
Ragga på Phaddrar

Undersökning:

Capsalternativ

FinForm
Nr. 1  16/17

Hestigt Tema!

Ragga på Nollan
Har du redan börjat?

Medan de fortfarande är fräscha!



2 FINFORM

LP4-nummer

Jana & Johan
 

Sektionsaktiva

A discussion on CAPS

Fråga Tilde

Alternativ till CAPS

Horse-och-skåp

Raggningsrepliker

Korsord & Citat 

4
5

Innehåll

8

14

9

18

21
22

13 Tentastatistik

16 NEJ- testet



3LP1 2016

Chefredaktör & Ansvarig utgivare:

Johan Särnbratt

Hela redaktionen:
Simon Johansson, Edvin Listo Zec, Ragnar Englund, Johanna 
Renman, Jessica Fredby, Emma Ekberg, Jesper Johansson, Marcus 
Alm & Karin Hult

Tack till: Jana & Johan. 

Postadress:
Finform, F-teknologsektionen, Fysikgränd 3, 412 96 Göteborg

Web och e-post:
http://www.ftek.se/main/finform/
finform@ftek.chalmers.se

Tryck:
Teknologtryck, Göteborg 2016

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.

...när man blir hipster för att passa in i gänget.

Ledare
Text: Johan Särnbratt

Bild: Jesper Johansson

Den mörka årstiden är på väg. Det är nu extra synd om oss studenter som går upp innan 
solen och stannar kvar för att plugga till efter den går ner. Vissa av oss kommer inte få se sol-
ljus förrän i april. Älska mörkret. Med vinterns mörker kommer även kylan krypande. Snart 
kommer Nollan att få känna hur kallt GD kan bli. Förbered er att ta med dubbla raggsockar 
och fingerlösa vantar.

Med detta sagt så vill jag inte att ni får för er att byta till LTH eller bli reseledare i Grekland. 
Mörkret gömmer många saker, en del av dem är roliga. FnollKs aspning drar snart igång, det 
är en bra uppvärmning innan de riktiga aspningarna drar igång. Tror ni jag menar F6 och DP? 
Nej, då tänker ni fel. FinForm och Kräldjursvårdare väljs in i LP3, de är de viktigaste positio-
nerna på sektionen.

Gå vidare och läs tidningen nu, jag har inget mer intressant att säga. I skrivande stund är tid-
ning faktiskt helt klar och detta är det absolut sista ord som skrivs (Ja, jag skrev klart den här 
meningen och gick tillbaka för att det skulle bli det sista ordet.).
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...när man diskuterar effiktivitet väldigt långsamt.

Hej alla F- och TM-teknologer!

Idag känner jag mig väldigt filosofiskt 
stämd. Jag vet precis varför, jag sitter med 
en jättehög övningstentor som ska rättas 
(färdigt) framför mig, och bara en sån sak 
kan föra ut vem som helst på djupt filoso-
fiskt vatten.

Jag tänkte berätta om ett minne från min 
barndom, och om de tankar det väcker 
hos mig idag. Den 3 oktober är Tysklands 
nationaldag, till minne av de två tyska sta-
ternas återförening 1990. De flesta av er 
var inte ens födda då. Jag minns den da-
gen mycket tydligt, och jag minns att jag 
grät, både den dagen och ett år tidigare, 
då muren föll. Det kändes som att det var 
först då andra världskriget tog slut på rik-
tigt. Min starka känslomässiga reaktion 
berodde på något en lärare sa till min klass 
då vi elever var i den späda åldern av 8 – 9 
år. Hon berättade först om kriget och om 
hur många det var som dog under det, och 
hon sa att allt annat kan man få tillbaka 

och återställa, utom livet. Och sen berät-
tade hon om de två tyska staterna och om 
Berlinmuren, och sa ”Tänk om man skulle 
bygga en mur längs ”Rakovski”1, då skulle 
hälften av er bo på ena sidan muren och 
hälften på den andra, och ni som bor på 
olika sidor skulle aldrig kunna träffas.” 
Den korta förklaringen gjorde hela efter-
krigstiden levande för oss och vi förstod. 
Hon var en bra lärare.

Varför berättar jag det för er? Den omedel-
bara anledningen är att jag var i Berlin den 
3 oktober i år och blev påmind om muren, 
dess fall och återförenandet.  Men den dju-
pare gående orsaken är att jag vill diskutera 
frågan om ansvar. Det händer att jag träf-
far ”gamla” före detta studenter som säger 
till mig ”Kommer du ihåg att du sa …?”. 
Ibland är det fraser jag har fällt för ca 20 år 
sen. Folk brukar dela med sig av sina posi-
tiva minnen, men säkert har jag även gjort 
mindre begåvade uttalanden så att någon 
blivit ledsen. Jag försöker alltid tänka på 

1 En gata i Sofia

vilket enormt ansvar det är att ha en roll, i 
vilken man kan påverka folks uppfattning-
ar och minnen för decennier fram i tiden. 
Tänk på att ni också har sådana roller, inte 
minst i er phadderverksamhet, där ni är 
bland de första som formar de nya studen-
ternas upplevelse av högskolan.

Och sen tänkte jag, vilken lycka det måste 
vara att vara född i ett Europa utan murar.

Tiden går fort. Hösten är här på allvar och 
läsperioden närmar sig sitt slut. Jag håller 
just nu båda tummarna för att det ska bra 
med de första tentorna för er alla.

I kulisserna jobbas det med en del admi-
nistrativa ting; programbudgeten har pre-
cis blivit färdig och förra veckan var det 
antagningsordningen för masterprogram-
men. En nyhet på masterprogrammet 
Engineering mathematics är att läsperiod 
1 i åk 1 kommer att inledas med två obli-
gatoriska kurser, Funktionalanalys och 

Stokastisk analys, och att Fourieranalys 
blir ett förkunskapskrav. För studenter på 
TM och F innebär det senare naturligtvis 
ingenting särskilt.   

Efter tentorna är det dags för mig att lära 
känna TM1 lite närmare i kursen Mate-
matisk orientering. Nytt för i år att rap-
portskrivandet kommer att gå till på ett 
annorlunda sätt och det blir spännande att 
se hur det faller ut. Kursen inleds med my-
dagen som alltid är intressant och rolig.

Jag önskar en fortsatt trevlig höst!

Johan



5LP1 2016 ...när man på en föreläsning om redundans bara går igenom allt en gång.

Kärnstyret

Hej, F och TM!

Första läsperioden börjar gå mot sitt slut, 
med en fantastisk mottagning och lika 
enastående nya Nollan! Hoppas studierna 
behandlat er väl, för nu kommer tentorna 
med stormsteg.

Jag kommer ihåg en upplaga av Finform 
när jag var Nollan, säkert bland de första. 
Det var en klassisk strip av Fantomen (el-
ler Dragos som bättre vetande kallar ho-
nom), där han anfalls med spjut av LV6. 
Spjutet närmar sig som veckorna går och i 
slutet på LV8 träffas han i axeln, blödande. 
Kontentan av detta? Jo, om studierna inte 
kommit igång ännu så är det verkligen 
dags nu.

SNF™ har dock glada nyheter, för vi 
har en ny medlem: Helena Andersson 
(f16) kommer vara Nollans representant i 
nämnden i studiefrågor. Grabba gärna tag 

i henne om ni undrar något eller vill för-
medla viktigheter om utbildningen. Det 
finns dock fler sätt att engagera sig i SNF™, 
för den som önskar, exempelvis kursutvär-
dering eller att sälja oss sina anteckningar 
från föreläsningarna!

