
0
0Nr 0 08/09





Ledare
chefredaktör och
ansvarig utgivare
Anton Wahnström

ekonomiskt ansvarig
Marie Doverbo

fotografer
Daniel Tidman, David Samu-
elsson

redaktörer
Gustaf Agrenius, Marianne 
Berg, Emelie Nilsson, Sofia 
Rahiminejad

skribenter
Mats Svensson, Mikaela 
Holm, Håkan Carlsson, Nic-
las Wennerdal, Nils Petter 
Laudon, Erik Gallneby

särskilt tack till
Weidow, Sofgun, Jesus

web & e-post
www.ftek.chalmers.se/finform
finform@ftek.chalmers.se

postadress
Finform
F-teknologsektionen
Focus, cth
Kemivägen 9
412 96 Göteborg

tryck
Arkitektkopia, Göteborg 2008 

omslag
Nollcollage, David Samuels-
son & Daniel Tidman 2008.

Finform är f-sektionens 
egen tidning. Åsikter och 
värderingar som uttrycks i en 
artikel är artikelförfattarens 
egna och speglar inte inställ-
ningen hos redaktionen eller 
sektionens medlemmar.

För icke beställt material 
ansvaras ej. Redaktionen för-
behåller sig rätten att redigera 
insänt material.

Eftertryck är förbjudet 
utan skriftligt tillstånd från 
redaktionen.

Du håller nu i det första nollnings-
numret av Finform på många år. Det 
har varit ett intressant och roligt jobb 
att färdigställa detta premiärnummer 
men nu verkar det äntligen gått i lås.

Årets redaktion är helt ny och vill 
tacka våra föregångare som gjort ett bra 
jobb med att guida oss på vägen. På tal 
om guidning har vi gjort mittuppslaget 
till en liten guide till Focus och plat-
serna däromkring. Ryck ur guiden om 
du känner dig vilse.

I skrivande stund är nollningen 
halvvägs och om allt går som det ska 
finns det en vecka kvar av denna roliga 
mottagningsperiod när numret är klart. 
Ytterligare en generation nya F-are väl-
komnas till Focus, sektionslivet, ma-
tematisk analys, linjär algebra och allt 
som hör Teknisk fysik till. Dessutom 
har vi fått ett systerprogram vid namn 
Teknisk matematik (TM). Det blir in-
tressant att se hur de båda utbildning-
arna kommer att fungera tillsammans 
såväl utbildningsmässigt som socialt.

I stort har vi följt den gamla redak-
tionens formgivning och upplägg men 
för att muntra upp stämningen har vi  
bytt ut »redaktionen dissar« mot »re-
daktionens favoriter«.

Vill man förresten beskåda hela nya 
redaktionen finns individuella bilder 
knutna till varje favoritspalt och dess-
utom en fin gruppbild på baksidan, 

fotad av FnollK-ordföranden Sofia 
»Sofgun« Gunnarsson. Hon hälsar för-
resten så hjärtligt till alla nollor och 
återkommer med en egen spalt i nästa 
nummer mot slutet av läsperiod 1, då 
ni F-nollor hunnit bli F-ettor.

Hon ska förresten få ett extra tack 
av mig efter att ha skjutsat mig hem när 
jag tänkte skriva den här ledaren första 
gången. Efter att jag hade klätt ut mig i 
White Water-apdräkten under onsdag 
råkade jag, utan att ens ha druckit en 
folköl, halka i Olgas trappor på väg 
mot gasquen. Givetvis fick jag ont i fo-
ten, men inte värre än att det gick över  
och jag gick till F6-gasquen (det är jät-
tevarmt att dansa i apdräkt).

Dagen efter satt jag i styretrummet 
och tänkte skriva Finformartiklar. Fo-
ten började värka ett dygn i efterskott 
och min gångförmåga försvann på nå-
got märkligt vis. Sofgun skjutsade mig 
till min gamla före detta granne som är 
sjukgymnast. Där fick jag ett par kryck-
or och nu är allt på bättringsvägen.

Nåväl, kontentan av detta är att det 
finns risk för att få ont i foten om man 
är utklädd till White Water-apan och 
att det är jättebra att ha vänner som 
ställer upp för en.

Ta väl hand om er,

Anton Wahnström

- Chuck Norris can divide by zero -
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Anton Wahnström Marie Doverbo

Redaktionens favoriter

Tårarnas sjö
There’s a fairy in my head and 
I call her Lady Rosenred. Så 
börjar låten Lady Rosenred 
på Boråsbandet Lake of te-
ars album Crimson Cosmos. 
Bandet har varit bland dem 
som jag lyssnat mest på se-
dan min praktik på roll-
spelsföretaget Neogames för 
fem år sedan. Det inses lätt 
att låtar om älvor, drakar 
och demoner ger precis den 
inspiration som krävs på en 
sådan arbetsplats.

Efter Crimson Cosmos 
där Lady Rosenred placerar 
sig som en av få lugna låtar 
på plattan kom Forever Au-
tumn som är en skiva som 
karakteriseras mer av lugn 
och mulet väder och där-
med lämpar sig väl för lugna 
kvällar med kamomillte. 

Därefter kom Neonai, 
där de färgglada svamparna 
från Crimson Cosmos om-
slag var tillbaka men så även 
musikaliska influenser från 
Forever autumn. En fullän-
dad skiva som hetsar fram 
arbetsvilja under deadline-
press likaväl som den skapar 
ett utmärkt komplement till 
en nybryggd kopp kaffe.

Marängsviss
Jag är periodare. Har alltid 
varit, på alla områden. I 
mellanstadiet upptäckte jag 
Stephen King, plöjde ige-
nom allt han skrivit på ett 
år, och har inte rört en bok 
av honom sedan dess. Mu-
sik som varit bra har spelats 
varje dag tills jag till slut 
kräktes på den. När Sagan 
om Ringen-filmerna släpptes 
skulle jag och en kompis lära 
oss alviska. 

Vad det än gäller – när 
jag hittar något jag gillar cir-
kulerar hela min värld kring 
detta, och sedan tynar det 
bort för att ersättas av nästa 
sak. Och just nu är det – 
marängsviss.

2 l vaniljglass
1 påse maränger
2-3 bananer
Chokladsås
Ev ett par jordgubbar
Tag en stor flat form och 

täck botten med hälften av 
glassen, i stora tunna flarn. 
Strö över hälften av frukten 
och sedan hälften av ma-
rängerna. Var noga med att 
bara få med hela maränger 
och inget pulver. Ringla sist 
chokladsås över. Upprepa de 
fyra lagren en gång till. Ser-
vera direkt och njut!

Emelie NilssonDaniel Tidman

Transporter
Vi lever i en era som bygger 
på att vi kan transportera 
oss långt och snabbt. Vi vill 
kunna förflytta oss kilome-
trar och mil utan att behöva 
lägga en tanke på vad som 
finns längs vägen. I somras 
provade dock jag och en 
vän på att semestra med just 
transporten som målet med 
resan. 

Vi paddlade kanot nedför 
Klarälven i Värmland och 
lärde känna det transport-
sätt som är min favorit. Med 
solen,  tiden, vinden och det 
sakta strömmande vattnet 
med oss blev vi stundvis ett 
med naturen. 

