligen blev 
jag kontaktad av den programansvarige 
för Teknisk fysik i Uppsala, och han skrev 
bland annat att ” Chalmers tycks ha en ge-
nomtänkt plan för utbildningen”. Vi vet ju 
att det är så, men vad glad man blir att det 
också märks av utomstående!

Nu på fredag firar vi att F fyller 60 år. En 
pigg och glad sextioåring som kanske inte 
imponerar med de fräsigaste modeplag-
gen, men som inte heller riskerar att bli 
urvattnad och omodern de närmsta 60 
åren. Grattis!

Hej alla!

 Temat för det här numret är ”val”. Ni har 
nyligen haft FuM-val och genast ställs ni 
inför nya val. För åk 2 gäller det att välja 
kurser inför åk 3 och för åk 3 ska det väljas 
masterprogram. Jag hoppas att den infor-
mation ni fått inför dessa val är tillräcklig 
och att ni vet att ni är hjärtligt välkomna 
att fråga mig om ni behöver få veta mer.

Även för PA ska det väljas. Vi går nu in 
i en intensiv period med överenskommel-

semöten mellan programmen och insti-
tutionerna. Då ska det väljas vilka kurser 
programmen ska ha i framtiden och vilka 
önskemål vi ska ha till institutionerna när 
det gäller specifika kurser.

Just nu verkar våren ha kommit på allvar 
och det ska tydligen bli sommar om några 
dagar. Det är bara en sista månad kvar på 
terminen, så är läsåret slut. Som vanligt 
har året gått fort. För egen del håller jag 
och TM1, tillsammans med KF1, på att 
jobba med Sannolikhet, statistik och risk. 

Det är riktigt roligt att få dela med sig av 
grunderna i ett favoritämne. Nu önskar 
jag en skön sommar till alla läsare av Fin-
form!



5LP4 2016 Hur skiljer man på en kemist och en rörmokare? Man ber dem uttala ojoniserad.

Kärnstyret
FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

Solen lyser och träden blommar. Somma-
ren är snart här igen och ett år har återigen 
passerat med rask fart. Jag blickar tillbaka 
och kommer ihåg hur SNF™ skapades för 
ett år sen då jag gick på som vice ordfö-
rande. Vi har hunnit med mycket. Jag är 
väldigt glad att få ha suttit tillsammans 
med en så underbar grupp människor som 
kompletterat varandra otroligt väl! Först 
och främst skulle jag vilja tacka min gamla 
ordförande Gustav Lindwall som jag satt 
tillsammans med i ett halvår och min kas-
sör Jessica Fredby som varit otroligt duktig 
på att säga åt mig att göra saker i tid.

Under mottagningen arrangerade SNF™ 
en mattepub som jag personligen är myck-
et stolt över. Många Nollan närvarade, tog 
en öl, åt en burgare och tränade inför den 
kommande duggan. En mycket bra start 
på året. Vidare har cocktailpartyna fortsatt 
ha hög närvaro och det är verkligen roligt 
att det är ett så uppskattat evenemang av 
sektionen.

Jag vill fortsätta med att tacka alla kursut-
värderare och alla ni som svarat på kurs-
utvärderingarna! SNF™ bevakar studierna 
på F och TM, men det är med hjälp av er 
vi kan göra förändring. Vi lämnar nu över 

stafettpinnen till nästa års SNF™ och med 
det sagt vill jag såklart även tacka alla an-
dra som suttit i studienämnden med mig: 
Samuel, Noa, Emma, Maria, Ellinor, Jo-
kern, Frej och Sebastian Bergström. Även 
tack till Linder som var VBL mitt första 
halvår!

Vi ses på nästa cocktailparty!

Edu

Ordförande SNF™ 15/16 

Ett år går snabbt, och snart har ytterliggare 
ett läsår passerat! Medan jag skriver denna 
text till FinForm i väntan på att våga gå 
på Teknisk Fysiks 60 års jubileum inser jag 
att det efter ett år i Styret både ska bli lät-
tande men ändå en smula kvalfyllt att gå 
av. Även om vi har gjort mycket under året 
känns det som att det alltid finns lite fler 
projekt att ro i land, lite fler händelser att 
uppmärksamma och lite fler trådar som 
behöver knytas ihop. Allt detta lämnar vi 
nu dock över på ett nytt och taggat Styre 
som ska föra skutan vidare nästa år och 
önskar dem lycka till med allt vad de väljer 
att åta sig!

På tal om nästa år så är det mycket som 
kommer att hända. Förutom de vanliga 
händelserna, såsom den mottagning som 
stundar i augusti, DuPar, gasquer och 
pubrundor så kommer bland annat SaFT, 

Samarbetande Fysikteknologer, att hållas 
på Chalmers till hösten. Vi kommer då att 
få besök av andra fysikteknologer från Lin-
köping, Lund, Stockholm och Umeå och 
får då chansen att visa upp vår sektion för 
omvärlden!

Som avslutning vill vi i Styret tacka de 

föreningar, funktionärer och kommittéer 
som kämpat hela året för att sektionens 
verksamhet ska gå ihop. Vi vill även tacka 
alla er sektionsmedlemmar som närvarat 
på arrangemang, engagerat er och sett till 
att livet på sektionen hållit igång under 
året!

Styret out, via sekreteraren!



6 FINFORMHar du hört om han som skadade sin vänstra sida? Han mår bra nu. 

Torin och Snigel
Regnet piskade ner över Origogården. På 
den sluttande asfalten bildades små ränni-
lar av vatten som ivrigt sökte sig nedåt, för 
att slutligen nå den stora pöl som bildats 
precis vid ingången till Origohuset. I en av 
strömmarna kämpade sig en liten snäcka 
envist uppåt. Det var lilla modiga Snigel, 
som regnet till trots var fast besluten att 
nå Origogårdens topp. Det gick inte fort; 
emellanåt tappade hon fästet och gled till-
baka några centimeter innan hon lyckats 
spjärna emot tillräckligt mycket för att 
stoppa rörelsen. Men, viljestark som hon 
var, stretade hon på med sitt tunga skal. 

Regnet tycktes lätta lite för ett ögonblick 
och Snigel pustade ut. Hon skakade av 
några små droppar från sina spröt och var 
precis påväg att ta sats igen när hon hörde 
ett rafsande ljud vid sin sida. Så snabbt 
hon förmådde rörde hon sitt lilla huvud 
åt sidan och riktade sina ögon mot ljud-
källan. Hon möttes av den fasansfulla sy-
nen av en skräckmus. Hon kunde se att 
musen en gång haft vit och slät päls, haft 
en välkammad frisyr och en lång, graciös 
svans, men nu fanns inget kvar av det. Päl-
sen var ruffig och sotig, det lilla hår som 
fanns kvar på musens huvud var tovigt och 
svansen var lika skabbig som musen själv. 
Musen närmade sig Snigel med en fart, 
vilken för Snigel bäst kan beskrivas som 

rasande, morrade och visade sina sylvassa 
tänder. Med hjärtat i halsgropen och dar-
rande spröt tog Snigel spjärn och började 
dra sig allt vad hon kunde mot Origogår-
dens topp.