Under läsperioden har SNF planerat inför 
året och adresserat ett antal påpekade pro-
blem från slutet av förra året. Efter kurs-
nämnden i miljöfysik kommer kursen att 
få tydligare bedömningsunderlag och ett 
ändrat inslag från fackspråk, där vissa essä-
er endast har U/G som betyg. Vi håller just 
nu tummarna för förbättring av 
kursen i experimentell fysik, 
som länge anklagats ha dålig 
administration. Därutöver skall 
vi undersöka varför färre ver-
kar svara på kursenkäter. Som 
min företrädare påpekat har vi 
väldigt hög svarsfrekvens, men 
fallande likväl. Kursutvärdering 

är SNF™:s viktigaste verktyg för att nå för-
ändring, och all feedback är nödvändig. Ni 
har ju läst matte, trots allt, vad är väl ett 
sample på 30 procent? Uppmaningen för 
perioden är att slå ett slag för statistiken 
och svara på kursenkäter! Ha det!

/Victor Wåhlstrand Skärström

Ordförande

Hej sektionen! För oss i sektionens styrel-
se rullar arbetet på i full fart. I skrivande 
stund har vi precis avslutat läsårets för-
sta sektionsmöte. Verksamhetsplaner för 
årets kommittéer gick igenom, följt av att 
vi godkände verksamhetsberättelser och 
revisionsberättelser från föregående år. 
Närvaron var hög, speciellt bland sektio-
nens nykomlingar. Fantastiskt roligt att så 
många dök upp! Ännu roligare är såklart 
de engagemang ni har visat på; hela sex va-
kanta funktionärsposter blev fyllda under 
mötet, och SNF hade rekordstort intresse 
för posten som årskursrepresentant. 

Värt att nämna i korthet är de viktigaste 
punkterna på vår verksamhetsplan, och 
det arbetet vi kommer genomföra den 
kommande tiden. Hittills har vi arbe-
tat mycket inåt, med ordning, reda och 
kontinuitet som ledord. Mer delaktig kan 
gemene sektionsmedlem vara i våra verk-

samhetsplanspunkter berörande SaFt, och 
årets arbetsgrupper.

SaFt står för Samarbetande Fysikteknolo-
ger och är ett terminsenligt utbyte mellan 
några av Sveriges största tekniska lärosä-
ten. Nu till hösten har lotten att arrangera 
SaFt fallit på Chalmers F-sektion. Helgen 
18-20 november kommer vi få besök av 
representanter från KTH, LTH, LiTH 
och Umeå Universitet, där vi ska diskutera 
sektionsbreda frågor och utbyta erfarenhe-
ter. Till det här behöver vi hjälp av engage-
rade sektionsmedlemmar! SaFt-deltagarna 
behöver något att äta, och vi behöver mo-
deratorer till de diskussionspass som skall 
ske. Om du är intresserad av att hjälpa till 
med detta, kontakta Styret på styret@ftek.
se.

Något annat man gärna får hjälpa till med 
är den arbetsgrupp gällande FARMs verk-

samhet som skall startas upp den kom-
mande tiden. Syftet med arbetsgruppen är 
att utvärdera FARMs löpande verksamhet 
samt ge förslag på hur FARM mer effektivt 
marknadsför sig och engagerar sektionens 
medlemmar. Om detta låter intressant, 
maila styret@ftek.se redan idag!

Annars får vi tacka för oss för den här 
gången. Lycka till med tentorna!

FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN



6 FINFORM...när kåren hetsar alla att sluta hetsa.

FnollK FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

Vart KaFFe TalaR 

F0R Sig sjalv

Overallerna har hunnit hänga ut sig. RB 
är ett grupprum igen. Sommarvärmen har 
ersatts av rå vind och kyla. Verkligheten 
har kommit ikapp FnollK som liksom 
alla andra nu kämpar för fullt för att ta 
sig över det oöverstigliga berg som kallas 
tentavecka. När tröttheten drar över oss 
drömmer vi oss tillbaka till mottagningen 
och ser tillbaka på en tid vi aldrig kommer 
glömma. Tack underbara Nollan för att ni 
gjorde mottagningen fantastisk. Visst har 
vi planerat och planerat, jobbat väldigt 
många timmar för att det skulle bli bra. 
Men det hade inte kunnat bli fantastiskt 
bra utan er.

Det finns också andra vi vill tacka. Efter-
som jag som infochef inte kan föra hela 
gruppens talan utan att veta vad gruppens 
talan egentligen är så bad jag resten av mitt 
NollK säga vilka de tycker vi ska tacka av 
i denna text. 

Thelia, ordförande: ”Ingen. Vi har gjort 
allt själva.”.  
Någon, organisatör: ”Jag vill tacka Nå-
gon”.  
Skövde, nolluppdragschef: ”:)”.

Efter dessa orimligt dåliga svar bestämde 
jag att jag för gruppens nya talan. Vi har 

lyckats med mycket, men mottagningen 
hade inte varit möjlig utan all hjälp vi har 
fått från alla håll och kanter. Tack F6 för 
era strukturerade och sjukt uppskattade 
sittningar och fester. Speciellt tack för att 
ni hjälpte oss när vi var lite lost inför Po-
larkvällen och tack för att ni har hjälpt oss 
med ljud och ljus. Tack DP för gott sam-
arbete genom både planering och arrande. 
Och speciellt för att ni har haft överseende 
med alla gånger vi har belamrat borden på 
Focus när ni ska ha DuP. Tack Styret för 
att ni funnits där och stöttat oss genom 
hela mottagningen. Tack FARM för den 
fantastiska brunchen. Tack BalNgt för den 
finaste och mest stämningsfulla balen jag 
har varit på. Tack till SNF för ett helgrymt 
Cocktailparty. Tack Foc för den uppskat-
tade spelkvällen. Tack F-spexet för att ni 
gjorde en Nollanföreställning möjlig även 
i år. Det var väldigt uppskattat, både av 
oss och av Nollan! Tack till Teknisk service 
som har ställt upp och låtit oss skriva ut en 
inte helt rimlig mängd papper. 

Tack till våra fina pateter som ställt upp 
och hjälpt oss och peppat oss. Det bety-
der verkligen jättemycket! Tack till Jana, 
Johan och Helena. Jana och Johan för gott 
samarbete, Helena för allt ditt stöd under 
våra lunchmöten innan mottagningen och 

uppföljningen efteråt. Tack till MK för att 
ni hållt i utbildningstillfällen under våren, 
för att ni arrade Mottagningskampen så 
bra och för att ni vid alla tillfällen funnits 
där som stöd för oss. Tack till både EØK 
för samarbetet kring Hockeykalaset och 
tack Bøf för att vi löste mellanfesten super-
smidigt. Tack till DnollK för D-kaos-arret 
som verkligen fick sig en nytändning i år. 
Tack NollKIT för att ni hjälpte till med 
vattenballongerna, tills nästa år hoppas vi 
att vi får tävla mot era Nollan också!

Tack till alla puffar som ställt upp och ar-
rat tillsammans med oss. Ni är ovärdeliga 
för oss och sektionen. Tack till alla er som 
hjälpt oss med ”småsaker” - allt från att ta 
telefonjouren under sista FestU, köra bil 
och korrekturläsa min modul. Tack till alla 
jag glömt. Och tack till mitt fina NollK. 
Vi har verkligen arrat den bästa mottag-
ningen någonsin tillsammans.
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…när man stänger av mobilen för att spara på batteri i väntan på ett samtal

F6 16/17
Kärleken sexmästerier emellan är full-
ständig. Den återfinns i varje steg, i varje 
stund, på varje Gasque. Den tål både svart 
vattenfärg och stulna maskotar. Den är 
odödlig. Det är bland det finaste vi har.

