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Du vet att du är Nollan när…

Ledare
Text: Johan Särnbratt

Hej Nollan och alla andra fysiktekno-
loger.

Den senaste månaden har varit speci-
ell. Den har antagligen varit extra spe-
ciell för alla er som precis börjat. För 
ni har för första gången fått smaka på 
vad Chalmers har att erbjuda, med  in-
tensiteten av en käftsmäll1 har FnollK 
Nollat er. Ni har fått bada bastu, leta 
skatter, gasque:a, lajva och massa an-
nat. Vi har (med hjälp av er) samlat 
massa bra bilder som förhoppningsvis 
återupplivar massa bra minnen.

När detta nummret släpps har ni fått 
vila i knappt en vecka. Kanske har ni 
redan känt av tomheten som uppstår 

1 En sån där bra käftsmäll, fylld med 

kärlek och vitaminer.

när alla arrande föreningar vilar2. Passa 
på att njuta av detta lugn, det roliga 
kommer tillbaka snart och plugget 
kommer fortsätta kräva energi. Har du 
ändå tråkigt så rekommenderar jag att 
du läser alla gamla FinForm.

Den senaste månaden har varit spe-
ciell för mig också, av nästan motsatt 
anledning. Detta var min sista mot-
tagning som student, sista gången 
jag phaddrar, sista gången jag arrar 
en överraskningssittning. Då jag för-
hoppningsvis har klippt mig och skaf-
fat ett jobb till nästa år. Jag minns min 
egen Nollning (som det hette på den 
tiden) inte som om den vore igår, mer 
som om den var väldigt väldigt läng-

2 Förutom vi som släpper en tidning och 

DP som just nu arrar dup 

esedan, men fortfarande väldigt min-
nesvärd. Den är antagligen fortfarande 
min intensivaste månad på Chalmers, 
Trots att jag har arrat en mottagning 
som F6, bussat folk till Genève som 
FARM, gått på fler sättningar än jag 
kan minnas och under vissa perioder 
haft dubbelt så många pluggtimmar 
som sovtimmar. 

Jag hoppas era kommande år blir 
minst lika intressanta som mina. Lyck-
önskningar från en gammal Blodba-
garSNFin2FARM6-patet.

Bild: Jesper Johansson
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Jana Madjarova
PROGRAMANSVARIG  FÖR TEKNISK FYSIK

Johan Jonasson
PROGRAMANSVARIG  FÖR TEKNISK MATEMATIK

...du vet vilket mottagningens bästa arr är.

Hej alla F- och TM-teknologer!

Som alltid den tiden på året vill jag börja 
med att välkomna de nya studenterna! Jag 
hoppas att ni kommer att trivas både med 
utbildningen och med det sociala livet på 
Chalmers. Jag har ju redan träffat er ett 
antal gånger, och jag är imponerad av er 
nyfikenhet och er positiva inställning till 
studierna. Se till att behålla dem! För att 
öppna en parentes, jätteroligt att åter kun-
na läsa sig till vad folk heter på deras noll-
brickor. Ryktena om att jag kan allas namn 
är naturligtvis starkt överdrivna, men jag 
uppskattar att kunna lära mig åtminstone 
några stycken.

Förhoppningsvis har ni alla haft en un-
derbar sommar. Själv har jag bland annat 
varit i Hong Kong, koordinator (domare) 
vid den Internationella matematikolym-
piaden. På plussidan, det gick mycket 
bättre för Sverige än det har gjort de se-
naste 20 åren (eller mer). På minussidan, 
båda lagmedlemmarna som slutade skolan 
i våras har valt att läsa utomlands. Vi har 
bra utbildningar i Sverige (i synnerhet på 
Chalmers, förstås!!!), men gräset är väl all-
tid grönare på andra sidan (i det här fal-
let Atlanten). I Hong Kong fick jag bland 
annat vara på University of Science and 

Technology, ett universitet som vi har av-
tal med. Det var roligt att se en högskola i 
Asien där många F-are tillbringat ett år av 
sin studietid. Annars kan jag säga att man 
efter ett tag i hettan och fukten där lär sig 
uppskatta klimatet hemma …

Terminen rullar redan på med föreläs-
ningar, rättning, möten och annat. En sak 
som återupptas efter sommarlovet är kurs-
utvärderingarna. Tyvärr har jag återigen 
anledning att kommentera den låga svars-
frekvensen. En sak som verkligen oroar 
mig är att jag har hört sägas att man kan 
vara riktigt missnöjd och ändå inte fylla i 
enkäten, bara för att man inte orkar tänka 
på kursen. Ni måste vara medvetna om att 
enkäterna och utvärderingarna är ert sätt 
att påverka utbildningen, och att många 
kurser förbättrats avsevärt under årens 
lopp just med dessa utvärderingar som 
grund. Alla synpunkter leder inte nödvän-
digtvis till stora förändringar, men sådana 
kanske inte alltid behövs. Mycket ofta har 
man lätt kunnat göra små saker som gag-
nat såväl studenter som lärare.

Något annat vi kommer att återuppta i år 
är frågan om studieresorna till CERN. Vi 
hoppas fortfarande att dessa så småning-
om kommer att locka fler teknologer.

Vad annat? Jo, nu i augusti såg jag vårens 
F-spex tillsammans med nollan. Jättero-
ligt! Ni är verkligen superduktiga. Jag kan 
bara upprepa vad jag sa vid 60-årsjubileets 
firande, jag är riktigt stolt över er.

Jag önskar alla ett framgångsrikt och roligt 
läsår!

Jana

Ett nytt läsår har börjat. För egen del har 
jag varit tillbaka på jobbet i tre veckor och 
semesterslutsmelankolin börjar släppa. 
Det är faktiskt riktigt roligt att vara till-
baka. Inte minst är det väldigt trevligt att 
välkomna de nya studenterna.

I år har 59 TM-studenter tagit sin plats 
i anspråk. Det är aningen fler än vad det 
varit de senaste åren, men vi har ändå en 
antagningspoäng som är högre!