Inte så långt därifrån vakade den ståtliga 
älgen Torin över sina ägor. Även om de 
decimerats till en gräsplätt och två träd, 
så var det trots allt två ståtliga träd; de var 
gröna på sommaren, under den kala vin-
tern lystes de upp av en ljusslinga och en 
regnig dag som denna höll de honom torr. 
Än så länge hade han haft en bra dag; lugn 
och skön, något för blöt för hans smak, 
men under sina träd hade han både lugn 
och ro och några smaskiga grenar att tugga 
på. Men dagen skulle anta en ganska ab-
rupt vändning.

Plötsligt började det prassla i löven ovan-
för honom. Han lyfte sitt stora huvud 
uppåt och hann precis uppfatta något vitt 
som flaxande närmade sig honom innan 
det med hög fart dundrade in i hans horn 
och landade på marken bredvid hans klö-
var. Ett dämpat hoande avslöjade att det 
smutsiga knytet i själva verket var en ugg-
la. Ugglan väste ilsket mot honom och be-
tedde sig förvirrat. När den dessutom bör-
jade hicka kände sig Torin lite förorättad, 
så med ett vant svep drog han upp den på 

sina horn och drämde iväg den mot Ori-
gohuset. Med en kraftig smäll träffade ugg-
lan fönstret. Glasrutan sprack och splittret 
spridde sig över Origogården. Några blo-
diga glasbitar letade sig till strömmarna. 
Snigel lyckades mirakulöst komma undan, 
men det gjorde inte skräckmusen. En glas-
skärva, inte större än din tumnagel, träf-
fade honom rätt i ryggen innan han ens 
hunnit röra Snigel. Torin såg vad som hän-
de, såg hur Snigel stretade. Han lämnade 
för första gången på länge skyddet av sina 
två träd, lät försiktigt Snigel klättra upp på 
hans ståtliga horn, och vandrade långsamt 
mot Götaplatsen. Vad Snigel inte visste då, 
var att fyra av hans livs bästa veckor snart 
skulle ta sin början.

FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

Farm idkades inte skicka in någon text, 
så vi i FinForm får gissa vad som hänt. 
Vi tänker oss att det var något sånt här:

FARM

Text: Anna ”Crill” Carlsson
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FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

Jag var en bankdirektör, men jag tappade intresset. 

F6 15/16

DP 15/16

F fenomenala 
Y ypperliga 
S sensuella 
I insiktsfulla 
K kramgoa 
T toppenbra 
E exceptionella 
K kåta 
N neoniga 
O oskuldsfulla 
L lysande 
O omsorgsfulla 
G gamla 
S snygga 
E elektrafetichister 
K kartoffelsallad 
T tuffa 
I impotenta 
O omskurna 
N Nürnbergtribunalister 
E Edamerostälskare 
N Noasark-byggande 
S slemmiga 
S solstrålar 
E exoterma 
X xylofonspelare 
M mollypluggande 
Ä ääääääääääh 
S serieutvecklade 
T trattande 
E elvadubbel kärringknop 
R råbandsknop 
I inkonsekventa 
F fingerfärdiga 
E    Eeeeeeeeeloise  
M maoistiska 
T tonbefriade 
O orimliga 
N nationalistiska 
S supersnällasilversara-liga 
E eremitiska 
X xantippor (riktigt ord) 
T tomatino-deltagande 
O oscillerande 
N nekrofilistiska

Såhär i slutskedet av läsåret så är det dags för Djungelpa-
trullen 15/16 att tacka för sig. Vi har alla haft ett väldigt 
roligt år med många roliga minnen, men lika mycket som 
vi inte kommer ihåg. 

Innan vi går av så vill vi bara påminna alla er som tänkt att 
söka: Ni kommer aldrig med.

Stamus Contra Malo

Filip Frostelind, PR-chef & Överflödig Djungelpatrullen 
15/16

Text: Virre ”Virre” Ramle



8 FINFORMNär William gick med i armen gillade han inte frasen “skjut mot Will”.

KaFFeOllektivet

Hej käre F- och TM-teknolog!

Nu är det snart dags för ett härligt sommarlov och vi i 3Dteamet ser till-
baka på allt roligt som hänt under läsåret. Det är glädjande att så många 
visat intresse för vår kurs och använt skrivarna. Så under sommaren kommer 
möjligheten till att använda skrivarna finnas kvar, och det är bara att boka 
på hemsidan som vanligt. Under sommaren kommer vi arbeta för att kunna 
erbjuda en ny kurs till hösten för våra splitter nya skrivare Form 2. 

De nya skrivarna använder sig av flytande kåda och en laser för att kunna 
skriva ut mer komplicerade former och med högreupplösning.

Så ha en riktigt go sommar så ses vi till hösten! 
Sekreterare & PR 
Rikard Helgegren

Brukar du också känna dig trött och hängig på eftermiddagarna? Har du 
konstant huvudvärk på grund av koffeinbrist? Saknas det något uppfris-
kande att avsluta luncherna med? Misströsta ej! Under läsperiod fyra har 
ni kanske märkt att en eminent grupp teknologer under namnet Kaffeol-
lektivet befunnit sig på Focus under luncherna för att förse gemene sek-
tionsmedlem med svart, starkt och framför allt gratis kaffe. Har du lyckats 
missa detta är det en bra idé att följa oss på sociala medier för att hålla dig 
uppdaterad med all things Kaffeollektivet. Vi finns både på Facebook och 
Instagram, samt snart även på LinkedIn, Myspace och Tinder.  

Kaffeollektivet, med kaffe i focus på Focus.

Text: Andreas ’’Strali’’ Falkovén, Senior public relations and social media expert



9LP4 2016 Efter att han krockat med sin dyra bil förstod han hur Mercedes böjs. 

Text: Johanna Renman

Nioreh’s bevisskola
 

Ni vet hur det är. Det händer i slutet av läsperioden. Du har just insett att bevisen är halva poängen till godkänt. Dina 
argument för att inte börja plugga bevis har tagit slut. Men ändå infinner sig inte motivationen. När du väl lärt dig ett bevis 
försvinner snabbt allt annat du kan. Här kommer Nioreh’s bevisskola där du snabbt får lära dig de bästa tricken för motiva-
tion och repetition. Ni kan tacka mig sedan.

För motivationen

För mängdträningen

För extra energi

För att man alltid måste 
måla något på de jäkla 
påskäggen Följer du 

dessa tips 
garanteras 
mycket fina 
resultat



10 FINFORMBehöver du en ark för att rädda alla djur? Jag känner-en kille. 

Kursutvärderingar
Optik FFY091, 15/16 LP3  
Svaren från kursenkäten i Optik visar på 
att studenterna är överlag nöjda med kur-
sen. De klagomål och förslag till förbätt-
ringar som fanns togs upp och följande är 
vad kursnämnden kom fram till. Till nästa 
år kommer eventuellt en av HUPP:arna 
(hemuppgifter) bytas ut från att vara en-
bart MATLAB till att även handla om 
geometrisk optik. Detta efter önskemål 
från studenterna som tycker att det var för 
mycket MATLAB och för lite geometrisk 
optik i kursen. Flera önskade att räkneöv-
ningarna skulle starta tidigare i läsperio-
den, något som också ska försöka ordnas. 
Gällande kursbok, eller avsaknaden av 
kursbok, är responsen väldigt blandad. 
Många önskar kursbok eller ett kompen-
dium för att förenkla egenstudier. Jörgen 
ska försöka hitta en bättre kompletterande 
kursbok samt förbättra föreläsningsan-
teckningarna genom att lägga in bättre 
bilder och bildförklaringar och eventuellt 
renskriva dem i datorn.  I år fick studen-
terna ta med sig väldigt mycket material 
till tentan, något som både var omiljövän-
ligt samt inte gynnade inlärningen så nästa 
år kommer studenterna istället få skriva ett 
eget ark (fram och baksida) med formler 
och anteckningar. Utöver detta var studen-
terna väldigt nöjda och mycket från kursen 
kommer behållas på samma sätt nästa år.

