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Grattis alla F-teknologer! Här får ni ännu ett nummer 
av den underbara tidningen Finform, redaktionens första  
nummer av ordinarie storlek. Innehållet är varierande men 
har temat gemensamt, nämligen en av livets bästa sidor, 
mat. 

Här finner ni lösningen på ett av livets största gåtor, ni 
får nämligen reda på vilken sida på knäckemackan smöret 
skall vara på. Vi skriver även om vad ni äter för lunch, hur 
det ser ut hos Dundar, recepthörnan har ökat med 300%, 
vilka baguetterior nära Chalmers som är bäst och hur maten  
uppstod. 

Helt orelaterat får ni reda på mina favoritfilmer, guide 
till flipperspelet White Water och fler roliga serier. Ni får era  
illusioner krossade angående blodgivning och en överdos 
kursutvärderingar som vi dessvärre inte fick med i förra 
numret och som därför kommer i dubbel upplaga nu.  En  
förhoppningsvis trevligare överdos blir citaten då vi fick in 
tillräckligt många att fylla två sidor.

Vi hoppas att alla nya F:are börjar stortrivas på sektionen 
och alla gamla fortsätter med det. Ha en underbar höst och 
lycka till med tentorna!

/Hannah Djurfeldt, chefredaktör Finform
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Ledare

Du vet att du är F-are om du äter...



Mat spelar väldigt stor roll i mitt 
liv. Inte är det en roll heller, utan 
lika många roller som det finns  
situationer. Tänk dig att du bjuder en 
väldigt speciell person på middag, 
är inte det superromantiskt, om du 
lyckas med maten dvs. Men när du 
skall ha en trevlig spel-/film-/annat- 
kväll med polarna. Du bjuder fortfa-
rande på mat, i alla fall gör jag det, 
men det är ändå så annorlunda. Dina 
föräldrar kommer över på middag 
första gången efter du flyttat, eller 
ännu värre, dina “svärföräldrar”. Du  
bjuder på middag men på ett helt an-
nat sätt än i de tidigare exemplen. 

Kort kan man väl säga att hur du 
upplever mat är inte bara beroende 
på vilken mat det är eller hur du mår, 
utan oerhört mycket på med vem du 
äter den med. När jag varit själv en 
längre tid blir jag helt apatiskt. Jag 
står i kylskåpet, hungrig så att jag är 
yr och jag kommer inte ens så långt 
att jag inte orkar laga mat, jag orkar 
inte äta. Tacka vet jag sällskap.

Jag kanske kan avsluta det här 
med en hyllning till den ovärder-
liga social sidan av att äta mat, men 
jag kommer inte på något bra så jag 
får helt enkelt önska er alla trevligt  
sälskap vid nästa måltid.

Jag är just nu mitt uppe i en flytt, 
efter ett drygt år i studentkor-
ridor där jag delat kök med åtta 
andra har jag nu fått en liten etta 
med kokvrå. Jag längtar efter att  
kunna äta frukost i pyjamasen, 
vara säker på att ugnen alltid är 
ledig, slippa stå ut med andras skit 
och framför allt att kunna äta vad 
jag vill när jag vill utan att andra 
behöver veta om det.

För om jag ska vara ärlig 
har jag nog ett ganska osunt  
förhållande till mat, jag får ofta 
dåligt samvete över att jag borde 
äta nyttigare men orkar aldrig 
riktigt ta tag i det. Fast jag känner 
visserligen på samma sätt inför att 
plugga, träna, städa och det mesta 
annat man måste göra här i livet, 
så det har väl snarare med hur jag 
är att göra.

På F-sektionen har vi länge kun-
nat njuta av diverse arr, till exempel 
DPs mycket trevliga DuPar & hoff-
lor, F6 mycket eminenta ET-raj och  
ärtsoppa, samt allmänt trevliga 
spontant förekommande samman-
komster i Focus. Detta har alltid 
fungerat bra (och det gör det fort-
farande), alla har skött det ordentligt 
och det har varit snyggt och städat 
både före, under och efter dessa till-
ställningar.

De senaste veckorna har det dock 
hänt en del på Chalmers, mycket på 
andra sektioner men även ett par sa-
ker på vår egen sektion. Vi har nått 
en punkt där många sektionsaktiva 
faktiskt på allvar tror att vi kan bli 
av med Focus under nattetid, precis 
som kemisterna, och det skulle ju 
vara förödande.

De arr vi har, och de spontana 
tillställningar resten av er har, är 
väldigt trevliga och bidrar till att 
folk trivs på sektionen. Jag hoppas 
och tror på att alla på sektionen kan 
fortsätta ha trevligt tillsammans på 
samma städade sätt vi alltid gjort 
det, så att vi slipper lida samma öde 
som kemisterna.

Simon 
Sigurdhsson

Tora Dunås
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Hannah Djurfeldt

... Kapsyler av misstag



Jag har alltid varit lite smått kräsen av mig. 
När jag var liten ville jag inte äta saker med 
konstig konsistens, vilket till exempel uteslöt 
yoghurt med fruktbitar, sylt som inte var helt 
slät och allt med lök i. Just det sistnämnda 
ställde till med ganska stora problem, efter-
som det finns lök i ganska många olika mat-
rätter. Det som var besvärligast var köttfärs-
sås. “Men alla barn tycker ju om köttfärssås!” 
fick jag höra flera gånger av lärare och bam-
batanter.

 Men det allra värsta var ändå på dagis. 
Just denna dag serverades det, just det, kött-
färssås och spaghetti och till efterätt glass. 
Efter vanligt hårt uppfostringsmanér fick 
man naturligtvis ingen efterrätt om man inte 
åt upp huvudrätten (Ni har väl hört Another 
Brick in the Wall med Pink Floyd? “How can 
you have any pudding if you don’t finish your 
meat?”). Det hela slutade med att jag blev sit-
tande kvar när alla de andra barnen var fär-
diga, petandes i maten och omgiven av stolar 
uppställda på borden. Det är ett av mina mer 
tragiska barndomsminnen. (Jag har haft det 
bra, jag vet)

Lyckligtvis har min kräsenhet gått över, 
och nu äter jag om inte allt så åtminstone 
tillräckligt mycket för att inte få problem av 
det. Just nu jobbar jag på att börja uppskatta  
senap.

Att bli gammal är ju alltid en relativ sak, och 
det är inte förrän man är närmre hundra och 
ligger i sin sjukhussäng och rosslar som ingen 
annan kommer hymla med ögonen när man  
säger att man känner sig gammal. Men lik-
väl är det en säregen känsla när man inser att 
man i snart ett år har donat titeln patet, och då  
ansluter sig till den skara bittra människor som 
stryker omkring i korridorerna med bistra mi-
ner och allvetande kalla ögon. Dessa gamlingar 
kommer snart att gå i graven och endast vissa 
rastlösa själar återkommer för att berätta om 
sitt liv i världen efter denna, som konsult för 
Satan, eller något liknande. 

 Att sakna dessa människor som  
verligen visste vad de talade om, för visst gjorde 
dom väl det, när man själv var ung? Sanningen 
är väl uppenbar, de som bara gått här i två, tre 
år vet ju inte så mycket, och de som gått här 
mycket längre är det inte så bra idé att lyssna 
på. Ens ungdoms ambitioner bleknar, och livet 
börjar se grått och trist ut, så man lägger en dag 
på att baka kakor i Focus medan de unga kollar 
konstigt på en.

 Det är underligt att få medelålderskris i 
Chalmersår, men likväl är den där. Men precis 
som en riktig så är det inte främst mörker, utan 
lika mycket möjlighet.

#5

Lars Lundberg Staffan Ankardal

... Grillad kyckling med potatissallad



I detta nummer är Martin meningslös (men högst citerbar), här kom-
mer istället en serie ifrån Perry Bible Fellowship (www.pbfcomics.com)

Hej alla TM-teknologer! 
En läsperiod har snart passerat, det är inte klokt 

vad tiden rusar på, snabbare och snabbare ju äldre 
man blir. En förklaring till varför tiden upplevs gå 
snabbare när man blir äldre är att varje nytt år utgör 
en mindre del av alla år man har levt och det är den 
totala levnadstiden man relaterar till. För en femår-
ing känns ett år till nästa julafton väldigt länge då det 
är 20 procent av hela livet medan det för en 50-åring 
endast är 2 procent vilket förstås går i ett huj. 

I början av höstterminen var jag i Wroclaw i 
Polen på ett möte inom ECMI, en akronym för Eu-
ropean Consortium for Mathematics in Industry. 
ECMI är ett nätverk av europeiska universitet som 
har starka institutioner i tillämpad matematik och 
som har liknande upplägg på masterutbildning-
arna i matematik. Som masterstudent kan man 
spendera någon termin vid något av dessa universi-
tet. Om man dessutom har läst ”rätt mix” av kurser 
samt deltagit i en modelleringsvecka kan man bli  
ECMI-certifierad. Jag hoppas några av 
er tar denna möjlighet. En dag i Wro-
claw var vikt åt matematikföredrag från  
industrin. Jag fascineras alltid av i hur många olika 
sammanhang matematik dyker upp. I ett av före-
dragen beskrevs hur man på Phillips gör avancerade 

PDE-beräkningar för att utveckla rakapparater och i ett 
annat hur man med sofistikerade metoder i statistik av-
sevärt kunde förbättra diagnosen hos personer med leu-
kemi.  

