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3LP3 Katt åt stol, satt i halsen.

Ledare
Jag sitter i ett rum tillsammans med resten av mitt FinForm. Vi skri-
ver just nu på vårat sista nummer. Mitt nionde nummer. I skrivande 
stund har vi massa intresserade aspar, när detta numret har släppts 
så har (förhoppningsvis) en ny redaktion valts in.

Jag trodde jag skulle vara mer nostalgisk just nu, men det har kanske 
inte sjunkit in att jag ska gå av nu. Att det är sista gången vi bakar hav-
rekakor och äter oss tjocka. Sista gången vi sorterar bort citaten som 
är för “bra”. Sista gången vi spånar på kattastrofala nedertexter. Sista 
gången som folk kommer försöka lösa mitt korsord. Sista gången folk 
påpekar stavfel på framsidan.

Men allt gott har ett slut, jag vill tacka alla som suttit i FinForm med 
mig i år.

Johan Särnbratt



4 FINFORMKatt åt stekpanna, fräste.

Det finns många saker man borde undvika om 
man någon gång vill försöka ta examen. Per-

sonligen skulle jag rekommendera att undvika bli påkörd av bi-
lar då det kan leda till bland annat hjärnskakning, benbrott och 
dödsfall. Så lämpligen, undvik att gå mot rött när det kommer en 
bil, det kan bli relativt katastrofalt. 
Apropå att få hjärnskakning, listan med saker man inte får göra 
efter att man fått hjärnskakning inkluderar: läsa, kolla på skär-
mar, lyssna på hög musik, träna och dricka, det vill säga, ungefär 
allt som man gör som chalmerist utom att prata med folk. Vad 
gör man då när alla andra pluggar eller går till gasquen, glor på 
en vägg? Det är dessutom lite som att ha en konstant bakfylla, så 
det är trevligt att undvika.
För att inte förstöra ert humör, till roligare ämnen! Den helg 
som tidningen släpps är det fortfarande sektionens vecka och 
Beachgasque, så tagga gasque! Tagga även aspning och att bygga 
Cortège!

NIWA

Jag är i skrivande stund hemma i världens 
dödsförkylning1 och lyssnar på deppig mu-

sik. Tanken är väl att jag ska försöka skriva något kul här, vi får se hur 
bra det går, jag är mer sugen på en tankesoppa. Jag är gammal och 
skröplig (hela 24 år nu!), och snart kommer jag med all sannolikhet 
ta examen. På senare tid har jag drabbats av ganska mycket så kallad 
examensångest. Vad händer sen?
Kanske flyttar man från Göteborg, eller till och med Sverige. Jobbar 
på något företag eller doktorerar på något annat universitet. Kanske 
stannar man kvar i Göteborg. Eller så blir man arbetslös, flyttar hem 
till föräldrarnas källare, och lever på knäckebröd, ost, och kallt vatten.
Alla alternativen har för- och nackdelar, och det är väldigt oklart vil-
ket alternativ som är mest lockande. Det enda jag kan göra nu är att 
optimera mina chanser och hoppas att bara ett av alternativen blir 
aktuella, så slipper jag göra något val. Det är ju det, i grund och bot-
ten, Teknisk fysik handlar om, att slippa bestämma sig för vilken sorts 
ingenjör man faktiskt vill bli när man blir stor.
Val är ju överlag rätt jobbiga att göra. Borde jag gjort något annorlun-
da? Helt klart har jag gjort en del dåliga beslut, men väldigt få av dem 
skulle jag säga var genuint dåliga beslut, för om jag åkte tillbaka utan 
facit i hand hade jag nog gjort det mesta likadant. 
Borde jag pluggat mer? Det tycker jag är en konstig fråga på det här 
programmet, jag tror att alla jag känner pluggar så mycket de orkar, 
om inte mer än så. Borde jag pluggat mindre? Svårt att säga, vem vet 
hur viktiga betygen är på riktigt?
Jag tror inte jag har någon poäng jag vill komma fram till. Läsaren får 
göra en egen tolkning. Förhoppningsvis får du ut något av en förvirrad 
gambles sista ord, för om jag inte hamnar på citatsidan i något fram-
tida nummer så är det här förmodligen sista gången jag kommer med 
i FinForm, och om fem tio år kommer ingen på Teknisk fysik minnas 
mig, eller veta vem jag är.
Det är inte annat än att det känns lite meningslöst. Men om det är en 
sak jag inte ångrar så är det att ha fått vara en del av den här sektionen. 
Den är väldigt fin.

Tack, och hej, 
Lever, och pastej. 
Det där var ett rim, 
Det här är det inte.

1 Jag nyser ibland och näsan rinner lite.

JESPER
Hej folket!

Vill ni läsa en underhål-
lande text så kan ni på 
riktigt hoppa över den 
här. Jag har ingen inspi-
ration och skrivkram-
pen håller hårt i mina 
händer. Här tänkte jag 
nog skriva något om 
att FinForm var väldigt 
najs, men nu är det slut.
Funktionärsposter får 
inte tillräckligt upp-
märksamhet i mina ögon. Året som FinForm har varit så 
sjukt najs av en viktig anledning. FinForm har allt det ro-
liga som kommer med en förening, men med näst intill 
NOLL ansvar. När jag satt i FnollK så hade man såklart 
massa ansvar och som kistväktare i FOC var jag den enda 
med ansvar. Men med FinForm... Gudars skymning vil-
ket himmelrike! Väldigt härligt folk som jag fått träffa 
lagom mycket och där man på riktigt bara gör så mycket 
man vill.
Känner du som mig att föreningar kanske är kul men an-
svar suger, titta en extra gång mot FinForm och se om det 
inte finns något (kan vara precis vad som helst) som du 
känner skulle vara roligt att ha med i tidningen.
Mina discussions tycker jag har varit kul, flow charts 
hade jag velat göra fler av och gärna någon mer artikel 
där jag bashar på Edu (vilket finns med i denna tidning 
woho!). För övrigt har jag nästan inte kommit på något 
själv av de jag gjort. Både discussions och flow charts gav 
min ständiga inspirationskälla Viktor X mig. Så det är rätt 
enkelt o göra grejer om man har kompisar som kommer 
på roliga saker, så snor man bara deras idé.
Bra citat, dessa från Disney: Gudars skymning!, *GASP* 
SPENATKNYTENA!!... Räddadeee!!
Min favorit för lördagmorgnar: YOU... SHOULD HAVE 
LET ME SLEEEP!!!!!
Ha de gött.

RAGGE



5LP3 Katt åt batteri, gjorde volt.

Då har vi suttit i ett helt år nu. 
Det har gått fort. Det är lite synd 

att jag inte kunnat använda FinForm som ursäkt att gå på fler 
spex än tidigare, då övriga medlemmar inte ville gå, vilket är 
synd. Tyvärr fick jag inte tid att spendera FinForms pengar 
på en sockervaddsmaskin, i brist på arr där vi kunde använda 
en. Vi kan ju lite snabbt ha en till teambuildingkväll där vi 
kan köpa in en… 
Vänta lite, måste gå och fixa en sak… 
*Googlar guld-smidd sockervaddsmaskin med diamant de-
taljer*. 