Johanna Renman och Matilda Wikström, 
kursutvärderare
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11LP4 2016 Vad sa druvan när man trampade på den? Inget, den bara gav ifrån sig lite vin. 

Tentastatistik
Sammanställning: Edvin Listo Zec

Subatomär fysik (F3) U 3 4 5 Antal skrivande
2015-06-02 32.9 % 43.8 % 17.8 % 5.5 % 73
2014-05-27 31.5 % 43.8 % 20.5 % 4.1 % 73
2013-05-30 36.5 % 44.2 % 15.4 % 3.8 % 52

Matematisk Statistik (F2)
2015-06-01 22.9 % 26 % 26 % 25 % 96
2014-05-26 27.7 % 27.7 % 18.1 % 26.5 % 83
2013-05-27 29.2 % 24.8 % 9.7 % 36.3 % 113

Hållfasthetslära (F2)
2015-06-05 38.2 % 20.6 % 17.6 % 23.5 % 34
2014-06-03 26.7 % 30 % 13.3 % 30 % 30
2013-05-31 32.3 % 29 % 22.6 % 16.1 % 31

Reglerteknik (F2)
2015-06-04 33.3 % 36.2 % 18.8 % 11.6 % 69
2014-06-02 39.1 % 39.1 % 14.5 % 7.2 % 69
2013-05-30 40.7 % 24.1 % 24.1 % 11.1 % 54

Linjär algebra och numerisk analys (F och TM1)
2015-06-01 34.8 % 31 % 25.3 % 8.9 % 158
2014-05-26 26.8 % 24.2 % 30.2 % 18.8 % 149
2013-05-31 48.2 % 31.2 % 14.9 % 5.7 % 141

Mekanik 2 (F1)
2015-06-05 54.5 % 37.5 % 4.5 % 3.4 % 88
2014-06-03 49.5 % 40 % 7.4 % 3.2 % 95
2013-05-27 46.7 % 44 % 5.3 % 4 % 75

Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering (TM2)
2015-06-01 40 % 22.5 % 20 % 17.5 % 40
2014-06-02 54.5 % 18.2 % 12.1 % 15.2 % 33
2013-06-01 6.7 % 40 % 30 % 23.3 % 30

Sannolikhet, Statistik och risk (TM1)
2015-06-04 28.1 % 46.9 % 12.5 % 12.5 % 32
2014-05-28 15.4 % 28.2 % 15.4 % 41 % 39
2013-05-28 28.9 % 7.9 % 28.9 % 34.2 % 38

Optioner och matematik (TM2)
2015-06-04 21.4 % 14.3 % 21.4 % 42.9 % 28
2014-05-26 27.8 % 33.3 % 8.3 % 30.6 % 36
2013-06-13 17.9 % 28.2 % 30.8 % 23.1 % 39
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Curse of 2012
Året var 2012. I tidningarna skrevs det om 
jordens undergång. Forskarna på CERN 
hittar guds-partikeln, arabiska våren utlö-
ses och Kanada lägger ner sin ambassad i 
Teheran. Samma sommar börjar även Fy-
sikteknologsektionens sista Nollning.

Nollningen 2012 varade i fyra veckor och 
var alldeles underbar. FnollK12 hade job-
bat länge för att Nollan skulle få trivas så 
bra de bara kunde. $multron hade spa-
rat pengar hela sommaren och |<ubN^3 
hade raggat upp massa phaddrar. Fanta 
hade fört ord och Grill hade dragit upp. 
Explorer upptäckt spons,TM modulerat 
och Kyl’’ tejpat färdigt. Vad kunde gå fel? 
Sommaren gick mot sitt slut, Nollningen 
var över och stressen hann ikapp en. Inle-
dande analys och linjär algebra stod runt 
hörnet och 2012-Nollan fruktade integral-
kalkylens medelvärdessats. Tentan i linjär 
algebra kom först och och strax mindre än 
30% kuggade tentan. Helt okej ändå. In-
ledande kom och drygt 50% klarade den. 
Inga konstigheter där. 2012-Nollan har 
klarat sig precis lika bra som alla andra år!

Enter läsperiod 2. Mörkret börjar falla 
över Johanneberg och man skall lära sig 
om arrays samtidigt som man förväntas 
förstå vad en serie är. Fortsättningsanaly-
sen är tung som vanligt. Men detta var på 
den tid då man läste programmeringstek-
niken över en (1) läsperiod. Tentorna var 
innan jul och det var nu man märkte av 
förbannelsen som skulle komma att kall-
las för the curse of 2012. 47.9 % kuggade 
programmeringen, största uppmätta siff-

rorna sen man började 
att mäta 2010 (om-
tentor inkluderade). 
Men det slutar inte där. 
Kumlin underkänner 
hela 70% på fortsan - 
siffror vi aldrig tidigare 
sett och inte heller sett 
fram tills idag. Var m 
och n verkligen svårare 
att urskilja än vanligt? 
Det var en sorgens pe-
riod - Kumlin skrev till 
och med en ledsen smi-
ley på kurshemsidan. Vad hände egentli-
gen 2012?

De flesta viftar slentrianmässigt av det: 
“Äh, det var ju en otypad tenta!” eller “det 
kom med saker som inte gicks igenom på 
föreläsningarna!”. Fanns det verkligen en 
förbannelse över 2012-Nollan eller var de 
bara dåliga? Läsperiod 3 gick som det bru-
kade, inga större avvikelser från flervarren.

Enter läsperiod 4. F och TM samläser la-
nan, en kurs som historiskt haft rätt bra 
statistik. 37.4 % kuggade  tentan 2011,  
27.3 % tentan 2012. Tentan 2013 däre-
mot (som 2012-Nollan skrev), då blev det 
bannemig 48.2% som kuggade! Se på fan, 
ännu en svår och otypad tenta. Eller?

Sommaren går och trots stora kugg-rates 
så börjar 2012-Nollan i tvåan. “Vi har bara 
haft svåra tentor!”, “det kommer att änd-
ras nu!” sa alla. “Pling” hördes det i många 
TM-mobiler samma November. Jag lik-

som många andra läste för oss själva. “No-
reply-ladok”. Termodynamiken var här.  
Ni har säkert hört rykten om hur det gick, 
men jag är här för att berätta sanningen för 
er alla. I stapeldiagrammet  nedan kan ni 
lätt urskilja vilket år som var 2012-Nollan. 
Ännu en svårare tenta än vanligt! … Eller? 
Resultatet talar för sig självt: 2 femmor, 
5 fyror och 17 treor. Antal underkända? 
112. 