Angående industriföredrag håller jag för närvaran-
de på att tillsammans med en kollega arrangera den så  
kallade µ-dagen (matematik i yrkeslivet) som infaller  
första dagen i Lp 2. 
Denna är obligatorisk 
för alla TM-ettor. Un-
der denna dag får ni 
lyssna på åtta föredrag 
från industrin samt  
intervjua föredrags-
hållarna i slutet av da-
gen. Jag hoppas ni för-
söker ta in så mycket 
som möjligt då före-
dragen kan påverka 
framtida val av master-
program och kurser. 

Bästa hösthälsningar,

Håkan

Håkans mening

#6

... Matlåda



Styret
Hej Sektionsmedlem,

Nu har det första av läsårets förhoppningsvis 
ganska precis exakt fyra sektionsmöten avver-
kats. Förutsatt att inga allvarliga misstag sker så 
bör det ju vara en 1-1 korrespondens mellan antalet  
läsperioder och antalet sektionsmöten. Se-
nast togs bl.a. budget och verksamhetsplan för 
oss i Styret upp - för detaljer se protokoll på  
http://ftek.se/f-styret eller på anslagstavlan i Focus. 
Nästa gång är det nollK-inval - alltså ett lysande till-
fälle att utöva lite vardagsdemokrati eller proteströs-
tande.

Så till lite tråkigare saker: Efter brutalt mis-
skött städning efter fest har Kemis (K & KfKb)  
sektionslokaler stängts kvällstid till och med LV1 
nästa period. Det inses lätt att vi inte önskar samma 
snöpliga slut här, speciellt med tanke på den dygns-
rytm vissa har, så ett visst mått av vett kan vara bra 
att ha. Vidare har Chalmers säkerhetschef varit på 
oss med anledning av alkoholintag i korridorerna - 
det är alltså bara på Focus och i föreningsrummen 

det är tillåtet.
Vi i styret vänder nu blickarna mot masterstudenter 

och försöker få med fler av dem på sektionens arr och att 
faktiskt nå ut till dem. Bl.a. 
ska vi prova ett nyhetsbrev 
på läsårsbasis. Har du ett 
arr du vill göra reklam för i 
det forumet så tag och skicka 
ett mail till styret@ftek.se. 
Har du andra idéer på hur 
vi ska göra för att nå detta  
eller andra mål, så kan du 
ju för all del hålla det för dig 
själv men det finns ju mer 
konstruktiva sätt att agera 
också.

/Pontus

SNFTM

Hej alla F-teknologer!
Det känns som att det var igår läsperiodens 

första vecka var över, men redan börjar tenta-
ångesten göra sig påminnd för många, även för 
ettorna som ännu inte upplevt detta fenomen 
till fullo. Ändå är jag säker på att det kommer att 
gå jättebra för de allra flesta, och även om man 
skulle misslyckas första gången finns det alltid 
fler chanser. Själva tentatillfället är ju en lärdom 
i sig. 

SNF:s senaste aktivitet var en  
BSD-föreläsning som handlade om Autonoma 
Robotar. Ni som inte var där missade verkligen 
något! Jag vill också passa på att välkomna Lisa 
och Helena, som på sektionsmötet valdes till  
årskursrepresentanter för ettorna. De är de  
första sektionsaktiva i den årskursen! Alla ni 
andra behöver dock inte oroa er - nästa period 
kommer det många fler möjligheter att bli en av 
de utvalda att förvalta sektionens uppdrag och 
traditioner.

Med tentaperioder kommer också 

kursutvärde-
ringar och i 
år vill vi att så 
många som 
möjligt försö-
ker svara på 
enkäterna när 
de dimper ner 
i den elektro-
niska brevlå-
dan. Såklart 
är det lätt att  
g l ö m m a , 
men då är det  
lättaste sättet 
att helt enkelt 
svara direkt när man först läser mailet. Detta är chansen 
för alla dem som inte lyckats komma med i SNF att påverka  
utbildningen!

Lycka till på tentorna!
Edvin Linge, Ordförande SNFTM

#7

Lunchmöten genererar mycket
 mat    lagning...

... Baguette till frukost



F6
Att vara sexmästerist innebär inte bara att man 

får gå runt i overall och gå på  sexmästerikalas (även 
om det verkar så ibland). Vi har ju även en massa sitt-
ningar och sjukt bra fester i gasquen. För någon vecka 
sen hade vi vår högt uppskattade 70-talsgasque där 
afroperuker dammades av och rumpor skakades. Det 
var ganska så mycket som skulle förberedas,  men det 
roligaste var att träna in vårt fina dansgyckel. David 
2 lärde oss dansen från Saturday Night Fever som 
han hade övat in hemma framför spegeln. Kvällen 
innan när vi genrepade dansen så fick vi ha juckskola 
med Tora så vi skulle göra movesen ordentligt. Detta  
verkade hjälpa,  och vi genomförde gycklet taktfast 
och extravagant!

Det jag tycker var det roligaste under kvällen var 
att stå i baren. Att blanda drinkar och servera mat 
och så kan vara jättekul när det är lagom mycket folk. 
Runt 12-tiden började det bli riktigt bra med folk och 
det var bra tryck på dansgolvet. Tiden bara flög förbi 
och plötsligt var klockan halv 4. Sen började           städ-
ningen som pågick till tidig tid.

Det viktigaste med den här gången var att vi lärde 
oss så mycket om alla småsaker man lätt missar (som 
alla oändliga städlistor) och nästa gång kommer vi att 
göra det  ännu bättre!

Dagen efter så var det såklart dags för oss att gå på 
Zexets matrixgasque tillsammans med våra kompi-
sar KfKb6. Men det är ju som de brukar säga: ”That’s  
monkey business!”

#8

Text: Jak!, Sexreterare i F6
Bild: Harald Freij 

... Pastasallad med currysås



Blodgruppen
Jag ska börja med att krossa era drömmar. För hur  
grymma idéer ni än får och hur ni än sliter finns det några 
saker som ni aldrig kommer kunna ersätta med en bättre 
lösning under er livstid. Och många av dessa grejer finns 
att finna i varje F:are, i varje Chalmerist, i varje ingenjör. 
Ja i varje människa.

När det kommer till att beräkna vissa proteinekedjor 
tar det tusen år för en dator att beräkna en enda medan 
männsiskan löser problemet intuitivt. Försök hitta en  
dator som klarar av alla de uppgifter en människas hjärna 
klarar av.

En annan av dessa saker som inte går att praktiskt 
 återskapa är blod. Den där röda sörjan som du har 4-6 
liter av i ditt hermetiskt tillslutna system som du kallar  
blodomlopp. Altenativ finns men dessa är dyra och  
svårproducerade medan du tillverkar mellan 12-18 li-
ter per år och du utöver detta utan problem kan tillverka  
ytterligare 5-7 liter om behovet finns. Tänk på hur mycket 
överskottsblod som finns i det rum du sitter i nu. Varför 
ska man behöva använda sämre substitut?

Ni har säkert hört både en och annan gång hur lätt det 
är att ge blod, hur duktigt du är och hur mycket du behövs. 
Men än en gång ska jag spräcka hål på dina illusioner. Du 

varken behövs eller är duktig. För sanningen är att 
det är inte just du som behövs, det kan vara vem 
som helst och någon som helst begåvning krävs inte 
heller för det är så lätt. 

Det handlar om att sätta sig på en spårvagn,  
eller gå (för långt är det inte), två hållplatser. Gå in 
på Droppen och säga hej. Efter 20 minuter så är du 
på väg ut igen med gratis fika i magen och med en 
ny t-shirt på överkroppen.

Nu är bara frågan, om inte du går vem går då? 
Om du går och ger blod, får att sedan dra dit en 
kompis som i sin tur drar med en kompis. Då ger 
Kumlin-induktion att alla kompisar kommer att ge 
blod.

Tror du mig inte? Testa själv!

#9

Sektionsmötet
Tisdag LV5 hölls i sedvanlig tradition F-sektionens 
sektionsmöte. Efter en lite seg start valde mötet för  
ovanlighetens skull att inte godkänna föregående  
mötesprotokoll. Detta eftersom sekreterar- och  
justerarsjabbel lett till att godkännandet av styret 
07/08s revisionsberättelse aldrig protokollfördes 
och att fel David i F6 enligt dokumentet blev vald till  
kassör. Den förstnämnda missen medförde att vissa  
medlemmar haft problem att ta ut examen...

Mötet fortskred sedan i rask takt, valde  
programrådsrepresentanter och klubbade även, efter ett  
ändringsyrkande, styrets verksamhetsplan, som 
för övrigt går att beskåda bland protokollen. Pontus 
skägg särskådades även det. Därefter följde diverse  
verksamhets- och revisionsberättelser och en hel 
del tekniska problem. DP 06/07s revisionsberättelse  
uppgavs vara ”mycket tillfredsställande”.

Därpå skedde diverse inval och fyllnadsval.  
Stina ville fortsätta utveckla FARM och Helena och Lisa  
valdes in som årskurs 1 representanter i SNF. Grattis! 
Styrets fyllnadsval av några poster godkändes också, 

vilket betyder att Marcus Johansson nu är oberoende 
SAMO på sektionen. Honom kan man prata med vid 
behov.

Efter en matpaus återupptogs mötet, om än med 
betydligt färre medlemmar närvarande. Diskussio-
nen om motionen om sektionens aristokrati kan löst  
summeras med två ord, omkullrunkelig och  
oomkullrunkelig. Omkullrunkelig i det avseendet 
att motionen motiverade instiftandet av en kung på  
sektionen med orden, ”Eftersom vi alla vet att 
DVBF” och oomkullrunkelig i det avseendet att 
kungen med samma motivation inte borde instiftas.  
Motionen avslogs. I nästa punkt godkändes budgeten och  
därefter utdelades dumvästen. Västen förärades  
(återigen) Anton ”Smörgås” Guldberg för att ha bett 
sin hyresgäst skicka nycklarna till Smörgås adress i  
vStockholm när denne flyttade ut. Smörgås glömde 
emellertid bort att han eftersände all post från Stock-
holm till Göteborg, med följd att nycklarna till lägen-
heten i Göteborg efter eftersändningen låg i brevlådan 
innanför ytterdörren på lägenheten i Göteborg. Dumt!