Vi kunde ge oss tid att 
studera formen av varje 
unikt näckrosblad, varje 
trädrot och småfågel liksom 
många örnar och bävrar nära 
oss längs strandkanten. 

Regnet och de steniga 
forsarna lärde oss att förlika 
oss med naturen och för-
söka tyda den istället för att 
kämpa mot den. Detta gav 
ett  lugn och en känsla av 
naturens väsen som jag hop-
pas hänger kvar långt in i en 
hösttermin full av stressiga 
spårvagnsturer!

Strumpor
Min höstfavorit, som jag 
sett fram emot hela som-
maren, är strumpor. Visst 
är de för härliga! Det finns 
inget så underbart som att 
gå upp på morgonen och ta 
på sig ett par hela, rena och 
helst snygga strumpor. Hå-
liga strumpor kan däremot 
sabba hela dagen och det har 
visat sig att hela 84% av alla 
kuggade tentor beror på fel 
strumpval. 

Under åren har jag lyck-
ats få till en imponerande 
samling strumpor med 
motiv från diverse kristna 
högtider som jag rebelliskt 
använder året om. Mest jul-
strumpor, men även en del 
med Halloween-tema. Det 
som definierar julstrumpor 
är färgerna grönt och rött 
samt glitter och applikatio-
ner som bjällror och rosetter. 
Jag vill förtydliga att ett par 
gråblå strumpor med vita 
snöflingor definitivt inte 
räknas som julstrumpor… 

Mina absoluta favoriter 
är ett par kycklingprydda 
påskstrumpor som man får 
superkrafter av. Det enda 
som fattas i min samling 
är väl ett par hippa Kristi 
Himmelsfärds-strumpor. 
Någon som vet var jag hittar 
ett par?

- Chuck Norris can touch MC Hammer -
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Projekt
Mina absoluta favoriter just 
nu är alla möjliga projekt 
man kan ha för sig. Pro-
jekten kan vara av vilken 
karaktär som helst, och de 
bästa är förmodligen de som 
helt saknar mening och som 
aldrig blir färdiga. 

Ett projekt kan till exem-
pel innefatta att bli riktigt 
grym på något. I somras im-
ponerades jag t ex av en kille 
som framgångsrikt ägnat 
hela sommaren åt att dansa 
på dansmatta. 

Ytterligare exempel tagna 
från den verkliga världen är 
att sy sin bröllopsklänning 
eller skaffa sig Dalslands 
största kaktusodling. Efter-
som jag nyligen blivit redak-
tör på en av länets främsta 
tidningar har jag svårt att 
hinna med mina projekt, 
men det som just nu top-
par min lista är att bygga 
ett litet inneland för diverse 
örter och ickehallucinogena 
växter. 

Förhoppningsvis kom-
mer min lägenhet inom kort 
förvandlas till en tropisk 
djungel, så om ni inte tycker 
att Botaniska håller måttet 
är ni välkomna hem till mig!   

Redaktionens favoriter

Skräckväsen
Först och främst vill jag säga 
att om det är en sak jag har 
svårt för så är det skräckfil-
mer. Det är inte blodet eller 
så, eftersom jag älskar ac-
tionfilmer men det är sna-
rare det psykologiska som 
har en tendens att sätta sig 
i mitt huvud ett bra tag. Så 
zombies, monster onda an-
dar och så vidare håller jag 
mig borta från.

Men det är ett väsen som 
jag alltid har fascinerats av 
i skräckvärlden och det är 
vampyrer. Jag har svårt att 
hålla mig borta från dem 
trots alla hemska idéer 
som hemsöker mig efteråt. 
Vampyrer har en viss finess 
jämfört med andra skräck-
väsen. De attackerar inte 
som rovdjur i de öppna utan 
de förför en i mörkret. De 
är evigt vackra, odödliga, 
starka, sensuella nattväsen.

Min teori bakom min 
och andras fascination, är 
det typiska badboy-syndro-
met. Man gillar att det inte 
är bra för en men hoppas 
samtidigt att innerst inne 
så är de goda, fast då skulle 
de inte ha den attraktion 
de har.

Piggelin
En rolig sak med favoritsa-
ker är att det ändras med 
tiden. Jag minns när mitt 
favoritprogram på TV var 
Björnes magasin och när 
min CD-spelare endast spe-
lade Metallica men detta 
stämmer inte längre. Så det 
är svårt att säga vad min ab-
soluta favorit är men en sak 
har jag gillat så länge jag kan 
minnas och det är min favo-
ritglass, Piggelin. Jag kom 
och tänka på det eftersom 
jag i skrivande stund har en 
Piggelin i handen. 

Piggelinen har som ni 
förmodligen minns bytt ut-
seende och form och tyvärr 
även pris under åren. Jag 
minns förr när det var bättre 
och en Piggelin kostade 4 
kr. Däremot så smakar den 
lika gott nu som då. En pig-
gelin gör sig självklart bäst 
på en solig sommarstrand 
tillsammans med en bra bok 
men är även väldigt god mot 
en ond hals eller om man är 
bakfull. 

Så jag vill tipsa alla om att 
göra som jag, gå till närmsta 
mataffär och köp ett stor-
pack piggelin att ha i frysen 
för man vet aldrig när man 
blir sugen.

Chuck Norris
Chuck Norris (född Carlos 
Ray Norris Jr.; 10 Mars, 
1940) är en amerikansk 
kampsportshjälte, actions-
tjärna och skådespelare som 
är känd framförallt för sin 
roll som actionhjälten Cor-
dell »Cord« Walker i serien 
Walker, Texas Ranger, för 
sin hårda image och sina 
»roundhouse»-sparkar. 

Chuck Norris har upp-
funnit kampsporten Chun 
Kuk Do som bygger på de-
lar av alla kampsporter han 
känner till och de livsregler 
som han tycker att man ska 
leva efter. Nr1: »I will deve-
lop myself to the maximum 
of my potential in all ways«. 

På senare år har en del 
obestridda sanningar börjat 
sprida sig på internet, också 
kända som Chuck Norris 
Facts.

David SamuelssonGustaf AgreniusSofia RahiminejadMarianne Berg

- Chuck Norris can slam a revolving door -

Chuck Norris in action
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6 F-Styret & SNF

Hej kära Finformläsare!
Jag hoppas ni har haft en lika trevlig 
sommar som jag. Det har varit bra att 
ladda upp batterierna inför ett till skol-
år på F. Detta år är den glada nyheten 
att vi kommer att få ett nytt program 
till sektionen, Teknisk Matematik. 
Det kommer att bli spännande att se 
hur detta program kommer att formas 
framöver och hur valmöjligheterna 
ökar ytterligare för studenterna. Jag 
har träffat alltför mycket folk som har 
valt att läsa F men inte gillar fysik, så 
TM blir nog det bättre valet för dessa 
studenter.

Ambitionen hos oss i SNFTM är 
att TM’s kurser får samma höga goda 
kvalitet som F’s. Dessutom att de ska 
få det studentinflytande de har rätt till 
i studiefrågor. Vi har då utökat SNF 
TM med en ytterligare post, TM-re-
presentant.