En tanke kan vara att det bara är TM som 
är dåliga. Men icke. Vektorfälten som gick 
2013-10-21 var det 63.3% som kuggade, 
en ökning på 30.3 procentenheter från 
förgående år och 36.6 procentenheter från 
året dessförinnan. Minst sagt signifikanta 
skillnader. Förbannelsen verkar till synes 
vara oberoende av program på F-sektio-
nen. Svåra tentor? Festglada studenter? El-
ler bara urusla på att skriva tentor?

Kanske var den arabiska våren för mycket. 
Kanske var det stängningen av Kanadas 
ambassad som fick glaset att rinna över. 
Vem vet? 2012-Nollan syns fortfarande i 
korridorerna i F-huset där de själlöst vand-
rar omkring, men ingen vet vad som får 
dem att gå kvar.

Text: Edvin Listo Zec
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Humle&Dumle
Goddag, goddag. Jag är Humle… Och 
jag heter Dumle. Varje fredag träffas vi 
i Kapten Jokerns skafferi1. Eller egentli-
gen så träffas vi lite oftare än så och vi har 
nog aldrig träffats i ett skafferi. Våra egent-
liga namn är Emma och Jessica och det 
är vi som är Experimentpatrullen... eller 
Dunderpatrullen... eller Dumlepatrullen! 
Har du inte någon gång tänkt att dumlen 
är lite för söt eller att ölen är lite för besk? 
Har du någonsin funderat på att kom-
binera dem? Inte? Humle (öl) & Dumle 
är ju väldigt gott var för sig, men kan det 
vara så att de tillsammans blir en oslagbar 
smakkombination? 

Vi testade tre olika sorters dumle: vanlig, 
mörk choklad och lakrits. För bästa resul-
tat, ta den rumstemperade dumlen och 
placera i en kopp som sedan värms i mik-
rovågsugnen i 10 sekunder på 750 W. Ta 
ut koppen och rör runt och värm åter igen 
i 10 sekunder fast på 749 W. Den smälta 
dumlen placeras sen i ett plastglas och se-
dan silas öl ned i glaset. Slutligen, rör om 
motsols i 5 varv och motsols i 3 varv. Du 
vet att det blivit rätt när en aptitretande, 
ljusbrun gegga bildats. 

Vanlig dumle: Fick väldigt mycket smak av 
dumlen, vilket resulterade i en söt dryck 
med en hint av humle och en härlig bubb-
lande känsla från ölen. 

Mörk dumle: Blandade sig inte lika bra 
och resulterade i en ganska fadd smakupp-
levelse där ölen tråkigt nog tog mer plats 
än dumlen. 

Lakrits dumle: Denna blandning fick en 
övervägande smak av lakritsen men där 
humlen inte helt blev överkörd av lakrit-
sen utan kombination faktiskt gifte sig 
ganska bra. Man fick helt klart en spän-
nande upplevelse för smaklökarna!

Sammanfammanfattningsvis så var det 
förvånansvärt gott med Humle & Dumle. 
Det blev en succè, det här kan förändra 
fredagskvällen för all framtid. Vanlig dum-
le och öl var helt klart den bästa kombon 
och vi skulle rekommendera alla att pimpa 
sin favoritöl med detta. Har man inte nå-
gon stark attraktion till öl så kan dumle 
vara en lösning. Den mörka chokladen 
var rent objektiv ganska äcklig, så det är 
den perfekta smaken för alla hipsters som 
vill ha en egen unik smak. Den stora för-
våningen var lakrits-dumlen som till och 
med övertygade icke-lakrtis ätare. Så ta 
med dig din egna smälta Dumle till nästa 
caps och skapa smakupplevelsen du förtjä-
nar, för Humle & Dumle är en oslagbar 

kombination!

1

Text: Humle&Dumle
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Jag kan börja med att erkänna att jag är 
inte den som har mest erfarenhet av spex. 
De enda spex jag varit på tidigare är Bell-
man och Herakles. Nu är det tur att båda 
dessa är uppsättningar av BobSpexet, 
samma spex som nu skapat Kleopatra. Så 
någon idé om vad de är kapabla till borde 
jag ha. Värt att notera är att BobSpexet nu 
använder mikrofoner, så det är lite lättare 
att höra de tystare partierna i sånger och 
dialoger. 

Nu när formalia är ur vägen och ni vet att 
min åsikt som recensent spelar stor roll, 
var BobSpexets Kleopatra något att gå och 
se på?

Spexet börjar med en millitärkupp. Kleo-
patra, eller Kleo som hon så fräckt kall-
las, måste fly från sitt palats för att komma 
undan översteprästinnan och hennes sol-
dater. Snabbspola sedan tre år senare till 
att Kleo har bildat ett rövargäng med sin 
bästa vän Shat. De har tagit inspiration 
från Robin Hood, ungefär 1500 år innan 
historian om Robin Hood uppstod, och 
stjäl från värdetransporter och museer. De 
säljer bytet på svartamarknaden och ger 
pengarna till befolkningen. 

Efter att vi lärt känna Kleo, Shat, hjälp-
samma hovdamen Nenna, tjocka baga-
ren Raheb, matematikern Mesu, en girig 
handelsman kallad Khufu, översteprästin-
nan Razaya och en agent från Rom vid 
namn Vektor, är vi klara med första akten. 
Vektor och Khufu var underhållande och 
Mesu hade några bra matteskämt med hög 

igenkänningsfaktor. Tyvärr är de roliga till-
fällena utspridda och karaktärerna är inte 
tillräckligt bra för att fylla en timma själva. 
En timma av första aktens en timma och 
tjugo minuter, där vi inte ens får reda på 
vad som hänt de senaste tre åren, förutom 
att Kleo nu stjäl från staten och överste-
prästinnan har makten. Något som tog 
fem minuter att introducera byggdes inte 
vidare på förrän långt senare. 

Kan tycka att det funnits något mer att 
berätta om efter tre år efter en livsomvänd-
ning så stor som att bli av med monarkin. 
Men vad vet jag om vad som kan hända på 
tre år efter en stor händelse. Har ju bara 
gått denna utbildning i tre år… Ok, det 
händer lite mer saker in i slutet på första 
akten, men det tar lång tid innan något 
spännande händer och när det väl börjar 
så kommer pausen. Det blir en faslig fart 
på historien när skådespelarna kommer på 
att de måste få berättelsen att gå framåt så 
att folk kommer tillbaka efteråt.

Andra akten börjar i ett något lugnare 
tempo än vi lämnade den första, men inte 
så långsamt som introduktionen var, vilket 
är uppskattat. Hela andra akten är mycket 
bättre än första och nästan en halvtimme 
kortare.  

Nu är det ju inte bara teater på spex, utan 
även en hel del sång och dans. En återkom-
mande sång i många spex är en där kärleks-
paret förkunnar sina känslor för varandra. 
Den brukar pendla mellan irriterande och 
gullig allteftersom låten pågår, men var nu 

en av de låtarna jag gillade mest. De andra 
låtarna, förutom en väldigt vitsig låt om 
dry martini, var ok. Inte dåliga på något 
sätt men glöms av ganska fort. Koreogra-
fin var väldig inspirerad av Egypten, men 
innehåller också mycket spexruta. För er 
som inte diskuterar spex med insatta kom-
pisar för att ni ska skriva en recension så är 
spexruta ett danssteg som används när man 
inte kommer på något annat som passar 
bättre. Detta kombinerat med att det bara 
finns två stereotypiskt egyptiska danssteg 
gör att det blir en del upprepning. Inget 
så farligt att man stör sig på det, men lite 
irriterande om man tänker på det. 