Text: Torbjörn Wästerlidvvv

Text: B-sax, Tjatig i Blodgruppen 

... Samma mat som igår



Focumateriets flipperskola - 
White Water 
vNu har turen kommit till Focus äldsta flipperspel, 
White Water. Spelet tillverkades 1993 av Williams och 
kom i Focumateriets ägo något år därefter. Att det stått 
i Focus såpass länge tyder på popularitet, elaka tung-
or säger dock att det beror på att spelet är lagat med 
hjälp av pizzakartong och därmed svårsålt. Nåväl, en 
genomgång av världens nionde bästa flipperspel är på 
sin plats. 

Ramp- och loopnamn 
En hel del svengelska används i texten, då en  

översättning av spelet hade varit rätt svårbegriplig.  Vi 
sätter väl igång direkt med att gå igenom namnen på 
de olika ramperna och looparna; från vänster. 

Boulder garden: Loopen längst till vänster. • 
Spine chiller: Den rampen till vänster på       • 
spelplanen, leder till övre spelplan. 
No way out: Hålet i mitten. Genom en vertical • 
upkick kommer man till övre spelplanen 
Disaster drop: loopen direkttill höger om no • 
way out. Efter tre träffar får man en hazard,  
efter nio en raft och efter cirka tretton träffar 
så tänds en extraboll. 
Boomerang bend: Loopen längst till höger. • 
Insanity falls: Den nedre rampen på övre  • 
spelplan. 
Bigfoot bluff: Den övre rampen på övre spel-• 
plan. 

Whirlpool awards 
För att få whirlpool awards krävs att man träffar de 

båda ramperna på den övre spelplanen. Dit upp finns 
två vägar förutom uppskjutet, antingen den vänstra 
rampen spine chiller eller hålet i mitten (no way out). 
Väl uppe gäller den enkla regeln skjut på det som  
lyser, först den nedre rampen insanity falls (belyst 
med gul lampa) och därefter den övre rampen bigfoot 
bluff (röd lampa). När man väl träffat bigfoot bluff 
händer nåt jättehäftigt. Såvida inte jätten Bigfoot har 
ont i foten så kommer han stänga vägen genom sin 
grotta och istället skicka kulan ner i en virvel, varpå 
man får whirlpool award. Vilken belöning det blir 
kan man se på vilken lampa som är tänd i spelplanen  
mellan bumprarna, och det är just bumperträffar som 

ändrar vilken whirlpool award som man får vid nästa 
bigfoot bluff-träff. 

De sex olika sakerna som kan hända är: 
Whirlpool challenge: Spelets kanske roligas-1. 
te moment, en tvåbollars multiball och det  
gäller att träffa så många bigfoot bluff 
som möjligt. Kräver en bra drop-catch och  
simultankapacitet. 
Man overboard: En man har hamnat överbord 2. 
och det gäller att träffa någon av de lysande 
gula pilarna så snabbt som möjligt. Skyndar 
du dig inte drunknar mannen. 
Light extra ball: Träffa extrabollsstandupen 3. 
som är mellan höger inlane och bumprarna 
så får du en extraboll. Skulle du rinna så är  
extrabollen tänd även nästa boll. 
Advance raft: Du avancerar en raft. 4. 
Mystery canyon: Du får en slumpad belöning, 5. 
antingen några miljoner, sjätte klassens river, 
avancera tre raft, ett knack eller så tänds en 
extraboll. 
5X playfield: Allt är värt fem gånger så myck-6. 
et under 30 sekunder. Mycket bra att starta  
multiball eller ont i foten under tiden, men an-
nars rekommenderas notoriskt raftande. 

Tänk på river letter! 
För att klara spelet behöver man sjätte klassens river, 
och då måste man givetvis tänka på river letter. När 
bollen kommer till antingen vänster eller höger inlane 
(ofta via ramperna) gäller det att den vita lampan där 
är tänd, för då får man en river letter. För att flytta 
vilken lampa som är tänd, tryck på flipperknapparna 
så flyttas ljuset högerut.  Man kan även få river letters 
på targetsarna till vänster, och där står det också hur 
det går med rivrandet.  

För att avancera en klass så ska man tända R-
I-V-E-R, och klasserna går mellan 1 och 6. Man  
startar alltid på river class 1 oavsett var man hade 
bollen innan. Ju högre river class desto mer blir  
hazardträffarna värda. 

#10

... Tortelini med makrill



Hazard och raft 
Ett bra sätt att samla poäng på är att avancera 
rafts. Det gör man genom att träffa de gula pilarna  
(hazarder). Från början är det bara en som lyser, 
men allt eftersom man avancerar i raft så krävs det 
fler hazardträffar för att avancera vidare.  

Vilken raft man är på ser man på flottarna på 
mitten av spelplanen. Kommer man ända upp till 
Våta Ville (Wet Willy) så är alla hazarder värda tio 
miljoner, och när man väl träffat dom kommer den 
vandrande hazarden, som är värd 100 miljoner. 
Rafts sparas när man rinner, till skillnad från river 
letter. 

Ont i foten 
För att sätta igång ont i foten - träffa de gula runda 
bigfoot hot foot-targetsarna i mitten av spelplanen 
ett gäng gånger. Sen får Bigfoot ont i foten och det 
gäller att besöka hans grotta så många gånger som 
möjligt under 20 sekunder. Till grottan kommer 
man genom bigfoot bluff, och får man in tre träffar 
får man kameran som ger poäng då och då.

Multiball 
Tänd locken genom de gröna standupsen vid sidan 
av no way out, och locka i no way out. När multi-
ballen startar, träffa insanity falls för att få jack-
pot. Om man träffar två eller tre träffar direkt från 
start så blir alla efterföljande jackpottar dubbelt  
respektive trippelt värda, vilket rekommenderas. 
Värdet på jackpottarna ökar också med vilken raft 
man är på. 

Klara spelet! 
För att klara spelet så ska man ha uppnåt  
följande*: fått sjätte klassens river**, hälsat på Våta 
Ville och ha fått alla sex whirlpool awards. Därefter 
ska man starta en multiball. Att klara spelet ger en  
överraskning, 200 miljoner och en multiball. Själva 
överraskningen är oerhört häftig när man får den 
första gången, och är givetvis ett flipperminne för 
livet. 

För mer regler och tips, kolla in www.ipdb.org eller 
fråga Foc. 

 
v.e.s. Focumateriet 
 

Text: Anton Wahnström
Bild: ipdb.org

* När man träffar bigfoot bluff ser man på skärmen 
hur långt man kommit, annars funkar givetvis klassikern 
att hålla in en flipperknapp när kulan ligger still. 

** Behöver dock inte vara under aktuell boll. 
White Water-mästare vi minns: Jensa, Tjus, Micke 
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... Baguette till lunch



Som student har man lite… begränsade  
tillgångar, och därför är det viktigt att man 
spenderar sina pengar på ett optimalt sätt. 
En sak man kan spara in på är lunchen, och  
detta gör man effektivast genom att ha med sig  
matlådor. Men en dag kommer du glömma 
din matlåda, och då finns det bara ett annat  
kostnadseffektivt val kvar: baguetter.

Men var får man den mest prisvärda  
baguetten? Det finns många baguetterior när 
Chalmers, men nu kommer du få veta vilken 
som är precis som fysikteknologsektionen; lite 
bättre än alla andra.

Kapellstugan
Denna baguetteria är den mest avlägsna av de 
tre som Finforms baguettepanel har testat. Den 
ligger, som namnet antyder, vid kapellplatsen 
och har förutom baguetter även pastasallader. 
Utbudet av baguetter är måttligt stort; det finns 
ungefär tio olika “vanliga” baguetter och något 
färre grillade.

Rent innehållsmässigt är det röror som  
gäller; det finns tonfiskröra, räkröra, m.m. samt 
några köttbaserade baguetter, t.ex. köttbullar 
och potatissallad. Något alla hälsomedvetna bör 
veta är att det inte finns baguetter med grovt 
bröd hos Kapellstugan, det är vitt bröd som  
gäller.

Baguetterna håller dock hög kvalitet och 
känns väldigt färska, samtidigt som de är stora 
och mättande. Med tanke på priset, som ligger 
mellan 25 och 30 kronor, får man ganska bra 
mat för pengarna.

Betyg: 4λ

Baguetteria №1
Baguetterian alla F-teknologer förmodli-
gen känner till är Baguetteria №1, som lig-
ger på Gibraltargatan. Utbudet av baguetter 
här är mycket stort, med cirka 10 olika sorters  
grillade baguetter och nästan 20 olika “vanliga”;  
baguetter, med både riktiga baguetter och lite 
grövre runda bröd.

I smakväg finns det mesta, alla bör hitta  

något som kan smaka gott och ibland kan det även 
leda till någon form av mindre beslutsångest. Baguet-
terna håller relativt hög kvalitet men har ibland lite 
segt bröd, vilket givetvis inte är bra. Överlag är dock  
kvaliteten god, och priset på mellan 20 och 30 kronor gör att 
det är prisvärt. Baguetteria №1 har även stämpelkort som 
ger dig var tionde baguette gratis.

