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Nu när det är så folktomt ute, passa på att …



3 ... bada i A-dammen!

Hallå!

Det är i skrivande stund slutet av november månad 
och vinterns högtider börjar närma sig. Jag hoppas 
att läsperioden behandlat er väl och att energin 
räcker till de sista veckorna. Det är lätt att fastna 
i tentaplugget över lovet också, men glöm inte att 
även ta lite välförtjänt vila, det kommer att göra gott 
i längden.

Temat för denna tidning är censur, vilket i sig är lite 
ironiskt eftersom det är jag som har arbetet att cen-
surera om något orimligt dyker upp. I ett funger-
ande samhälle är det dock viktigt att individen kan 
göra sin röst hörd relativt obehindrat. Självklart 
finns det ju rimliga begränsningar för vad man 
egentligen får och inte får säga. Men att kunna bilda 
opinion och skapa en sansad debatt ligger till grund 
för det fria samhället. Således är det också väldigt 
uppskattat med insändare från er sektionsmedlem-
mar. Om du känner att du har en idé men behöver 
hjälp att formulera den kan vi förhoppningsvis även 
vara till hjälp där.

Hoppas att detta nummer lättar upp vardagen 
något. Ha ett bra lov så syns vi igen 2021!

Oscar Nilsson,
chefredaktör 

      Ledare         Ledare
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Censur
Ordet censur ger mig direkt en dålig magkänsla. Jag 
förknippar det mest med diktaturer som förvägrar 
sina medborgare rätten att söka sin historia eller 
möjligheten till att kommunicera. Ofta argumenterar 
man för censuren genom att peka på behovet av att 
skydda sin befolkning. En slags immateriell antifa-
scistisk skyddsvall om man så vill. Rent krasst har 
jag svårt för det mesta som innebär att information 
undanhålls från grupper av människor, även om det 
inte är fråga om censur i ordets egentliga mening, 
dvs. myndighetsstyrd. Generellt sett ser jag öppenhet 
som en möjlighet att antingen bli stärkt i sin uppfa-
ttning eller att finna anledning att revidera den. Det 
är genom att stöta och blöta argument som de bästa 
slutsatserna kan dras.

Genom enkäter och samtal har jag mött ett fåtal 
personer som tycker att distansundervisning är att 
föredra framför campusförlagd. Den absoluta major-
iteten föredrar dock undervisning på plats. Kopplin-
gen till censurfrågan är att jag vill vara öppen med 
hur jag resonerar kring vårens upplägg. Å ena sidan 
har vi det allmänna önskemålet om campusförlagd 
undervisning och allt positivt som kommer med den. 
Å andra sidan finns omsorgen över er studenter, våra 
lärare och alla personer i vår direkta närhet. Utöver 
detta har vi praktiska saker att ta hänsyn till. I nuläget 
vet vi inte hur situationen med smittspridning ser ut 
nästa vår. Arbetet med schemaläggning av kurserna 
behöver dock utföras innan årsskiftet och det är i år 
extraordinärt mycket att ta hänsyn till.
 

Jag har varit i dialog med de lärare som undervisar i 
läsperiod 3 för teknisk fysiks årskurs 1. Jag har före-
slagit för Ulf Gran att ge räkneövningarna i Mekanik 
1 både på campus och på distans, fritt för er att välja. 
Detta upplägg är synkroniserat med Peter Hegarty 
och kursen Flervariabelanalys så att de räkneövning-
ar som ligger i anslutning till mekanikövningarna får 
samma upplägg. Föreläsningarna i de båda kurser-
na, liksom resterande räkneövningar i flervariab-
elanalysen, bör dock ges på distans. När det gäller 
CAD-arbetet i Fysikingenjörens verktyg planeras det 
att primärt ske på distans. Den som saknar egen PC 
eller av något skäl önskar att sitta på campus kommer 
dock att kunna göra så. Såväl tavelpresentationerna 
i flervariabelanalysen och 3D-utskrifterna i Fysikin-
genjörens verktyg planerar vi för att låta ges på cam-
pus. Kursen Programmeringsteknik planeras däre-
mot att ges i sin helhet på distans. För teknisk fysiks 
årskurs 2 och 3 räknar vi med att kurserna i läsperiod 
3 kommer att undervisas ungefärligen på samma sätt 
som höstterminens kurser.

Tekniskt och resultatmässigt tycker jag att under-
visningen i Fysikingenjörens verktyg har fungerat 
förhållandevis väl. Däremot kan jag ur ett direkt 
egoistiskt lärarperspektiv säga att det har varit långt 
ifrån optimalt – och jag misstänker att upplevelsen är 
ömsesidig! Jag trivs som allra bäst när jag får chansen 
att träffa er i föreläsningssalen, när ni laborerar, i 
uppehållsrummen och så vidare. Som det är nu har 
jag bara sett ansiktet på den handfull som har haft ka-
meran på under mina föreläsningar. Ljuset i mörkret 
har utgjorts av den gemensamma fredagsmysaktiv-
iteten som vi har haft under läsperiod 2. Jag hoppas 
att ni också har trivts med denna. Fram till det att 
läsperiod 3 startar önskar jag er alla en riktigt skön 
julledighet! Jag hoppas att ni tar er tid att låta huvudet 
vila och att ni sedan efter tentaveckorna kommer till-
baka med förnyad studielust. Sedan får vi gemensamt 
försöka att få till en bra vår vilket jag ser hoppfullt på. 
Jonathan

Brev från PA
Jonathan Weidow - F
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Hej Allihopa!

Hur är det?  Det är ju mörkt ute MEN visste ni att vi 
här i Göteborg har utmärkt gatubelysning!