På det hela är Kleopatra ett ok spex. Om 
du inte kan få nog av att gå och titta på 
spex finns det ingen anledning att inte gå 
på denna uppsättning. Om du inte tycker 
spex är våldsamt roligt är inte detta den 
som kommer förändra din bild av spex och 
uppträdanden.

Bobspexet
Text: Materia Alm

Bild: FlashIT
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A Discussion on Fika 
an Introduction
Fika has been a widely used term in the 
swedish language for many generations. 
But recently voices have been heard 
that question the very essence of fika. 
Why do we crave fika and how come 
we cannot, that we WILL not, escape 
its vast influence? What kinds of fikare 
exists and what can their experiences 
tell us about our society? This, among 
other things regarding fika, is what I will 
try to clarify and discuss in this short 
article.

We have all had a fika and if you’re like 
me you probably enjoyed it. You probably 
enjoyed it A LOT. But why do we like it 
to the extent that we do? Is it because fi-
kabröd tastes like dipping your soul into 
a sea of light? Or is it because kaffe feels 
like the closest thing humans can come to 
ascension? 

As a typical Swede there is no doubt in my 
mind that we did not choose to like fika 
but we were programmed to love it from 
the day we were born. At my very first fika 
when my grandmother shoved a whole 
kanelbulle down my infant throat (she 
may not have been thinking very clearly) 
that bulle got directly connected to my 

instinct for survival. A couple of misinter-
preted memories later and BAAM I love 
kanelbullar more than pizza, Lego and 
Kapla combined. So when my grandfather 
brought me and my siblings 1.5L of Fanta 
and a bag full of kanelbullar, every time he 
visited, I too fell in love with fika. 

So even though I don’t remember my first 
fika I can now see how it forced me to love 
kanelbullar and therefore got me hooked 
on the concept of fika. Pondering on this 
I wonder if not all fika lovers have had a 
similar first fika experience with the resul-
ting long term effect being that we all star-
ted to love fika.

I realise however that this can’t be the enti-
re answer since there exists another sort of 
fikare, the kaffedrickaren. Kaffe is seldom 
something that one drinks as a kid but it is 
often something that one learns to drink as 
a teenager or in the early twenties. During 
my research, before writing this article, 
I didn’t come across a single person that 
enjoyed their first cup of kaffe but they so-
mehow love that liquid black gold today. 
The secret to this was that, even though 
they didn’t enjoy kaffe at a start, they for-
ced themselves to continue. Some of them 

needed to stay awake during class while 
others didn’t feel like a part of society if 
they didn’t sip on that damn kaffe. In short 
they became addicted to kaffe, either being 
forced by the circumstances of living in 
our society or by pure pressure from said 
society, and in doing so also became ad-
dicted to fika.

At the end of the line it seems like we are 
forced, or force ourselves, to like fika. Is 
this how we would like to continue to 
breed new fika lovers? Should we shape so-
ciety so that the day of each Swede revolves 
around their precious fika? I feel like it’s 
my responsibility, as an investigative re-
porter, to say that I think we absolutely 
must do this. Make them love fika even 
more than we do! Otherwise our fika way 
of life might just end one day.

And a life without fika is not worth living.

Tack (eller skam) till Viktor Blomqvist som 
gav mig inspiration till att skriva denna ar-
tikel.

Investigative reporter: Ragazoor



18 FINFORMJill bröt sitt finger idag. Men å andra sidan är hon helt ok.

MAXimera din smakupplevelse!
Text: Ragnar Englund

Max har utökat sitt utbud av vegetariska borgare fyrfaldigt sedan 
årsskiftet vilket möttes med entusiasm av en snabbmatsälskare 
som mig själv. Men då det är orealistiskt för studenter att ha råd 
att köpa alla fyra borgare för att se vilken som är godast har en 
delmängd av FinForm bestämt sig för att göra detta åt er! Ni kan 
tacka oss direkt. 

De olika parametrarna som undersöks är hamborgarens smak, 
lukt, utseende och komfort. Lukt och utseende är de två första 
intrycken som vi får av borgaren och det gäller att ribban sätts 
högt. Komfort är hur trevlig borgaren är att äta, där kletighet och 
tendens att falla isär undersöks, och att smaken hos borgaren är 
viktig säger sig självt. Förutom mig själv (R) tog jag hjälp av tre 
andra finsmakare i FinForm, Jessica (J), Phil (P) och Emma (E). 
Värt att tillägga är att de flesta borgare som är Lakto-ovo också 
kan fås som helt veganska, och vice versa. Låt oss börja!

Greenborgare:  
Lakto-ovoborgare med ost, tomat, krispig isbergssallad, rödlök 
och Originaldressing - allt omslutet av ett gyllenrostat mörkt 
fiberrikt bröd. Greenborgaren är hörnstenen i MAX vegborgar-
utbud och är den borgare som funnits hos MAX sedan tidigare. 

R: “Själva grönsaksborgaren smakar inte så mycket men dres-
singen är desto godare”

E: “God hamborgare men inte wow. Gillade att konsistensen var 
lite krispig och såsen var god!”

J: “Inte så speciell men krispig och god”

P: ”Såg ut som om någon suttit på den. Var mosig och kladdig 
men smakade helt ok ändå. Hade gärna haft fastare bröd. Luk-
tade som en vanlig köttborgare, fast mordfri!”

Kommentar: Vi provsmakare var näst intill eniga när det gällde 
slutbetyget gällande Greenborgaren, 3/5 toasts där jag tyckte att 
den var aningens tristare. Den var inget speciellt men med en god 
dressing och en krispig yta blev den ändå helt ok!

Greenborgare Smak Lukt Utseende Komfort Betyg
R 3 2 1 4 2.5
E 3 2 2 4 3
J 3.5 3 1 4 3

P 3 4 1 2 3

Crispy-mexican borgare:  
Briochebröd, Pepper jack-ost, bönborgare, gurka, rödlök, isbergs-
sallad och Spicy Originaldressing. En nykomling till MAX-famil-
jen (Lakto-ovo)

R: “Själva borgaren smakar väldigt mycket, lagom spicy. Men är 

osäker på hur tilltalande smaken egentligen är. Är trots detta ändå 
godare än Greenborgaren.”

E: “Härlig mexikansk1 smak, men kunde varit fyra om det inte 
var för att man trodde den skulle va krispig. Hade för lite sås!”

J: “Smakade mycket och som förväntat (mexikanskt¹). Dock inte 
så krispig.”

P: “Jag tror Humle och Dumle satt på påsen för deras borgare 
var superfula. Ordentlig smak men inte så god sådan! Luktade 
mexikanskt¹ men var ganska trist. Kul med gurka på borgaren 
men den gled snabbt ur brödet så fick ändå inte smaka på den… 
Kanske vart bättre om ingen suttit på den innan?”

Kommentar: Lite mer delade meningar på Crispy-mexican 
borgaren, där Phil bara gav den 2/5 toast medan vi andra gav 
3/5 toastar. Trots detta var kommentarerna till stor del eniga 
gällande smaken, som har viktats tungt i alla våra betyg, där 
enda skillnaden var att den inte passade Phil riktigt lika bra. 
 