Betyg: 4λ

Gunillas
Gunillas, som även den ligger på Gibraltargatan, har ett  
något mindre utbud än Baguetteria №1, med cirka 15  
sorters “vanliga” baguetter och endast ett fåtal grillade. 
Även här finns det både vanliga baguetter och lite grövre 
runda baguetter.

Även här finns många olika sorter, med lite mindre  
betoning på röror och lite mer på “torra” baguetter.  
Baguetterna håller mycket hög kvalitet, med utmärkta  
råvaror och bra bröd. Kombinerar man detta med priset 
som ligger på 25-30 kronor så får man mycket prisvärda  
baguetter.

Betyg: 5λ

Baguettepanelen

Text: Simon Sigurdhsson
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... Ingenting



Anonym Spexare berättar

Flopp!
Jag tänkte berätta en liten historia om 

en man som var strax 20 år fyllda när han 
med spänning anlände till Götaplatsen. 
Mycket rörde sig på torget denna dag, 
men det som ändå gjorde störst intryck 
på honom var Dragos. Den mäktigaste 
gestalten av alla vandrande varelser stod 
och blickade ut över alla nollor (de hette 
nollor på den tiden). Det var alltså vår  
killes första dag på Chalmers.

Han kom inte till Chalmers för att 
leva studentlivet. Han trodde sig faktiskt 
till och med valt bort studentlivet när 
han valde Chalmers före Linköping. Men  
saker blir inte alltid som man tänkt sig. 
Han hade fyra fantastiskt roliga veckor 
under den dittills bäst arrade nollning-
en. Efter att ha deltagit på alla arr under  
nollningen var nästa steg givet: FnollK.

Det var verkligen bäst just nu. När 
denne man anlände till Chalmers tyckte 
han att han hade testat på många roliga 
saker i sitt liv, men det var ingenting som 
hade varit roligare än det här. Det var det 
dittills bästa året i hans liv och han kände att det inte 
fanns någonting annat i hela världen som han hellre 
skulle vilja göra än att plugga och leva studentlivet på 
Chalmers.

Efter en än roligare nollnig och underbar aspning 
närmade sig året som FnollK sitt slut. Han kände stort 
vemod inför detta men blickade ändå vidare. Vad skulle 
kunna toppa detta? Hade han nått toppen av sitt liv vid 
denna ringa ålder? Han spetsade sina öron för att lyssna 
om det fanns något annat som kallade och han hörde en 
stämma. Eller nej, det var snarare fyra olika stämmor! 
Det var Chalmersspexet Bob!

Bobspexet uppfyllde alla hans högt ställda  
förväntningar med råge. Det var så otroligt roligt och 
allting kändes bara så rätt! Visst fick han lägga ned  
väldigt mycket kraft och möda på spexet, men det gav så   
otroligt mycket tillbaka! Inte bara glädje och gemen-
skap, som FnollK hade gjort, utan även genom att bli 
bjuden på de bästa sittningar han varit på, diverse olika 
aktiviteter och turnéresor som sträckte sig både inom 
och utom landets gränser.

Vill du också testa på  det underbara livet som 
bobspexare ska du bege dig till A-fiket klockan 17:30 
den 27/10 (tisdag lv1, lp2). Och vem vet. Kanske är 
han då där, vår spexare, och spexar än.

#13

Text och bild: Anonym Spexare

... Hallon som du frystorkat själv



Idag kör vi hårt och klämmer in hela fyra recept här 
i recepthörnan. Först kommer ett gästspel från min 
kära vän och lökhackare Kristina Lindgren, håll till 
godo: 

Kikärtor är bra för de är billiga, särskilt om man 
orkar koka dem själv. Man kan koka en stor sats och 
frysa in dem för framtida användning. 

Först en klassiker: 

Linds favoritkikärtsgryta! 
Till: typ 4-6 pers • 
 Tillagningstid: • 
6dl kikärter (eller 2 st. 400g-burkar) • 
2 lökar • 
2 msk olja • 
1 stort äpple eller 2 små • 
1 banan • 
1-2 msk curry • 
1-2 msk soja  • 
1 burk (á 400g) tomater • 
1 stor vitlöksklyfta • 
lite tomatpuré • 
lite färsk persilja • 

 
Stek lök, häll i kryddor. Lägg i tärnat äpple och skivad 
banan, soja, tomater, tomatpuré och pressad vitlök. 
Koka 25 min. Lägg i kikärtor och koka så att de är 
varma. Om man har ambitionsnivån för det kan man 
servera med lite finhackad persilja på och en klick 
yoghurt. Ris till är gott, men det går bra att äta den 
bara som den är med. 

Det här är en soppa som jag brukar göra när jag 
inte handlat på länge, för allt som finns i är sådant 
man kan ha i skåpen hemma. Den passar bra nu i 
höstrusket. 

Kryddig tomatsoppa (med linser eller 
utan) 

Några portioner 
 
2 msk olja 
1 lök 
1 vitlöksklyfta 
1 tsk chilipulver 
1 tsk malen koriander 
0,5 tsk spiskummin 
400 g (en burk) kidneybönor 
400 g (en burk) krossade tomater 
grönsaksbuljongpulver till ungefär 5 dl vatten 
5 dl vatten 
ev. röda linser 
 
Stek lök, vitlök, häll i kryddor. Häll sedan i bönorna, 

tomaterna, buljongen och eventuellt lite salt. Om man 
vill kan man hälla i lite röda linser för att göra soppan 
matigare. Koka i 15 min. Mixa soppan (stavmixer är bra 
för ändamålet) och koka upp. Om man vill kan man hälla 
i kidneybönorna efter att man mixat så att de är hela.  

 
Servera. Klart! 
 
//Kristina

#14
Recepthörnan

Bild: Oscar Rosenstam

... Ihopplock från Focus



Alla är dock inte lika förtjusta i vegetarisk mat som 
jag och Kristina, så här kommer ytterligare några 
goda recept:

Italienska köttfärsbiffar 

500g köttfärs• 
1 tsk salt• 
1 krm peppar• 
1 ägg• 
1-2 pressade vitlöksklyftor• 
1 msk färsk hackad basilika• 
0,5 msk senap• 
0,5 dl parmesanost• 
2 msk tomatpuré• 
1,5 dl vatten• 

Blanda alla ingredienser, forma färsen till små biffar 
och stek.

Servera med pasta och ev. pesto, passar även bra i 
pitabröd, perfekt att göra en stor sats och frysa in för 
att sen ta fram ett par i taget, ungefär som köttbul-
lar. 

Text: Tora Dunås och Kristina Lindgren 

#15
Fläskkotletter med sambal oeleksås 
Lägg 4-6 fläskkotletter i en form, salta och peppra lite och 
sätt in i ugn 200 grader i 15 min.

Blanda under tiden:

3 dl grädde
2 dl creme fraich
1 tsk sambal oelek
0,5 dl soya

Häll över kotletterna och ställ in i ugn 150 grader i 1,5 
timme. Servera med potatis och någon slags grönsaker.  

Tack och hej, leverpastej!

FnollK
Pix och Balthazar säger hej då! 

Nollningen är slut sedan länge. Nollan har blivit nymble, nollbrickan är riven och FnollK stiger upp fem  
minuter tidigare varje morgon för att bestämma vad de ska ha för kläder på sig. Vi i FnollK hoppas att alla på  
sektionen haft i alla fall nästan lika roligt som vi, och passar på att uppmana alla att ASPA FNOLLK – det  
kommer bli grymt. 

Tack till alla som gjorde nollningen möjlig: 
Nollan, DP, F6, FOC, Styret, SNF, FARM, BalNgt, Bilnisse, Britney, Phaddrar, Fanfareriet, FIF, Dragos,  

Finform, Sektionsfotografen, Dragos Dansförening, Mamma, Pappa, F-spexet, Växteriet, Spidera,  
Sångförmannen, Focus-hangarounds, Staffan&Bengt, Rosen, Sofgun, Glaze, Jesus, Maria, Bästepateterna,  
Chalmers, ChalmersFastigheter, Teknisk service, Håkan, Martin, Chalmers sångkör, Barocken, Pyrot,  
Bobspexet, Veraspexet, CROC, CAS, Chalmers Restaurang & Konferens, Chs, MK, b0f, E0K, KfKb-6, NollKIT, AnollK,  
Poseidon, Valen Åke, Handels, Kålle & Ada, Emil & Emilia, Euler, Bernhard, Maria, von, Ann-Marie,  
Elisabeth, Erika, Kjellander, Preisz, FestU, CBK, LoB, Delta, EKAK, HnollK, Pizzeria Gibraltar, Baguetteria no1,  
Gunillas, Iaeste, Brutus, Coop, Karin & Bernoulli, DPP, XF6, Lobo & Robert, Svante, Lars Brink, Rymdkraft,  
Gäddan & Braxen, Monty Python, Disney, Pix, Balthazar, PU, CCC, Anders & Måns, Axfood, Bauhaus, SGS, Chabo,  
Petter Hansson, Volrat, Tham, Områdeskontoret, Frek, Bengt-Åke, Ivar, Christian, Måns, Peter K, Erland, Jana, 
Micke, Kattfan, Dalsmo, Solmaz, Anton W, Marie, oss själva, Karin Markides, Billys, IT:s bil, Max Lindqvist,  
Lövsjöscouterna, den italienska grannen, kaffelämnarna, Gandalf, Dirichlet, Neumann, Simon Carlsson, Scania, 
Comviq, Vattenfall, Billys, Jeff, Björn, Alliancen, Baletten, CS, Alumner, ITS, CFFC, GasqueK, Svea, CAC, CBS, 
Kungen, CSN, The Dubliners, Newton, Wyatt Earp, Fantomen på Operan, Picasso, Beowulf, KL, Släggan, Aeg...