MATERIA

Enligt Wilkenpedia så är Humle helt klart överlägsen Dumle inom mer än 
ett områden. Först och främst har Humle funnits i herrans massan år medan 

Dumle började säljas först 1987. Redan här överglänser Humle med sin ringa ålder och oändliga 
vishet. Humle växer vilt i Sveriges skogar. Dumle är påhittat och fejk.  Dessutom kan Humle fram-
ställas till den gyllene drycken ÖL. Kalorifördelning i Öl är  0% fett,  87% kolhydrater och 13% 
protein. Dumle har 41% fett, 57% kolhydrater och 2% protein. Alltså är Dumle fet och proteinfat-
tig. Det vi har kommit fram till är att Dumle är lite småfet, ytterst svag och har inte alla bestick i 
lådan. Dessutom kommer Humle alltid före Dumle…

HUMLE

Okej hörni, vill 
ni höra något 

sjukt? Du kan få i dig ditt dagliga 
energibehov på strax under 3 ½ dl 
rapsolja. Det innebär att jag med 
dagens teknologi kan beställa 
hem min årsförbrukning av kalo-
rier för 1943:50 direkt från Coop, 
motsvarande i runda slängar 5 
kronor per dag. Håller man utkik 
efter extrapriser tror jag man kan 
sänka prislappen ordentligt. Var 
beredd med plånboken om du 
hittar rapsolja under 15 kronor 
litern! I verkligheten är livet inte 
riktigt så enkelt, en kropp behö-
ver få i sig mer än bara kalorier. 
Som tur är så behöver kroppen 
ganska lite av de flesta ämnen 
och kan tas i en smidig multivi-
tamintablett vilket bara kostar 
dig 50 öre per dag. Men det finns 
några näringsämnen till som be-
hövs i större mängd, så här är en 
höftad lista på ett någorlunda 
välbalanserat näringsintag:
• vatten - 3 liter
• protein - 50 gram
• kolhydrater - 130 gram
• fibrer - 35 gram
• fett - 70 gram
Vatten finns gratis i rikliga mäng-
der både på skolan och i Möln-
dalnsån. Fettet kan man få i sig 
via billig rapsolja. Men hur hittar 
man billiga kolhydrater, fibrer 
och protein? Gissa vad, havregryn 
innehåller fibrer, kolhydrater och 
protein - och är snorbilligt. På 

400 gram havregryn täcker du 
upp ditt behov av allt detta, du får 
till och med i dig lite1 för mycket 
kolhydrater.

Den slutgiltiga shoppinglistan 
för en fulländad dag blir: 
• Havregryn: 400 gram - 3 kr
• Rapsolja: ½ deciliter - 75 öre
• Multivitamintablett - 50 öre
Alltså 1600 kronor om året. Sjukt. 
För att må riktigt bra så skall man 
få i sig lite fler saker, typ salt och 
sånt. Jag uppmanar dig att norpa 
salt gratis på donken eller bara 
slicka upp det från vägen när det 
är nysaltat. Ibland snackar man 
om essentiella aminosyror också 
- men jag fattade inte riktigt, så 
de är antagligen inte viktiga.

Håll utkik efter min nästa text 
där jag beskriver hur man kan 
spara in på hyran genom att sova 
i trappuppgångar!

Tack och hej
havregrynspastej!

1 Det vill säga dubbelt så mycket som rekom-
menderat

PHIL

Håller med Humle. Förutom att 
Dumle kommer före Humle. 

DUMLE

Fyra och ett 
halvt år av Chal-

mers har gått förbi. Jag har 
lärt känna oerhört många 
personer på den här tiden och 
blivit oändligt med erfaren-
heter rikare. Det är här jag 
har byggt upp mitt liv och det 
är här jag har en stor, absolut 
majoritet vänner. Jag började 
på Teknisk matematik 2012 
och har sedan dess varit med 
på alla mottagningar på di-
verse sätt. Lärt känna sittande 
personer i alla möjliga typer av föreningar, likväl F som 
andra sektioner. Framförallt har man lärt känna Nollan 
i alla möjliga phaddergrupper. Det roliga är att allting 
börjar om varje år, och 200 nya människor börjar igen. 
Och så lär man känna dem, så har det fortsatt i fyra år. 
Sektionen är sjukt diversifierad och det är så oerhört kul 
att bara hänga med olika typer av människor.
Nu är det dock över, och 2016-Nollan blir sista årgången 
som jag lär känna. Just nu skriver jag mitt examensjobb 
på Volvo Car Group, där jag skall modellera sensorer 
för självkörande bilar1. Det i sig är väldigt spännande, 
men man känner hur man sakta men säkert glider ifrån 
sektionen. Det är svårt att inte bli lite känslosam så här 
nära inpå slutet. Ja, jag kommer nog komma tillbaka då 
och då på DuPar och liknande - men det kommer inte 
att vara samma sak.
Därför vill jag säga att jag hoppas att ni tar vara på er tid 
här, då det förmodligen kommer bli de bästa fem åren 
någonsin för er. Jag kan med säkerhet säga att jag träffat 
människor som kommer vara mina vänner livet ut här 
på sektionen. På F får man så ofantligt mycket mer än 
en bra utbildning.
Tacka vet jag mina phaddrar, klasskamrater och 13-, 14-, 
15- och 16-Nollan!

1 och pluggar Mek1

EDU



6 FINFORM

Har ni någonsin känt er säker? Har ni 
någonsin litat på en annan person, full-
komlig och totalt, bara för att denna 
person sedan ska svika er på alla tänkba-
ra sätt? Har ni svarat på någon av Edu’s 
anonyma frågeformulär är jag rädd för 
att det är precis detta som kommer att 
hända. Alla får dock chansen att själva 
välja vad de vill veta. Därför ger jag er 
nu chansen att antingen sluta läsa re-
dan nu och fortsätta leva i blissful igno-
rance eller fortsätta läsa och undervisas 
om Edvin Listo Zecs sanna agenda.
Är ni kvar? Bra, håll i er då för jag kom-
mer inte söt-sockra detta på något vis.
Om någon är anonym, vad innebär det 
då? Kan tyckas vara något väldigt trivi-
alt för många, det är ju en definition i 
sig! Om jag är anonym så är jag anonym! 
Ordet har sitt ursprung i anonymia som 
betyder ’utan namn’ eller ’namnlös’ och 
att vara anonym innebär just det, att du 
är någon utan namn eller ansikte. Det 
innebär att du bara är en i mängden 
och det innebär att inget du säger eller 
gör ska kunna kopplas tillbaka till dig. 
Så när Edu påstår att du är anonym när 
du svarar på hans formulär är detta vad 
som krävs för att han ska få påstå att du 
är anonym.
Det har icke desto mindre kommit till 
min uppmärksamhet att Edu fortfa-
rande kan koppla personers svar till 
personerna i sig. I hans ”anonyma” for-
mulär kan han se alla svar från varje en-
skild person. Känns detta fortfarande 
anonymt? Man skrev ju aldrig ner sitt 
namn eller hur? För att illustrera felet 
med detta tänk kommer här ett exem-
pel, där jag bara använder frågor från 
Edvins formulär.
Man, 24 år, går TM, femte året, 3/5, sit-
ter/suttit i SNF/FnollK/FinForm. Skriv-
na omtentor: Massor, Sämsta Kurs: 
Mek 1.

Skrapar man ihop vilka män som är 24 
år och har gått fem år på TM, är med 
i 3/5 samt har suttit i SNF, FnollK och 
FinForm så finns det bara Edu själv som 
uppfyller det kriterierna. De sista två 
svaren har jag bara med för att det är 
roligt… hehehe...
Ni förstår säkert själva vad det här bety-
der, Edu har genomgående under sina 
år på Chalmers samlat in personliga 
uppgifter om F:are, utan att någon har 
varit medveten om detta. Trodde du att 
DP inte skulle få veta hur många gafflar 
du har hemma? Bäst att inte komma på 
en DuP igen för de vet. Berättat något i 
förtroende till Edu? Synd den informa-
tionen är redan såld till hackers i Kina.
Att det har tagit så lång tid att ertap-
pa Edu med detta är inget annat än en 
KATT-A-STROF!! Som om det inte vore 
nog så är det nu försent för att göra nå-
got åt saken. När du läser detta har Edu 
klivit av FinForm och gömmer sig nu-
mera i en enslig korridor på Volvo Cars 
där lagens långa armar inte kan nå ho-
nom. 
Men vi kan lära oss av detta! Kommer 
det någon i framtiden som är en självut-
nämnd statistikchef vet ni att ni måste 
agera i tid, innan det är för sent.
Skriven av: 23 år, F, femte året, FnollK/
FOC/FinForm och 3/5

Aka Ragge

Katt åt stege, blev hög.