Crispy-mexican Smak Lukt Utseende Komfort Betyg
R 3 3 1.5 2.5 3
E 3 2 2 4 3
J 3.5 3 1 4 3
P 3 3 2 2 2

BBQ Sandwich  
Friscobröd, BBQ pulled Oumph!, rödlök, isbergssallad, 
jalapeños och äggfri majonnäs. En nykomling till MAX-familjen 
(Vegan)

R: “Otroligt kladdig att äta men det går ändå inte att undvika 
kladd med någon borgare så det är lika bra att götta ner sig or-
dentligt! Jag gillar oumpfen väldigt mycket och tillsammans med 
dressingen blir smakupplevelse mycket god!”
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E: “Luktade jättegott och jag ville hugga in direkt! Smaken var 
god och hamborgaren var stark (bra när man är lite förkyld). Den 
var svår att äta för att den var kletig men sås är gott.”

J: “Rätt stark och gott friscobröd men är typ inte hamborgare 
längre.”

P: ”Hamborgare är nog inte tänkta att kollas på, eller så curb-
stompade Ragge ut sin frustration på borgaren innan testet. Den 
luktade tveksamt men smakade fantastiskt! En stark hetta i mun-
nen som jag misstänker kommer kännas på bakvägen ut ikväll!”

Kommentar:  
Borgaren som är min personliga favorit, och som även Emma och 
Phil uppskattade mycket! Men som vi kan se på Jessicas betyg är 
inte denna borgare för alla och för att få njuta av denna borgare 
måste man offra sig på ett par fronter. Det ser för det första ut 
som att borgaren håller på att kräka ut sitt innehåll, för de andra 
blir du otroligt kladdig och för det tredje skiter du lava dagen ef-
teråt. Men är du redo för en smakupplevelse så är detta borgaren 
för dig!

BBQ Sandwich Smak Lukt Utseende Komfort Betyg
R 4.5 4 2 1 4
E 3 5 2 2 3.5
J 3 4 2 2 3
P 5 2 2 :( 4

Halloumiborgare  
Briochebröd, jalapeñosalsa, halloumiborgare, tomat, rödlök, 
isbergssallad och majonnäs. En nykomling till MAX-familjen 
(Lakto-ovo)

R: “Borgaren har den uppskattade haloumi-konsistensen men 
smakar knappt något. Smaken, som dock är väl så god, kommer 
istället från jalapeñosalsan som är en bra blandning mellan söt 
och starkt.”

E: “Borgaren som ser finast ut och enda hamborgaren som hade 
lite konsistens. Sås + halloumi = gott!”

J: “Utseendemässigt såg den 3/5 helt okej ut! God! God dressing 
och mycket grönsaker men kladdig.”

P: ”Halloumiborgaren hade konsistens, de andra borgarna 
var mer kräm än borgare. Smakade bra men var mild och 

icke-exalterande för smaklökarna. Något man äter om man inte 
gillar överraskningar eller roligt.”

Kommentar:  
Även denna borgare fick rakt igenom höga betyg, där även här jag 
måste vara den vettiga och ha ett något lägre betyg. Provsmakarna 
var inte helt eniga i frågan vad som gjorde borgaren god, men då 
jag ätit denna vid ett tidigare tillfälle kan jag ställa mig bakom 
Phils ord att denna kan vara för den som vill ta det säkra före det 
osäkra! 
Halloumiborgare Smak Lukt Utseende Komfort Betyg
R 3.7 2 3 2 3.5
E 4 2 4 3 4
J 4 3 3 2 4
P 4 4 4 1 4

Slutgiltig favorit:

Ragge: BaeBQ Sandwhich oh yeeah! 

Emma: Kan inte bestämma sig, så både BBQ Sandwich och Hal-
loumiborgaren.

Jessica:  Halloumiborgaren (men tycker pommes är godare än alla 
borgare).

Phil:  Halloumiborgaren, för han är tråkig. 

__________________ 

1 Smygrasist
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Tildes Frågespalt

The Valen Åke Story

Vem fan är du ens?// En Förvirrad Nollan 
Jag är Tilde, fysikteknologsektionens kräldjur tillika slang. Om 
du inte har träffat mig så är det för att kräldjursvårdaren aldrig 
tar med mig ut. Om du gillar slang mer än Jokern så borde du 
söka kräldjursvårdare! Det är faktiskt den viktigaste funktionärs-
posten på sektionen, för vad vore sektionen utan sin slang? Och 
vad vore slangen utan sin vårdare? 
Upplysande hälsningar, ~

Är det jobbigt att inte kunna hålla kvar mat i magen? Hur 
länge sen var det du hade en vätska i dig? // Hungrig & 
Törstig 
Jag äter inte mat, jag är en slang, vi är gjorda för vätska. Om du 
inte menar typ soppa? Inte ett fan, soppan brukar fastna och sen 
möglar det. Man skulle kunna tänka sig att det går att skölja en 
slang ganska lätt men det är tydligen för jobbigt. Dricka är mer 
najs. Jag får dock typ aldrig någon dricka, det blir tydligen för 
slabbigt. 
Hungriga hälsningar, ~

Vad tycker du om redaktionen? // Redaktionen 
Redaktionen är den helt klart viktigaste posten, och gör enbart 
bra saker. Det är därför han får skriva mina svar. Jag ska också 
inte glömma att nämna att han är fruktansvärt intelligent, 
trevlig och framförallt snygg. Nämnde jag ödmjuk? 
Ärliga hälsningar, ~

Vad tycker du om F-inf-ormen? Det vore jättegulligt om ni 
blev ett par! // Ert Största Fan 
Wow, jag visste inte att folk ens visste att jag fanns, ännu min-
dre att jag hade fans! Jag vill inte skvallra för mycket men det 
kan hända att det är något på gång, nu när min vårdare också 

är chefredaktör i Finform… Håll utkik efter nästa nummer! Det 
temat kan leda till ett och annat ;) 
Smickrade hälsningar, ~

Du är ju en slang, så, ärligt nu, har “slangens” storlek bety-
delse? // En Som Undrar om Storleken Har Betydelse 
Det beror på vad du menar med “slangen”. För en riktig slang så 
har storleken betydelse, och ju längre desto bättre. För en slang 
som mig så ska man ju helst vara lagom lång, är man för lång så 
är man bara otymplig, och är man för kort så räcker man inte 
till. 
Stora hälsningar, ~

Har du någonsin blivit körd i tvåan? // Anonym Bilnisse 
Det är väl klart jag har? Jag har varit med så pass länge att det 
borde ha hänt någon gång. 
Anala hälsningar, ~

Intervjuare: Jesper Johansson

Text: Jaktjur

Vill du ställa en fråga 
till Tilde? Maila  

finform@ftek.se. 
Tilde har gått här 

så länge att hon nu 
är expert på allt, så 
ingen fråga är för 

liten och ingen slang 
är för stor för henne!

Valen åke är Fysikteknologsektionens enda bekräftade hedersmedlem. Han valdes in den 8e 
maj 1990, men trots att många nollan har gett honom en nollbricka så är det väldigt få, för-
modligen ingen, på sektionen som vet varför just den här valen är en hedersmedlem.

Finformredaktionen har gjort en djupdykning i arkiven, tillsammans med styrets sekreterare 
(som inte har valt att vara anonym) för att få reda på sanningen.