... Vegetariska Billyspizzor



Matens Historia

Många tror att mat är något som alltid funnits, 
men det är inget annat än en mycket envis myt. 
Självklart har människor ätit i alla tider, det kan 
till och med de mest insnöade fysiker förstå, 
men det var faktiskt inte förrän en bra bit in på   
tolvhundratalet som det blev populärt med det vi 
idag kallar mat, innan dess stödde man mest på 
smörgåsar och andra mellanmål.

Hur kom det sig då att man började laga mat? 
Vem var denne förste sexmästarinna av Svea rike? 
Vart kommer denna tradition ifrån? Och framför 
allt, vad var den allra första maträtten? Det här 
är bara några av alla de frågor jag ska försöka  
besvara här.

Som allt annat började historien såklart i Kina 
på 800-talet, under slutet av Tangdynastin. För 
att citera Wikipedia: ”Maten var en av de stora  
kulturella produkterna av Tangdynastin” .  Det 
hela började med en stressad och något virrig man 
vid namn Xianzong som var nästintill sjukligt 
förtjust i bambuskott, därför brukade han alltid 
slänga ner några nävar i vattnet när han kokade 
te, som han sen satt och knaprade på. En dag fick 
han dock för sig att blanda skotten med kött och  
kryddor, bara för att testa alltså, och vips var 
thaigrytan född (man skulle kunna tro att  
thaigryta kommer från Thailand, men hur kul 
hade det varit på en skala?).

Thaigrytan blev genast populär och det tog 
inte lång tid innan det började dyka upp nya  
maträtter lite här och där. De fattiga 

bönderna blandade mjöl, ägg och vatten till en deg som 
de sedan kavlade ut till stora plattor som de varva-
de med kött, tomater och ost, och skapade på så sätt  
lasagnen. En glutenintolerant man grävde upp rotknölar 
från potatisplantan och kokade och på det sättet fortsatte 
det.

Men det skulle dröja ytterligare ett par hundra år  
innan matlagningskonsten skulle ta sig hela vägen upp till  
Sverige. Det var Rikissa av Danmark, gift med Sveriges 
kung Erik Knutsson som 1210 tog med sig sin recept-
samling från sitt fädernesland. Denna samling bestod 
visserligen till största delen av tillagningsanvisningar 
urklippta från baksidan av snabbmatsförpackningar, 
men med hjälp av innehållsförteckningen kunde de  
flesta rätter återskapas i det kungliga köket. Det var så det 
kom sig att Sveriges nationalrätt otippat nog blev Billys  
panpizza. Svenskar har i alla tider älskat lättlagad mat 
som snabbmakaroner och pitepalt, och vad är då bättre 
än att bara kunna gå in i en butik, sätta sig vid ett bord 
och bli serverad exakt vad man vill. Världens första så 
kallade restaurang grundades i Fårbo norr om Oskars-
hamn på 1840-talet och blev genast en stor succé. Detta 
koncept utvecklades snart till takeawayställen för att till-
fredsställa svenskarnas allt mer stressade livsstil.

Vad är då framtidsutsikterna för matkulturen?  
Personligen skulle jag tro att den peakade någonstans 
runt -06 och nu är på stark nedgång, jag ger det tre  
månader, sen är vi tillbaka på baguettestadiet igen. 

 
Text & Bild: Tora Dunås
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... Baguette till middag



#17
Vad äter F-teknologen till lunch?

Thomas F1
Vad äter du till lunch idag?
“Grillad baguette med kyckling och tomat. De skulle 

vara soltorkade men jag tror de är vanliga.”
Men det är gott?
“Det funkar”
Vad brukar du äta?
“Jag brukar ha matlåda, men jag orkade inte idag.”

Maria F3
Vad äter du till lunch idag?
“Soppa med bröd, det är gott”
Vad brukar du äta?
“Köttfärssås, det är lätt att göra”

Peter F1
Vad äter du till lunch idag?
“Pasta med ananas och kassler”
Är det gott?
“Jättegott”
Vad brukar du äta?
“Jag bor hemma, så jag tar vad jag hittar i frysen”

Text: Lars Lundberg
Bild: Simon Sigurdhsson

Maria, F3

Thomas njuter av sin upphettade kolväteförening

Peter sitter och äter, vilket inte är så intressant

... Din egen Special



#18

Jag hatar Peter Lauritzson! Det var det här jag 
tänkte under en viss period I ettan. Han är ju 
så jävla smart och får femmor på allt utan att  
plugga något. Jag kände avunden av att jag själv 
fick jobba arslet av mig medan han inte behövde 
plugga alls och ändå fick bättre betyg än mig på alla  
kurser. Det hjälpte ju inte att han var charmig, otrolig 
 vältränad och, för att inte låta som om jag har en 
bromance, rätt snygg. Han är otroligt pepp och har 
alltid lust att hitta på saker. Det gjorde det svårare 
att hata honom också när han alltid hjälpte en när 
man frågade honom om hjälp. I slutändan fick 
jag acceptera att det var så det var och att det helt  
enkelt var så världen fungerade.

  Poängen jag ville få ut med den här  
artikeln är att man jämför sig konstant med 
andra människor. Man jämför om man är smar-
tare, längre, snyggare, bättre, roligare, sexigare 
osv. Detta märks extra tydligt på fysikteknolog-
sektionen där studietakten är väldigt hög och där 
väldigt många är äckligt smarta (luddig definition, 
acceptera den bara). Detta gör att om man tar en 
grupp begåvade personer så kommer någon vara 
mer begåvad än den andra. Är man världens näst 
bästa glassätare kommer man ändå vara sämre 
än den som är världsettan.

  Jag har inte en enkel lösning på hur man 
kan lösa detta. Men jag tycker att man kan se det 
på två sätt. Det ena sättet är att se det mindre  
seriöst och det andra är att se det väldigt, väldigt 
seriöst.

  Man kan antingen se situationen på ett 
lättsamt sätt där man accepterar att det är så det 
är och att det antagligen inte finns mycket man 
kan göra åt saken förutom att plugga mer eller 
skaffa bättre studieteknik (eller hoppa av, fast det 
är inte det denna artikel ska uppmuntra just nu). 
Man inser att det finns de som är bättre än en på 
matte/fysik/brainpower och de som är mindre 
bra på matte/fysik/brainpower och att man gör 
så bra man kan eller vill göra och försöker ha kul 
med kompisarna och livet fortsätter.

  Det andra sättet att se hela situationen 
är att komma på att livet inte är rättvist. Jag vill 
inte vara en cliche´ och säga att det finns folk som 
svälter och att du borde vara nöjd med ditt liv på 
grund av det. Det vill säga är att det finns faktiskt 

folk som svälter i världen, det finns personer som är smar-
tare än vad du är, det finns personer som har mer social 
kompetens än vad du någonsin kommer att ha, du kom-
mer antagligen känna dig dum i huvudet (antagligen på 
Chalmers) och det kommer inte kännas rättvist men det är 
så det är. Du accepterar helt enkelt att livet inte är rättvist. 
Du accepterar din livs-situation och att du kanske inte 
hade den bästa möjliga starten medan andra kanske hade 
mycket bättre förutsättningar från början. Du accepterar 
att du kanske inte är lika bra på allt som alla andra. Du 
fortsätter att ha kul med kompisarna och livet fortsätter.

  Det finns naturligtvis fler sätt att se detta på men 
detta är antagligen så jag ser på saker.

  I slutändan handlar det om hur man ser sig själv. 
Om man bedömer sig själv, sin förmåga och sitt själv-
förtroende enbart efter andra och andras prestationer så 
kommer man inte må bra, oavsett hur bra man är eller 
inte. Definiera inte dig som den personen som är bra på 
matte eller inte, för den kommer inte hålla här om du inte 
är otroligt naturbegåvad. Lär dig att bli mer än dina egna 
prestationer så kommer du må mycket bättre. Jag vet att 
det hjälpte mig rätt mycket.

  Ta inte saker för seriöst, ha kul, plugga lagom 
mycket och se till att ha kul. Detta är ungefär så mycket 
visdom jag orkar dela med mig idag.

  Och nej, Peter Lauritzson är väldigt trevlig när 
man väl lär känna honom och oftast så hatar jag honom 
inte.

Ha det så bra. Vi ses sen.
 Awesomesauce, Dundar Göc

Dundar Tipsar

... Efter ordförandens schema
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En inkomplett guide till postrock
Postrock är en genre som har varit med sedan början 
av 90-talet men som inte fått mycket uppmärksam-
het förrän på senare tid. Wikipedia definierar post-
rock som “musik som använder rockinstrumenta-
tion för icke-rock-ändamål”. Genren tar mycket ifrån  
minimalism och ambient-musik i det avseendet att det 
använder instrumenten (speciellt gitarr) för att skapa 
en textur i musiken. Postrock är ofta instrumental, 
eftersom fokus ligger på musiken, vilket gör det till 
allmänt trevlig bakgrundsmusik. Nåja, här kommer i 
alla fall en liten introduktion till postrock, i form av 
några korta albumrescensioner.

Text: Simon Sigurdhsson

Foxhole — Push/Pull
Foxhole är ett relativt okänt band 
från ett antal olika ställen i USA 
(se http://www.foxhole.info/) som  
spelar instrumental postrock. De-
ras andra album Push/Pull är 
mycket bra och är definitivt ett al-
bum som kan locka en in till post-
rock-världen. Det är betydligt mer 
lättsamt och lättlyssnat än många  
postrocksalbum. Speciellt låten  
Forgiving Monarch är mycket värd 
att lyssna på.