Vi har lite nyheter i år. Den största för-
ändringen i årskurs 1 är att TM har infört 

SI-verksamhet. Ni kommer att få mer in-
formation kring detta och här vill jag bara 
starkt rekommendera att ni utnyttjar den-
na möjlighet att arbeta med problemlös-
ning i samarbete med era medstudenter på 
programmet och dessutom få lära känna 
varandra.

Nytt och spännande för i år är också de 
förändringar i kursutbudet i åk 2 som sjö-
sätts i läsperiod 3. Mer om detta i senare 
nummer.

Till sist: välkomna!
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Välkomna Nollan! I skrivande stund på-
går mottagningen för fullt. Det har bas-
tats, pubbats och suttits i tre glada veckor. 
Säkert är också att mottagningens fjärde 
vecka även den innehåller de allra bästa 
arren. Även efter mottagningens slut så 
kommer det finnas mycket spännande att 
se fram emot. Vi är mycket glada att kun-
na ta emot just er till Chalmers bästa och 
svartaste sektion!

Vi är sektionens styrelse, kort kallat Sty-
ret. Vi sköter sektionens administration 
och ekonomi samt agerar som sektionens 
ansikte utåt, då i synnerhet mot högsko-
lan. Det är också vi som driver sektionens 
utveckling framåt, genom att leda arbets-
grupper och stötta våra kommittéer. Mer 
om det arbetet kan du läsa om i nästa 
nummer av Finform.

Några saker bör ni dock lägga på minnet 
redan nu. Sektionen har en viss närvaro på 
internet, både i form av en facebooksida 

och vår alldeles egna webadress, www.ftek.
se. Sväng in där och gilla Fysikteknolog-
sektionen på Facebook för att försäkra dig 
om att du inte missar något som händer 
på sektionen! Om du har andra frågor om 
sektionen, tveka inte att maila styret@ftek.
chalmers.se.

Något annat som man bör känna till är 
sektionsmötet, sektionens högst beslutan-
de organ. En gång per läsperiod arrangerar 
vi dessa, där alla sektionsmedlemmar kan 
närvara med röst- och yttranderätt. Un-
der dessa möten så behandlar vi motioner 
som har kommit in och sköter inval till 
sektionens många kommittéer och funk-

tionärsposter, samt mycket annat! Årets 
första sektionsmöte äger rum i mitten av 
läsvecka 6, och där skall bland annat en 
årskursrepresentant för årskurs ett väljas in 
till vår studienämd SNF.

 Vi ses där!

Med det meddelandet får vi avsluta denna 
notis. Återigen, välkomna. Ni har fem fan-
tastiska år framför er!

...du snittar 5 timmar sömn per natt.

Kärnstyret
FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

Hej kära Nollan!

Det är vi som är Studienämnden vid Fy-
sik, SNFTM. Studienämndens huvudsak-
liga syfte är att bevaka och granska utbild-
ningen på F och TM, och förhoppningsvis 
har ni stött på oss under mottagningen! 
I första läsveckan har vi arrangerat vårt 
cocktailparty, och i skrivande stund; mat-
tepuben! 

Och en sådan respons vi har fått! Cocktail-
partyt återkommer varje läsperiod, men ni 
slog alla tidigare rekord och tre dagars mat 
försvann i ett nafs! Mattepuben hade den 
mysigaste atmosfären under mottagningen 
och folk pluggade långt in på kvällen. Den 
fick så goda recensioner att vi överväger 
fler…! Nollans glada humör och uppslut-
ning har gjort er en glädje att arra för.

SNF är dock ingen festförening. Alla kan 
vända sig till oss vad gäller exempelvis frå-

gor om sina studier, kritik mot kurser 
och administration, samt den studie-
sociala miljön. Talar läraren för lång-
samt? Följer examinatorn inte kurs-
planen? Vilka rättigheter har du vid 
tentamen? SNF är den största kom-
munikationskanalen mellan studenter 
och programmet, och vice versa.

Är SNF ett glorifierat elevråd? Knappast, 
SNF gör faktiskt en hel del! Exempel på 
vad vi praktiskt gör, är att samordna kurs-
utvärderingar. Under varje kurs behöver vi 
två kursutvärderare, som kommunicerar 
klassens åsikter till föreläsaren – fysiktek-
nologsektionen har en stolt historia av att 
vilja förbättra sina studier!

Tycker du att SNF låter intressant? I så fall 
rekommenderar jag att ni söker årskurs-
representant hos oss. Vi behöver en re-
presentant i första årskursen som kontakt 
med alla nyantagna. Man får ta del av vår 

övriga verksamhet, samt vår sjukt härliga 
förening. Har ni frågor? Släng iväg ett mejl 
till snf@ftek.se!

Tagga resten av er studietid, den kommer 
bli bäst.

/Victor Wåhlstrand Skärström

Ordförande
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FnollK
Under fyra veckors tid har FnollK ge-
nomgått en livsstilsanalys. Resultatet av 
denna studie publiceras för första gången i 
Finform, var god se fig 1-4. Vill du också 
lära dig göra professionella stapeldiagram, 
aspa FnollK.

FYSIKTEKNOLOGSEKTIONENText: Anna ”Crill” Carlsson

Text: PReben

Vet du vad alla teknologer gillar? En riktigt 
god topplista. Top 3, top 5 eller varför inte 
top 1 – alla är uppskattade. Musik, mat-
rätter, månlandningar. Ju mer jag tänker 
på det, ju mer inser jag att nästan allt är 
bättre i en topplista.

En minst sagt tveksam topplista är den 
över dåliga idéer. En särskilt tveksam 
topplista är den över våra dåliga idéer. Ett 
tveksamt forum för denna topplista är 
FinForm. Dessa tveksamheter förkastas i 
och med detta.

Tillåt mig att presentera:

 

F är en synnerligen modern sektion, men 
ännu har ingen uppfunnit en FinForm 
med inbyggd trumvirvel. För full effekt 
bör läsaren förse sig med en själv.

På tredje plats: ”Opium”.

Nej, naturligtvis inte drogen. Det är väl 
inte på tredje plats den skulle hamna. Nej, 
det är namnet som menas.