Insändare
Kreativa kulturspaningar
Nyligen insåg jag att mängden kultur 
man kan ta del av är överväldigande. 
Även om man är öppen och försöker 
variera sina intryck så missar man ändå 
en hel del. Det är inte heller så att det 
man missar nödvändigtvis är sådant 
man skulle tycka var dåligt. Tvärtom 
är det så att man i sitt liv förmodligen 
kommer missa att ta del av en mängd 
olika kulturuttryck som skulle varit be-
rikande.
Intryck kan vara av bra eller dålig karak-
tär. Det är inte så troligt att man minns 
den där medelmåttiga filmrullen eller 
den hyfsade boken, snarare minns man 
sina favoriter eller de absoluta botten-
nappen, en kass film (Hej sömnpillret 
Dune!) eller ett alster som var alldeles, 
alldeles underbart. Ja, så är det, i alla 
fall i teorin. Fast även teorin har sina 
undantag. När jag var yngre så fanns det 
en bok jag tyckte väldigt mycket om, 
som jag både läste och lyssnade på mer 
än ett par gånger. Boken "Tordyveln 
flyger i skymningen" av Maria Gripe 
var något som fångade den yngre mig. 
Bokens handling är, ja där blir det svårt, 
för jag vete katten vad den handlar om 
längre. Någonting om några ungdomar, 
lite mystik, något egyptiskt kanske. 
Det förvånar mig att jag inte minns så 
mycket av något jag vet att jag gillade 
riktigt mycket. Sen är ju Maria Gripe 
ingen okänd författare, utan en av Sve-
riges tveklöst bästa barnboksförfattare.
Tordyveln då? En googling senare kom-
mer svaret! En skalbagge. En svart glän-
sande skalbagge. Apropå skalbaggar 
förresten, något som verkligen kan räk-
nas till kuriosa eller kalenderbitarkun-
skap är faktumet att Sveriges minsta 
sådana heter Ehnströms dvärgfjäder-
vinge. Cirka 0,45 mm mäter den. Voilà 
för en sådan kunskapsgodbit serverad 
på fat. Jag hoppas att jag heller inte 
skrämt bort någon skalbaggesfobiker 
med detta textstycke.

Oskar P3

Har du också märkt nissarna i sofforna med brädet och plupparna?
Det har i alla fall jag. Och oboy vad roligt man kan ha det med dem. Du kanske är lite skeptiskt, men det är lugnt. Det var jag 
också när jag först bemötte de lustiga nissarna i sofforna med brädet och plupparna. De bits inte, och det är roligt att flytta 
pluppar, otroligt mycket roligare än du kan föreställa dig. Så sektmedlemmar, ta er en titt förbi och bli en nisse med bräde 
och plupp. Bli en backgammonspelare, det blir kul!

En Nisse

Edu spion från Kina? - Läs här för att få reda på mer!



7LP3 Katt åt linjal, blev mätt.

Denna värld som man har många för-
domar om. En bild av förlästa nördar 
med obefintlig hygien och glasögon 
av tjocklek plånbok illustreras på min 
hornhinna när jag tar ett djupt ande-
tag och kliver in. In på Focus. Denna 
mytomspunna lokal där fysikteknolo-
ger övervintrar har lockat mig att ta en 
närmare titt. Det är en sen fredagsefter-
middag och jag ser till min förvåning 
ett så pass utvecklat socialt beteende 
som konversation. Detta var inte alls 
vad jag hade förväntat mig. Jag sveper 
med blicken över lokalen för att finna 
någon som kan svara på mina frågor. 
Ögonen fastnar på en fager pojk med 
glimten i ögat som står och sorterar 
papper vid några flipperspel. Han har 
någon slags utstyrsel som bäst kan lik-
nas vid en bilmekaniker som blivit slä-
pad genom tjära. Han måste vara viktig.
Mannen i fråga heter Jarl Cendle. Kon-
stigt tycker jag, Jarl är ju en mycket 
gammal titel som sällan används idag. 
Jag antar att denna konstiga benämning 
har något med bilmekaniker-outfiten 
att göra. På min konversationsstartare 
"Har du några allergier?" svarar han be-
stämt att han vill att jag ska skriva att 
han inte har det, då man inte vill verka 
vek inför andra rovdjur. Cendle är näm-
ligen medlem i den så kallade Djungel-
patrullen. 
Den svarta färgen på deras overaller 
kanske kan förklaras med ett djuriskt 
beteende som fått dem att rulla sig i 
tjäran. När jag frågar hur det kom sig 
att han blev med i denna patrull sva-
rar han med ett brett smil "Jag är en 
trevlig, go och skön kille som var rätt 
man för rollen". Jag försöker utläsa om 
detta är läten han vill utbringa för att 
öka sina chanser att para sig med andra 
djur i djungeln, men jag klarar inte att 
läsa av något. Han utvecklar att han är 
en annan person nu jämfört med när 
han först gick med. Cendle framställer 
sig själv som en mer ansvarstagande 
och organiserad individ som även bli-
vit sprittåligare och bättre på att plug-
ga bakfull. Jag antar att denna individ 
måste stå högt upp i den sociala hie-
rarkin, då promille sannerligen gör det 
lättare att föra konversation med andra.
Som den reporter jag är så kommer jag 
sällan oförberedd till en intervju, så när 
jag frågar honom vilken hans favorit-
nolla(n) är skymtar han snabbt över ax-
eln och konstaterar att han avskyr dem 

alla, men en viss "Max" och "Fredrik" 
hade han bättre tycke för. 
För att bättre förstå mig på Cendle av-
slutar jag med några rapid-fire-ques-
tions, en mycket avancerad teknik 
bland oss journalister som endast de 
bästa bemästrar.
"Tårta eller orgasm?"
"Orgasm. Hade du sagt orgasm plus nå-
got som helst annat hade svaret alltid 
varit orgasm."
Ja, Cendle verkar vara ett riktigt lejon i 
djungeln. Han svarar även att han hell-
re skulle ha sex med Göran Persson en 
gång än att ha honom på sängkanten 
och få råd av honom vid varje tillfälle då 
han skulle ha sex. "Min libido är ändå 
bara på 30 sek", avslutar han.
Slutligen så låter jag honom spela spe-
let "Fuck Marry Kill", något som är 
populärt bland kidsen. Han tillåts väl-
ja mellan ordförande i sektionens tre 
stora föreningar. Snabbt svarar han att 
han skulle gifta sig med "Martin" [Red. 
anm. en Jarl var trots allt "kungens när-
maste man". Verkar passande]. "Telia 
kan dö so I guess fuck Välta då". Allt 
hopp denna konversation byggt upp 
angående mina fördomar och fysikteg-
nologer havererades i denna sekund. 
Mannen framför mig kan inte avgöra 
skillnaden mellan telefonoperatörer 
och människor. När jag senare traskar 
hem i februarinatten föreställer jag mig 
hur denna arme sate blivit av med sin 
första kärlek via ett telefonsamtal, en 
form av mänsklig kontakt som måste 
vara sällsynt hos dessa djur.

Pekka

Studiebesök på F Hej, Frek här!
Tänkte uppdatera sektionen lite snabbt 
om vad vi håller på med! 

Vi har en besöksdag som närmar sig 
med stormsteg som äger rum den 28 
mars. Så om ni har någon nära bekant 
som ni tror kan vara intresserade av att 
plugga på F eller TM är det ett utmärkt 
tillfälle för dem att få mer information 
om våra fina program!
Känner ni att ni vill hjälpa till så finns 
det möjlighet att äta lunch eller middag 
tillsammans med eleverna som är på 
besök och bara sitta och småprata med 
dem. Hör av dig om detta skulle vara 
intressant!