Explosions in the Sky — 
The Earth is not a Cold 
Dead Place
Detta album från 2003 är i lik-
het med Push/Pull relativt  
lättlyssnat och glatt, något som 
avviker lite från normen i post-

rock. Den inledande låten First 
Breath After Coma är lite av en 
arketyp; det är nästan så att den 
fångar själva essensen i postrock. 
Det här albumet är helt klart värt 
att lyssna på.

The Mercury Program — 
From the Vapor of Gasoline
Det här är ett mer jazzinspirerat  
album, som nätt och jämnt kom-
mer med i genren över huvud taget.  
Däremot så är det ett album med 
lite mer fart än många andra 
postrocksalbum. Gillar man jazz  
eller liknande musik borde man  
definitivt lyssna på detta album.

Mogwai — The Hawk is 
Howling
Ett av de bästa postrocksalbumen 
jag någonsin lyssnat på, och den  
inledande låten I’m Jim Morrison, I’m 
Dead ger albumet en nästan lite episk 
framtoning. Mogwai har inspirerats 
av storheter som Joy Division, Pink 
Floyd och The Cure, vilket till viss del 
märks i detta album. Definitivt något 
man bör ha lyssnat på, oavsett om 
man gillar postrock eller ej.

Godspeed You Black Em-
peror! — F#A#∞
Det här är Montreal-baserade  
bandet Godspeed You Black 
Emperor!s första album, och till 
skillnad från övriga album på listan 
är det här ett väldigt mörkt, nästan 
depressivt album. Detta inspire-
rade regissören Danny Boyle när 
han skapade filmen 28 Days Later.  
Definitivt inte ett “lättlyssnat”  
album, men det måste med på listan 
för det är ett mycket bra album.

Andra artister som kan vara värda att hålla koll 
på är Sigur Rós, The Six Parts Seven och Do Make 
Say Think.

... Fortfarande ingenting



#20
Hemma hos Dundar

Dundar, en man som 
ingen har missat. 
Som en av få under-
klädesmodeller som 
läser Teknisk Fysik är  
Dundar inte bara en 
hyvens kille utan känd 
för sin goda smak och 
lediga stil.

 Finform bestäm-
de sig därför att ett 
hembesök hos allas vår 
Dundar vore en utsökt 
ide och en möjlighet 
att lära känna denna 
turkiska nallebjörn lite 
bättre, och skred med 
två nybakade kakor till 
verket.

Bostaden på Chabo är till måtten inte så gigan-
tiskt, men ändock inbjudande och hans gäst-

frihet märks direkt då bäddsoffan fortfarande är 
framme, redo att nyttjas.

Inget hembesök klarar sig utan en titt i kylen, men 
där är det tomt till sista molekylen1, förutom en 
stor påse äpplen av varierande komposterings-

grad.

“Där sover Henning” säger Dundar och pekar på 
bäddsoffan, och lägger snabbt till “ofta alltså”.

Snygg och trevlig?

... Tortellini med ketchup (från focuskylen)
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5 Snabba till Dundar
ODE45 eller ODE15s?
Ode15s, jag gillar långa vektorer och styva problem.
Gå på Dejt med Peter Harrysson eller springa 

naken ner för avenyn?
Jag väljer nog Harrysson, det är inte olagligt. Annars 

skulle jag inte kunna få jobb på Volve eller Eriksson och 
tvingas jobba som civilingenjör på Super Sushi och fixa 
deras rismaskin typ, blöegh[sic].

Victoria eller Madeleine?
Den lilla tjejen, alltså lillasystern.
Pamela Andersson eller David Hasselhof?
Hasselhof.
Batman eller Stålmannen?
Batman, han har i alla fall läder på sig.

Hur ser en morgon ut för dig 
dundar?

“Väckarklockan ringer vid 7, 
men den struntar jag i, utan sover 
vidare. Sedan fattar jag att klockan 
är 8 och att jag är sen. Äter lite corn 
flakes om jag hinner, annars får det 
bli en baguette.”

Men Dundar är inte den som 
fastnar i dåliga vanor “Jag tänker 
prova gröt istället”. berättar han.

1 Just D måste krediteras.

Prioritering är någonting man snabbt lär sig på 
Chalmers. En rejäl TV och en säng är allt som behövs

Det är mycket svårt att säga nej

Finform lämnar resterna av sin våld-
gästning och drar vidare till nästa. Följ med 
nästa  nummer besöker vi Antom Dalsmo!

Text: Staffan Ankardal
Bild: Simon Sigurdhsson

... B4
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Filmhörna
Tentaflykt är underbart! Kanske inte om man vill 
ha bra betyg men bortsett från sådant oviktigt så 
får man helt plötsligt en massa tid att ha roligt på 
när lektionerna tar slut. Min favorit är att först 
baka en stor sats kakor, helst småkakor, dom är 
både roligare och håller längre, och sedan sätta 
mig ner och titta på ett, eller ett par, eller många 
avsnitt M.A.S.H.

Jag hävdar att M.A.S.H. är det bästa som 
någonsin sänts på tv. Serien grundades i anti-
krigsrörelsen under vietnamkriget, men man 
fick inte sända något som drev med det så istället 
utspelar sig serien under koreakriget 1950-53. 
Den utspelar sig på ett fältsjukhus där läkarna 
och sjuksköterskorna är synnerligen färgstarka 
karaktärer. 

Serien har många starka punkter. Den  
blandar humor och allvar på ett sådant sätt 
att alla avsnitt är roliga samtidigt som de har 
ett starkt budskap. Avsnitten är även helt  
fristående, något som gör att man kan börja 
på vilket avsnitt som helst, i vilken säsong som 
helst och ändå upskatta avsnittet lika mycket.  
Personligen rekommenderar jag att börja runt 
säsong 7-8. 

Som ni kanske ser ovan så sändes serien 
i väldigt många år. De hann göra 11 säsonger 
med vardera 24 avsnitt på 30 minuter så du har  
nästan obegränsat med roligt att tillgå. Det kan 
vara lite svårt att hitta denna juvel i butik men 
den går lätt att ladda ner om man känner sig 
olaglig och jag hittade den även, av en slump, på 
Rocks på nedervåningen i Femman.

En annan favorit är att se gamla Disneyfilmer du 
kommer ihåg från din barndom. Min favorit är Aristo-
cats som får en helt ny dimension på engelska. Den  
franska brytningen är oerhört charmerande och när de 
i intromelodin börjar sjunga på franska (för de gör de 
väl inte i svenska versionen?) smälte jag. Franska är för  
övrigt ett vackert men obegripligt språk, och då har jag 
läst 2 år franska.

Ovan: M.A.S.H.-gänget i slutet av serien
www.starpulse.com

Ovan: M.A.S.H.-gänget i början av serien
www.episodeguides.com

Till höger: Huvudkaraktärerna från Aristocats
www.fanpop.com

Text: Hannah Djurfeldt

... FnollK’s kassör
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Knäckebrödsbredning
Eller: Vilken sida är du på?
Knäckebrödet är en uråldrig svensk tradition och 
ett förbund med den själ som får en att neka den 
sista bullbiten . Man hade kanske trott att tradi-
tionens vikt från denna supermassiva graal hade 
krossat all innovation kring dess avnjutande,  
åtminstonde här på Chalmers. Men så är ej  
fallet. En stor del av annars ganska vettiga personer  
envisas med att skända det enda bröd som funnits 
i alla skolmatsalar sedan dessa kom till.

Det jag talar om är den heliga smörningen 
av brödet, när det förvandlas ifrån något som 
mest liknar en pappskiva, till en kulinarisk  
upplevelse. Dessa bestar 
väljer då att kleta på sitt  
mar-garin eller annat 
avskyvärt (kanske lak-
rits?) på undersidan av  
brödet, den sida 
som i ugnen har  
klamrat sig fast mot den  
svarta plåten av rädsla för  
värmen som skall  
frälsa den. Den sida 
som har betäckts av 
mjöl, vilket blandas med  
smöret (eller vad man nu  
använder) och  
bildar en nästan oät-
lig massa. Den sida som  
någon med vett och heder  
döljer för världen. Denna 
metafysiskt mörka sida 
förhöjs till skyarna och 

själva syftet med att mödosamt kavla ut degen med den 
speciella knäckebrödskaveln glöms bort.

Men även om du tillhör en av dessa förtappade  
själar är allt ändock inte förlorat. Traska ner till Coop, 
eller kanske Willys, köp dig ett paket rejält runt knäcke-
bröd och ett paket äkta smör, sätt dig i Focus och gör 
det som ditt hjärta kräver av dig. Bre på smör, så mycket 
som mackan vill ge dig och njut. Knäckebröd är mer för-
låtande än Jesus, och av de nattvarder som jag har ätit 
smakar det även betydligt bättre. Brunt är knäckebrö-
dets färg, lär dig älska ovansidan.

Vad säger experterna om vilken sida som 
är rätt?

Daniel Roos, Konditor i svenska kocklandslaget: “jag brer nog • 
på hålsidan”
Eva Johansson, Leksandsbröd, “Vi brukar säga att brödet har • 
en fest och en snålsida ... man brer på den sida som [är] lo-
gisk.”
Pure-X, musikaliskt geni, “Mjöl i smöret, det är vitt, det är torrt • 
och det klumpar sig, det duger inte åt mig”1

v1 Detta är fullkomligt påhittat

Bild och text: Staffan Ankardal

... Om tio-femtom minuter
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Kursutvärderingar, lp3 08/09

MVE035 Flervariabelanalys
Alla är nöjda med det mesta. Fler räknestugor efter-
frågas. Årets tenta var lätt tyckte många. Resulta-
ten var mycket goda. Kursen var bättre än förvän-
tat (87%) eller som förväntad (13%) för alla. Många 
tyckte om att utnyttja tidigare inhämtade kunska-
per. Bonusuppgifter i MATLAB och Mathematica 
var uppskattade. Många tog sig dock inte tid till dem, 
för att de hade dåliga förkunskaper i programmen. 
Fler räknestugor önskas. Detta önskades även förra 
året. Duggan var mycket uppskattad. Bernhard var 
också mycket omtyckt.