Opium är en fantastiskt trevlig person 
med många bra inlägg i samhällsdebatten. 
En klok och vis man bortom sina år. Stora 
biceps har han också. Men helt ärligt, om 
du ska komma på ett substantiv som bör-
jar på O, ta ogräs. Eller oligarker. Eller ost. 
Osmaner. Orkidéer. Ozonlagret. Ormar! 
Orten. Ozeloter. Otur. Ondska. Ordinära 
differentialekvationer.

Inte gärna opium va.

På andra plats: Grenadine och jord-
gubbssirap. Inte i sig problem. God smak. 
Vettiga att ha i saker som ska smaka gott. 
Men definitiv problematiska. Tröga väts-
kor. Kletiga. Dåliga för levern.

Också dåliga på höjd. De ska förvaras lågt. 
Eller i alla fall på en höjd som är lagom för 
dess förpackning. I synnerhet ska de inte 
förvaras på en sådan höjd att om de faller 
så går de sönder.

De är nämligen dåliga, inte minst, på gol-
vet. Utsmetade under sittplatser. Dåliga 
under kylskåp. Extra dåliga blandade med 
glitter. Svårbortmoppat. Inte direkt kul 
moppning. Inte en sån det-var-värt-det-
moppning. Inte en vi-gör-det-en-gång-
till-då-moppning. Snarare en kan-du-inte-
hoppa-måste-du-moppa-moppning.

Här uppmanas läsaren ta till sin finaste 
trumvirvel.

På första plats: Provhävfet. Hela F6s bi-
drag.

Ganska ofta handlar en bra idé om att 
kläcka många dåliga idéer först. Här var 
det ändå 8 olika häv men trots det var inte 
en enda bra idé. Jag tror att en ursäkt är 
på plats.

Förlåt.

F6 16/17

F6 Top 3 Dåliga Idéer
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FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

...dina drömmar har mottagningslåten som soundtrack.

Dejta DP
DP har lång text

Får tyvärr inte plats här

Men ut och leta!

KaFFeOllektivet

Nya studenter! Kolla hit! Ni har nyligen varit med om fyra intensiva veck-
or där ni inte fick en blund. Eländet tar inte slut. Ni måste upp tidigt för 
att hinna till föreläsningen och stanna sent för att plugga bevis, och kanske 
den lille capsen. Hänger ögonlocken? Lockar tuppluren lite för mycket? 
Men det finns en räddning! Vi i Kaffeollektivet bjuder på det svarta guldet 
varje lunch. En kaffe som piggar upp och gör din eftermiddag till en fröjd. 
För att aldrig missa detta igen följ oss på Facebook och Instagram.

Kaffeollektivet, med kaffe i focus på Focus.

Text: Johan Särnbratt, Big data chief analyst

En samling haikus

 LV3
 börja

r

 Mottag
ningen

 är n
u klar

 Hyfs
at br

a änd
å

Vad är log ab?

Gränsen sin x genom x?
Tentan är imorrn

Vårat F Noll Koll

Finfina grafer skickat

Helt utan axlar

Vill du plugga mer?

Nej nej, verkligen inte 

Jag vill ju supa
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Therese Gardell

TT (pronounced Titi) är kortast i Djungelpatrullen. 

Där är hon överflödig. Men om du släpper henne nära 

kan hon visa dig att hon är allt annat än överflödig i 

andra sammanhang. Hennes smak påminner närmast om jordgubbar, kanske är det 

för att hon är så söt. Till hennes repertoar av förmågor hör att blanda sprakande drin-

kar, spela gitarr, dricka vin samt tequila, tillverka klänningar av förbrukade vinboxar, 

filosofiera över livets frågor och bara vara allmänt cool. Bör tilläggas att hon föredrar 

att spotta framför att svälja om hon inte gillar smaken av något.

Martin Gardfjell

Ruski Patruski är en man i sina bästa 

år. Han är oförutsett duktig på att 

jobba med händerna. En av hans specialitéer är att fixa routrar, så om 

du någonsin behöver få din router lagad så är Ruski Patruski aldrig 

långt bort! Han springer snabbt. RusPat har många femmor, men i 

framtiden vill han gärna ha sjuor. Om detta stämmer in på dig, ring 

0738334102 (eller slå sönder din elektronik). 

Traditioner
Text: Philll

Nollan har nu varit på sektionen i flera 
veckor och vet att det finns mystiska folk 
i overaller, men har fortfarande kanske 
inte helt koll på alla konstiga saker som 
händer på sektionen. Varför bär den där 
snubben en ful väst? Har Jokern en slang 
virad runt sig? Det är ingen fara, vi alla 
var förvirrade först och det hör till. En del 
av oss är fortfarande förvirrade, se bara på 
Ragge!

Vi vill inte att ni skall vara förvirrade för 
alltid, så här är en förklaring om olika 
traditioner1 och saker som hör F-teknolo-
gens liv till. Dessa traditioner är uråldriga 
och har pågått i många herrans år, men 
vill du komma på en ny tradition så starta 
en och försök få den att inträffa två gång-
er. Man kan även äska pengar från styret 
om man har en ny tradition att starta som 
gynnar sektionen, till exempel om man 
vill bjuda sektionen på kaffe som Kaffeol-
lektivet gör.

Dumvästen är sektionens bästa och mest 
förfinade form av vuxenmobbing. En 
gång per läsperiod samlas sektionen för 
att skratta åt de dumheter som några få 
(ofta återkommande) dumma personer 
råkar ut för och orsakar. I verkligheten är 
det oftast snällt och oskyldigt, men det är 
svårt att inte få traditionen att låta hemsk 

på papper. Tänk mer “någon berättar nå-
got roligt som hände deras kompis” och 
mindre “någon stackare blir utskrattad av 
hela sektionen”.

Dumvästhistorier gör sig allra bäst berät-
tade från någon som såg händelsen, men 
fungerar också utmärkt återberättade från 
de som var på mötet. Historien blir sällan 
lika rolig om den dumme själv berättar, så 
fråga gärna phaddrar om detaljerna bak-
om dumvästhistorierna! Nyligen utdelade 
dumvästar:

• Olle klädde ut sin mejladress till Jana 
Madjarovas mejladress. DP råkade 
svara till den riktiga Jana.