Vi vill även tacka för alla fina ”likes” 
på våran Facebooksida (Teknisk fysik 
och matematik Chalmers) som vi har 
försökt få lite mer liv i! Jaaaa okej, vi 
kopierar Chalmers Instagram rakt av i 
koncept, men varför bryta ett vinnande 
koncept? Med andra ord så låter vi en 
student ha hand om vår Facebooksida i 
en vecka och sen går den vidare till näs-
ta person. Outsourca arbete är det bäs-
ta som finns! Givetvis får man lite betalt 
för detta arbete också!

Det var allt för den här gången! Tack 
och hej!

https://www.facebook.com/tekniskfysikmatematik/
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Materia Recenserar Text: Marcus Alm

FinForm är kända, inte bara för sina 
artiklar och djupgående journalis-
tik, utan även sina fantastiska omslag. 
Dessa omslag har nu blivit en del av 
den senaste utställningen Inte-alls-på-
hittat-namn av det respekterade Kom-
ihåg-att-byta-ut-namnet gallerian. Det 
är alltså fritt fram för förnäma konst-
kritiker att rynka på näsan och uttrycka 
sina avsikter. Mitt bland detta tänkte 
jag slänga in min högst objektiva åsikt, 
som är så objektiv att den kan ses som 
fakta. Den är dessutom representativ 
för vad hela FinForm tycker, även om 
de andra medlemmarna inte kommer 
erkänna det öppet om man frågar dem. 
Varför inte börja från början med 
dessa omslag och se hur de utvecklats 
med tiden. Det första omslaget hör till 
val-tema och består egentligen bara av 
en framsida, då baksidan var ett pyssel 
där man kunde klippa ut och sätta ihop 
pappersbitar till en egen val. Framsidan 
avslöjar redan tidigt skämtet med att or-
det val kan anta flera betydelser, då det 
avbildar både Trump och Hillary för att 
symbolisera den politiska betydelsen av 
val och en bild på en val som får stå för 
djurrikets val. Skämtet i sig kan ju dis-
kuteras om det är kul eller inte, men att 
avslöja poängen så tidigt kan inte annat 
än ses som genialiskt! Det sparar massa 
tid att inte behöva läsa igenom inveck-
lade artiklar, som är mycket längre än 
de behöver vara för att Chefsredaktören 
vill fylla alla sidor ordentligt, för att för-
stå skämtet. Bra jobbat!
Nästa omslag gjordes till det speciella 
mottagningsnumret. En väldigt tra-
ditionell framsida då det bygger på en 
bild av en mottagningsbricka, med hela 
redaktionens namn på överdelen och 
bilder från alla arr på sina respektive ru-
tor. Att ha bilderna i rutorna är också en 
ledtråd att numret kommer innehålla 
väldigt mycket bilder från mottagning-
en. Så många att inte ens en dubblering 
av antalet uppslag räckte. Förutom mit-
tenuppslaget användes även ett till upp-
slag i tidningen och hela baksidan för 
att få med så många bilder som möjligt. 
Ett tack måste riktas till alla som skick-
ade in bilder och gjorde att redaktionen 
inte behövde skriva lika mycket text för 
att fylla tidningen! Återigen ett bra om-

slag som visar på innehållet i tidningen 
och gör det snabbt och åtkomligt. Det 
känns som att man har läst hela tid-
ningen och är en del av gemenskapen 
utan att ens öppna tidningen. 
Omslag nummer tre byggde på temat 
häst/hets och hade ett ordentligt om-
slag, med både fram och baksida som 
hängde ihop. Framsidan har självklart 
fokus på den enda hästen som betyder 
något, Hero, med Dragos själv på ryggen 
galopperandes över en strand vid sol-
nedgången. Eller kanske soluppgång-
en. Det är svårt att säga när man inte 
vet tiden på dygnet eller väderstrecken 
och allt bara är en stillbild. Men det 
vackraste på hela omslaget måste ändå 
vara Phils orimligt sura ansikte som tit-
tar ner på oss från solen. Baksidan visar 
en flock Dragos/Hero par som springer 
runt hela sidan, vars färgteckning är en 
förlängning av färgerna från framsidan. 
Om man fäller ut omslaget så att man 
ser fram och baksidorna samtidigt kan 
man alltså se hela solned/uppgången, 
vilket är ett vackert motiv i sig som nu 
kompletteras av flera hästar. Den stora 
mängden hästar på baksidan är även 
ett sätt att uttrycka ordvitsen att ordet 
häst ofta används istället för ordet hets 
på Chalmers. Detta är lite svårare att 
hänga med på än de tidigare så uppen-
bara skämten, men så har läsarna också 
haft två nummer på sig att lära sig upp-
täcka dessa skämt. Så lite svårare får 
man göra det, för att det fortfarande ska 
vara lite roligt med en utmaning. 
Det fjärde och sista omslaget som var 
med på utställningen var ytterligare ett 
traditionsbundet nummer, julnumret. 
För att passa in med tidigare nummer 
valdes specifikt julbock som tema, med 
en framsida tagen ur en julinducerad 
feberdröm. Ett par julbockar av halm 
har vaknat till liv och har skurit av an-
siktena på stackars Johanna och Någon, 
hängt upp ansiktena på strumpor ovan-
för den öppna spisen och ligger nu i Jo-
hanna och Någons onepiece och väntar 
på Tomten. Förmodligen för att begå 
ytterligare mord i ett försök att kuva sitt 
hat mot allt levande av kött, då de själva 
bara har kroppar av halm. Men vad som 
gör detta ännu värre är baksidan. En jul-
gran med julklappar under mot en ran-

dig bakgrund. Inget konstigt med det, 
fram tills det sätts i sammanhang med 
framsidan. Vad skaparen av detta om-
slag försöker säga är att hela omslaget 
utspelar sig i en julklapp! Ledtråden är 
bakgrunden på baksidan, samma färg 
och mönster som hittas på omslagspap-
per. Det är inte lätt att se, men trenden 
har varit mot svårare ledtrådar. Tanken 
på att en intet ont anande person skulle 
få denna hemska syn som gåva fick mig 
att förlora en veckas sömn när omslaget 
först visades, och kommer ge mig en 
liknande reaktion denna gången. Återi-
gen ett bra uppslag, men kanske lite för 
bra. 
Varför detta numrets omslag inte re-
censeras är helt enkelt för att uppslaget 
inte finns ute för gallerior, inte ens för 
så framstående som Kom-ihåg-att-by-
ta-ut-namnet. Detta, i min mening, be-
tyder att omslaget inte borde kritiseras 
då den artistiska processen inte är slut 
och godkänd av Chefsredaktören. Te-
mat på katastrof är dock ett tema som 
kittlar kreativiteten och vad det kom-
mer bli när det är klart kan inte ens jag 
gissa. Vi får se hur det blir, men om vi 
kan lära oss något från de förra är att 
det kommer vara väldigt välgjort och 
gå för mycket pengar på auktionen jag 
kommer dra igång efter att jag gått av. 

Materias omslagsåsikter Text: Marcus Alm
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Goodbye
Hello the people. My people...

I write to you, this time with a heavy heart, for I bring bad tidings. Apparently my latest 
“drunken outrage” in A discussion on jul did not go that well with my Chefredaktör, or the 
Royal Swedish Academy of Journalism for that matter. It seems like they are very angry in 
fact, retroactively stripping me of my Pulitzer Prize and kicking me off FinForm redaktio-
nen… The fact seems to be that Swedes do not take it very well when an outsider trashes 

one of their favourite traditions, even though it is a dumb tradition...

With this backstory cleared up, this will be my last article at FinForm. I will officially be 
leaving FinForm on the 21th of february and with my new reputation of “hating Swedish 
culture, Swedes in general and simply being an ass” I doubt I will find work as a journa-
list in Sweden ever again. So in my final piece, I want to make it right, I want to discuss 

something that has been close to my heart lately, and that is saying goodbye. 