Jag vill också välkomna alla nya et-
tor som börjar på sektionen. Jag minns 

själv hur det var för ett år sedan. Allt 
var så nytt och man visste inte riktigt 
hur saker ting fungerade, men jag kän-
de mig i alla fall riktigt välkommen till 
sektionen och jag hoppas att ni också 
kommer att känna så. 

Andra bra saker som kommer nu 
sakta men säkert är de nya kursutvär-
deringar som nu helt och hållet är på 
Internet. De kanske inte är så många 
som visste om det, men nu är det så i 
alla kurser. Det har blivit lättare att 
samla och bearbeta information på så 
sätt, men det finns ett bekymmer. Det 
är inte tillräckligt många som fyller i 
kursenkäterna. Som lösning lottas det 
ut biobiljetter till dem som fyller i en-
käterna.

Sedan vill jag också rekommendera 
SNFTM:s räknestugor, där elever från 
högre årskurser hjälper till och svarar 
på frågor. Detta är ett utmärkt tillfälle 
att fråga om hjälp om man inte riktigt 
vågar gå till föreläsaren eller om man 
fastnar någonstans i sitt pluggande.

Vidare så skulle vi också gärna få in 
lite förslag på om vad den intresseväck-
ande föreläsningen i läsvecka 5, Bakom 

Stängda Dörrar, ska handla om. Det 
finns givetvis många olika intressanta 
områden, men om ni har något särskilt 
önskemål tveka inte att skicka ett mail 
till oss. Om ni har några synpunkter 
på studierna eller studiefrågor, så finns 
vi på snf@ftek.chalmers.se och  www.
ftek.chalmers.se/snf. Eller så kan man 
helt enkelt komma på våra lunchmöten 
tisdagar 12.00 i styretrummet, alla är 
välkomna.

 Håkan Carlsson

Mats. Foto: Anton Wahnström

Hej kära teknologer och välkomna 
till ett nytt läsår. Vi i F-styret vill rik-
ta ett särskilt varmt välkomnande till 
alla nya studenter, speciellt TM:are 
som vi hoppas kommer att känna sig 
som hemma i vårt sällskap. 
För er som inte känner oss är vi som 
skriver Mats Svensson, ordförande för 
sektionen, och Mikaela Holm, sektio-
nens sekreterare. Vi går i trean på F och 
utgör F-Styret  tillsammans med Karin 
Elam, Erik Gallneby, Niklas Jakobsson 
och ordförandena i våra olika kommit-
téer samt studienämnden. Tills vidare 
är TM-sektionen införlivad i F-sektio-
nen och vi är därför sektionsstyrelse för 
både F- och TM-sektionen. 

Det är vårt uppdrag att se till att sa-
ker fungerar som de ska på sektionerna, 
både utbildningsmässigt och socialt. 
Till vår hjälp har vi ett stort antal sek-
tionsaktiva, och till dessa vill vi rikta 

ett speciellt tack, både för den hjälp vi 
redan fått med nollningen och för den 
hjälp vi kommer att få och behöva un-
der det kommande året.

Vi vill uppmana alla att engagera sig 
i sektionen; det behöver inte vara något 
stort åtagande, allt mellan att utvär-
dera en kurs till att gå med i en over-
allsförening är viktigt och kan göra stor 
skillnad. Vi har goda möjligheter att 
påverka vår situation här på Chalmers 
och framför allt på våra egna sektioner. 
För att göra plats för de nya studenter 
som kommer hit ska vi också mycket 
snart genomföra en uppklippning av 
lås på de skåp som finns tillgängliga för 
studenter i forskarhuset. Under tiden 
håller vi ett vakande öga på hur TM ut-
vecklas som utbildning och sektion och 
även på den allmänna omstrukturering 
som pågår på grund av det annalkande 
avskaffandet av kårobligatoriet, för att 
förhindra att studenterna kommer i 
kläm eller glöms bort.

Slutligen vill vi be alla om att våga 
komma med konstruktiva förslag till 

förändringar. Vi styret har åtagit oss 
att jobba för er, men om ni inte berät-
tar vad ni vill att vi ska göra blir det 
aningen svårt. Prata med oss, maila oss, 
skicka brevduvor eller använd det sätt 
just du känner att du lättast förmedlar 
dina önskningar på. Vissa idéer kan 
vara svårare att genomföra än andra, 
men vi ser hellre att vi får in galna idéer 
än inga alls.

Med vänliga hälsningar,
Mats Svensson och Mikaela Holm

- Chuck Norris doesn’t use pickup lines, he simply says, »Now« -

SNFTM
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- Chuck Norris can set ants on fire with a magnifying glass. At night -

Chalmers är en stor djungel och det 
tar lång tid att lära sig att hitta alla 
genvägar. Så för att bespara dig, 
kära nolla, besväret att gå vilse för-
sta halvåret kommer här Finforms 
Tips och Trix.

Belöna magen
För lat för att göra lunchlåda? Flera bra 
lunchställen finns på Gibraltargatan, 
men glöm inte heller kårhusets restau-
ranger. Den vegetariska buffén är både 
stor, billig och nyttig, men kräver att 
du laddat ditt kårkort med pengar. 
Och handlar du på Gibraltargatan så 
tänk på att det finns mer än baguetter 
och pizza. Både sushi, thaimat, crèpes, 
soppor och husmanskost finns att hitta 
längs med gatan.

Spara pengar
För fattig för att köpa mat? Runt om på 
Chalmers arrangeras ofta lunchföreläs-
ningar, där man lyssnar på ett föredrag 
och får lunch under tiden som tack. 
Dessa är bra att ha koll på, men tänk 
på att det är väldigt dålig stil att gå dit 
och hämta mat utan att sedan lyssna på 
själva föredraget.

Du kan bli kursutvärderare för kur-
serna ni läser. Två personer utses för att 
utvärdera varje kurs ni läser, och de får 
dels gratis mat under en lunch då de 
framför kritiken till läraren, samt lite 
pengar för besväret.

På tal om gratissaker så finns det 
ibland sponsrade gratisblock att hämta 
vid föreläsningssalarna på Hörsalsvä-
gen. Och missa inte CHARM-dagarna 
(Chalmers ARbetsMarknadsdagar) i  
februari. Där kan man bunkra årets 
behov av allt från pennor till granplan-
tor, som delas ut av företagen som stäl-
ler ut.

Är du kaffeberoende kan du spara 
mycket pengar på att ta med en ter-
mos med kaffe hemifrån att ha på fö-
reläsningarna, istället för att köpa dyrt 
äckelkaffe från Selecta. Focumama är 
också oftast billigare och har mer an-
vändbart sortiment än de vanliga god-
isautomaterna.

Saker du kanske inte visste fanns
När datasalarna på vån 4 i F-huset är 
fulla finns fler datorer i mindre rum på 
vån 7 i samma hus. Och om datorerna 
är lediga men låsta kan de låsas upp 
med ctrl+alt+backspace. Se bara till att 
du är säker på att personen som är in-
loggad verkligen glömt av att logga ut 
och inte bara är på toa, eftersom du då 
avslutar hans inloggning utan att hans 
saker sparas.