• Ragge hälsade otrevligt på en utby-
tesstudent.

• Gurkan skrev ut sitt labb-PM i A0-
storlek.

• Nioreh verkade langa öl på Hvit-
feldtska från en skåpbil.

Kräldjursvårdaren är den person som tar 
hand om sektionens kräldjur Tilde. Kräl-
djuret är något väldigt gammalt och väl-
digt fint på sektionen, nämligen en gam-
mal slang. Varför vi vårdar en äcklig slang 

och vad som egentligen runnit genom 
slangen vågar ingen riktigt ta reda på. Allt 
vi vet är att slangen funnits med sektionen 
sedan 70-talet.

Mr. Walker är vad Dragos kallas när hen 
inte är i tjänst. Det ryktas att det finns da-
gar då Dragos lämnar djungeln och går på 
sektionen som en vanlig person.

Bäsk är en stark tradition på hela Chal-
mers. Att “ta bäsken” innebär på F att 
dricka 23cl Bäska Droppar tillsammans 
med ett rått ägg när man är 23 år gam-
mal. Känner du någon som redan fyllt 24? 
Ingen fara, man tar lika många centiliter 
som man har år! Det är lite oklart vad det 
standardiserade alkoholfria alternativet är, 
men 23cl sirap är populärt. Finform före-
slår att späda ut sirapen med tabasco!

Aspning är något man gör om man vill 
ha kul, förbättra världen eller bli lika 
cool som sittande är. Det är under aspi-
rant-perioden man känner på hur för-
eningen/funktionärsposten/kommittén 
är och ser om det är något för dig. För 
många är nollK-aspningen i LP2 den för-
sta aspningen de ser, men förtvivla ej! Ty 
Finform-aspningen slår igång starkt i LP3 
och kommer vara en ledstjärna utan dess 
like!

1 En tradition är någonting som har skett två år i rad, har det pågått i tre så har det alltid varit så.
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It was never my intention that my 
previous artikel (A discussion on fika) 
would get as appreciated as it blev. I 
was simply trying to educate the Fin-
Form reading community. Hur som 
helst, because of this I feel compelled 
to continue my quest to educate you, 
the reader. Let’s begin.

Firstly let’s carefully touch upon the ämne 
of Lagom, and carefully dive deeper allt 
eftersom. Lagom länge is for how long 
we want to snooze. Lagom should be the 
difficulty of a Mek 2 tenta, Lagom is the 
proportions we want in a taco and La-
gom is how hot it should be outside. At 
first glance Lagom seem to be a… Lagom 
amount of some arbitrary unit. The clas-
sical way of describing Lagom is that it is 
not too little and not too much, but that 
it is Lagom. This leaves us with a rather ar-
bitrary intervall1 where Lagom is defined. 
Why is not Lagom an exact amount you 
may ask? Because the exactness of Lagom 
is decided by the prefix used, e.g. ganska 
Lagom, precis Lagom, ganska precis La-
gom, just to name a few. To end this with 
something of substance let’s define Lagom 
as always being the open and bounded set 
that is skilt from too little and too much. 

The necessity in having Lagom as an open 
set will be clear shortly.

Now lets discuss the different kinds of La-
gom. Ganska Lagom is the set which lives 
in the gråzon between too much, too little 
and Lagom. Simply put, when something 
inte är in the set Lagom, but still is not 
too little or too much, then it is ganska 
Lagom. Hence it is obvious that ganska 
Lagom exists on the boundary of Lagom, 
so that the union of ganska Lagom and La-
gom becomes a compact set. 

A slightly less used Lagom is maybe 
preciiiis Lagom, and precis Lagom. This is 
my own very favourite version of Lagom 
since it can mean very different things in 
different circumstances. If it is precis la-
gom varmt, den it is… yes i dare say just 
right, perfect. But if it is preciiiis lagom 
varmt den it is veeery close to being cold, 
without being cold! In order to hantera 
this diversity of precis lagom we have to 
redefine our basic assumptions of lagom. I 
lied earlier when i said that Lagom always 
is an open set, in order to simplify mat-
ters. Instead Lagom MAY be an open and 
bounded set, where precis Lagom then is 
the single perfect point in the set Lagom. 

Lagom may however also be a compact set 
and then precis Lagom is exactly the boun-
dary of Lagom.

Now some of you may question the exis-
tence of such a ‘precis Lagom’, that it is 
nothing but a fantasy. In order to remove 
any doubt I will quickly prove its existen-
ce. Firstly we observe that precis Lagom is 
a subset of the set Lagom. Then, since La-
gom is not too much or too little, we can 
use the satsen of mellanliggande värden. 
Satsen om mellanliggande värden says that 
if we have such a set then it follows that 
there must be a point in that set which is 
precis Lagom. Q.E.D.

Sammanfattningsvis I conclude that La-
gom is a complex word with a diversity 
that is unmatched in any other language. 
It’s not just a word, but a concept, an ideo-
logi, a lifestyle that every swede is devoted 
to. Lagom is something that one should 
adopt to every part of ones life. Except 
when one fikar. When you fikar you don’t 
hold back, then you fikar like there is no 
tomorrow.

A discussion on Lagom
A swenglish fördjupning
Analyzing correspondent: Ragamuffin

Erik Persson 

Pastorn är en man med stor ekonomisk framgång. Söker du 

en man som kan försörja dig resten av livet (eller som du 

planerar att mörda direkt efter giftermålet och ta hela arvet) 

så är Pastorn mannen för dig. Hans rödlätta hår tycks glittra i 

ljuset av solnedgången, och när du tittar in i hans bruna ögon 

förstår du att han kommer vara din för 

evigt. Bör även tilläggas att Pastorn är 

längst i Djungelpatrullen…(if you know 

what I mean).

1 notera att det är rättstavat!
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14 FINFORM...du kaoseliminerar.

I och med det nya året så har många nya kommit till sektio-
nen. Det betyder att det kommer många nya som ska nyttja allas 
vår älskade sektionslokal Focus. Det betyder också tyvärr att det 
kommer många nya som inte vet hur man diskar. 