Valen Åke flöt in död mot Träslövsläge utanför Varberg den 20e december 1989. Den luktade 
något fruktansvärt, då den hade varit död i några veckor. Man gjorde avgjutningar på de 
häftiga kroppsdelarna och tog tillvara på skelettet. En Åke Melin var inblandad och Finform-
redaktionen spekulerar i att det är så valen har fått sitt namn.

Det kan tyckas lite märkligt att en sådan val är hedersmedlem på Fysikteknologsektionen, 
och det stämmer. Motiveringen till att Valen Åke blev vald som hedersmedlem är som följer: 
“Valen, som nu ju redan var både benad och rensad, faktiskt redan genomgått valbered-
ningen."



21LP4 2016 Vad är långt och hårt och har sperma i sig? En gurka.

Invalda



22 FINFORMJag har några kompisar jag testar mat med. De är mina smaklökar. 

Ett nytt bättre FinForm
Chefredaktör 

Jokern 
Möt vår store ledare, Johan Carl Särnbratt, Finforms chefredaktör. För att 
vara helt ärlig så är han den enda som faktiskt gör någonting i Finform, så 
det är mer korrekt att säga att han är vår lille slav. Han är sex år gammal 
och har tidigare suttit i FARM, F6, SNF, Blodgruppen och Finform. (Vilar 
han aldrig?) Det här är alltså hans andra vända i Finform, han tycker det 
är så kul att sitta i InDesign och göra layouten att han inte kunde hålla sig 
borta utan bestämde sig för att sitta ett år till. 

Värt att nämna är att Jokern är en antik relik som är född på 80-talet. Fråga 
honom gärna om 80-talet! Han är typ en expert.

Bästa Band: Depeche Mode

Materialansvarig 
Materia

Vår Materialansvarige är den enda av oss som inte har varit sektionsaktiv innan. 
Han har hand om hela Finforms ekonomi, så utan honom skulle det inte kun-
na bli någon tidning, för ingen annan vet hur man betalar en faktura. Just nu 
är han solbränd, så man ska inte lita på honom när det är bra väder. När det är 
dåligt väder är han som en klippa, blöt!

Matgnäll: Utländska jordgubbar, persikor, aprikoser, nötter, körsbär, laktos, 
kiwi, potatisskal, morotsskal och en massa annat som han inte orkar komma 
ihåg.

Favoritkurs: Expfys

Högerhand, Vänsterhand, Fader Abraham 
Phil, Ragge & Edu

Phil, Ragge och Edu bildar tillsammans en smashig trio, och utgör Jokerns höger-
hand, vänsterhand och Fader Abraham. Utan dessa skulle inte Jokern kunna skicka 
in Finform till tryck och då skulle det inte bli någon tidning. Alla tre är fyra år gamla 
och de har varsin FnollK-overall. Ragge äger också en FOC-keps.

Edu har fått för sig att hans post inte är Fader Abraham utan Statistikchef, vilket 
faller på sin egen orimlighet.

Sämst I Test: Ragge 
Bäst på Smash: Phil Sämst attityd och äckligast andedräkt: Phil 
Bäst Skägg: Edu

I det första utkastet till den här texten blev Phil besviken över att hans kassa attityd 
och dåliga andedräkt inte nämndes, därför gör vi det nu. 

Text: Redaktionen
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Finforms experimentpatrull består av den extremt statiska duon Emma 
och Jessica, som aldrig har observerats mer än tre meter ifrån varandra. 
Många spekulerar i att de är en sorts ny livsform som härstammar ifrån 
partikelfysiken, Homo Sapiens Kvarkus. De sitter just nu tillsammans 
(!!!) också i SNF och är även de fyra år gamla. Utan finforms experi-
ment skulle vi inte få några anslag, och då skulle det inte bli någon tid-
ning. Risken är dock ändå att vi inte får några anslag eftersom Humle & 
Dumle är extremt veliga och aldrig kan bestämmma sig.

Bäst på allt: Båda 
Sämst på allt: Båda

Hur jag flydde från Irak? Iran!

Johanna the Hutt
Den extremt fotogeniska Johanna är sektionens fotograf. Hon 
är extremt viktig för Finform för utan henne skulle vi inte ha 
någon framsida, och utan en första sida kan det inte finnas 
en andra sida. Utan henne skulle det därför inte bli någon 
tidning. Förra året satt hon i FnollK. Hon är den yngsta i fin-
form, bara två år gammal!

Citat: Ah! Dada Nanichimo ooneetah!

Redaktionen 

Jaktjur

Jaktjur utgör hela Redaktionen, och är därför den klart viktigaste delen av Finform. 
Det är bara nästan en lögn att säga att han skriver alla texter i Finform. Utan honom 
skulle det därför inte bli någon tidning. Han är fyra år gammal och har tidigare suttit 
i SNF. Han gillar saker som är bra att gilla och att skriva om sig själv i tredje person.

Person: Tredje, eller högre.

Humle & Dumle, Eva & Adam, Ask & Embla, Person & Böiers 
Emma & Jessica



24 FINFORMSpaden var en banbrytande uppfinning.

Långsökt Korsord
Skapat av: Johan Särnbratt

Litet Korsord
Skapat av: Jokern

Här har vi ett klassiskt FinFormskorsord, det är faktiskt 
lösbart. Om ni lyckas lösa det så kan det ändå vara en 
utmaning att förstå alla ledtrådar.

Ett litet korsord är en precis lagom utmaning 

för dig som inte har så mycket tålamod.

Pyttelitet Korsord
Skapat av: Jokern

Ka
ffe
O
lle
kt
iv
et



25LP4 2016 Efter ditt första barn blir din livsuppgift uppenbar. 

Barnkorsord
För dig som inte kan läsa 
men ändå kan skriva har vi 
här det perfekta korsordet 
till dig.

För er som kan läsa 
lite så har vi även ett 
korsord för er

Skapat av: Humle & Dumle



26 FINFORM26 FINFORMOavsett hur snäll du är så är tyska barn snällare. 

Dumväst
Hur står det egentligen till, är dumväs-
ten en rolig ploj för en galen sekt, eller 
finns det en hel hundkennel begraven i 
invalen? Följ med i denna inblick i den or-
ganiserade kriminaliteten för att få reda 
på sanningen. 

Jag förstår fortfarande inte varför de gjort 
en så publik grej av dumvästen när de i öv-
rigt inte vill ha insyn i sina ljusskygga ope-
rationer. Kanske är det en del av planen, 
för vem hade någonsin gissat att något 
så… dumt försigick i det annars så komis-
ka plagget? Djupa och svåra eftersökningar 
hade gett mig ett spår och till slut lyckades 
jag stämma träff med ett av ansiktena på de 
som ibland kallas “De Dumma”. Han gick 
med på en intervju1, och vi stämde träff på 
en pub en vanlig fredagskväll.

När jag kom till den sunkiga källarlokalen 
satt han ensam vid bardisken, väldigt nära 
bartendern som i sin sunkiga DP-overall 
putsade en smutsigt ölburk med den väl-
digt smutsiga ärmen. Raginator hade inte 
sin väst på sig, men jag kände igen honom 
från dumvästinvalen han hade vunnit. 
Mina eftersökningar pekade på att han 
hade nått toppen genom att ha infiltrerat 
ett möte och nyligen aktuell igen för att ha 
förnedrat den japanska Yakuzan. Osäker 
på varför jag inte hade krävt mer neutral 
mötesplats så slog jag mig ned och bestäm-
de mig för att spela ovetande om det liv 
som följer med västen: “Hur känns det att 
ha vunnit dumvästen två gånger? Skulle du 
säga att du kan vara den dummaste perso-
nen på sektionen just nu?”. Ragge tvekade 
innan han svarade, antagligen osäker på 
hur mycket jag visste: “Nej, jag har bara 
varit dum två gånger på fyra år. Lite otur 
när man tänker har väl alla?”.