Känner du dig hurtig och vill jogga 
till skolan så finns dusch både i kårhu-
set och utanför Signes i F-huset. Jag 
rekommenderar dock kårhusets, då det 
är ordentliga omklädningsrum där.

Apropå kårhuset finns där mycket 
användbart. Till exempel finns två 
replokaler, en som bokas genom för-
eningen CROC och en man kan boka 
själv. Där finns även bastu och gympa-
sal, samt grupprum där man bara kan 
gå och skriva upp sitt namn i kalendern 
för att boka. Det kan vara skönt om 
man är en grupp människor som vill ha 
någonstans att plugga i lugn och ro.

Pluggrum finns även i mängder i 
forskar- och F-huset. Biblioteket samt 
ett mindre precis bredvid, FL-salarna 
på alla våningarna och mindre rum på 
vån 7 ligger i F-huset. I Forskarhuset på 
vån 7 finns de två torgen och flera små 
rum längs med den bakre korridoren. 
Ett av dem heter Tysta rummet och är 
bra om man vill ha det tyst runt sig.

Plugga bättre
Plugghjälpmedel finns sedan en hel 
lista. Ett bra tips är att spela in föreläs-
ningar och lyssna på dem hemma med-
an man repeterar föreläsningsanteck-
ningarna. På så sätt missar man inte 
de bra kommentarer och förklaringar 
föreläsarna säger som man inte alltid 
hinner med att skriva ner.

Veckobladeriet (VBL) har före-
läsningsanteckningar till alla kurser, 
gamla tentor och till vissa kurser även 
fullständiga lösningar till uppgifterna i 
boken. Guld värt inför tentor, om man 
kör fast på tal eller om du missar före-
läsningar. Deras stuff finns på www.

Tips och trix!
ftek.chalmers.se/vbl.

En annan person som lägger upp 
fruktansvärt snygga föreläsningsan-
teckningar är Christian von Schultz, 
som ni har i datorintro. Hans LaT-
eXade anteckningar ligger på http://
web.student.chalmers.se/~von/ och så 
sent som i våras stämde de fortfarande 
nästan ordagrant med föreläsningarna. 
För vissa funkar det väldigt bra att ha 
färdiga föreläsningsanteckningar att 
följa med i föreläsningen i, så att mer 
tid kan läggas på att lyssna och förstå 
istället för att anteckna.

Har du dyslexi kan du få hjälp av 
kåren med att anteckna. Känner du en 
dyslektiker är det ännu bättre, för då 
kan du få lite betalt av kåren för att an-
teckna åt din kompis.

Och ett sista plugghjälpmedel är 
MIT i USA. De har lagt upp video lec-
tures från flera av sina kurser på http://
ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/av/
index.htm och genom I-tunes Man kan 
få leta lite, då de inte läser exakt samma 
saker eller samma ordning som vi gör, 
men jag vet personligen att det finns 
väldigt bra videoserier till linalgen, LA-
NAn, elnäten och meken. Är man för 
trött för att räkna eller läsa teori orkar 
man alltid titta på en videoföreläsning. 
Eller kläm in dem i din vanliga kvälls-
rutin mellan Scrubs och Family Guy.

Göteborg
 Många ställen har after work där du 
får äta hur mycket som helst från en 
buffé om du köper en dricka. Var där 
tidigt, ta med ett gäng kompisar, ta en 
öl och svulla gratismat. Leta på Linné-
gatan och Avenyn. 

Billiga hårklippningar kan man få 
av studenterna på frisörskolorna. En 
finns i Burgårdens gymnasium, men 
det finns fler om man letar. Bäst fala-
fel köps på torget bredvid Saluhallen. 
Fysiken vid Mossen har billig och bra 
träning. Och var inte rädd för kollek-
tivtrafiken.

Marie Doverbo
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Sofias not to do-list

Denna halvsida är en annons från Focumateriet

Saker som man inte borde göra när 
man pluggar:

1. Ät ej fet mat. Det gör dig bara 
trött och långsam och tar timmar att 
återhämta sig.

2. Drick inte bara vatten. För myck-
et vatten leder till att man sköljer ut 
alla mineraler och så vilket leder till att 
man blir mer uttorkad. Varva med lite 
saft eller liknande då och då så tas det 
upp lättare.

3. Sjung inte högt när du lyssnar på 
musik i dina hörlurar. Det är inte sä-
kert att din omgivning uppskattar din 

sångröst lika mycket som du.
4. Få inte för dig att du behöver en 

adrenalinkick och är beredd att klättra 
på utsidan av en bro i stillettklackar.

5. Spela inte så mycket flipper att du 
inte har råd med frukost i en vecka.*

6. Skippa inte dina träningspass. 
När man pluggar behöver man rensa 
hjärnan ibland och få igång blodcirku-
lationen.

7. Få inte för dig att räkna ikapp i 
24h för att du ligger efter mitt i läspe-
rioden, ytterst få lyckas.

8. Stanna inte inne i Fysikhuset hela 
tiden, miljöombyten är nyttiga.

9. Var inte rädd för att ställa frågor. 
F-are tycker om att hjälpa till och lä-
rare ska hjälpa till.

10. Få inte för dig att plocka höstlöv 
mitt i natten för att du tyckte de såg så 
fina ut.

I nästa nummer kommer Sofias bästa 
tentaflykter.

Sofia Rahiminejad

Focumeal!
Såhär glad blir 
du om du köper 
ett FocumealTM 
i Focumama!

- Chuck Norris doesn’t wear a watch, HE decides what time it is -

* Chefredaktören tipsar: Starta en Sverokförening.
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- Chuck Norris knows the last digit of pi - 

Det är inte alltid så lätt att hitta på 
Chalmers. Något som kunde varit 
välbehövligt för mig som nolla vore 
en liten guide för att hitta rätt och 
därför beslöt jag mig att tillsam-
mans med min fotograf David »Kat-
tis« Samuelsson att skriva en sådan. 
Finurliga som vi är har vi gjort gui-
den som mittuppslag, så det är bara 
att rycka ur dessa fyra sidor så blir 
det till en mobil guide-bilaga.
För oss på F och TM gäller det att hålla 
reda på MC2, Forskarhuset, Fysikhuset 
och Mattehuset. Jag har dessutom un-
der mina första tre år på Chalmers haft 
föreläsningar och tentor i Kemihuset, 
Maskinhuset, EDIT-huset, Väg och 
vatten-huset samt på Hörsalsvägen. 

Det mest naturliga stället att starta 
på är givetvis Focus, beläget på våning 
3 i Forskarhuset. Noteras bör att om 
två eller fler F:are ska ses och plats ej är 
bestämd så gäller Focus. Hursomhelst, 
såhär ser det ut utanför F-teknologens 
hängställe nummer ett: 

Efter att ha blickat in i Focus med dess 
finfina automater och beskådat några av 
dess stamgäster går vi vidare till den lil-
la myshörnan mellan Focus och fören-
ingskorridoren (ja, vi är nu utanför den 
beryktade mittentoan). Där finns den 
vackraste av skönheter – Focumama!