Det tänkte vi Finformredaktionen förhoppningsvis råda bot på 
genom den här informativa artikeln. (Vi behövde också dryga ut 
det här numret.) Har du haft diskmaskin hela ditt liv? Hade din 
familj en privat butler som diskade åt dig? Då är det här artikeln 
för dig! Är du allergisk mot vatten? Då är det här nog inte artikeln 
för dig.

Låt oss komma igång!

Att Diska, En Diskhosion

Borde Jag Behöva Diska Efter Andra?

Nej, se ovan. Ibland händer det dock att folk glöm-
mer att diska efter sig själva. Om man ändå ska dis-
ka mycket disk, exempelvis om du har gjort en stor 
laddning Coq au Vin, så kan du lika gärna ta resten 
av disken. Kom ihåg, eller lär dig nu, att det är tufft 
att diska. Se Figur 2.

Borde Jag Diska Efter Mig?

Ja. Alltid. Se Figur: 1

Figur 1

Figur 2: Bild på de två tuffaste personerna 
på F. Var som Honing och Crill. Ta hand 
om din disk.

Diskmedel
Diskmedel är ett ofta grönt slem som används för att lösa upp fett och 
matprodukter. Man häller det i varmt vatten och vips så har man fått 
diskvatten, som på ett magiskt vis kan lösa upp allt som är antingen 
fett eller vattenlösligt. Då kan man undra, hur mycket diskmedel be-
höver man egentligen för att få till sånt här magiskt diskvatten? Svaret 
är löjligt lite. 

Om du läser den här artikeln och någonsin har diskat förr så har du 
med hög sannolikhet använt alldeles för mycket diskmedel. De allra 
sämsta diskmedlena kräver 5 ml diskmedel för fem liter vatten. På 
Focus har vi Yes, som inte är dåligt, då behövs bara 2 ml per fem liter 
vatten. Det betyder att för att en hel diskho på 10 liter behöver du 
ungefär fyra droppar diskmedel.

På grund av att folk är så fruktansvärt dåliga på att ta diskmedel så 
finns nu bara sprutflaskor med utspätt diskmedel. Här kan man räkna 
att varje fullt sprut innehåller en droppe diskmedel. En gaffel kräver 
alltså inte ett fullt sprut (eller, ve och fasa, ännu fler!), utan du sprutar 
på diskborsten en gång i början. Ska du bara diska till exempel en 
gaffel kan man med fördel hoppas det finns diskmedel kvar på disk-
borsten.

Text: Jaktjur



15LP0 2016 ...du blir livrädd när nån öppnar dörren till en FL-sal.

Rikard Hodzic

Det sägs att Rikard är i ett förhållande, men lyckligtvis tycks det lida 

mot sitt slut. Så nu behöver Rikard någons axel att vila sitt huvud 

mot för att komma över sitt fantastiska ex. För att överglänsa henne 

söker han nu någon som är absolut övermänsklig. Fulländad och 

mer än perfekt på alla vis. Rikard är Fitish, helt oemotståndlig när han 

är insmord i kol, och än hetare insmord i annat. Även Rikard är en 

höjdare på att laga mat, och vad som händer i köket är det ingen som 

vet. Men Rikard gillar att vara under, så om du har en förkärlek till att 

vara ovanpå: satsa på Rikard.  

Hur gör man?
Hur man diskar beror på vad det är som ska diskas, 
och hur mycket. Den här delen täcker vanliga före-
mål så som glas, tallrikar, matlådor, bestick, tänger 
och slevar. Den täcker inte stekpannor! Se den se-
parata delen för stekpannor.

Att Diska Under Rinnande Vatten
Om du har lite disk, typ bara din matlåda och bestick, så kan du 
diska under rinnande vatten. 

För att diska under rinnande vatten sätter du först igång kranen 
på varmt vatten, väntar tålmodigt på att det ska bli varmt någon 
jävla gång. Du plockar upp ditt första offer med din ickedomi-
nanta hand (läs: vänster) och för sedan in disken under vatten-
strålen och tar ut den igen. Stäng av kranen1. Ta sedan sprutgre-
jen och ge din diskborste ett snålt sprut2 med diskmedelsprutan 
(se Figur 3). Tag nu diskborsten (Se Figur 4) i ett stadigt grepp i 
din dominanta hand (läs: höger) och skrubba din disk passione-
rat tills den är ren. Sätt på kranen igen, för du stängde ju av den 
medan du skrubbade, eller hur? För in din disk igen lite snabbt. 
Den är nu ren.

1 Tänk på miljön

2 Se Diskmedel

Figur 3: Sprutmojar på Focus kan ha 
avvikande utseende

Figur 4: Diskborste

Att Diska i Diskhon
Om du har mycket disk, mer än för en person, kan du istället diska 
i fylld diskho. Detta kräver mindre vatten och diskmedel och är 
överlag bättre för miljön. Det går dessutom fortare3.

För att diska i diskhon så börjar du med att skölja av din disk väl-
digt kort under kranen för att bli av med det värsta äcklet. Sedan 
pressar du ner den silformade metalgrejen i botten av diskhon, läg-
ger i all din disk, och fyller på med vatten som är precis så varmt att 
du precis kan ha händerna i det (återigen måste du vänta på att det 
blir varmt någon jävla gång.) Sedan har du i lite4 diskmedel. Fyll 
den andra diskhon med ljummet vatten.

Tag en smutsig diskattiralj, håll den under ytan och med din disk-
borste skrubba den tills den ber om nåd. Lyft sedan över disken i 
den andra diskhon med ljummet vatten, doppa den lite snabbt så 
att du blir av med diskvattnet. Den är nu ren. 

3 Det här är en speciellt bra teknik för dig som alltid diskar under rinnande vatten, oavsett mängd disk. Skäms! (Hint: Humle och Dumle)

4 Se Diskmedel

Rebecka Rilemark

Romero är en underbar person. Hon är 

den vänligaste, mest ödmjuka, fantastiskt 

intelligenta och kreativa person du kan 

tänka dig. Hennes hjärta är varmare än 

solen, och hennes ögon ändrar färg för dig likt en kameleont, men ser igenom 

allt du inte vågar visa, rakt in i din själ. Nu letar hon efter någon att älska 

gränslöst. Någon att vakna bredvid. Någon att kärleksfullt betrakta medan 

denne sover. P.S. Romero är även en höjdare på att dansa på Gasquen, och 

självutnämnd limbo master.