Emellertid är den svår att föreviga. Den 
starkaste symbolen vi har för kärlek i dag 
är en riktigt fet diamantring, och i ärlighe-
tens namn är vi en ideell förening. Vi kan 
inte springa runt och dela ut ädelstenar till 
höger och vänster. 

Vi må vara materiellt fattiga, men vad vi 
saknar i tingest kan vi skapa ur tomma in-
tet. Eller ja, helt ur tomma intet är det väl 
inte. Oftast kommer det någonstans ifrån. 
Men vi ska inte gå händelserna i förväg.

Det var en ljummen septemberkväll, och 
våra kära vänner tillika Sagogasquearrang-
örer i KfKb6 hade bjudit in till baluns. 
Som brukligt tar man med en present till 
värden. Och den här gången var det en 
särskild present.

En säng är ingen dålig present. Sängar är 
nödvändiga i ett modernt hem. Du hit-
tar inget hem utan en säng, men du kan 
hitta sängar utan hem. Det är precis vad 
vi gjorde. 

Är en säng en fullvärdig ersättning för en 
diamantring? Kanske, kanske inte. Dumt 
att chansa. Vi löste det med att väva in två 
budskap; ett öppet och ett dolt.

Sängen gick förvisso sönder under balun-
sen - men budskapen klarade sig. 

Tack till KfKb6 för balunsen, nybildade 
BFT - Bandagerade Fysikteknologer - för 
gästgycklandet, och vår kära generösa Nol-
lan som bidrog med sängen. Som du säkert 
ser klarade vi oss bra utan extramadrass.

Vem är händigast?   
Har du hört att UFÅ har byggt ett helt 
bord av ett enda stycke trä? Och Romero 
har helt egenhändigt monterat ett piano. 
Men Slampcharles är duktig på att byta 
handdukar. Så det är klart han är händi-
gast.

Vem dansar bäst? Kan detta bevisas 
på nästa DuP? 
That sounds like a challenge. Dance-off 
nästa DuP!

Var fick Carl tag på ett fårhuvud? 
Gåva för klumpköp av bitcoins.

Varför är det så litet? 
Det var ett fårbarn, alltså ett lamm.

Var tog köttet och ullen vägen? 
Ni borde inspekterat maten första dagen 

lite noggrannare

Är Caspers hår äkta?  
Ja, det sägs att hans mor doppade honom 
i en pöl av tårar/sperma/brunost från en 
brunstig oxe när han var nyfödd, därav det 
svallande håret.

Hur många lik ligger bakom UFÅs 
 framgångar?  
Så vitt jag vet är det åtminstone nio, men 
med tanke på att UFÅ har en stor frys 
hemma och god tillgång på stora verktyg 
är det mycket möjligt att det sanna anta-
let är betydligt högre. Hett tips: fråga inte 
UFÅ denna fråga såvida du inte vill att an-
talet ska stiga.

Vad hände med ryktena om att DP 
 skulle bli HBTQ-certifierade?  
Vilka rykten? Vi i DP tycker inte att man 

ska lyssna till rykten. HBTQ-certifiering-
en är på gång.

Mamma eller pappa?  
Väldigt cis-normativt att anta att en för-
älder måste ha ett kön. Check your privi-
lege. Don’t mess with Romeros father.

Stamus Contra Malo

Q&A med DP
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A discussion on Caps
Text: Raggalicious

Why did you try to eat caps?
After receiving the ‘Chalmers pulitzer prize 2016’ for my two latest articles with the motiva-
tion ‘For tackling the most important subjects of our generation in a comprehensible and 
easy read.’ it is time for my next project. Proud that society is recognizing my effort to 

educate the public I am once again going to discuss something of great interest, the death 
of caps.

For many of us caps is something very beautiful, something to be appreciated rather than looked 
down upon. Caps is such an unique drinking game that it is hard to come up with something even 
remotely similar (...oh wait there is keps, but I will ignore that in order to make a point). So there 

are more than one reason to miss caps, the obvious one being nostalgia.

Some of you may not have heard and are still wondering why caps now is forbidden at Chalmers. 
The problem was that even though caps is there for everyone to play, maybe not everyone have the 
brain cells to play it. A big problem was that people tried to eat the caps, with which you caps with, 
while playing. This is obviously rather stupid, if you eat all the caps you got nothing to caps with. 
Like if this wasn’t enough, some of the people in question also failed with this simple task and had 
the caps get stuck in their throat. This lead them to the Sahlgrenska sjukhuset where all the doctors 

started to think that all the students at Chalmers are eating caps, ‘why the he** are they eating caps?’ 
was what they thought. Therefore they took it as their responsibility to tell Chalmers that they have 

to do something drastic about this. They said ‘Chalmers, your students are idiots, they are eating 
caps!’, that is what they said!

So Chalmers did what they had to in order to protect the stupid students who tries to eat caps. They 
forbid the students to caps in order for them to not get too close to caps, and as a consequence they 
would not have as many chances to eat them. Therefore I think that it is unjust to blame the uni-

versity for forbidding caps. After all they were not the one who were eating caps, that was what the 
students did, and from a purely objective view it is pretty dumb to eat caps. 

So... now when the caps is dead, what is next? I do not think that it matters much to what end 
the path takes us, as long as we keep the hest alive. In case that this is not obvious to the reader I 
will mention that the hest is not to be confused with the similarly looking word incite, which is 

something completely different and does not exist at Chalmers. However hest is something that I 
think is essential in order to survive the harsh conditions that are present at our programs. I can 
only speak for myself but it is very likely that I would not be here to write this if it wasn’t for the 

companionship of others and the hest that we shared.

As a conclusion I would like to ask my community to stay strong and walk with their head held 
high. Starting today, we create our own future!

The caps is dead, long live the hest! 
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Fråga Tilde
Hej kära sektionsmedlemmar. Ni fick nyligen chansen att ställa frågor till mig, 
nedan finns mina svar.

Undrar du över något? Funderar du på vad som är viktigt här i livet? Skicka alla 
dina frågor och funderingar till tilde@ftek.se.

Kära Tilde, Vilket är ditt favoritcitat?

FinForm nr från 1996 har flera guldkorn, bland 
annat ett av Erland: “Jag hatar programme-
ring”.

Kära Tilde, har du funnits i Dragos 
skattkammare?

Känner du till ormen som bet Kleopa-
tra? Det var en god vän till mig, tyvärr 
så har jag aldrig haft chansen att be-
söka henne då jag inte kan lämna min 
mycket viktiga post här på sektionen.Kära Tilde, vilket är ditt favorit-linux-kom-

mando?

För att kunna använda linux behöver man 
ha fingrar. Hur många slangar har du sett 
med fingrar?

Kära Tilde, varför är du i allas hemkata-
loger och “snokar”?

Varför har du lagt din katalog i mitt 
hem?

Är du kallblodig?

Jag är en slang, jag har inget blod.

Gillar valen Åke valknopar?

Tack för din fråga, men du har nått 
Tilde, jag vet inte om valen Åke har 
en mail men du kan besöka honom på 
Naturhistoriska muséet. Du kan också 
försöka med att kontakta sångförmän-
nen  på tralala@ftek.se, de gillar Åke.