We have been through quite a lot this year. Me, receiving the Pulitzer Prize, writing my 
articles and living the celebrity life. You, my lovely community, reading my articles and 

praising me as the new Messiah. We have lived a symbiotic relationship where we all have 
had the opportunity to live our lives to the fullest. It is truly cruel of life to rip us away from 

each other, but I am afraid that it is adapt or die in this shitty world that only thrives on 
money. Therefore, I am planning on retiring early and live off my savings in my summer 

house on the Canary Islands. But I want you to know, deep in your hearts, that when I buy 
my 7kr rum&coke and bask in the sun I am going to think of you. The people who made 

me.

Goodbye’s, I have long thought about how to best approach them. I am now talking about 
real goodbye’s. This is not some simple ‘See ya later’ but a ‘We will probably never see each 
other again, goodbye’. I do not think that there is an easy way to do this so I will just simply 

say what’s on my mind. Thank you, the time I’ve spent on this university have been a su-
perb pleasure and I have all of you to thank for it. Now I am afraid that time is running out 
for me and I have a plane to catch. Thank you, the people of KTH, I hope to visit you some 

day in the distant future!

Or… was it CTH… or is that the same thing? I always forget.

XOXO Ragge

A discussion on saying goodbye



10 FINFORMKatt åt ben, gick bort.

I detta nummer presenterar Finform den 
största någonsin gjorda undersökningen av 
sektionen1. Vi har kartlagt vilka människor 
som går på sektionen och vad de tycker och 
tänker. Självklart har allting skett i en helt 
anonym anda - som Finforms statistikchef 
står jag för att alla skall våga dela med sig om 
vad man tänker, utan risk för att resten av 
världen får veta om det. Sektionen har bland 
annat delat med sig av de bästa raggningsre-
plikerna på gasquen, och en anonym kvinna, 
19 år, Cret och sittande i F6 skickade in “Hej! 
Jag är inte kille!”. Den borde man testa.
Vidare har sektionen delat med sig av sina 
djupaste hemligheter, vilka vi presenterar 
här i form av grafer. Den genomsnittliga 
sektionsmedlemmen är man, F:are, använ-
der Android, är ej sektionsaktiv och går för-
sta året på Chalmers. Denne medlem kan 
ej leva utan socker, är Cret, vill ligga med 
snygga F6, leva ett långt och mysigt liv med 
coola FnollK och döda skiten ur fulla DP. 
Han älskar att plugga mek1, hatar att läsa Er-
lands labb-pm och går hellre på DuPar än på 
Gasquer.
Intressant nog tror sektionen att DP och F6 
får ligga mest, och FnollK minst. Kanske 
inte så konstigt, då FnollK aldrig har tid att 
bonda med Nollan för de ständigt bränner 
ut sig själva under mottagningen - då sveper 
F6 och DP in med sina sex appeal-overaller 
och fångar Nollan med en stormvind efter 
en sen kväll bakom Focus bardel. Däremot 
tycker sektionen att FnollK är coolast. Slut-
sats: det är inte coolt att få ligga.

1 Hah, take that SNF! 140 svar på 2 dagar

Statistik Statistik: Edvin Listo Zec
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En helt vanlig dag på Focus då FinForm 
anstormar bardelen för att spendera 
pengar. En tävling anordnas av allra vik-
tigaste slag. För denna tävling krävs det 
blod, svett och tårar (åtminstone tårar). 
I denna tävling krävs bakkunskaper ut-
över det normala. I detta muffinskladd-
kakebak (YES it is a word) kommer 
muffinskladdkakor bakas, fula spel att 
spelas och ingredienser gömmas. 

Själva tävlingen följer dessa definitio-
ner:
Låta en ingrediens vara ett element 
utav tillgängliga ”svenska ordet” in-
gredienser och ingredienser beteckna 
mängden av alla ingredienser
Låta muffinskladdkaka beteckna den 
tillagade smeten
Låta lag beteckna mängden av de per-
soner som är med i en grupp
För alla lag i tävlingen, skall lag ta en 
delmängd skild från nollmängden av 
ingredienserna och låta den vara en 
delmängd av en delmängd till muf-
finskladdkaka.

Lagen
Patteriarkatet
Sassabrassamandelmassa
Losers
Newton’s fjärde lag (Finns det ingen 
kreativitet kvar i världen?)

Ingredienser
• Citron
• Djungelvrål
• Fetaost
• Vitlök
• Havregryn
• Mintgodis
• Habanero
• Äpple
• Chips
• Tuttifrutti
• Kokos
• Lingonsylt
• Selleri
• Kanel

Baket
I baket gäller det att ta för sig med ingre-
dienser, men inte för få eftersom då vet 
alla andra vad man har. Det är ett spel 
med finter, hackningar och rörande. Ett 
visst lag med långt ord bestämmer sig 

för att kika runt för information. Pat-
teriarkatet upptäcker detta skamlösa 
beteende innan fulla skadan är skedd. 
Inga andra upptäckter av liknande in-
cidenter skedde, men det innebär inte 
att uteslutande av det skamlösa bete-
endet kan göras. Oavsett vad denna 
incident blev av fortsätter det fula spe-
let. Sassabrassamandelmassa bränner 
nämligen sina muffins i ugnen för att 
förmodligen gömma de hemliga ingre-
diensernas smak. Oerhört fult. Tyvärr 
var domaren aldrig riktigt närvarande, 
så de kom undan denna gång också.

Tävlingen
Tävlingen börjar med Patteriarkatets 
muffinskladdkaka ettstjärna och giss-
ningarna flyger genom luften. Cous-
cous (en dum gissning då den inte är en 
delmängd i ingredienserna), citronskal, 
fetaost…. Ja inget mer egentligen. Men 
det är ju fel! Ingredienserna var ko-
kos, citron, fetaost och selleri. En djärv 
kombination. Sassabrassamandelmas-
sa är ut näst med sin muffinskladdkaka 
ennak (kanske tänker de leva på de fel-
aktiga gissningarna). Än en gång flyger 
gissningarna fram genom luften: citron, 
mintgodis, lakrits, habanero, hanabi! 
Men vilken fint av Sassabrassamandel-
massa, de hade bara låtit citron vara en 
delmängd av muffinskladdkakan.
Härnäst kommer det kreativa namnet 
1 av den ytterst kreativa gruppen New-
tons fjärde lag. Citron! mint! kokos! 
äpple! havregryn! lyder gissningarna. 
Än en gång gissas det fel. De gömda in-
gredienserna var citron, äpple och ko-
kos. Gissningarna börjar närma sig fak-
tum. Är detta en trend eller är det inte 
statistiskt signifikant? Losers känner 
sig manade att ta fram sin första muf-
finskladdkaka dubbelprick. Efter några 
skeptiska blickar på den röda biten i 
mitten börjar de tävlande försiktigt naf-
sa på muffinskladdkakan. Tårar brister 
ut hos alla tävlande, och kanske liten 

blodspillan också. ”The Habanero is 
strong with this one”. Föga förvånande 
är en av gissningar habanero. De andra 
gissningarna var kokos, havregryn och 
kanel vilket faktiskt är den mängd som 
användes som ingredienser. Alla rätt 
alltså. Tävlingen fortsätter på liknande 
sätt med följande resultat:
 
Vinnare
Vinnaren av tävlingen skall nu avgö-
ras, men denne är odefinierad eftersom 
spelreglerna inte hanterade vinstvill-
kor. Som slutsats kan vi istället dra att 
den godaste muffinskladdkakan var den 
bäst gräddade oavsett ingredienskom-
bination. Grädda dina muffinskladdka-
kor lagom länge, inte för länge.