16 FINFORM...du försöker ta reda på FnollKs phaddergrupper.

Carl Jendle 

UFÅ må se stor och farlig ut, men innerst inne är han en 

kramgo nallebjörn som älskar att gå långa solskenspromena-

der. Han har en stor kärlek till djur, särskilt gnagare, även om 

de inte alltid kan visa att det är ömsesidigt. UFÅ är dessutom 

fantastisk på att laga mat och lägger ner sin själ och sitt hjärta 

i allt han gör. Nu söker han dig som kan hantera en man med 

slägga. En fördel är om du är blond, heter Emma och kommer från Värmland. 

Stekpannor

G jutjärn: En stekpanna av solitt järn. Väger mycket 
och håller som följd värme extremt bra1. För att inte 
saker ska fastna i en gjutjärnspanna så krävs det att 
ett lager av fett har täckt ytan. Denna yta bildas na-
turligt bara man använder stekpannan, och är  to-
talt oförstörbar om man inte använder kryptonit, 
det vill säga diskmedel. Du kan alltså använda me-
tallredskap i en gjutjärnspanna, och du kan rengöra 
den med stålull (INTE SVINTO) men du får abso-
lut inte använda diskmedel.

Teflon: En stekpanna oftast gjord i aluminium. Väger lite och blir där-
för varm fort. För att saker inte ska fastna så har metallen täckts av ett 
tunt lager Polytetrafluoroethylene, också känt som just teflon. Detta 
lager är fruktansvärt mesigt, och går sönder av minsta lilla, men det är 
inte fettlösligt. Du får absolut inte använda metalredskap i en teflons-
tekpanna men du ska använda diskmedel när du diskar den. Om du 
ser att teflonet har börjat släppa, det vill säga någon har repat den, så 
ska du inte använda den såvida du inte vill få i dig cancerframkallande 
plast. Du vill inte heller glömma plattan på högsta värmen, eftersom 
Polytetrafluoroethylene inte är stabilt vid temperaturer över typ 200°C 
och bildar cancerframkallande ämnen, som sedan hamnar i din mat2.

Att Torka Din Disk
Man skulle kunna tro att nu när disken är ren så är man färdig. 
Så är inte fallet. När din disk är ren men blöt så tar du en blöt 
handduk från handdukshängaren (nej det finns ingen torr, nej 
det finns ingen som är ren) och torkar av din disk så gott det 
går. Sedan stoppar du in den där den ska vara. Bestick ska vara i 
bestickstället (och man kan strunta i att torka av dem), tallrikar, 
glas och andra prylar ska läggas tillbaka i sitt skåp eller sin låda. 

Observera att du ska torka din disk först när din disk är ren, an-
nars skitar du ner handdukarna ännu mer.

Om du ställer den rena disken på diskbänken kommer nästa 
person anta att du inte har diskat. Då kan du lika gärna inte 
diska alls. Se Figur 1.

Figur 5: Rena handdukar, finns 
inte på Focus, så ta med en egen.

1 Det betyder att när du lägger i för mycket köttfärs åt gången så blir inte stekpannan kall

2 Här är ett ypperligt tillfälle att använda källkritik, för 

bara ett av dem här påståendena stämmer!

Casper Opperud

Om du letar efter en drömprins som rider emot 

dig med sitt långa, lockiga hår lätt fladdrande i 

vinden kan Oppegaard vara din räddare i nöden. 

Hans norska må stundvis vara svårförstådd, men 

Oppegaard kan då visa dig att det går att kommu-

nicera minst lika väl med kroppsspråk. Från de djupa värmländska skogarna 

och de vackra norska fjordarna har denna man vandrat ner till oss med livets 

elixir. Törs du smaka det?



17LP0 2016 ...du hatar mottagningslåten.

Carl Hjalmarsson

Charles är på jakt efter en stark, bestämd kvinna som kan kontrollera ho-

nom. Någon som kan tämja detta vilda nattdjur. Kanske har hans hjärta 

haft många hem, men nu letar det efter ett som varar för evigt och lite 

till. Charles är en erfaren man med stor vishet och många historier att 

berätta. Han viskar dem gärna i ditt nätta öra under sena kvällar i sällskap 

av stjärnornas ljus. Men skynda dig att fånga honom, innan någon annan 

gör det. Gotta catch ‘em all. 

Lukas Nyström

Macho är - sitt namn till trots - en riktig jämställdhetskämpe. 

Ibland kan man se honom spela fotboll och slänga med sitt hår, 

men för Macho är det väldigt viktigt att hans systrar får växa upp 

med samma förutsättningar som han själv. Macho är riktigt duk-

tig på romantiska middagar, särskilt om det innebär Netflix and 

Chilli, eller att äta asiatiskt. Han är en klippa på att få ner jelloshots 

under kort tid och vem vet vad annat han är snabb på att svälja.  

Då varken Bob, Vera eller F-spexen har nå-
gon ny produktion lagom till att tidningen 
ska släppas blir jag tvingad att recensera 
något annat. Den enda uppsättningen jag 
kunde hitta som spelas just nu är en expe-
rimentell sak som kallas “Mottagningen”. 
Jag kallar den sak och inte pjäs eller spex av 
tre anledningar. Den kan knappast kallas 
för pjäs eller spex, då dessa inte brukar vara 
längre än vad man kan se under en kväll. 
Mottagningen däremot varar i hela fyra 
veckor! Hur ska man orka sitta och se på 
något sådant, även om det hade varit bra?