Efter Focumama är vi redo att gå in i 
föreningskorridoren, där Focumateriet, 
FNollK, F-Styret, Djungelpatrullen 
och F6 har sina rum. I styretrummet 
brukar dessutom övriga föreningar så-
som Studienämnden (SNF) och Farm 
husera.

Focus, forskarhuset våning 3

Focus mittendel, F6 förbereder mat. Att förening-
ar ses hackande grönsaker är en vanlig syn. Köket 
där maten lagas ligger till vänster. Precis innan 
köket finns även Drickomaten och Focumaten.

Focus innerdel med dess finfina flipperspel. Alla 
tar fem- och tiokronor (No fear även enkronor). 
Ett spel kostar fem kronor och då ingår tre kulor 
såtillvida man inte är skicklig nog att skaffa sig 
extrabollar. I LotR är Pippin alltid ett bra skott.

Focus jukebox Rock-Ola belägen i Focus innerdel.

Godis-, tortellini-, fisk-, tampong- samt tuggum-
miautomaten Focumama belägen mellan Focus 
och föreningskorridoren.

Drickomaten och Focumaten. Drickomaten tar 
endast femkronor och Focumaten endast enkronor. 
Du kan alltid växla med FOC

Focusköket, här kan man laga mat.
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- Chuck Norris is not Politically Correct. He is just Correct. Always -

Denna halvsida är en annons från Café Borren.

Välkommen på kick-off onsdag läsvecka tre, sjuttonde september klockan 18.00 i forskarhuset våning sju, östra torget 
(east side is the wild side). Maila oss på cafeborren@gmail.com.

När vi väl kommit upp på våning sju 
ses följande bedårande vy:

Tryck på sjuan i hissen, det är oftast rätt.

Våning sju i Forskarhuset.

Efter en högersväng har vi kom-
mit till ett vägskäl. Går vi rakt fram 
finner vi Café Borren på Östra torget. 
Svänger vi istället vänster och sen 
höger så kommer vi till Västra torget, 
där Cafélof är beläget.

Vägskälet. 

Föreningskorridoren. På väggarna hänger foton på 
nästan alla som går på Teknisk Fysik samt Teknisk 
matematik. Rakt fram är handikapptoan.

Svänger vi höger i föreningskorridoren finner vi 
styretrummet på vänstersida och DP- samt F6-
rummen till höger.

Efter föreningskorridoren är det dags 
att ta sig vidare i Forskarhuset. Detta 
görs lättast med hjälp av hissen som vi 
finner genom att vända oss om från fö-
regående bild och passera glasdörren.

Föreningskorridoren sedd från hissen.
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- Chuck Norris can get Blackjack with just one card -

Cafélof kan nås på följande nummer: Loffe 0702449878, Smulan 0737268054, 
Jönsa 0736635628, Tonne 0703198402. Ring så öppnar vi!

Denna halvsida är en annons från Cafélof

Forskarhuset våning 7 inrymmer 
inte bara två mysiga caféer utan även 
studiesalarna Tysta rummet samt 
Fläktrummet:

Bakom den stängda dörren ligger Tysta rummet 
och bakom den öppna finns Fläktrummet. Till hö-
ger om den bildsköne modellen hittar vi Cafélof.

Fortsätter vi framåt från föregående 
bild finner vi skåpen på våning sju som 
man kan paxa genom att placera ett av 

sina egna hänglås i första bästa lediga 
skåpsdörr. Nåväl, såhär ser det ut:

Cafélof. Här kan man dricka kaffe och äta kaka. 

Vi går nu ut från Forskarhuset och 
blickar mot bron som finns till  vänster  
om man har hissen bakom sig. Bron har 
ett mycket kreativt utseende, kanske 
något av det värsta på Chalmers. Det 
luriga med bron är att vi går rakt fram 
och hamnar på våning 4 i Fysikhuset 
trots att vi började på våning 7 i Fors-
karhuset. Detta är mycket förvillande 
till en början men det ordnar sig.

Ovan: Skåpen på våning 7. Nedan: bron.

Ovan: Signes. Nedan: Fysiktentaanslagstavlan..
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- Chuck Norris counted to infinity - twice! -

Det första man ser på våning 4 i Fysik-
huset är Signes. Detta är ett bra ställe 
att plugga på; tidigare var det dock ett 
café och det kallas därför »Signes fik« 
emellanåt. Mitt emot Signes finns en 
anslagstavla där man kan läsa tenta-
mensresultat från fysikkurser såsom 
Mekanik och Termo. Matte- och el-
nättentor hittar man i respektive hus. 
Bredvid anslagstavlan finns en liten 
reception där man kan hämta såväl 
klarade som kuggade tentor.

Vi kan nu svänga upp till höger för att 
komma till FL-salarna där man brukar 
ha räkneövningar (förkortas RÖv till 
skillnad från FöL som betyder föreläs-
ning). Fortsätter vi istället i korridoren 
kommer vi först till fysikbibliotektet 
och därefter DjungelData vån 4 (DD).

Till vänster: Korridor. Till höger trappa upp till 
FL-salarna.

På våning sju i Fysikhuset finns för-
utom FL 71-74 även ett gäng små da-
torsalar, studierum och FB-salen. Dit 
kommer man antingen genom trap-
porna vid fysiktentaanslagstavlan eller 
med hjälp av någon av de två hissarna 
i korridoren.

Går vi istället rakt fram i kor-
ridoren på våning fyra där DD finns 
och sen ner en våning kommer vi till 
Gustaf Dalén-salen (GD).

DD våning fyra. Här är det antingen för varmt 
eller för kallt. Det finns ofta gott om folk här och 
lukten blir därefter.

Fysikbiblioteket. Snarare en studieplats än ett bib-
liotek. Ej att förväxla med Chalmers bibliotek.

Slutligen står vi på Kemigården. Stu-
dieexpeditionen i Fysikhuset finns till 
vänster och går vi rakt fram genom 
tunneln är vi tillbaka på Focus. 

Datorsalarna våning 7. .

FB-salen.

Ovan: GD sett inifrån. Nedan: GD sett utifrån.



1312 FilmtipsGuide

- Chuck Norris is allowed to talk about Fight Club -

5 - Ett Genuint Mästerverk. Filmen 
ger intryck som består i månader – el-
ler år. Filmen tillhör de absolut bästa 
någonsin.

4 - Otroligt bra film! Tillhör filmin-
dustrins bästa.

3 - Mycket bra film, ofta sevärd flera 
gånger.

2 - Sevärd, en bra film.
1 - Ej sevärd.

There will be blood (Drama)
Vad skulle kunna passa nollningen 
bättre än att presentera denna nyutgiv-
na film som går under namnet There 
will be blood. Med sina två Oscar och 
närmare 50 andra priser gör filmen 
storslagen entré och vi förväntar oss 
därför givetvis någon stilistiskt vacker 
film, men vars handling mest liknar en 
överkörd Picasso. Så är dock inte fallet!