Newtons fjärde lag
1: Citron, äpple, kokos
2: Havregryn, kokos, lingonsylt
3: Mintgodis, tuttifrutti, fetaost
4: Chips, djungelvrål

Losers
dubbelprick: Havregryn, habanero, ko-
kos, kanel
pricklös: äpple, citron
enkelprick: Lingonsylt, fetaost

Sassabrassamandelmassa
ennak: Citron
G.L.: Djungelvrål, fetaost, havregryn
Lejon: Äpple, mintgodis, kokos, chips, 
havregryn

Patteriarkatet
ettstjärna: Kokos, citron, fetaost, selleri
tvåstjärna: Chips, äpple, havregryn
trestjärna: Lingonsylt, äpple, tuttifrut-
ti, habanero

En kletig överraskning Text: Albert Johansson
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Tentastatistik Statistik: Edvin Listo Zec

F1/TM1

F2/TM2

TM3 F3

Statistikchefens anmärkning: PDE år 2015 visar på att den så kallade “2012-förbannelsen” 
fortfarande lever vidare: de som började 2012 kuggar allt.
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I början av året avled docent Rolf Pettersson 79 år gammal. Rolf jobbade under 
många år som matematiklärare på Chalmers och som F92 student minns jag 

mycket väl Rolfs kurs i inledande matematisk analys. Hans något torra humor 
gick verkligen hem hos studenterna, och hans framställning av epsilon-delta 

definitionen av gränsvärden blev snabbt en klassiker. Jag minns Rolf som en av 
de klart bästa lärarna på F-programmet, och han har varit en förebild för mig 

som lärare. 

På senare år har Rolf fått mest uppmärksamhet för det diagnostiska prov i mate-
matik han införde på Chalmers 1973, och som alla nya studenter sedan dess har 
tagit. Detta prov, vilket Jana nu har hand om, är ett viktigt verktyg för att mäta 

om de insatser som görs för att stärka matematikundervisningen på grundskole- 
och gymnasienivå får avsedd effekt. 

Rolf belönades 2016 med Chalmersmedaljen för sin mycket uppskattade insats 
under åren på Chalmers. In i det sista kunde man ofta se Rolf på Chalmers, sär-
skilt eftersom han alltid åt lunch i Kårrestaurangen, och vi är säkert många som 

kommer att sakna Rolf.

Ulf Gran
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Programansvariga
Hej alla F- och TM-teknologer!
För ganska exakt sex år sedan sat-
te jag mig ner för första gången 
för att i egenskap av ny och färsk 
programansvarig författa en text 
till Finform. Nu är jag inte så ny 
i branschen längre, och inte hel-
ler så färsk. Vi får dock hoppas 
att det är några år kvar till bäst 
före datum, eftersom jag nyligen 
fick förtroendet att fortsätta som 
PA tre år till. Jag är mycket glad 
för det, jag tycker det är alldeles 
fantastiskt att som PA samarbeta 
med studenter, lärare och admi-
nistration.
Något som diskuterades i sam-
band med det fortsatta progra-
mansvaret var den psykosociala 
miljön på F, kopplat till besök 
hos Akademihälsan, avhopp och 
genomströmning. Teknisk fysik 
ligger högt bland programmen 
vad besök hos Akademihälsan 
beträffar. Jag vet inte om det en-
tydigt ska tolkas som ett dåligt 
tecken. Det är oerhört tråkigt att 

det finns studenter med stress- 
och studierelaterade problem, 
men i den mån det finns såda-
na är det bättre att söka hjälp 
än att inte göra det. Fysiktekno-
logsektionen, utbildningsom-
rådesledaren för KFM-området 
Nikola Markovic och jag ska 
tillsammans försöka reda ut var 
eventuella stora problem finns 
och åtgärda dessa. Låt mig säga 
att det arbetet egentligen pågår 
ständigt. I fjolårets enkät fram-
gick att administrationen kring 
expfyskursen var en av de största 
stressfaktorerna i åk 2. Mycket 
blev gjort i höstas och det före-
faller som att årets F2 upplever 
situationen som väsentligt för-
bättrad. Låt oss hoppas att ytter-
ligare förbättringar kan komma 
till stånd under året.
Under januari nåddes vi av nyhe-
ten att Rolf Pettersson, en av de 
lärare som under åren mest kom-
mit att förknippas med F, avlidit. 
Ni kanske känner igen namnet, 

han skrev det kompendium vi 
använder under repetitionsveck-
orna inför åk 1. Rolf läste själv 
Teknisk fysik på Chalmers, han 
började andra året man tog in 
studenter. Han hade den inle-
dande analyskursen när jag 1992 
för första gången undervisade på 
F, själv hade jag den kurs som nu 
heter Linjär algebra och geometri 
(som på den tiden hette Algebra 
och serier, del A). Rolf var myck-
et hjälpsam, och så småningom 
kom vi att samarbeta en hel del. 
Jag kommer att sakna honom.
För övrigt, hoppas ni tycker om 
vinterväder, för det är ju faktiskt 
ganska kallt ute. Om inte får ni 
trösta er med att det snart är vår…

Jana

Hej alla och god fortsättning på 
vintern. Det ljusnar ute samti-
digt som vi är inne i en spännan-
de läsperiod för TM, med två nya 
kurser: Diskret matematik och 
Industriell ekonomi för matema-
tiker. Det är med stort intresse 
jag inväntar resultatet av detta.
För egen del har jag precis avslu-

tat Matematisk orientering, efter 
att ha rättat sammanfattningar-
na. Jag passar på att tacka TM1 
för ett väl genomfört projekt. Nu 
ses vi igen i lp4!  
 
 
Johan
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Styret

SNF
Hej, F och TM!
Jag hoppas allt är väl, och att Nollan 
klarat sin programmeringstenta mitt i 
perioden! Temat för SNF:s text denna 
gång är studier (big shock there, in-
nit)! 
Studenter på teknisk fysik och teknisk 
matematik läser en av de mest utma-
nande utbildningarna, både vad gäller 
rent teoretiskt och i nedlagd tid. Där-
för är det viktigt att man tar sig tid att 
reflektera lite över sina studier, och sitt 
eget arbete.
Under mottagningens början när 
alla var ny Nollan sade Jana ett par visa 
ord, som jag minns (någorlunda väl): 
“Ni var de bästa under gymnasiet, men 
nu kan det komma att bli svårt”. För 
många av er stämmer detta, och det har 
ställts höga krav på era prestationer. 
För att må bra under studier, och inte 
bara klara er, tänkte jag komma med 
lite tips:
Plugga smart - det sägs ofta att kvali-
tet är bättre än kvantitet, och det gäl-
ler både för inlämningar (läs: Mek 2) 
som för plugg. Effektivisera exempelvis 
studierna med hängivna studier i säg 
45 minuter med 15 minuters rast, men 
tänk också på att inte allt plugg är upp-

giftslösning. När du är trött på att lösa 
problem, sätt dig med kursboken och 
få lite sammanhang.
Plugga ofta - wait a minute, räckte det 
inte att plugga smart? Studier (men 
kanske framför allt ren och skär logik) 
visar att repetition och utspritt plugg 
under en längre tid solidifierar kunska-
perna. Vissa studenter väljer därför att 
planlägga sitt plugg i början av läspe-
rioden.
Plugga tillsammans - det sägs i före-
läsare resonerar att “för varje student 
som frågar, undrar tio samma sak”. 
Det ligger en sanning i att nästan alla 
studenter på teknisk fysik och mate-
matik ligger på en liknande nivå, men 
har komplementerande kunskaper. Ut-
nyttja varandra - våga ställ frågor! Ha 
diskussionspass, repetera bevis tillsam-
mans. I början fick ni höra att alla var 
bäst i klassen, men räds inte att ni är 
sämre. Ställ frågor till varandra och till 
föreläsaren.
Detta är ju alla väldigt fina råd, som är 
lättare sagda än gjorda. Jag vet själv att 
jag inte ens uppfyller hälften. Tvinga 
dock er själva att reflektera lite över 
hur ni pluggar, eller inspireras av era 
kompisar. Om det inte räcker, finns det 

alltid människor ni kan vända er till för 
mer handfasta råd: Nyligen fick F och 
TM en ny studievägledare: Sonia Böc 
(sonja.goc@chalmers.se) sitter på 
plan 2 i Fysikhuset Origo, två trappor 
ned från Nyfiket. Till henne kan ni höra 
av er till om ni behöver råd och riktning 
i plugget.
Behöver ni hjälp med planering av 
kurser och liknande, kanske om deras 
innehåll och vad man bör välja, är det 
rimligare att höra av sig till utbildnings-
sekreteraren Bengt-Erik Mellander 
(f5xrk@chalmers.se).