Kära Tilde! Alla andra jag har träffat med tequi-
lahattar har antingen varit aspackade nyligen eller 
är det nu, vilket av alternativen gäller dig? Har du 
någon kul tequilastory att dela med dig av annars? 
En beundrare

Jag har aldrig träffat någon annan med en lika-
dan hatt som mig. Om dina kompisar har ett så 
litet  huvud att hatten passar så har de antagligen  
väldigt liten kropp och blir fulla väldigt lätt. Varför har inte alla i DP matchande hattar 

längre? -Hattfanatiker

Hej Hattfanatiker! DP har bara på sig hattarna 
så att de ska komma ihåg vilka som sitter i DP. 
Efter ett par månader har de lärt sig de flesta 
av namnen, så då behöver de inte ha hattarna 
på sig längre. Man skulle kunna tro att deras 
overaller skulle vara tydligt nog, men det är det 
inte. De har ibland också svårt att komma ihåg 
om de själva sitter i DP, och då är hatten en 
konstant påminnelse. Det är därför de blir så 
arga om du snor deras hattar, de glömmer bort 
vem de är.

Mina kompisar och jag läser komplex analys och är sjukt förbryllade nu när vi 
börjare med Laplace-transformen. Gör man Tilde åt det hållet ~ eller det hållet ~? 
Mvh sökande själ

Jag är också sjukt förbryllad. Så fort jag försöker mata in din fråga i datorn så får 
jag bara ett alternativ att välja på. Jag antar att du får söka vidare.

Hej Tilde! Jag har en crush på en av mina förelä-
sare men vet ej hur jag skall bekänna dem. Hur 
ska jag göra? Mvh otroligt kär F-teknolog

Hej otroligt kär F-teknolog! (Vad tänkte dina 
föräldrar egentligen? Tur att du faktiskt blev 
F-teknolog) Sånt här kan vara svårt, då är det 
bra att se på hur andra gör! Här är ett exempel:

Varför hatar min katt mig? =(

Det ligger i katters natur att vara 
bittra, de är lite lika pateter på det 
viset.

Text: Tilde
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Sammanfattning kursnämnd Sannolik-
het, Statistik och Risk MVE300 (TM) /
MVE395 (KF)

Erik Sörstadius och Adina Berg

Kursen fick överlag bra respons från stu-
denterna. Föreläsningarna och kurslittera-
turen uppskattades av de flesta, även om 
uppgifterna i boken upplevdes svårare än 
nivån på föreläsningarna och tentan. Mat-
labdelen för TM-studenterna ansågs väl-
digt omfattande i förhållande till relevans 
i kursen. De flesta upplevde att de hade 
tillräckliga förkunskaper och att arbetsbe-
lastningen var rimlig, även om en större 
andel av KF-studenterna kände att de sak-
nade vissa förkunskaper och att arbetsbe-
lastningen var hög. Kursadministrationen 
och samarbetet med läraren fick väldigt fin 
respons.

Kursnämndsprotokoll Linjär algebra och 
Numerisk analys (TMA671) 14/9 16

Erik Jansson och Samuel Vrede

Repetition/Teori för linjär algebra i början 
av kursen anses vara på rätt nivå. Även om 
vissa ansåg att lärandemålen inte överens-
stämde med kursinnehållet fanns det för-
klaringar till det, exempelvis SVD hanns 
inte med som följd av tidsbrist. Kursstruk-
turen ansågs fungera rätt bra. 

Föreläsningarna fick varierande omdömen 
men ansågs bli bra mot slutet. Numerisk 
analys boken ansågs av vissa vara mindre 
bra: Stundtals svävande på målet, svamlig. 
Lite mer djuplodande om metoder och 
teori önskades. Vissa ansåg att det var job-
bigt att Geir bröt lätt på norska. Studen-
treprentanternas åsikt är att Geir skötte 
det hela bra under omständigheterna. Un-
der kursens gång ansågs det dessutom bli 
bättre.

Studenterna var i stort sett nöjda med exa-
minationen, men det diskuterades om det 
var möjligt att lämna in bonusuppgifter 
digitalt för att förenkla för alla inblandade. 
Geir ansåg dock att det var lättare, ur rätt-
ningssynpunkt, att det lämnas in utskrifter 
än mejl. Det ansågs ej genomförbart att 
redovisa bonusuppgifterna under labora-
tionstillfällen i datorsal. I början tog det 
tid att få upp kurshemsidan, det kommer 
bli bättre.

Studenterna ansåg att arbetsbelastningen 
i förhållande till antalet poäng var lagom.

Geir lyssnade på feedback i mittkursenkä-
ten, exempelvis ökade han mängden ex-
empel efter den. John kommer eventuellt 
ej tillbaka som storgruppsledare nästa år. 
John var mycket uppskattad av studen-
terna. Positiva kommentarer angående det 
mesta, sammanfattningsvis: Skakigt i bör-
jan men sedan bra.

Kursutvärderingar

Tentastatistik

...när man tar elcykeln till spinningen.
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Mer Tentastatistik
Making the simple complicated is com-

monplace; making the complicated simple, 
awesomely simple, that’s creativity. 

 - Charles Mingus

Making termodynamik simple is witchcraft

 - Okänd teknolog

...när man dricker för att orka med AA-mötet.

Sammanställning: Edvin Listo Zec
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14 FINFORM...när man inte förstår att man har förstått.

Text: Jokern & Jaktjur

På Chalmers och många andra tekniska högskolor så finns det ett 
rikt studentliv. En stor del av detta studentliv består av att glada 
studenter leker lekar. En tidigare storfavorit var den oskyldiga le-
ken Caps. Denna lek involverade att kasta kapsyler på varandra 
och varandras glas. Efter att någon (inte nödvändigtvis Någon) 
försökte svälja en kapsyl (antagligen pga missförstånd av reglerna) 
så insåg vi att det inte var en bra lek. 

FinForm gillar fortfarande att leka och vi bestämde oss då för att 
hitta en ersättningslek. Vi bestämde oss för att testa så många lekar 
vi kunde under en kväll. Vi har bedömt de alternativa berusnings-
sätten enligt kategorierna Socialt (hur 
mycket man kan snacka under tiden), 
Full (hur full man blir), Hest (hur 
mycket man kan få andra att bli fulla), 
Mobbning (hur mycket man kan få en 
specifik person att bli full) och Rekvi-
sita (vad som krävs för leken).

Vi började med att ta fram en kortlek 
och spela Fuck the Dealer. Allt man 
behöver är en kortlek och att kunna av-
göra om en siffra är större än en annan. 

En person börjar som dealer, och någon annan börjar som offer. 
Det går ut på att gissa kort, offret får två gissningar på sig, och 
efter den första gissningen avslöjar dealern om det sökta kortet är 
lägre eller högre. Gissar du fel båda gångerna dricker du, gissar du 
rätt dricker dealern. Vem som är offer låter man gå runt medurs. 
Dealern byts när den har fått tre andra personer att dricka på 
rad. Korten som redan har spelats läggs ut på bordet för allmän 
beskådan.

Leken börjar rättvist och alla får ha ungefär lika kul. När man 
kommer till slutet av kortleken så lever leken upp till sitt namn, 
för då är det jättelätt att gissa. En fördel med den här leken är att 

det är lätt att hoppa in och 
ut ur leken, precis som i 
Caps. Det är tyvärr inte så 
mycket skill inblandat. Vi 
tror därför det finns bättre 
lekar.

Vi går vidare till nästa lek, 
Bus Driver1. Inte att för-
växla med att åka buss, 
detta misstaget gjorde 
Emma så hon är i Stock-
holm medan vi andra har 
kul. 

1 Det finns många spel och variationer som heter Bus Dri-
ver. Vi tar inget ansvar för ilska som kan uppstå för att man tycker 
att vi har fel.