Jag bestämde mig för att småprata lite 
innan jag ställde nästa fråga, denna gången 
fanns det dock ett större djup i frågan: 

1 Anonymt såklart, så endast pseudo-
nym används i texten.

“Har du några tips på hur man skall göra 
för att få dumvästen?”. Han kollade runt i 
lokalen så att ingen annan hörde. Barten-
dern hade nervöst flyttat sig till en annan 
del av baren så fort han hörde ämnet på vår 
diskussion. Ragasaurus Rex svalde frågan 
med sänke och allt: “Att ha dåliga vänner 
är en bra början. Första gången behöver 
man dåliga vänner och för mycket tillit. 
Har man väl fått den en gång är man fast 
sedan, då ser de dåliga vännerna till att hål-
la sig i närheten.”. Jag förstod nu att detta 
var en man som ville ut, som hade fått 
nog. Jag pressade vidare: “Vad känner du 
när du tar på dig västen?” och hoppades att 
han skulle berätta mer om vad som doldes 
i invalen. Det syntes att han var rädd för 
att prata om det: “I början var man stolt, 
det var roligt. Men det är annorlunda nu, 
oftast ‘glömmer’ jag att ta på mig västen. 
Men man blir ofta påmind av andra när 
det händer.”.

Pipandet från kodlåset till dörren gjorde 
oss uppmärksamma på att någon var på 
väg in, och Ragamuffins blick slog mot 
dörren tills den öppnades. På väg in var 
PK-polisens överste, MK-ordföranden. 
Ragrrrrr var synbart nervös och stirrade 
rakt ned i bardisken. Jag hoppades att 
hon inte skulle känna igen oss. Tack och 
lov gick hon rakt förbi oss, fram till bar-
tendern och frågade om “insyning”. Från 
bartenderns vaga svar förstod jag att vi inte 
hade lång tid kvar att prata på. Jag pres-
sade: “Vilka mer är inblandade, vad har ni 
för verksamhet?”. Svaret från Ragnarrök 
kom snabbt: “Alla med dumväst är med 
på det! Nioreh har langat, vi har tvättat 
pengar i Tallin, skrivit ut stora labb-pm, 
allt! Värst av allt är ändå...” när han avbröt 
sig mitt i meningen. Någon hade lagt en 
hand på hans axel. Bakom honom stod 
självaste $mörgås, som sade: “Du har sagt 
tillräckligt nu.” Han nickade åt mig: “Gå.” 
och när jag lämnar lokalen ser jag hur fler 
dumma går fram och övertalar RAG²E att 
arra ohmsits.

När jag vandrade hemåt så kunde jag inte 
låta bli att översköljas av en nyvunnen för-
ståelse. Varför skulle någon...

• … Tro att pasta växer på träd? 

• … Lägga sin mobil på spårvagnsräl-
sen? 

• … Slänga allas nollbrickor?

• … Skriva fel tenta? (Detta verkar vara 
någon sorts mystisk ritual, då den 
hänt ett flertal gånger.)

• … Köpa buttpluggs till ett pris av 
4200 kr, som gåva till en annan 
förening?2

• … Be DKV att elda upp ens sko?

• … Nominera sig själv till dumväst?

• … Utse sig själva till dumma?

• … Inte veta vilken val som är Åke, när 
man sitter i FnollK?

• … Baka kladdkaka, på snedden?

• … Äta två liter linssoppa?

• … Dra brandlarmet, tre gånger?

• … Inte kunna öppna dörrar?

• … Försöka köpa spårvagnsbiljett av 
en vän?

Kanske är det så att dumvästen inte är ett 
val? Som en vis man en gång sade “Du väl-
jer inte dumlivet, dumlivet väljer dig.”

2 Den här vann teknkiskt sett inte, 
men Finformredaktionen tycker att den 
borde ha vunnit.

Skapat av: Simon Johansson
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Finform hör dig!

Jag fick sparken från kalenderfabriken för jag tog en ledig dag. 

“Jag glömde bort att man kunde fouriertransformera” 
-Peking under fouriertentan

”Jag måste ändå ge Tilda att hon är lite vettigare än Do-
nald Trump”  

-Crill om sin ordförande

”Mina F:are ska inte ha någon enkel kurs”  
-Jana (enligt ansvarig för Grundläggande Datorteknik)

“Det är inte stöld om man får betalt för det ” 
-Jokerns åsikt om att ta andras saker

“Den är skriven för gymnasieelever och politiker.” 
-Björn Wikman, miljöfysik om litteratur om energi

“Aspar är inte människor”  
- Strali om sin väg till makten

”Vi kommer ändå inte ha nåt att göra typ” 
-Edu om mottagningen

“Så fort jag somnar, då sover jag!!”  
-Jessica om hur hon sover 

 
-“Fångar du mig om jag hoppar? “ 

-”Ja, på bild. Kanske.” 
Någon svarar på Edus fråga på ett berg 

“Jag försöker verkligen, men jag kissar bara ut allt igen.” 
- Emma om rekommenderat dagligt vattenintag

“Hur gör man ett snett snedstreck åt andra hållet?” 
-Crill för protokoll på Fnollkmöte

“Det är inte mobbing så länge de flesta har roligt” 
-Jokern 

 ”Jag vill inte ha DP, jag vill ha dick”  
- Pernilla på konferensresa

”Man blir så förvirrad av stora ord när man är från norr-
land”  

- Grynet

”De visste ingenting då”  
- Wåhfflan om 70-talet

“Är det mycket sprit i, eller är det lite sprit i? För det är 
gott i alla fall “ 

- Pernilla Tanner

“Jag är tre år äldre ibland, men inte alltid “ 
- Christian Garcia

”Jag skall svälja!” 
- Jessica, väldigt taggad på Gasquen

“Jag vet inte om det är tofsen i mitt hår som drar i mig 
eller om det är jag som är full och drar i tofsen “ 

- Oscar Shao

“Jag glömmer bort ibland att ni lever i 3 dimensioner” 
- Ragge

“Citaten brukar ju bara ta en halv sida, så då får vi plats 
med hur många som helst.” 

- Jaktjur

“Du är som den hund jag aldrig haft” 
- Virre (om hennes katt?)

“Det är det som är bra med drunk driving!” 
- Gus, om Virres katt.

”Vi jobbar på att få upp den ” 
- Gus, om Virres katt

”Det här är jätteskönt. Har du sett min navel eller?” 
- Wello, till Virres katt

“VA? Ligger inte 0 mellan 1 och 5?” 
- Jessica om betygskalor

”Det har funnits ganska mycket väta på Mars” 
-Mars, om sig själv

”Det är varmare än kallt”  
- Fanny om element

Har du hört något annat roligt? 
Maila FinForm: FinForm@ftek.chalmers.se



Gör ditt 
eget val!

Gör din 
egen val!