FKA150 Presentationsteknik
Överlag helt okej, men viss avsaknad av information, 
ex för lyssnarindexet. Det var ganska många som 
tyckte de inte fick tillräcklig information om vad som 
var obligatoriskt eller inte. 31 svarade på enkäten. En 
del tyckte det var stor skillnad på responsen av öv-
ningsledarna för talen. Övningstillfällena var mycket 
uppskattade av de som gick på dem. Talen var lagom 
långa. Några tyckte man fick för lite undervisning för 
att kunna lära sig nått nytt. Arbetsbelsastningen var 
medel/låg. Flera orkade inte lägga ner tid på talen ef-
tersom de inte var helt obligatoriska. Många tyckte 
boken var ett onödigt och dåligt köp eftersom man 
klarar kursen med eller utan bok; men en del som 
hade läst den tyckte i överlag att den var bra. Lite mer 
argumentativa tal efterfrågades av några. I överlag 
lagom svårighetsgrad. Inlärningsvärdet blev rätt in-
dividuellt. Grupparbetet blev positivt bemött, och att 
införa skriftlig tentamen vill man inte ha. Man ville 
inte heller ha betyg.

 De flesta vill bevara övningstillfällena, men 
även att man skulle kunna dela in gruppen i olika 
nivåer (detta erbjöds visserligen i början men ingen 
nappade). TM vill läsa denna kursen med. Belysa att 
man borde vara med på åtmisntonde 3 av 5 övnings-
tillfällen för att lära sig tillräcklkigt för att klara kur-
sen.

TIF080 Experimentell fysik 1 del 
B/C
Experimentell fysik är en uppskattad kurs. Bra med 

mycket problemlösning. Ganska tidskrävande kurs. 
Överlag bra och inspirerande laborationsuppgifter. Öns-
kade förändringar: försöka komma ut med labschema 
så snabbt som möjligt, minimum en vecka mellan labs-
chemats publicerande och första inlämning av förstudie. 
Vara mindre hård mot förstudierapporter. Prata med la-
bassistenter om attityden mot studenter. Se över hemsi-
dan: schemat lättåtkomligt, färgschemat.

MVE030 Fourieranalys
Diskuterar om kursens innehåll behöver ändras. Grigori 
tror att innehållet i stort sett är bra och ej behöver änd-
ras till nästa år. Väl anpassat innehåll till studenternas 
kommande kurser. Teorimängd: Finns kommentarer 
från studenter att ha större del teori, och tydligare ge-
nomgång av bevis. Grigori förklarar att hans uppfatt-
ning är att bevis på tavla är mycket svårt att följa med i 
för studenterna. Därför är det bättre att lära bevis från 
böcker. Särskilt med långa bevis som det är i Fourier-
analys. John håller ej med, men kan se att långa bevis ej 
är nödvändiga för tavlan. John framför flera studenters 
åsikter att det är märkligt att ha bevis som ingår i kur-
sen, men dessa bevis går ej igenom varken på tavlan eller 
i boken. (Ett par bevis som detta gällde för). Peter sjö-
gren säger att han ogärna skulle kräva att studenterna 
kan ett bevis han ej gått igenom. Tyvärr är dock vissa 
bevis och kräver förkunskaper studenterna ej har. Dis-
kussion kring studenternas kommentar att det endast är 
diff-/Poisson/våg/värmeekvationer. Grigori och Sjögren 
är överens om att dessa 3 fall dock täcker upp det nöd-
vändiga för kursens innehåll. Mer allmängiltigt än det 
kan verka för studenterna. 

Räknestugor: I allmänhet är studenterna nöjda. 
Magnus Goffeng har en fördel i sin unga ålder. “brist på 
erfarenhet kompenseras med kontakt” säger Grigori. 
Platsbrist på räkneövningar: i början av läsperioden var 
det väldigt trångt, slutet av läsperioden var det ojämnt 
fördelat mellan räknestugor på Fm/Em, eftersom efter-
middagspassen ej passade schemamässigt för Kf-stu-
denterna. Problem med salsbokningar: Bengt-Erik sva-
rar. Det kanske blir bättre nästa år. Det finns ett påbud 
om att använda så små salar som möjligt, vilket ibland 
kan bli olyckligt. Kan vara bra från lärarsidan att ligga 
på att man får tillräckligt stora salar. Särskilt viktigt 
nästa år när TM också läser kursen. Grigori: Tidigare 
år har det varit tre stycken räkneövningar, vilket dock 

... Tjockisbollar
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ger problemet att två hjälplärare krävs. Även pro-
vat två övningar med större salar, men då faller 
konceptet med övningar i mindre grupper. Stora 
grupper så hämmas folk att fråga. Visar ytterli-
gare att det behövs mer tid avsatt för frågor. 

Schemat: två stycken 4-timmarspass på mån-
dag och fredagsmorgon. Väldigt impolulärt hos 
studenterna. Bengt-Erik: finns problem eftersom 
två program som skall läsa tillsammans. Nästa 
år även TM. Sjögren håller med om att 4 timmar 
är långt från optimalt både för studenter och fö-
reläsare. Jämför med Komplex analys (som F/Kf 
läser ihop), där låg föreläsningarna mellan 10-15, 
vilket är mycket bättre än 8-12. Arbetsbelastning: 
normal belastning. Sjögren förundras över att 
folk tycker det. Normalbelastning behöver dock 
ej betyda låg belastning. ExpFys-kursen gör att 
läsperioden allmänt blir mycket hög belastning. 
Möjlighet att få hjälp: Bra/ganska bra är majoritet 
i enkäten, men allmänt är många studenter som 
kommenterar att de saknat tid att ställa frågor. 
Ofta är frågorna av typen “jag har räknat, men fått 
fel svar” – då är det viktigt att kunna fråga och få 
veta att man har rätt algoritm för lösningen. Min-
dre viktigt att få veta exakt vad som är det exakta 
räknefelet. Sjögren och Grigori äver överens om 
att det tar för mycket tid att kontrollräkna. 

Inlämningsuppgiften: allmänt var den po-
pulär hos de som gjorde den. Bra att behålla. 
Sjögren är dock tveksam pga relevans och egen 
arbetsbelastning, om man tänker 130 rapporter. 
Grigori säger att det dock i verkligheten snarare 
blir 20st.

Önskade förändringar: Ej 4-timmarsföre-
läsningar! Starkt önskemål från både Sjögren 
och studenterna. En del av studenterna önskar 

tydligare genomgång av bevisen som skall ingå i kursen. 
Överens om att detta är ett rimligt krav. Tydligare länka 
(kurshemsidan) till Veckobladeriets PDF med alla kursens 
bevis. Tydligör om inlämningsuppgiften krävdes för 5:a. 
Grigori svarar: Nej. Det har legat kvar en gammal text som 
säger att det är så. Vore bra att ändra så det ej står. Studen-
terna gillar kursboken, trots att den är dyr. Byt alltså inte 
bok.

TIF090 Experimentell fysik 2
Man är mycket nöjda med kursen. Kursen anses vara myck-
et relevant för utbildningen. Bra matchad mot övriga kur-
sers innehåll. Arbetsbelastningen är något hög. Svårt om 
man har tre labbar i samma läsperiod men detta är mycket 
ovanligt. Speciellt fasta tillståndslabben var mycket upp-
skattad. Betygsättningskriterierna borde dokumenteras. 
Optik: Uppgifterna var inte för lätta. Svårt med elektro-
niken. Termo: Fungerade bra. Bra handledare men ibland 
svårt att få tag i handledarna. Kvant: Lätt om allt fungerar. 
Bra handledare. Fasta: Lagom svårt. Ligger bra i tiden mot 
fasta tillståndskursen.

FFY011 Fasta tillståndets fysik
Eleverna uppfattar att kursens innehåll är relevant. Vad 
beträffar lärandemålet finns inga kommentarer. Det finns 
åsikter att laborationerna inte var tillräckligt utmanande, 
och därav inte gav lika mycket som kunde gjort. Boken har 
fått medelbetyg. Inlämningsuppgifter diskuteras. Olika 
uppfattningar existerar. Den kollektiva åsikten är att det an-
tagligen är onödigt. Lista på frågor eller teoriuppgifter där 
det garanteras att någon/några kommer på tentan önskas.

Saknade kursutvärderingar lp3 08/09: Mekanik 1, San-
nolikhet, statistik och risk, Optik

... Matlådan
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TIF190 Fysik för ingenjörer 1
Åke har gjort ett bra jobb. Studenterna har motive-
rats av Åkes engagemang. Hemsidan skulle kunna 
förbättras. Hållbar utvecklingsdelen hade kunnat 
vara mer konkret. Stor skillnad på uppfattningen 
avseende målens rimlighet mellan TM och I. Det 
har funnits önskemål på en bättre koppling mellan 
föreläsningarna och kurslitteraturen. TM kommer 
sannolikt inte att samläsa kursen till nästkomman-
de år.

TMA671 Linjär algebra och nu-
merisk analys
Över lag mycket positiv kritik. Kursen känns rele-
vant, lärorik och rolig. Det finns önskemål om att 
byta ut Heath mot ett kompendium. Många har haft 
problem med MATLAB.