Den andra anledningen är att sättet det 
spelas på. Inte på en scen som man tradi-
tionellt gör med live-skådespel utan med 
hela Chalmers som aktivt område samti-
digt. Både Johanneberg och Lindholmen! 
Då F håller till på Johanneberg finns det 
stora delar av berättelsen som inte går att 
få tag på. Delar av berättelsen som jag 
skulle gissa är väldigt avgörande då jag inte 
förstod mycket, knappt något alls, av det 
som hände. Den tredje anledningen till att 
jag kallar denna uppsättning för sak eller 
spektakel är att det finns 2000 huvudka-
raktärer. Om ni trodde Sagan om Ringen 
böckerna eller Game of Thrones serien 

hade många karaktärer har jag dåliga ny-
heter. Detta i kombination med den ut-
spridda ytan gör att man som sagt missar 
det mesta vad gäller introduktion av ka-
raktärer samt den utveckling som huvud-
personer går igenom. 

Om vi dyker lite djupare i problemen ser 
vi att det knappast funnits någon röd tråd 
genom manus. Kärlek som uppstår eller 
förstörs, eller både och, under en natt. 
Stress över uppgifter och orimliga mäng-
der alkohol och festande om vart annat. 
Det finns så många motsägelser att det 
inte finns en chans att förstå vad för med-
delande Mottagningskommittéen ville få 
fram. Jag förstår att inte alla föreställningar 
behöver ha ett världsomvälvande medde-
lande som tittare kan ta till sig, men detta 
är så spretigt att det enda som ens kommer 
i närheten av lika krångligt är det verkliga 
livet. 

Eller så fick inte alla 2000 manus att arbeta 
med. Med tanke på hur bra Mottagnings-
kommittéen visat att de hanterat logistika 
problem under Mottagningen vore detta 
inte förvånande. Då MK, som de så fint 
kallas, delat ut uppgiften att överse projek-

tet till mindre grupper för att sedan dra sig 
tillbaka och inte ses av någon. Dessa min-
dre grupper har helt olika åsikter om vad 
som borde göras och några kan mycket 
väl ha delat ut gamla manus utan att MK 
kunnat korrigera misstaget. 

Fler saker som inte fungerade som för-
väntat var något som inte fanns med alls. 
För att vara en uppsättning på Chalmers 
saknade både sång och dans någon kom-
petens. Inte ett enda danssteg var inövat 
och all sång var mindre sång och mer skrål 
på en fulsittning. Jag hoppas verkligen att 
detta var helt improviserat, för annars vore 
det helt katastrofalt dåligt.  

Allt som allt, dåligt skriven, dålig sång och 
dålig dans, dåligt utfört av dåliga skåde-
spelare på en dålig scen och ihopsatt av en 
dålig produktion. Resultat, 3/5 helt ok.

Text: Materia

Årets bästa mottagning?

Markus Bertilsson

Makko har längst hår i Djungelpatrullen. Hans favoritfärg 

är tydligen skirt rosa och han älskar allt som är fluffigt (och 

helst ska det glittra). Han är redigt haj på att få saker att 

dunka. Att dunka högt. Dunka och skina så att det känns 

som om hela världen snurrar. Med Makko kan du ta dig 

till nya höjder och smaka på molnen till tonerna av skapel-

sens melodi. Hans spetsprydda lägenhet står just nu redo 

att fyllas av din närvaro. Så stig in i Makkos grotta, om 

du vågar. 



18 FINFORM...du inte vågar sätta dig i sofforna.

Selfietävling
Den bästa “helt okej”-föreningen under föreningskvällen var ju trots allt Finform 
med den hysfat bra selfietävlingen. För att klara sig igenom livet så är det oerhört 
viktigt att kunna ta en riktigt bra selfie. En bra selfie kan användas för att kunna:

• Imponera på herrarna/damerna/hennarna/hönorna 

• Få vara med i Finform

• Ha en grym profilbild på PingPong (det kan man faktiskt!)

Vad kännetecknar då en bra selfie? Ja inte någon av dessa två selfies i alla fall:

Här har vi en klassisk “Hej-jag-är-en-dum-sexförbrytare-
som-försöker-locka-till-mig-Nollan-med-mina-söta-gose-
djur” selfie (även kallad “Pet” selfie). Här har ägaren alltid 
med sig sitt djur på varje bild och ju fler djur desto fler Nol-
lan går att locka till sig.  HÅLL ER PÅ MINST 5 GOSE-
DJURS AVSTÅND!

Här har vi den tidlösa “Jag-är-lite-bättre-än-alla-andra-och-drick-
er-dyra-drinkar-och-kom-precis-tillbaka-från-min-solsemster-
och-jag-har-råd-med-det” selfien. Typiska drag för en sådan här 
selfie är att man fortfarande har på sig kläderna från semester. 
Notera även lillfingret som pekar ut och höjer drygheten i bilden 
avsevärt. Han är dryg och singel - ingen är förvånad.

Text: Humle & Dumle



19LP0 2016 ...du inte tar en gaffel från Focus.

Nu har ni fått se två fall på hur man inte ska 
ta en selfie och efter att ha väntat nästan en 
hel mottagning ska vi äntligen presentera 
vem som vann. Vi har fått in många fina bil-
der och några hyfsat fina bilder... eller många 
och många.. snarare 3/5 fina 
bilder. Här kommer de bilderna 
som höll lite högre kvalitet.

Bland alla bidragen var det två bilderna som stack ut ur mängden. Dessa bilder hade en 
enorm inlevelse och engagemang som gjorde att det blev väldigt bra selfies. 

Denna bilden sticker ut med sin vågade vinkel på selfisticken. Den fick 
även ett plus för att den lyckades få med ett FinForm-nummer i bild och 
för att han var den enda Nollan som hade “på sig” sin nollbricka!12

Den här bilden hade varken bäst vinkel eller nå-
got FinForm-nummer i bild. Den var kort sagt helt 
okej och vinner därför Finforms hjärta. Dessutom 
är det hela tre av fem Nollan på bild. 

VINNARE!

1 Detta foto togs innan nollbrickstillverkningen 

2  Han fick under provsitsen denna selfiestick som nollbricka



20 FINFORM...du skriver i fokus istället för på Focus.

Tärningskorsord
Skapat av: Johan Särnbratt

ba
rn

åk
om

m
a

1.

6.
5.

4.3.

2.