Spelet börjar med att man utser en person till busschaufför. Den-
na person delar ut en pyramid av kort på bordet och ett visst antal 
kort till alla spelare. Ju fler kort i pyramiden och färre kort på 
spelarnas händer desto värre är det att vara chaufför. Buschauffö-
ren vänder upp kort från botten av pyramiden, och spelarna kan 
om de vill lägga kort av samma valör. För varje kort som läggs får 
spelaren ge ut ett visst antal klunkar till valfri person som beror 
på rad och bestäms i förväg. Om ingen spelare lägger ett kort får 
chauffören dricka. Man får ge chauffören klunkar, men det anses 
douchigt. När alla kort har vänts så blir den person som har flest 
kort kvar den nya busschauffören.

Denna leken är väldigt rolig, mycket tack vare den så 
kallade “mobbningsfaktorn”, som kommer från att 
man får dela ut klunkar till vem man vill. Man kan 
också straffa fulspel, genom att alla bestämmer sig 
för att ge alla sina klunkar till samma person. Detta 
uppmuntrar samarbete och stärker gemenskapen i 
gruppen. 

Klockan är nästan 8 och efter flera lekar så är fin-
motoriken inte vad den var. Vi byter ut korten mot 
något mer lätthanterligt, tärningar kan vi hantera. 

Leken blir Treman. 

Treman är ett simpelt spel 
med svåra regler. För att lära 
dig treman får du spela med 
någon som kan, då spelet föl-
jer “Learning by Drinking.”

Enligt wikipedia så “Finns 
inga vinnare i Treman”, vi kan 
inte med säkerhet säga att den 
kända kunskapskällan har fel, men vi känner oss som vinnare. 
Detta är den hittils hestigaste leken vi provat. Denna leken passar 
perfekt om du har bråttom, du kommer snabbt igång och blir ka-
las inom kort. Det är också lätt att gå, för när du kommer tillbaka 
kan du ta ikapp vad du missade! Den lider dock av att det inte går 
att vara bra på treman, alla är lika dåliga.

Fuck the Dealer 
Socialt: Medel 
Full: inte än 
Hetsigt: Väldigt mot dealern, lågt 
mot de andra. 
Mobbning: Lågt, man kan inte 
välja vem som ska dricka. 
Rekvisita: Kortlek, vänner

Bus Driver 
Socialt: Hög (Åka buss däremot som 
Emma testade, var varken roligt eller 
socialt…. ) 
Full: Jodå, det må du tro. 
Hestigt: Beror på hur många klunkar 
som är på varje rad. Kan vara väldigt 
hestigt. 
Mobbning: Extremt hög. Man kan lätt 
tvinga vem man vill att dricka. 
Rekvisita: Kortlek, vänner

FinForm Testar Capsalternativ

Treman 
Socialt: Medel. 
Full: Ingen minns 
Hestigt: Ja. 
Mobbning: Hög, om du är den enda 
som kan reglerna. 
Rekvisita: Två tärningar, vänner

Emma råkade åka buss istället. Var inte som Emma.



15LP1 2016 ...när man inte förstår att man inte förstår.

Efter att ha spelat Treman all-
deles för länge ville någon spe-
la kort igen. Någon tyckte att 
Ring of Fire är en bra uppföl-
jare på Treman. Därför spelade 
vi det.

Ring of Fire följer också “Lear-
ning by Drinking”, så vi tänker 
inte gå igenom reglerna.

Denna lek lider också av att det är svårt att vara bra på den, men 
också av att ingen är överens om vilka reglerna är. Det bildas lätt 
politiska partier under en runda Ring of Fire.

Medan vi spelade Ring of 
Fire hände det saker runt 
oss. Bord började ställas i 
konstiga positioner. Det var 
dags för Beerpong.

Beerpong spelas vanligtvis 
två mot två. Varje lag har 6 
glas fyllda med en mindre 
mängd dryck, uppställda i 
en pyramid. Man turas om 

att kasta pingisbollar i motståndarnas glas, träffat glas dricks.

Det här är det första alternativet vi stött på där det faktiskt lönar 
sig att vara bra! Kul, tycker vi. Nackdelar är dock att det inte är 
så många som kan spela samtidigt vid samma 
bord, och att man inte kan komma och gå 
som man vill. Den största nackdelen är att 
man måste ha ett långt bord och två ping-
isbollar.

Trötta på att behöva fundera ut egna spel 
vandrade vi ut blev vi inlockade i det så kall-
lade Focrummet, för att prova på den myt-
omspunna Focrouletten. 

Vi sade att vi var redo. Vi var inte redo2. 

Lite mörbultade efter FOCrouletten rullade vi vidare till den 
mörkaste pubben i korridoren. Den svarta puben. 
SvartPuben. Här lekte vi något som inte är så mycket 
en lek som mer jävligt kul. Att Sjunga För Full Hals.

Regler:  1. Sjung för full hals 
 2. Drick när strupen är torr.  
 3. Ta en ny när du får slut

2 Karin är alltid redo. Hon är inte mänsklig.

En klar fördel är att man kan få drinkar här, som inte går 
någon annanstans kring Focus.

Vi blev snabbt väldigt hesa i den svarta puben. Vi ville 
istället bara chilla och vara lite sköna. Vi hamnade i DP-
raum. Många timmar spenderades med att utreda uni-
versums djupaste mysterier, dricka bärs, lyssna på Linkin 
Park, baka tårta, dricka Bäsk, bland annat.

Regler: 1. Var skön. 
  2. Var inte oskön. 
  3. Korsfäst Krunis.

Vid det här laget börjar klockan bli ganska mycket, och efter alla 
våra äventyr så hade vi faktiskt kommit fram till att vi egentligen 
inte tycker om varandra. Jag satte mig därför och utförde den 
uråldriga ritualen: Dricka sprit, och hålla käften.

Regler: 1. Drick sprit 
 2. Håll käften 

Bland de faktiska lekarna så 
framstår Bus Driver som en 
klar vinnare när det gäller att bli 
full utan någon större ansträng-
ning. Om man orkar anstränga 
sig lite mer och vill känna sig 
duktig är Beerpong det solklara 
alternativet. 

Om man inte vill anstränga sig alls, och 
hatar alla, så är Dricka Sprit och Hålla 
Käften vinnaren.

Ring of Fire 
Socialt: Om man gillar att skrika 
över varandra 
Full: Medel. 
Hestigt: Ja. 
Mobbning: Igen hög, om man är 
den enda som kan reglerna 
Rekvisita: En kortlek, vänner

Beerpong 
Socialt: Inte överdrivet. 
Full: Medium 
Hestigt: Ja, om du är duktig. 
Mobbning: Inte direkt, om du inte 
hittar någon som aldrig backar för 
en utmaning! 
Rekvisita: Långt bord, pingisbollar, 
en vän och två fiender. 

Focroulette 
Socialt: Du är för rädd för att vara social. 
Full: Inte överdrivet.  
Hestigt: Hesten kommer innan. 
Mobbning: Det kan det nog klassas som 
i vissa distrikt.  
Rekvisita: En lokal Focumaterist, en vän, 
mod. 

Sjunga För Full Hals 
Socialt: Ja 
Full: Lätt hänt 
Hestigt: Varierar 
Mobbning: Nej, om du inte är bra 
på att få med folk på skålar. 
Rekvisita: F6, låtar som alla kan 

Dricka sprit, hålla käften 
Socialt: Nej. Najs. 
Full: Ja. 
Hestigt: Nej. 
Mobbning: Självhat ingår. 
Rekvisita: Sprit. Inga vänner. 



16 FINFORM...när man förbjuder lagar.

Frågor

1. Din kompis har precis beställt en drink 
på Gasquen, den ser ut som en smutsgrön 
cementblandning och din kompis ler sus-
pekt men insisterar på att du ska smaka, 
vad gör du?