Plugguden vare med er,
/Victor Wåhlstrand Skärström, Ordfö-
rande SNF 16/17

Hej sektionen!
Nu har över halva läsåret gått, och er 
styrelse har blivit rejält varma i kläder-
na. Vi har även fått nytillskott i form 
av en ny ordförande för FnollK och en 
för FARM. Arbetet fortsätter i samma 
takt som alltid, och våren har en massa 
spännande förändringar på agendan. 
Men innan vi går in på alla smaski-
ga detaljer så vill vi belysa sektionens 
vecka, som du, bäste sektionsmedlem, 
bör vara i slutet av när du läser detta 
nummer av Finform. Vi hoppas att du 
har haft det trevligt och känt dig lite ex-
tra mycket som en sektionsmedlem just 
den här veckan.

På sektionsmötet skall vi behandla 
tre tunga propositioner. Den första av 
dessa skall strömlinjeforma strukturer-
na för intresseföreningar på sektionen 
och påverkar gemene sektionsmedlem 

ytterst lite, men byråkratiskt går vi 
definitivt mot en ljusare framtid. Den 
andra av dessa skall beröra hur invals-
processer och nomineringar går till. Ef-
ter ändlösa timmar möten, stormöten, 
workshops och diskussionspass där alla 
sektionsmedlemmar har haft möjlighet 
att komma till tals har vi sammanfattat 
det som bör vara den bästa bilden av 
hur sektionen vill att våra inval skall gå 
till. Den största förändringar det kom-
mer innebära är att samtliga nomine-
ringar, och inte bara förtroendeposter, 
kommer att offentliggöras innan sek-
tionsmötet. 

Den tredje propositionen handlar om 
att utöka styrelsen med ytterligare en 
medlem, för att lätta på arbetsbördan  
för Kärnstyret. Den personen skulle få 
ansvar för information, kommunika-
tion och sektionens vecka och därmed 
komplettera de befintliga posterna se-

kreterare och ledamot. Ledamot byter 
också namn för att bättre reflektera 
dess roll som SAMO-ansvarig på sek-
tionen. Dessa tre propositioner är kul-
men på ett ibland flera års långt arbe-
te. Vi hoppas att det sätter kursen för 
sektionens konstanta stridande framåt 
och gör teknologer lyckliga i decennier 
framöver över.

Sist men inte minst kan vi inte skriva en 
text som denna utan att belysa vice ord-
förande Pernilla Tanners tappra insats 
den här läsperioden, då herr sektions-
ordförande har varit bortrest eller på 
andra sätt frånvarande i tre av fyra läs-
veckor sedan årsskiftet. Tack Pernilla.

Styrelsen via sekreterare Gustav
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F6 FnollK
9 anledningar till att ASPA F6  
OMG NUMMER 6 VÄNDE UPP OCH NER 
PÅ MIN HJÄRNA – FICK OPERERA – MÅR 
BRA OCH HAR BÖRJAT ASPA
Ah, våren. Ingenting är bättre än att möta årets första soltimmar med 
en varm kopp kaffe i handen. Efter att ha städat Gasquen. Bärandes en 
asphatt. Men om du mot förmodan inte har bestämt dig för vad du ska 
prokrastinera med den här våren kommer här 9 anledningar till att du 
ska ASPA F6.

1.       Lunchdejter med CHALMERS SNYGGASTE MÄNNISKOR
Du kommer få chansen att stöta och blöta med sinnen briljantare än 
USA:s regering – och ta viktigare beslut! Blir det Törbo på nästa ET-raj? 
ENDAST ASPARNA VET

2.       Arra årets fetaste MOTTAGNING
Om du kommer med alltså!

3.       Du kommer ALDRIG MED
Man kan inte komma med utan att aspa. Men man kan faktiskt inte kom-
ma med även om man aspar. En riktig kluring som har dig funderandes 
ända till årets sista sektmöte!

4.       Skaffa en RIKTIGT FET HATT
Det enda som är bättre än en fet hatt är en fet hatt gjord av guld. Vad sa du? 
Vill du göra den ännu fetare? SKRIV ”ASP” PÅ DEN!

5.       Åk på en OFÖRGLÖMLIG RESA
Ta dig till Agrabah*, Mumindalen* och Nangijala* på EN OCH SAMMA 
RESA OCH BETALA BARA NOLL KRONOR. HELT GRATIS. DET. ER. 
FOR. VILDT.

6.       DET BLIR KUL.
Garanterat! 100% kul eller pengarna tillbaka!

7.       Jobba när alla andra FESTAR, och FESTA när alla andra 
är BAKIS
Den patenterade Steget Efter™-taktiken. Den ser till att alla andra har ro-
ligt, och att du har roligt när alla andra har tråkigt. En så kallad win-win. 
Win.

8.       Lär dig älska STÄDA STÄDSKRUBBEN
Tror du att du städat klart? Skrubbar du bara golvet av ren automatik? 
Helt säker på att borden står rätt? Inga bekymmer – glöm dina sorger och 
STÄDA STÄDSKRUBBEN.

9.       Tell it like it is – bättre förr? More like FEST JUST NU
Trött på att höra om förr, när det var bättre? Folket vet sanningen – det är 
FEST JUST NU!
 
Missat schemat? Ta det piano. Det finns på https://goo.gl/81eKzK. Kom 
och ha kul med oss!
 

* Med reservation för avvikelse

Vi är sju stycken nya, taggade, 
glada och förväntansfulla NollK 
som just börjat göra oss bekväma 
ihop med varandra och på våra 
respektive poster. Självklart vill 
vi att ni alla ska ha möjlighet att 
få en bild av vilka vi är och var-
för vi sitter där vi gör. Vi hoppas 
därför att detta ska hjälpa er att 
skapa en rimlig bild av oss:

Ordförande
En som visar vägen behöver alla
När man på Chalmers börjar knalla
Campus är stort
Nästan en förort
Vilse bör ni honom kalla

Vice ordförande
En kudde runt bältet han bär,
en vice, det är vad han är.
Nu ska det dånas
och allt samordnas.
Ni kan kalla honom Altair.

Kassör
$nigel han ville bli rik
Och valde då teknisk fysik
För ännu mer deg
Han NollK besteg
Kommer han nå någon peak?

Phadderchef
Nollan till Chalmers komma snart
Phaddrar ska ordnas i maxfart
Att slumpa är lätt
Alla hamnar rätt
Jojo på viktigaste posten såklart
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DP
Infochef
Jiehaa är en riktig klippa
Men skriva vill hon gärna slippa
Palla skriva modul
Hon vill bara ha kul
Ingen borde på henne tippa

Organisatör
Lövet kan ni kalla pappa
Det här året ska han mest slappa
Nollk är klok
Lövet är OK
Förtroendet bör ni ej tappa

Nolluppdragschef
Wärner, den fjärde Johanna
Har drömmar som nu kan bli sanna
Som Nollans kumpan
Med galnaste plan
Finns inget som kan henne stanna

Ni får gärna komma fram och säga
hej till oss i korridoren, banka på 
vår dörr, skriv ett meddelande på 
facebook eller våldgästa våra hem. 
Har ni sjukaste idéen inför mottag-
ningen så säg den.

Phaddra! Puffa! Var med oss och 
gör detta året till det bästa!