I sin huvudroll som Daniel Plain-
view, en cynisk, hatisk och målmedve-
ten oljegigant, spelar Daniel Day-Lewis 
en förförisk roll som greppar hårt om 
även de mest filmbevandrade kritiker. 
Utöver en extravagant och superbt spe-
lad huvudroll imponeras vi av mästerlig 
scenografi, foto och otrolig konstnärlig 
hängivenhet. På ett skickligt och när-
mast matematiskt vackert utför Plain-
view sina handlingar, men dock med 
ett visst mått av mänsklig felan som 
gör honom precis lagom mänsklig och 
greppbar. I någon mening påminner 
filmen om Braveheart, som regissera-
des och spelades av Mel Gibson 1995. 

Jag rekommenderar denna film till 
alla som uppskattar mycket genomar-
betad  men experimentell filmkonst, 
cynism, ironi, nyskapande, mycket hårt 
arbete och som inte skyr längre filmer.

Betyg: 5 – Ett Genuint Mästerverk, 
bättre än såhär blir det inte.

Zombies of sugar hill (Thriller)
Sugar Hill, eller Zombies of Sugar Hill, 
är en härlig gestaltning av ett passione-
rat lust- och morddrama från funkdis-
cots guldålder 70-talet. Om ens make 
blir mördad av gangsters och blods-
hämd verkar vara enda utvägen, var-
för då inte ta hjälp av uråldrig voodoo 
och en armé zombies? I höga skinande 

stövlar och med kläder som ser ut att 
vara hämtade direkt från en musikvi-
deo med en tidig Michael Jackson utför 
Ms. Sugar Hill det ena dådet efter det 
andra. Filmen är rolig, nyskapande och 
inspirerande – chansa inte, se den! ;-)

Betyg: 3 – Mycket bra film, defini-
tivt sevärd flera gånger.

Horror of the zombies (B)
Följande är ett citat från www.filmtip-
set.se: ”Två unga modeller färdas runt 
i en båt som en del av ett reklamjippo. 
När de överraskas av tät dimma bryts 
radiokontakten”. När man sovrar bland 
filmer lär man sig snart att söka på speci-
ella nyckelord. I detta fall fastnade min 
blick så fort jag läste två unga fotomo-
deller i en båt, överraskas av tät dimma 
och bruten radiokontakt – vilket ju siar 
om en härlig skräckfilm från 70-talet 
med uruselt skådespeleri och förhopp-
ningsvis diverse oförklarliga händelser. 
Allt detta blir besvarat med råge. 

Vem får inte tårar i ögonen av glädje 
när man i en scen priviligeras att se en 
båt brinna upp, i form av en tändsticks-
modell i ett badkar? Detta kan vara det 
SÄMSTA jag sett i hela mitt liv, i ordets 
mest positiva mening!

Betyg: 3 – Mycket bra film, mer än 
mycket sevärd!

Die Zombiejäger (Zombie)
I en icke så avlägsen framtid har Göte-
borg översvämmats av zombies och po-
lisen står maktlös. Räddningen blir att 
anlita tyskar med jättestora vapen som 
får fria händer att städa upp röran. 

Med ett så lovande tema och med ett 
namn som med sin blotta närvaro för-
gyller ögonblicket förväntar vi oss gi-
vetvis stordåd – vilket vi också får! Här 
erbjuds sex, våld, zombies, tyskar och 
en dusch-scen med en ful brud! Som 
om inte detta vore nog sprängs dessut-
om Guldhedens vattentorn i småbitar! 
Zombiefilmer släpps hela tiden, men 
den ena brukar vara mer av en besvikelse 
än den andra. Skall kulmen av sevärda 
och bra zombierullar nås måste en koa-
lition av svenskar och tyskar producera! 
Betyg: 3 – Mycket bra film, mycket se-
värd!

The 300 spartans (Krig)
I skuggan av den nyutgivna filmen 
300, som är en testosteronfylld skild-
ring av ett fåtal tappra spartaner som 
trotsar hela den persiska armén, finns 
en annan skildring som släpptes redan 
1962. Filmen ”The 300 spartans”. 

Att filmkonsten och tekniken ut-
vecklats under åren är mycket tydligt 
då man jämför de två filmerna, den äld-
re har ingen chans att hänga ikapp sin 
nya storebror, men håller ändå ett för-
vånansvärt högt underhållningsvärde. 
Med mycket välgjorda kostymer, bra 
skådespeleri och genomtänkt scenogra-
fi gör filmen ett gott intryck och lyckas 
på ett mycket tillfredsställande sätt visa 
händelserna ur en intressant synvinkel. 

Det blir svårt att inte tycka om de 
unga männens mod, styrka och karak-
tär då de står mot den dittills största 
armé världen någonsin skådat!

Betyg: 2 – En bra film, sevärd!

The Omen (Skräck)
Det här är en film en viss fadder-

grupp bör uppskatta mer än andra, ef-
tersom den släpptes den sjätte i sjätte i 
sjätte. Under en period i mitt liv tyckte 
jag det vore roligt att tatuera 666 i pan-
nan, men insåg snart att det bara hade 
varit roligt tills någon religiös fanati-
ker prompt skulle köra spikar genom 
hjärtat. Nåja. The Omen är som alla 
skräckfilmer beroende på att man ser 
den med rätt inställning – det gäller att 
vilja bli skrämd. Filmen handlar om ett 
förmöget diplomatpar som adopterar 
en pojke, vilket skulle visa sig ha digra 
konsekvenser. Filmens handlingen be-
skriver ett religiöst scenario, återskapat 
i biblisk anda. Varken aska, eld eller 
pimpsten faller från himlen, men istäl-
let tvingas det stackars diplomatparet 
utså extrem psykologisk press. 

Filmen är genuin, genomtänkt och 
visar oss karaktärer med mod, styrka 
och förnuft. Detta är inte en skräckfilm 
i vanlig mening och med rätt inställ-
ning blir den till och med riktigt bra!

Betyg: 3 – Mycket bra film, en film 
man minns!

Erik Gallneby

Eriks filmtips
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Nu när sommaren är slut är det dags 
att börja träna inför beachen 2009. 
Nollorna vill väl knappast att rag-
garkompisarna på industrierna där 
hemma ska mobba dem för att vara 
taniga, nördiga fysiker? Nä, nu jäv-
lar gäller det! Med denna guide skri-
ven av mig – Niclas ”Beefcake” Wen-
nerdal – samt med hjälp av min käre 
vän och träningspartner - Nils Petter 
”Muscle Man” Laudon – behöver du 
icke förtvivla. Räddningen är här!

Kosten
Det som du måste börja med att för att 
bygga muskler är att äta rätt. Kosten är 
inte att förglömma när det kommer till 
styrketräning. Utan rätt sorts kost blir 
det inga muskler! Det viktigaste är att 
få i sig oerhörda kvantiteter protein till 
ett billigt pris, samt påpeka  ständigt 
till din omgivning hur mycket du får  
i dig. 

Till exempel kan du avbryta en per-
son av motsatt kön mitt i en mening 
och skryta över hur mycket mjölk du 
druckit idag. Detta kommer inte bara 
få dig att framstå som en träningsentu-
siast och mån om din kropp utan även 
få slut på hennes tjat och ge dig en chans 
att fråga henne om hon vill följa med 
till gymmet. Väl där använder du dig 
av tipsen i nästa sektion. Som sagt tidi-
gare är priset på proteinet viktigt för en 
fattig student. Ju billigare desto bättre, 
detta ger att mjöl är det optimala. 