Regler: 
A. Kasta en tärning. 
  •  Jämn siffra - gå vidare till B 
  •  1 - Sudda ut en bokstav, gå vidare till C 
  •  3 - Hyfsat bra kast, men gå ändå tillbaka till A. 
  •  5 - Ge en High Five till personen mittemot, låt 
sedan hen slå tärning åt dig. 
B. Lös korsordet som motsvarar ditt tärningskast. 
Är det redan löst? Ta första siffran i n2+1 eller börja 
om från A. 
C. Är alla korsord lösta? Gå isåfall vidare till D, an-
nars börja om på A. 
D. Vid korrekt lösning kan en fistbump uthämtas 
av Jokern, grattis.

Du behöver: 
Penna 
Sudd 
Tärning 
Ha kul



21LP0 2016 ...du ringer jourtelefonen när du missat en föreläsning och du undrar hur du ska ta igen det.

Krystatkryss
Skapat av: Emma, Niwa & Jessica



22 FINFORM...du älskar mottagningslåten igen.

Nollan har talat, och enligt Nollan så har vi i FnollK följande phaddergrupper.

Thelia: 69 och Gigli Sirius: 42 
$elleri: 69  edu: Cret 
Crill: Cret  Någon: 8 
Skövde: 666

Svårast att placera var edu och Thelia som fick väldigt spretiga resultat (alla vill 
ha phadderchefen och ordförande verkar det som!). Den lättaste att placera 
var Skövde, då 43.5% av Nollan satte honom i 666. Vad det beror på kommer 
förbli ett mysterium!

Det är tre kombinationer nollK-phaddergrupp som Nollan anser är totalt 
osannolikt. Ingen tror att Thelia är med i 666, att Skövde är i pH7 eller att 
Crill skulle vara i 8:an.

Nollan hade totalt 3.5 fel (ett halvt för att Thelia delade Gigli och 69an). 3.5 
Hyfsat bra!

Tror du att du kan placera in folk i phaddergrupper? Aspa Phadderchef!

OBS: I figurerna så står phaddergrupperna på x-axeln i stigande ording.

Facit: 
Thelia: 69 Sirius: 42 
$elleri: pH7 edu: 3/5 
Crill: Cret Någon: 8 
Skövde: 666 

Men nu till det viktigaste: kärleksrelationer. Vad tror Nollan egentligen om 
FnollK och romanserna som kanske finns? Det är ingen hemlighet att när man 
står så nära varandra under så intensiva veckor att det finns chans (risk?) för 
gnistor att uppstå. 5 nollan shippar Någon+Crill, och 5 andra Nollan shippar 
Skövde+Någon. Min personliga favorit är dock en Nollan som endast kryssade 
i Skövde. Att ha förhållande med sig själv kan inte vara annat än najs!

Men en relativt enkel majoritet tror absolut att det är något på gång mellan 
phadderchefen och ordförande, då 13 Nollan shippar detta förhållande. Kan-
ske finns det något där? Så många människor har sällan fel.

Bäst just nu!

Phaddergruppsfria FnollKs phaddergrupper framträder
Statistikchef: edu
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Finform hör dig!

...du och alla i din omgivning plötsligt använder soppåsar som klädesplagg.

”En full man hittar alltid hem, men en full fågel är 
förlorad för alltid” 

- Jana, om cocktailpartyn

”Jag tänker inte skratta åt några av dina skämt igen förrän 
du ber om ursäkt för ditt liv” 

- Crill till Edu

”Någon måste ändå dö. Annars är det inte kul” 
- NollK-Anna

”Livet handlar inte om att vara lycklig, livet handlar om 
att betala skatt till samhället” 

- Lindbäck, före detta kassör i FARM.

“Utan Beta är jag inget mer än en alkoholist, men jag har 
Beta därför är jag en student!”  

- Peking

“Det är lättare att få någon att göra slut än att byta kön” 
- Styretordf pratar om nollan.

“Nu börjar de kännas som människor” 
- Sirius, om Nollan

”Jag gillar inte att hålla på med pengar”  
- $elleri

”Det är farligt att dela med noll i trappan.” 
-Någon

”Det hade varit najs att umgås lite mer med djur. Fast 
Nollan är ju typ det.” 

-Thelia

“Det är ändå skillnad på en fistning och en highfive” 
-Virre

“Jag hoppas folk ser mina hål” 
Pia preppar inför gasquen.

”Högerhanden är bättre än vänsterhanden.”  
-Jokern om caps och livet i allmänhet

”Alkoholmässigt var det inte så farligt förutom att man 
inte minns någonting.”  
- Emma om att gå par

”DU SER VÄL STENEN HÄR, MAN BEHÖVER 
INTE VA CHALMERIST FÖR ATT SE ATT DET 

INTE KOMMER FUNKA” 
- Busschaufför på hajken

”In this course you need ZERO social skills” 
- Mattias Whade, stokastiskt optimering

”Om det blir så dåligt att det inte blir bra så säger jag till”  
- Mango (plus 2,5 cider)

“Hur mycket Nollan super är ju normalfördelat. Så om 
ingen supit ut sig så har ju alla supit för lite.” 

- Jokern

“Jag ska bli rimlig, jag ska vara nykter i en hel vecka.” 
- Carola

“Det luktar bättre på din overall.”  
- Niwa om Phils overall och Jaktjurs lägenhet.

“Det var ju helt rätt, fast tvärt om” 
- Göran Whanström, Termoföreläsare

ZnollKs bil startar inte utanför Axfood. Sirius frågar vad 
som är fel. Edu kliar sig länge i skägget och säger sedan 

smart: ”Jag tror det är nåt med bilen.”.

“Det är svårt att föreställa sig nån smartare än oss” 
- Jessica, ödmjukheten själv.

“Det kanske bara är de dumma människorna som bryr sig 
om djur” 
- Jessica

“Jag tänkte sova först, men supa är roligare!” 
- Jaktjur

”Alltså det är som om du har varit i Nordkorea!” 
- Ragnars nästbästa kompis om att han börjat gilla Håkan 

när han flyttade ner till götet.

Har du hört något annat roligt? 

Maila FinForm: FinForm@ftek.chalmers.se