Kram,
FnollK17

Patrullmans Loggbok, Dag 265
Vi är djupt inne i djungeln, i mörkrets hjärta. Runt omkring oss 
är bara vegetation - tjock, ogenomtränglig skog vart än man tit-
tar. Flugornas surr har börjat bli till ett ständigt bakgrundsljud, 
ett med ljudmattan av suset genom trädkronorna och fallan-
de kvistar som dämpas av ormbunkar och löv. Och jag börjar 
bli rädd. Törsten växer hos patrullen. Drickan började sina för 
länge sedan och det dröjer nog inte länge innan de andra för-
söker hitta ”alternativa källor”. För ett tag sedan började Rikard 
prata med en annan röst, han imiterar människor som inte ens 
är här. Caspers hår är större och krulligare än vanligt, vem vet 
vad han gömmer därunder. Jag måste vara på min vakt, jag kän-
ner en närvaro som lurar i skuggorna.
Patrullmans Loggbok, Dag 269
Det finns saker jag inte vågar säga högt på den här platsen. 
Rädd för vem som ska höra, rädd för vad som ska ske. Igår brot-
tades Carl med en varg. Det sägs att den kom från bergen, men 
ingen vet. Riktigt gammal var den i alla fall. Tur att vi är unga 
och starka! Vi står fortfarande enade, och det ska vi alltid göra. 
Något i Eriks blick gör mig hoppfull. Det är som om han ser 
något i vår framtid - om sådär ett 50-tal dagar – som vi andra
inte kan se än. En oväntad expedition. Oavsett vad det är så 
litar jag på att Martin leder oss rätt, hans förstånd tycks inte ha 
blivit dimmigt… än.
Patrullmans Loggbok, Dag 270
Det är en kall morgon, vinden griper tag i benen under ove-
rallkanten. Igår ramlade Therese på en uppstickande rot och 
bröt benet men vi var tvungna att fortsätta utan henne. Hon 
var ändå överflödig. Vi nu har slagit läger i en dalgång och kan 
blicka ut över landskapet omkring oss. Men våra ögon är tröt-
ta. Någonstans i fjärran tycker jag mig höra röster, jag vet inte 
vilka det är, men kanske, bara kanske kan vi mötas och lämna 
över denna fackla vi bär. Kanske kan de bära oss den sista biten. 
Kanske kan de fortsätta genom djungeln.

Romero
(ASPA DP)
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Kryss Konstruktion: Karin Hult & Emma Ekberg
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Kluringar

Lagom!

Konstruktion: Albert Johansson

Omöjlig!!!

Svår!!
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Mina kära teknologer, gamla som unga, 
hoppas ni haft en fredlig höst, vinter, 
gasque och tentaperiod. Själv har Dra-
gos fått dra sig undan ett tag, bevakat 
sektionen på distans som ni kanske 
märkt, jag hoppas ni inte fruktat ond-
skan i min frånvaro. Inte tentorna eller 
PA heller för den delen.

Inte heller har ni väl glömt bort ert 
skyddshelgon..? Likt några vilsna och 
förvirrade själar i min annars så trogna 
djungelpatrull tycks ha gjort...
Därför tänkte jag nu fatta min penna 
och göra min röst hörd. Utan att rent 
ljudligt göra den hörd såklart, det är ju 
inte Dragos grej då. Fantomens röst isar 
blodet.

Mottagningen passerade i godhetens 
tecken,  Dragos bars fram på sin tron 
av patrullmän. Nollan hälsade. Nollan 
lärde sig om livet.  Det fanns nätter då 
Fantomen gick på stadens gator som en 
vanlig man. 
Strax därefter, dagarna efter finalFestU 

med träningsvärk från Dragosdans, var 
jag tvungen att genomgå en större för-
ändring i mitt liv. Det blev mörkare ti-
der, sömnlösa nätter. Nätter då jag blev 
nerdrogad och hallucinerade om fan-
tasifärger och kaleidoskop. Jag kunde 
varken krypa eller gå. Jag var svag, fick 
efterrätt varje dag. Det var mitt kall, för 
en ljusare framtid. Jag var tvungen för 
mitt eget (och såklart sektionens) bäs-
ta. Jag var trots detta med treorna i den 
årliga kvantkampen på distans. Vi kla-
rade det tillsammans.

Fantomen är hård mot de hårda, säger 
man. Ibland måste man ta sig igenom 
tyngre saker och kämpa mot de hårda; 
gå uppför tunga trappor till Kinsls när 
hissen inte funkar, ”bänka” för första 
gången i sitt liv eller bestrida exami-
natorns satta slutbetyg. Livet kan vara 
hårt, men när man tagit sig igenom det 
tunga blir man starkare (bortsett från 
den stund när man först blir lite svaga-
re då). Jag är snart i mål och kommer 
tillbaka starkare än någonsin.

Så tro mig, jag har inte övergivit er. Har 
man en gång tagit på sig en blå hel-
kroppsdräkt tar man inte av den i första 
taget. Vilket dock för mig till en djupare 
tanke; 
Om DU tror dig ha tio tigrars styrka, 
modet att skydda sektionen från all 
ondska och en röst som isar blodet - 
överväg då tanken att ställa dig upp in-
för sektionen i LP4. 
Har kanske just DU vad som krävs? Vi 
får väl se... 
Önskar er all lycka och frid och att ni 
hittar er rätta plats på sektionen. 
Ett sista ordspråk innan jag avslutar: 
Du hittar aldrig Fantomen - han hittar 
dig. 

// Ers Skyddshelgon, Dragos

Dragos Text: C. Walker
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FinForm hör dig

Skicka alla roliga citat 

och övrigt intressant 

material till 

FinForm@ftek.se

“Folk hoppar inte av F, de dör först.”
- Hanky om bakteriefloran på Focus

"Jag är 100% osäker." 
- Excell om kassor

"Jag ska inte skriva den här tentan, så det är ingen fara." 
- Räkneövningsledare i Fourier när han gör fel.

“Det är rimligt med 1000 liter Stroh per person.”
- Hanky

"NollK ska se på utbildande porr tillsammans."
- Vilse om double penetration

“Det är kul att använda sektionens pengar!”
- Erik “Fåret”

“Föreningslivet verkar väldigt likt kyrkan”
- Johannes Jensen

“Den här Mintun är lite stark, blandar ut den med Jeltsin.”
- Gurkan, hört i SP

“Det var därför jag ansträngde mig på kvanten, för att få 
smileysar.”

- Selma

Okänd Nollan: Kan du inte rita lite större på tavlan?
Kumlin: Men epsilon är väldigt litet…

“Är man lika smart som Einstein så tar det tio år. Nu kan vi 
titta i boken så det går lite fortare.”

- Gabriel Ferretti

”Ordningsfråga! Man kan inte bara säga ordningsfråga för 
att få prata på sektionsmötet.”

- Änkå  

”Va? Är inte Sverige liberalt?”
- Wello om att incest är olagligt 

“Ni är fan lika dåliga på skånska som jag är på svenska.”
- Fredrik om språk 

"Vi tar och blockerar 'You have got a job offer', som om DP 
skulle få något jobberbjudande"

- Diktatorn går igenom DP:s mejlkorg

"Händer det något i morgon?"
- Wello 30:e december

Änkå: Inledande är fan trivial!
edu: Varför har du inte femma då?

Änkå: För att jag suger på triviala saker.

”Vi fattade ingenting på matfysen idag. Det var helt sjukt, 
man kände sig som Nollan på linalgen igen.”

- Wello

"Det är ju bra för självförtroendet att kugga!" 
- Oscar Forsman

"Har man fått femma i funktionalanalys kan man göra vad 
fan man vill" 

- edu

"Saker är fan inte svåra i verkligheten" 
- Änkå

"Man ska ha mycket makt, men det ska inte synas" 
- Vilse, ny nollK-ordförande om ledarstil