TIF075 Miljöfysik
Generellt uppskattad kurs med många bra moment 
såsom inlämningsuppgifter och projektarbete. Dug-
gans form och innehåll diskuterades. Behövs för be-
dömningsgrund, svårt att placera bra och i en bra 
form. Bra närvaro på föreläsningarna. Mycket bra 
med inlämningsuppgifter. Bra med beräknignsöv-
ningar. Uppskattat med projekt. Längden på arbetet 
diskuterades, bra med övre gräns. Uppskattat med 
muntlig presentation av projekten. Kursen examine-
ras noggrannt vilket är uppskattat. Kurslitteraturen 
behöver bytas ut. Detta är meningen till nästa kurs. 
Valet stod i år mellan boken som var eller ingen alls. 
Många anser att kursen ger få poäng. Får ses i lju-
set av en läsperiod med många kurser. Förändring-
ar av duggan önskas. Anonymitet önskas. Väldigt 

stressigt att hinna med alla frågor.

FUF050 Subatomär fysik
Enkäten har besvarats av 37 studerande, vilket är un-
gefär hälften av de som läst kursen. Överlag har kur-
sen varit väl uppskattad och anses av de svarande ha 
varit relevant för studierna. Arbetsbelastningen har 
varit lagom och kurslitteraturen anses vara mycket 
prisvärd då den fanns via en rea på internet som de 
flesta fick reda om. Dock anses den var lite gammal vid 
det här laget, men det poängteras att man då kan be-
höva köpa flera böcker istället. Bättre läshänvisningar 
till boken efterfrågades. Vad gäller tentan fanns det en 
del som saknade betygsgränser på tesen. Tentan ver-
kar omtyckt och speciellt att formatet från tidigare år 
byts så att man tvingas lära sig mer än typtal. Önskade 
förändringar: Lägga ut föreläsningar via powerpoint 
innan så att studenterna kan skriva ut och anteckna på 
dem. Se över poängsystemet på inlämningar. Dugga.

FFM520 Mekanik 2
Bra kommentarer om Christian. Räknestugorna om-
tyckta, men med låg närvaro. Analytisk mekanik 
mycket omtyckt. Arbetsbelastning ungefär vad som 
man kan förvänta sig av en kurs som denna. Önskade 
förändringar är bland annat högre förläsningstempo, 
föreläsningsanteckningar på nätet, och att räknestu-
gorna ska vara mer inställda för de som inte klarat 
mek 1.

Saknade kursutvärderingar lp4 08/09: Hållfast-
hetslära, Matematisk statistik, Reglerteknik

Kursutvärderingar, lp4 08/09

... Den sista ostbaguetten på FARM föreläsningen
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Dubbel kaka ger delad glädje
Av alla matlagningens konster så skulle jag säga 
utan tvekan att bakningen är det som ger mest, 
för minst arbete. Fördelen med att baka en kaka  
istället för att kanske steka en stek, är att man 
måste dela med sig. Gör man dock bara en kaka 
kan man smälla i sig halva och behålla resten till 
imorgon, men bakar man två är resultet att man 
glatt ger bort bitar hitan och ditan, och sprider 
en trevlig om än smått ohälsosam stämning i  
Focus, eller var man än befinner sig. Därför  
kommer här recept på två goda kakor som jag  
bakade med mycket hjälp från Dundar och som 
fick mycket god kritik av alla som bjöds. 

Stigs Morotskaka 
Till:         8 personer
Tillagningstid: ca 70 minuter
Pris:         ~60kr

Du behöver:
2dl morotspuré ung. =    2 burkar  (barn-• 

mat), går även att använda morötter, men blir 
inte riktigt lika bra

4 dl vetemjöl• 
3,5 dl strösocker• 
0,5 tsk salt• 
1 tsk bakpulver• 
1 msk kanel• 
1 tsk vaniljsocker• 
1,5 dl raps eller solrosolja• 
2 ägg• 
2 dl hackade valnötter• 
2 dl kokosflingor • 
1 dl krossad ananas• 

Glasyr:
200 g cream cheese• 
2-3 dl florsocker• 
1 tsk vaniljsocker• 

Så här gör du
1 Blanda mjöl, socker, salt, bakpulver,  • 

kanel, vaniljsocker, valnötter och kokosflingor
2 Rör i olja och ägg• 
3 Rör i morötter och annanas  • 
4 Grädda mitt i ugnen ca 40 min på 175°• 
5 Blanda ihop glasyren• 
6 Bred på när kakan har svalnat• 

Äppelkaka
(Tre tjejer i köket, http://www.ragazze.se)

Till:                10 personer
Tillagningstid: ca 70 minuter 
Pris:              ~50kr

Du behöver:
4 ägg• 
5 dl socker• 
200 gr smör• 
2 dl mjölk• 
6 dl vetemjöl• 
4 tsk bakpulver• 
8 äpplen (Granny Smith rekomenderas)• 
4 msk socker• 
4 tsk kanel• 

Så här gör du
1. Smält smöret. (under tiden kan du skala, kärna • 

ur och klyfta äpplena)
2. Vispa ägg och socker poröst. Blanda i mjöl och • 

bakpulver.
3. Tillsätt mjölk och det avsvalnade smöret.• 
4. Häll smeten på bakplåtspapper i långpanna.• 
5. Vänd äppelklyftorna i socker och kanelbland-• 

ningen och fördela dem i smeten.
6. Grädda i ca 25 minuter (200 grader). • 

(Finforms tips - Strö på lite valnötter som du kanske 
får över från morotskakan)

Avnjut kakan med goda och nya vänner!

Text och bild: Staffan Ankardal

FnollK belönas med kaka efter sitt bidrag till finform

... Vid Medelhavet
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Finform hör dig...

“Jag önskar att jag hade testosteron...”
Jon mihkkal - när han tittade på en NHL hockey fight

”Nu kan vi definera en massa begrepp eller så tar vi rast... Vi tar rast!”
Cederwall prioriterar rätt

“Det är väldigt många saker som snurrar i världen, både verkliga och tillverkade.”
Cederwall har verklighetsuppfattning som heter duga

“Nu skall vi göra det krångligare... Eller ta rast!”
Cederwall står i ännu ett vägskäl

“Jag ändrar utrycket så det passar mig, i detta fall råkar det vara samma.” 
Cederwall är en baddare på algebra

“Även om ni tyckte det var svårt så tyckte jag det var lätt.” 
Cederwall, en strängteoretiker?

“Ointressant och konstant är samma sak!”
Cederwall om vektorfält

“Ja är svaret, annars hade jag inte sagt det.”
Cederwall tänker högt

“Låt mig skriva något fullständigt trivialt.”
Cederwall räknar

“Ni tar mig inte på allvar när jag säger sådana här dumheter!”
Cederwall blir upprörd

“Estetiken är den största kraften”
Cederwall har en poetisk syn på Maxwells ekvationer

“Det är fel, men ingen åker till fängelse för det, allra minst Ohm, han är ju död...” 
Cederwall vill bryta Ohms lag

“Nej, Ja, Nej... Det är ju eftermiddag. Men jag tycker det här är jättesvårt!” 
Cederwall om akademisk kvart

“Den här är lite svampig men är likafullt en grej!”
Cederwall definerar

“Man vill använda Gauss någon gång i veckan.”
Cederwall planerar

“Här har vi ett rätblock. Det kommer att bli kortare då vi trycker på det. Den kanske ändrar färg också!”
Cederwall blir inspirerad

... På papptallrik varje fredag
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“Hållfasthetslära brukar begås i 3 dimensioner, för man brukar bygga i verkligheten.”
Cederwall igen

“När tiden inte alls var uppfunnen... förra veckan och så.”
Cederwall uppfinner tid

“Jag kladdar ner Dundars lakan...”
Lars är vild av sig

“Jag är betydligt bättre på det dock”
Staffan vill inte vara sämre

“...dubbla vinkeln för tangens, som jag hoppas att ni kan... hur var det nu då?”
David (vikarie i Komplex)

“Jag får se din utlösning där”
Solle, som pluggar vektorfält

“Man får göra vad man vill - det får man ju alltid”
Cederwall får förråda den som lever inpå hans själ

“Det är inte olagligt att integrera”
Cederwall är även lagprofessor 

“Det här är ett tortyrredskap”
Cederwall om pekpinnen i KC

“Det är ju min leksak det här”
Cederwall hade tråkigt som barn och leker nuförtiden med deriveringsoperatorn

“Man räknar ut det genom att stoppa variabler i allting”
Jana om kurvintegraler

“... Riemanns ekvationer som ligger till grund för allting”
Jana vet hur viktigt komplexanalys är 

 
”Han kanske är upptagen. Han kanske har små barn... som han måste amma då” 

Cedewall om räkneövningsledare Sten

”Det hade varit kul att ha ett MILF drama på F, det hade varit så jävla roligt”
Dundar har intressanta fritidsintressen

”Det är inte lika äckligt som min dvärg?”
Cissa hör hemma på 1700-talet

”Jag tror inte jag ska gå på Bertils räkneövningar, då skulle jag bli sexuellt frustrerad”
Bengan kan inte räkna med Dynefors kropp i tankarna

...ännu mer

... Köttfärssås i en FL-sal







Varför?
Finn en motsägelse!

Förstår du vad vi menar? Skicka ditt förslag till oss på finform@ftek.se. 

Första rätt svar vinner goda (ätbara) priser.

Glöm inte att skicka dina andra  filosoferingar, serier, undersökande raportage eller  
annat läsvärt till finform@ftek.se!