•    En drink är en drink, du sveper den i 
en rörelse. (2 - i) 
•    Smuttar lite. (-1) 
•    Tackar artigt men bestämt nej. (-3 + i) 
•    Luktar lite misstänksamt på den i tron 
på att din kompis försöker förgifta dig. 
Det är ju trots allt inte första gången din 
kompis lurar i dig suspekta vätskor. (-1)

2. Vad tycker du om caps?

•    HGgg GLHH PLLmmm… *DÖD* 
(4+4i) 
•    För mycket hest (-2i) 
•    Kul och effektivt sätt att bli full på 
(2+i) 
•    Kul att få andra att dricka (+2i)

3. SKÅL! 

•    SKÅL! (1+i) 
•    Botten upp och resten i håret! (2+3i) 
•    Låtsas dricka och häller ut resten i 
närmaste växt (-2+i) 

4. Hur ofta dricker du?

•    När någon säger skål. (1) 
•    En klunk per minut. (2) 
•    Varje gång tillfälle ges. (3) 
•    När något träffar mitt glas. (2) 
•    Det rekommenderade dagliga intaget 
är ju 2 liter men brukar inte riktigt få i 
mig så mycket. (-5)

5. Går du på toa?

•    Ja..?  (-i) 
•    Jag gick på mittentoan en gång, sen 
dess har jag inte gått på toa… (3+2i) 
•    Varför då? (2) 
•    Nej, aldrig! (-1+2i) 
•    En gång gick jag på toan, det var svårt 
att hålla balansen och jag var nära att 
ramla i. (-2) 
•    Bara om nån följer med, vill du med? 
(3i)

6. Vad gör du en fredagskväll?

•    DuP. (2) 
•    DuP såklart!!! (2+i) 
•    Annat (-1-i)

7. En skål morötter, vad gör du?

•    Mmm... morötter, nu är middagen 
fixad och om jag har tur räcker det till 
frukost också. (+1+i) 
•    Slänger dem, vem äter ens morötter? 
(-3-2i) 
•    Massa morotsstavar och sen fixar jag 
dipp till dem. (1+1i) 
•    Jag bjuder hela sektionen på morots-
kaka. (1+4i)

8. Hur tar du dig framåt?

•    Skrittar. (-3-2i) 
•    Travar. (-1+i) 
•    Galopperar. (2+3i) 
•    Du tar dig helst inte framåt. (+2)

9. Hur häfver du en öl?

•    Jag häfver inte, jag är en findrickare. 
(-4) 
•    Jag sprutar ut allting ur näsan. (1) 
•    Fort. (2) 
•    Jag häfver läsk… eller mjölk… eller  
     tjockisboll… eller kex… eller hela kor      
     var… allt utom öl! (-2)

10. Ponera att en kompis lämnar en cider/
öl på bordet och går hem, vad gör du?

•    Dricker upp allt. (3-i) 
•    Ger den till din andra nyktra kompis. 
(i) 
•    Ger den till din andra fulla kompis. 
(3i) 
•    Tar en liten klunk. (0) 
•    Tar en klunk. (1) 
•    Tar en munfull. (2) 
•    Gömmer den under bordet, kurra-
gömma är kul! (-1-i) 
•    Häller ut den, din kompis var ändå 
för full. (-3i) 
•    Lämnar den ifred. (-1) 
•    Häller ut den. (-3)

11. Vilken färg? (förutom svart då)

•    Orange (-2) 
•    Silver (2i) 
•    Randigt (ja, idag är det en färg) (-2i) 
•    Blött (ja, detta är nu också en färg, 
sluta ifrågasätt) (2)

NEJ testar: Vilken hest är du?
Text: Niwa, Emma & Jessica

Detta är ett hesttest som alla fysikteknologer MÅSTE göra! 

En hest kan se olika ut beroende på vilka sorts hestar man pratar om. En häst är en domesticerad zebra och en zebra är en icke domes-
ticerad häst. En sjöhäst däremot är något helt annat. Alla har vi en hest inom oss, oavsett om den skrittar lugnt, skenar iväg eller helt 
enkelt är en sjöhäst och gör vad nu sjöhästar gör. 

Bjuder hesten inom dig sektionen på morotskaka, går på mittentoan eller häfver tjockisboll? Gör detta test och ta reda på vad hesten 
inom dig säger om just dig!



17LP1 2016 ...när man flyttar in i ett eremitkollektiv.

Testresultat
Summera dina poäng och kolla var i planet du hamnar.

Flodhäst:

Alkoholen forsar som en flod ner för strupen på dig och det går 
sällan en helg utan att du ligger nersupen vid flodkanten. Du 
nöjer dig inte med en, två eller tre cider öl, utan en hel del brukar 
slinka ner. Du är även lättpåverkad i dubbel bemärkelse, du blir 
lätt* full och du är lätthestad. Tänk på att ta varannan vatten! 

Motto:  
“Äh, det slinker ner”

*lätt och lätt, vem är inte full efter ett flak?

Sjöhäst: 

Du är lugn som en sjö, inte en alkoholdroppe syns på ytan och 
din cider öl varar hela kvällen. Shots och häv är inget för dig då 
du föredrar att avnjuta din dryck istället för att skynda i dig den. 
Sammanfattningsvis simmar du alltså lugnt runt i din egen takt 
och påverkas inte av andras strömmar och hest. 

Motto: 
“Fortsätt simma, fortsätt simma.”

Enhörning:

Du hestar allt som rör sig och lite till. För likt hur Fantomen är du 
hård mot de hårda, är du hård mot alla. Ingen går säker! Inte ens 
Någon! De som super med dig brukar inte komma ihåg att det 
hänt eller att de ens känner dig. Hela din existens är därför något 
av en myt och du antas ofta tillhöra fantasin. 

Du följer mottot:  
“Så länge man kan stå, så kan andra dricka mer.” 

Zebra: 

Du är långrandig och ser allt i svart och vitt, men på senare tid 
oftare svart. Alla dricker alldeles för mycket och du tar varje chans 
att frigöra dem från sin dryck. Allt för att du ska slippa släpa hem 
folk vid slutet av kvällen. 

Motto:  
“LOL I fucking hate ⅗ drinkers”

Noshörning

Du är Phil. När du känner doften av alkohol rusar du dit för att se 
om du kan få en skvätt. Inget varken får eller kan stå i vägen när 
du bestämt dig för att dricka. Ju mer du dricker ju värre blir det. 
Du kan till och med få för dig att dricka bäsk och strå*, frivilligt! 

Motto att följa:  
“Till spritbolaget ränner jag och skallar ner dess port”

*Kan även stavas stroh i icke hestiga miljöer

TL;DT (Too long, didn’t test)

Har du inte tid att göra testet? Här kommer en snabb version: 

Kan du inte göra testet för att du är för full för att förstå poäng-
systemet? Flodhäst

Har du inte tid att göra testet för du försöker få andra att bli fulla? 
Enhörning

Gör du inte testet för att du känner inte för det? Sjöhäst

Har du fullt upp med att leta efter oövervakade burkar att dricka? 
Zebra

Är du Phil? Noshörning



18 FINFORM...när man särskriver sär skrivning.

Astrologi har länge haft en särställd plats bland vetenskaperna. FinForm har dock inte 
haft ett horoskop på flera år, vilket vi i FinFormredaktionen tycker är synd. Vi har därför 
bestämt att ta fram ett horoskop för F™ baserat på vilken del av Chalmersåret du är född. 
Förutsägelserna bygger på bland annat stjärnornas position, rådande väderlek, och andra 
godtyckliga saker.