Ett perfekt mellanmål i pausen un-
der förläsningarna är en mjöldrink, du 
hittar receptet i slutet av artikeln. För 
att inte bli katabol när du till exempel 
tar dig en kaffe med dina marxistiska 
journalistkompisar rekommenderar jag 
å det starkaste att alltid ha med dig en 
påse mjöl. På så vis kan du snabbt, lätt 
och elegant ta fram ett decilitermått 
med mjöl och blanda ner i kaffet. 

Om du glömmer bort, inte hinner 
eller helt enkelt inte orkar träna för att 
det har kommit några nyheter om Dia-
blo 3 så skall du inte förtvivla. Jag har 
varit i samma sits själv och har kommit 

på ett effektivt sätt att ”lura” kroppen 
att bygga muskler fastän ingen träning 
har skett. Och det är helt enkelt genom 
att äta mer! Orkar du inte gå till gym-
met för att det regnar ute? Beställ en 
pizza och avnjut den tillsammans med 
en mjöldrink! 

Kom ihåg att detta skall ätas utöver 
din vanliga kost. Om du fuskar med 
detta så kommer du aldrig framstå, el-
ler bli, som lika biffig som jag själv eller 
Nils Petter.

På gymmet
Väl på gymmet finns det några enkla 
knep för att verka starkare än vad man 
egentligen är. För det första gäller det 
att införskaffa träningshandskar, skor 
och kläder som totalt utstrålar att det 
inte direkt är första gången du besöker 
ett gym. Tänk Arnold! 

När du kommer in i salen ska du 
titta dig varsamt omkring efter någon 
som ser ut att just vara klar med sina 
set på någon maskin. Gå dit fram och 
fråga om hen är klar och tag plats. Höj 
vikten avsevärt och var noga med hen 
ser detta. Drick lite vatten tills hen 
kommer på behörigt avstånd. Sänk då 
vikten och gör dina repetitioner. 

När du är klar är det mycket viktigt 
att du åtminstone tredubblar vikten 
på maskinen innan du går, då kom-
mer nästa person behöva sänka och om 
denne ser att du var där sist kommer 
hen tro du är en riktigt awesome dude.

Ett annat effektivt sätt att erhålla 
din omgivnings respekt på gymmet är 
att ge folk runt omkring dig råd. Detta 
kommer att få dig att verka som väldigt 
kunnig och bevandrad inom styrketrä-
ningens alla regler. 

Det spelar ingen roll om du inte har 
någon aning om vad övningen perso-
nen i fråga håller på med egentligen 
är till för. Det viktiga är att resten av 
fritidsmotionärerna där ser att du ger 
råd. Att de (förmodligen) är värdelösa 
är en annan femma. Om du hjälper 
en anabolabiff på 150 kg kommer om-
givningen tro att ni är på samma nivå 

Niclas kick-ass-träningsguide

ungefär och om du ”hjälper” en fellow 
tanig fysiknörd som inte läst denna yp-
perliga guide kommer du i alla fall göra 
honom förvirrad om hur han ska göra 
sina övningar och på det sättet bygger 
han inte några muskler – du skaffar dig 
därmed ett försprång! 

Ty det är ett faktum att det är den 
relativa muskelmassan som är viktigast. 
Om resten av världen bestod av anorek-
tiska revisorer på 35 kg skulle du med 
dina 52 kg och BMI 18,3 vara Hulken 
i jämförelse. Slicka uppåt sparka nedåt 
är ett motto som fungerar lika bra på 
gymmet som i samhället i stort!

På fyllan
En sak som ofta glöms bort när det gäl-
ler styrketräning är att man framstår då 
inte som stark om man inte super som 
en riktig karl också! För dig som kom-
mer direkt från gymnasiet och ännu 
inte hunnit lära dig sätta i dig en sjuttia 
bäsk och fortfarande kunna lösa parti-
ella differentialekvationer i huvudet så 
finns det inte mycket att göra. 

Tyvärr finns det inga genvägar, dock 
har jag ackumulerat ett antal visa råd 
under årens våta lopp. För det första, 
vill du inte dricka öl så är det bara att 
lägga ner. Att dricka cider är värre än 
att vara nykter! 

Nils Petter på träningspass i Hemsedal. 
Foto: Tõnn (masterstudent på E).

- Chuck Norris only uses one chopstick -
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Gillar du inte öl så kvälj i alla fall 
ner den och varva med några drinkar. 
Då ligger du åtminstone på plussidan i 
att framstå som en riktigt maffig man. 
Om du måste dricka drinkar tänk då 
på att i helvete inte beställa några fruk-
tiga drinkar! Det dricker inte vi starka 
män! Har du glömt din mjölpåse hem-
ma så beställ en mjölkdrink, typ white 
russian, den innehåller mer protein och 
ligger på plusminus noll i manlighets-
faktor.

Det finns dock en hake med att vara 
karl och supa sig redlöst berusad, det 
är att musklerna bryts ner av alkohol. 
Men jag har lösningar på allt. Drick 7 
– 8 dl matolja innan du lägger dig så får 
du i dig den extra energin för att musk-
lerna inte skall brytas ner nämnvärt. 

Tar du en mjöldrink när du knappt 
kan stå, och har olja runt hela munnen 
och halsen, så ska du se att du kommer 
vakna lika stark imorgon och redo för 
nästa dags gympass.

Behöver du mer tips så kan du söka 
upp mig på Fysiken. Det är jag som just 
lämnade bänkpressen med 180 kg på 
stången.

Niclas ”Beefcake” Wennerdal &  Nils 
Petter ”Muscle Man” Laudon

Niclas och Nippes favoritmjöldrink!

2,5 dl mjöl
2,5 dl vatten

Blanda ingredienserna i en shaker och 
skaka. Avnjut med en flottig pizza. 
Smaklig måltid!

Tills nästa gång mina vännerrrr: Fuck 
off melodic black metal!

Covertävling!
Är du sugen på en utmaning? Då har du chansen att visa vad 
du går för i Finforms egen Cover-tävling. Under läsåret kom-
mer vi kunna följa tävlingsdeltagarna i Finform då de i olika 
tävlingsmoment slåss om att vinna den åtråvärda titeln som 
Finforms Cover-personlighet och få pryda ett omslag av Fin-
form. Anmäl dig själv eller en någon du känner till detta his-
nande äventyr idag på: finform@ftek.chalmers.se.

Niclas på representationsresa till Talinn. 
Foto: Anton Wahnström.

- Chuck Norris once ate a Rubics cube and a week later it came out solved -
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- Chuck Norris beats rock, paper, AND scissors -
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Skicka dina mingelbilder till finform@ftek.chalmers.se

- Chuck Norris lost his virginity before his dad did -
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- Chuck Norris can drown a fish -

Intervju med Frida Börjesson, F3

Hur trivs du på F?
Ok.
Vad har du för framtidsplaner?
Klara mig igenom F först, läsa mas-

ter och sen ska jag bli rik.
Hur ser din favoritmorgon ut?
Jag vaknar och hör arr det regnar, 

så jag blir gôrglad att jag var ute och 
sprang igårkväll i stället för denna 
morgon. Det var så jag vaknade denna 
morgon. Världens bästa morgon. Det 
är därför jag är såhär glad nu.