Horse-och-skåp

LP1 
29/8-21/10 utom 7/10-8/10 

Du är född i Mottagningens tecken, 
och din föreläsare är Jana. Du har 
lätt för att skjuta plugget framför 
dig och bara roa dig de första läs-
veckorna. Du är dock en jävel på att 
göra fina ξ. 

LP2 
31/10-19/12 och 6/1-8/1

Du är född i julomtentans tecken, och din 
föreläsare är Kumlim. Du gillar att festa 
hårt immam dima temtor, och att skriva 
dem bakis. Du är totalt imkapabel att göra 
ξ, och skäms imte för det.

LP3 
16/1-10/3

Du är inte född i något 
tecken, och din föreläsare är 
Ulf. Du är ganska alldaglig, 
men du gillar att testa nya 
saker (Aspa allt! Sök inget!) 
Se upp för regn från vänster.

LP4 
20/3-9/4 och 19/4-29/5

Du är född i den sanna tentaflyktens 
tid, och din föreläsare är byggchefen 
på Cortégen. Du trivs bra bland folk, 
fast bäst i kö. Du kommer aldrig med. 
Du vill verkligen klara tentorna, men 
det är ju så fint något väder ute som 
gör att man bara inte orkar plugga.

Tentabarn 
15/8-27/8 - 7/10-8/10, 22/10-29/10, 

20/12-22/12, 9/1-14/1, 11/3-18/3, 

10/4-12/4, 29/5-3/6 och 7/6-9/6 

Du är född i ångestens tecken, och din 
föreläsare är en snäll tentavakt som 
desperat försöker förklara tentaritualen 
på engelska. Du har svårt att släppa loss 
om det inte är ET-raj. Du är bra på att 
komma ihåg exakt när du är född.

Lovbarn 
10/6-14/8 och 23/12-5/1

Du är född i frihetens tecken, och du 
har ingen föreläsare. Du tar lätt på li-
vet, och tror att de goda tiderna aldrig 
ska ta slut. Men det gör de.

Övriga 
Övriga datum

Ni suger. Föds på bättre tider. Ni gör 
det svårt för en stackars Horse-och-
skåp-makare som mig. Ni kommer 
alltid kugga Mek2, och ingen tycker 
om er. 

Text: Jesper Johansson



19LP1 2016 ...när det är trappor till handikappstoan.

Att bada bastu är kul om man har en bas-
tu. Om Chalmers får för sig att bygga om 
bastun så att man inte har tillgång till den 
är det inte lika kul att basta. Nu är det ju 
tur att ombyggnaden av bastun är klar och 
att den går att använda igen, men hur bra 
blev egentligen bygget? 

För mig var den gamla vedeldade bastun 
väldigt kär, då det blir något speciellt i luf-
ten i en vedeldad jämfört med en elupp-
värmd bastu. Vissa kallar det rök och kol-
monoxidsförgiftning, jag kallar det mysigt 
och inte lika torrt i luften. Ett problem 
med det gamla aggregatet var att det kräv-
des en speciell metod för att få luften att 
strömma genom den långa skorstenen. 
Man var tvungen att starta en liten eld en 
bit upp i röret för att få strömning innan 
man började elda i pannan för att få upp 
värmen. Detta vore inget större problem, 
kanske lite pilligt om man är dålig på att 
elda, om det inte vore för att Chalmers 
Bastu Kommitté begår den största synden 
som går att göra med ved. DE LÅTER 
DEN BLI BLÖT! Har ni någonsin testat 
att försöka starta en bastu med blöt ved 
när man själv precis hoppat upp ur en is-
vak och fingrarna är så stela och kalla att 
det knappt går att hålla i en tändsticka? 
Inte jag heller, för vi var förnuftiga och 
hoppade inte ner i vaken innan vi visste 
att bastun var varm. Men det finns säkert 
någon stackare som råkat ut för det och 
det är CBKs fel. 

Efter ombyggnaden har detta problem 
tack och lov fått en lösning. Det finns 
nu två aggregat i bastun! Ett vedeldat och 
ett eluppvärmt. Om man vill ha vedel-
dad, men inte har torr ved kan man nu 
starta bastun med elaggregatet och lägga 

in veden i bastun. Så länge man inte häl-
ler på vatten så att luftfuktigheten går upp 
kommer veden nu att torka och man kan 
starta en fin liten eld utan problem. Sen 
stänger man av elaggregatet, för vem vill 
sitta i en bastu som hettas upp av två ag-
gregat samtidigt. 

En annan fördel med den nya bastun är, 
förutom att alla sittytor i bastun är av nytt 
trä, så har golvet fått sig en uppgradering. 
Det är nu inte bara en hal yta med en slutt-
ning ner mot en golvbrunn som det blåser 
upp kall luft ur, utan har en platt matta 
som består av samma trä som sittytorna är 
gjorda av. Bättre ur halkskyddssynpunkt, 
skönare att sitta på om man är mesig och 
behöver sitta på golvet för att det är varmt 
och det blåser inte kallt om fötterna från 
ett hål i mitten. 

Om ni har tänkt sova över vid bastun, i 
SovU, kan ni behöva tänka lite innan 
klockan blir 4 och ni vinglar mot sängen 
för att sova i några få timmar. Stugan har 

nämligen blivit flyttad tvärs över hela om-
rådet, så det blir lite längre att gå från bas-
tun och gamla reflexer kan få en att gå in i 
fel byggnad. Där SovU stod tidigare finns 
nämligen det nya tillskottet till Chalmers 
Härryda Bastu område. Den stora stugan 
som kreativt döpts till Storstugan. Tyvärr 
har jag inte så mycket information om 
Storstugan då det pågick ett arrangemang 
med kostymklädda personer när jag tit-
tade runt i smutsiga och trasiga jeans och 
en gammal T-shirt. 

Med allt detta i åtanke, tycker jag att om- 
och tillbyggnaden har förbättrat området. 
Det enda jag inte tycker är en förbättring 
är att SovU nu ligger dubbelt så långt bort 
från bastun, så det kan bli lite jobbigt att 
gå dit mitt i natten på vintern. Det kan 
dock bero på att jag som sagt har dålig koll 
på vad som finns i Storstugan. Kanske är 
en jättebra idé att ha den så nära, men det 
drar inte ner så mycket på helhetsbetyget. 

⅘ kommer basta igen. 

Basturecension
Text: Marcus Alm



20 FINFORM...när man har avslutat en mening 20 gånger, men aldrig skrev början.

Du där! Ja, du. Känns det ensamt att gå 
på F? Det behöver det inte göra - vi i Fin-
form har lösningen för dig! I augusti dök 
2000 nya elever upp på Chalmers dejting-
marknad, de flesta med dåligt självförtro-
ende och kass självinsikt. Det är nu du har 
chansen att äntligen hitta någon! Släng 
Tinder, bränn upp dina gamla kontaktan-
nonser och följ istället våra enkla råd.

Ingen general har någonsin vunnit ett krig 
utan att ha en bra plan, detta gäller även 
för dig! Ta reda på vad du söker: flest tjejer 
finns på bioteknik och mest killar på.. ...eh 
ja överallt typ. Välj ut ditt (dina, bra att ha 
en plan B, C och D också) offer sällskap 
och sätt igång!

En stark början är att ha en maktposi-
tion, då kan man till och med lyckas ragga 
inom sektionen. Overall är skitsexigt, men 
ibland räcker det med att vara en snygg 
(stygg?) phadder. Det här är den enda an-
ledningen till att det överhuvudtaget bru-
kar bli något nollK. Om du inte äger over-

all så är mitt största tips att försöka igen 
nästa år, fast med overall denna gången.