Vad känner du för Göteborg?
Jag har bott här hela livet. Förr i ti-

Hej, vem är du?
Jag heter Elof, men kallas för Lim-

pan. Jag är 28 år och har gått 3 år på-
Teknisk Fysik.

Varför bestämde du dig för att 
läsa Teknisk Fysik?

Det verkade intressant och jag kände 
mig nyfiken på hur världen fungerar.

Vad har du sysslat med innan 
Chalmers?

Jag har bland annat jobbat som kock 
och uppfinnare.

Berätta om ditt drömjobb.
Jag vill jobba som uppfinnare eller 

Mikael Lilja är 21 år och går andra 
året på Teknisk Fysik.

Var bodde du innan du flyttade 
till Göteborg?

Jag är från Malmö, men jag hatar 
Malmöfestivalen…

Varför valde du att läsa Teknisk 
Fysik?

För att jag gillar fysik helt enkelt! 
Det  verkade vara min grej så jag gick 
på känsla, även om människor i min 
omgivning blev ganska förvånade.

Motsvarade första året dina 
förväntningar?

Jag hade faktiskt inga särskilda 
förväntningar. Min favoritkurs från 
ettan är Programmeringsteknik. Det 
är häftigt att man skriver en kod som 
ger ett synligt resultat!

Hur känns det att börja tvåan?
Det kommer bli mycket att göra, 

eftersom jag är med i DP, men det ska 
bli roligt också!

Vad gör du helst på fritiden?
Jag tränar friidrott och är även 

sugen på att testa något nytt, kanske 
kickboxning. Annars umgås jag gärna 
med mina kompisar.

Blir det party utanför Chalmers 
nån gång?

Javisst! Jag hänger gärna på Träd-
gårn. Bra konserter är heller inte fel. 
Hardcore Superstar såg jag för ett tag 
sen, det var grymt!

Hur bor du?
På Rännvägen, alltså på Campus, 

och det funkar fint! Det är lite jobbigt 
att bo på bottenvåningen, men som 
tur är har jag inrett lägenheten snyggt. 
Det är mycket fantomen och en gigan-
tisk TV. Jag älskar Family Guy!

Hur många morgonrockar har 

du?
Noll, men tio av dem är Calvin 

Klein.
Gillar du att gå och fika?
Ja, det är så mysigt! Det finns 

många bra ställen nere i stan, men vill 
man hänga på Chalmers rekommen-
derar jag Café Borren. Där hittar man 
genuint trevligt folk!

Vad står överst på din önskelista?
En Calvin Klein-morgonrock!
Har du något råd till nollorna?
Ha så kul som möjligt! Det låter 

kanske som en klyscha, men så enkelt 
är det.

Berätta om ditt finaste sommar-
minne!

Det var nu i sommar, när jag sågade 
ner en stenmur.

den, innan man började på F, kunde 
man gå ut och shoppa. Det var inte så 
kul, men då kunde man göra det i alla 
fall. När man fyllde 18 kunde man gå 
ut, fast man kom nästan aldrig in, för 
det var 20-årsgräns. Året jag fyllde 20 
började jag på Chalmers, så då kunde 
man inte gå ut längre. 

Vad är det bästa på Chalmers?
Flipprena…fast man förlorar ju så 

mycket pengar…
Vad är det sämsta med Chalmers?
När godiset fastnar i Focumama. 

Fast då får man ju en nötcreme, så det 
är ju egentligen rätt bra.

Vad är ditt bästa tips till årets nya 
nollor?

Det är tre saker man måste tänka 
på:

-Skaffa vänner!
-Ge gärnet!
-Ha kul! 
Full fart, nu kör vi!

Intervjuade F-are
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- Chuck Norris eats the core of an apple first -

forskare och gärna syssla med metoder-
för minskat oljeberoende eller kanske 
effektivisering av vattenrening. Rädda 
världen helt enkelt!

Vad käkar du till lunch en typisk 
pluggdag?

Baguette från Baguetterian blir det 
ofta...

Du har ju blivit känd som en av 
grundarna av Cafélof i forskarhuset. 
Hur började det hela?

Cafélof skapades som en träffpunkt 
för kaffeintresserade och har enbart 
lyxkaffe i sortimentet. Jag dricker inte 
dåligt kaffe, då föredrar jag koffeinpil-
ler.

Hur ser du på den nytillkomna 
konkurrensen från Café Borren?

Jag uppskattar det, dit kan de som 
gillar koffeinpiller gå. Att de har snyg-
gare muggar än oss ser jag inte heller 
som ett problem. Vi satsar enbart på 
kaffet!

Vad gör du på fritiden?
Då umgås jag  med vänner utanför 

Teknisk Fysik. Jag har 2- 3 stycken.
Vad är ditt främsta mål inför läs-

period 1?
Definitivt att få bort liklukten från 

lägenheten. Jag reste bort i somras och 
av säkerhetsskäl drog jag ut sladden till 
datorn men råkade då även dra ut kon-
takten till frysen. När jag kom tillbaka 
två veckor senare möttes jag av ett paket 
kycklingfilé som hade exploderat samt 
ytterliggare tre kilo som hade runnit ut 
ur frysen.

 Hur har du förändrats sedan du 
påbörjade dina studier?

Jag är lite tråkigare och har tappat 
intresset för hur världen fungerar.

Vilket moment i ettan tyckte du 
var roligast?

Flervariabelanalys med Bernhard i 
läsperiod 3.

Hur gick det för dig i början av 

utbildningen?
Första terminen var tuff, men efter 

jul lossnade det då jag klarade min för-
sta tenta. Sedan dess går det bara bättre 
och bättre! Jag var väl lite lat i början.

Har du något tips till nollorna?
Ha skoj under nollningen- men 

ägna minst tre dagar åt plugg inför ten-
torna...

Du har ju gått här i tre år, är det 
dags för masterprogram nu?

Jag har jobbat som forskarassistent i 
sommar och tänker fortsätta med det.

I höst innan jag läser master. Jag 
håller till i renrummet i MC2 och 
sysslar med kvantkomponentfysik för 
att undersöka mörk energi. Jag berät-
tar gärna mer om detta för den som är 
intresserad, annars diskuterar jag gärna 
kaffe. Vi söker folk som kan föra Café-
lof-fanan vidare!

Marianne Berg och Emelie Nilsson

www.focsnews.com 
Rektorn har skakat hand med blodbesudlad diktator!



Finform hör dig!
Jag kan fan va det! Nej, jag har ju bilen!

Sofgun om att vara skitfull torsdag nv2.

Staffan satt och ritade fallossymboler!
Sofgun sammanfattar nollningen so far.

Jag ska styra upp!
Bernulli

Jag heter Erik!
Bernulli

Det är musen som är lite trång.
Tidman identifierar problemet under redigeringen

Skicka dina citat till finform@ftek.chalmers.se