Vid det här laget är det bra att påminna 
om personlig hygien. Personlig hygien är 
viktigt i allmänhet, men det kan också vara 
ditt ess i rockärmen i dejtinglivet. Hade du 
varit en normal människa hade jag inte be-
hövt skriva det här, men du är den stereo-
typa F:aren som skapat den permanenta 
stanken i datasalarna.

Vid det här laget så har du valt ut offer, 
duschat och är så redo att få bli ett med 
din själsfrände. Det är nu det gäller, låt 

inte tillfället rinna ur händerna på dig. Lär 
känna1 den rätte och dess vänner, så du 
kan vara helt beredd med naturliga skämt 
och gemensamma intressen. Ta gärna en 
av våra certifierade raggningsrepliker eller 
använd en egen.

Hahaha! Hela förra paragrafen var bara 
ett stort skämt. Vad som egentligen måste 
hända är att personen måste vara så nedsu-
pen att hen accepterar vad som helst. Hes-
ta i personen alkohol via alla tillåtna medel 
och hoppas att det räcker. Allt är tillåtet i 
krig och blivande kärlek. Lycka till!

1 A.K.A. Facebookstalka

Ragga på Nollan!

Om du likt personen på bilden är trött på 
att Nollan alltid labbar i KINSLS, att Nol-
lan ställer sig i just din microvågskö eller 
att Nollan har satt sig i din favvo-Focus-
soffa, då skall du ragga på phaddrar. De är 
lika bittra som du!

Samma tricks som när man raggar på Nol-
lan fungerar inte på phaddrar1. Att ragga 
på en phadder är inte enkelt, de flesta har 
gett upp på livet för länge sedan och vet 
inte vad livsglädje är. De har kuggat fler 

1 Personlig hygien hjälper något, 
men phaddrar är inte riktigt så kräsna för 
det mesta.

tentor än du har capsat kapsyler, sett fler 
DuP-teman än sittande DP, lärt sig fler be-
vis än vad som kan tyckas mänskligt och 
snyltat gratismat till ett värde av ett helt 
års CSN. För att få första kontakten kan 
du börja varannan mening med “Förr,” 
2och glöm inte att det är det gemensamma 
hatet som kommer sammanfoga er till sist. 
En stor svårighet är att många phaddrar 
har grävt ned sig så djupt i tentaplugg och 
tentaflykt att de inte ser solens ljus förrän 
strax efter sista tentan. I så fall kan du för-

2 “Förr, när DP arrade caps och 
dräggade.” “Förr, när man fick supa i för-
eningskorridoren.”

söka att återuppväcka phadderns livslust 
genom att visa allt fint som finns i livet: gå 
på varenda DuP, stäng varenda gasque och 
somna bredvid hen på varenda föreläsning.

Med lite ihärdigt arbete så fångar du nog 
phaddern till sist, de är ju inte så kräsna 
trots allt. Då kanske du märker varför per-
sonen var singel och varför du borde und-
vikit phaddrar från första början3!

3 Som tur är så finns det alltid Nol-
lan att stöta på, se “Ragga på Nollan”.

Ragga på phaddrar

Texter: Phil
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Finform levererar raggningsrepliker
Fysik: 
Att du och jag passar ihop är ett lemma. Om du vill kan jag bevisa det.

Jag önskar att du hette Avogadro. Då hade jag redan haft ditt nummer!

Vad säger du, skall vi ta reda på vår resonansfrekvens?

Är du en magnetisk monopol? För allt jag känner från dig är attraktion!

Vi har helt klart potential. Om du kommer hem till mig kan vi omvandla den till kinetisk energi.

 
Kemi: 
Du där, luktar denna trasan kloroform? 
 
“If i was an enzyme, I’d be DNA helicase so i could unzip your genes.” 
 
Du och jag, vi har ju redan jättebra kemi. Skall vi testa biologin också? 
 
Glöm väte, för mig är du nummer ett! 
 
Data: 
Du gör min mjukvara till hårdvara. 
 
Kan jag kalla dig Google? Du har allt jag letar efter. 
 
“Did you lose a timestamp in C#? Because I’m pretty sure it’s DateTime.Now()”

...när man skriver ut en gif.

Hestkorsord
Skapat av: Niwa & Jessica



22 FINFORM...när man försöker vara social men man går F.

Korsord
Skapat av: Jaktjur



23LP1 2016 ...när man försöker söka jobb men man går TM.

Finform hör dig!
"Säger man ens Nollan så dör sexlusten." 

- Elvira Ramle

“Så den sämsta fysikern kan faktiskt stänga en dörr.”  
- Zenith om Phil

“Det finns inga lediga dagar.”  
- Jana 

"Skriv inte smarta saker på tentan." 
-Tips ifrån övningsledare i termo 

"Åh, är det där fördrinken?"  
- edu om en kastrull med blötlagda kidneybönor

“Det går och vara rimlig och vara här.”  
- Nollan om DP-rummet

“Jag har bråttom, vart är ditt hål?”  
- Peking

“Det är svårare att hitta hålet än vanligt.”  
- Peking till Nollan, inte samma kväll!

"...och därför är lin-algen som en lök."  
- Pekka beskriver basbyten

"Skit i Nollan!"  
- $elleri på sista mötet om mottagningen

“Sprit och protein, allt som kroppen behöver.” 
- Fåret (om att ta bäsken)

"You can use your superior math knowledge, it will give you a 
very relaxed life." 

- Patrik Albin om att göra praktiskt taget allt som inte är att 
doktorera inom matematik

"Äh, ta hit kapsyler. Det är värt det, vi får vara med i GP!"  
- Klas Holmsten i 42:an

"NASA har sagt att ingen har luggit i rymden än." 
- Hanky har idéer

"Varför heter det träd?"  
- Opium

Honing: "Kvinnosynen är generellt väldigt bra i Sverige." 
Opium: "Aa, det är synd."

“Om det är såhär du behandlar dina horor, då vill jag vara din 
hora.” 

 - Peking om gratis tandkräm

“Det är inte storleken som har betydelse, det är the motion of 
the ocean.” 

- Hanky om bröstvårtor

“En person är värd mer än två tjocka personer.”  
- Peking

"Här är bajsringen!"  
- Phil undervisar för 3/5

"Det är inte alls som analsex."  
- Phil om att äta kräftor

"16 i kvadrat, det måste vara typ en miljon!" 
 - Liam angående hur många raggmunkar man kan steka

"För att ta dig i försvar - så där gör min idiotiska familj också."  
- 34an-nollan om hur man ska koka ris

"Är du säker på att det är fel, är det inte bara svaret på en annan 
fråga?"  

- Simon Johansson F1 

“Jag önskar att föreläsningarna började kl 7.” 
-Någon kl 08:03, sen till lektion

“ Mer naket kanske.” 
- Nollan om vad som saknas på Cocktailpartyt 

"Min livslånga dröm är att föda barn i rymden. Då kan jag kalla 
dem för aliens." 

- Hanky

"Jag städar, diskar, tvättar... jag är fan hemmafru till hela sektio-
nen!"  

-Charles om att vara händig

"Alltså jag är ihop med Niclas, men du har fan finare ögon."  
- Johanna Renman till Magnus Fant

Virre om Livets 2 stadier av stress:  
“1: expfysen 2: skaffa barn”

"Jag har blivit en vettig människa och super bara varannan 
helg."  

- Zorro

"Man ska utnyttja Nollan så mycket som möjligt."  
- Välta

Har du hört något annat roligt? 

Maila FinForm: FinForm@ftek.chalmers.se