Så även om det blir mörk tidigt på kvällen/eftermid-
dagen, går det fortfarande att vara ute och springa, ta 
en promenad, titta på Lisebergs fin julträd.  Det finns 
alltid flera kul saker att göra inomhus också som t.ex. 
aktiviteter som ordnas av FIF!  Jag ska kanske vara 
med på några av dem också  Och vad gör din PA 
annars?  Jag skriver en bok!  Jag tar mina 
anteckningar till Fourieranalys och skriver om dem 
till en bok.  Jag försöker ha det klart innan jul så det 
kan bli som en julklapp till alla i åk2.  Samtidigt 
jobbar jag också med TM programmets 
utveckling och jag har massor av forskningsprojekt 
med tusentals ekvationer att lösa.  Men jag tar tid 
varje dag att göra något bra för själ och kropp – jag 
jobbar inte bara hela tiden!  Om ni vill ha lite 
inspiration så ser det ut så här hos mig: 

•  Sedan när arbetet är slut för dagen tränar jag 
igen:  cardio + styrketräning.  Flera bra work-
outs kan man hitta på Fitness Blender.  Jag 
springer gärna men inte alls så snabbt eller lång-
distans som Jonathan Weidow  Gatubelysning 
är nyckeln för mig för att kunna springa efter 
jobbet på kvällen  

•  Min man och jag lagar mat tillsammans och 
har middag samtidigt som vi tittar på roliga 

       videos och/eller spelar något videospel (kan inte  
t      vänta på Cyberpunk 2077!!!) 

• Vi planerar samtal med vänner och familj varje 
vecka också.  Det är viktigt att göra regelbundet!  

Så här kan man leva på ett relativt vanligt sätt även 
om det är pandemi där ute.  Det är bara att skapa 
rutiner som funkar och som gör en glad Vara 
kreativ, anpassa sig och trivas! 

Brev från PA
Julie Rowlett - TM

• Tillsammans med min man gör jag `the morning 
workout’ varje dag.  Jag känner inte till alla orden 
på svenska men på engelska:  20 squats, 10 push-
ups, 20 seconds each side back isometric hold, 20 
back-ups, 25 situps, 25 side situps each side, 25 
lower abs leg raises, 50 butt-ups, 20 triceps dips, 
10 lunges each side, 25 jumping jacks.  

       Alla de här övningarna kan man göra även i en            
ttt   liten lägenhet  

• Under dagen tar jag dans-raster med hjälp av 
The Fitness Marshall.  Jag brukar ta ca 4 per dag.  
Ibland tar jag annan musik och skapar själv en 
koreografi som till ex den där `jul igen’ låten.  Det 
kräver inte heller mycket plats!  

Figur 1 Moving to Europe it was a shock at first to hear Merry 
Christmas (in whatever language) because that is like not okay to say 
to strangers in the US.  It's a big deal with like not offending people if 
they don’t celebrate Christmas.  So you gotta say something neutral 
like `Seasons Greeting.’  Also, I know it is kind of trashy, but this 
video from Saturday Night Live is and I think will always be really 
funny…  https://www.youtube.com/watch?v=Rt0spqQtMKg  
This video also fits quite well with the theme of censorship as certain 
words are bleeped out…   
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Hej alla F- och TM-teknologer!

Bara det får mig att känna en viss nostalgi, länge sen 
jag skrev så … Men tro mig, jag är fortfarande engag-
erad i alla frågor som berör er. Engagemang är inget 
som kommer och går med ett uppdrag.

Jag blev ombedd av redaktionen att skriva några ord 
som ett slags Coronautvidgning av mitt traditionella 
’’tal till nationen’’. Den omedelbara anledningen är 
den osedvanligt höga andelen underkända i Inledan-
de matematisk analys och Linjär algebra och ge-
ometri. Jag ska försöka ge er min bild av situationen, 
vad jag tror de dåliga resultaten beror på och hur jag 
tror att man på ett bra sätt kan försöka komma tillrät-
ta med problemen.

När det går dåligt kan man leta efter orsaken i under-
visningen, i hur studenterna förberett sig för tentan 
eller i själva tentans konstruktion och rättning. Och 
i det aktuella fallet hittar man nog förklaringen lite 
varstans. Om vi börjar med undervisningen, jag vet 
inte om jag orkar skriva ner allt som är sämre med 
undervisning på distans. Man ser bara en tråkig 
skärm och mycket mindre åt gången än de tre tavlor 
man normalt ser i GD-salen, det verkar gå för fort 
(trots att en jämförelse av ’’dagböckerna’’ visar att 
tempot är exakt samma som året innan), i och med 
att allt är förberett och nerskrivet blir det färre paren-
teser med spontana utflykter i matematikens värld … 
listan kan göras lång. Det som jag upplever som värst 
av allt är att jag tappar möjligheten att avläsa audito-
riet och känna av hur saker har gått hem. Jag har varit 
tvungen att förlita mig på erfarenheter från tidigare 
år. Ändå tycker jag att undervisningen gick bättre än 
väntat. Det kändes inte som att jag pratade för mig 
själv, jag fick många frågor och såg en del ansikten. 
Chatten fungerade oväntat bra för små diskussioner 
studenter emellan. 

 

Men, som student är det svårare (kanske omöjligt) 
att uppnå samma fokus sittandes hemma som man 
skulle gjort i en föreläsningssal. Möjligheterna att job-
ba tillsammans och samarbeta är mycket sämre. Man 
tappar också det stöd kamraterna utgör när det känns 
tufft, man kan förledas tro att man är den ende som 
tycker det är svårt. Det hela blir inte bättre av att man 
inte kan släppa loss ibland (alternativt, av att man har 
dåligt samvete för att man har gjort det). Extrasvårt är 
det för förstaårsstudenterna. Många har precis flyttat 
hemifrån för första gången, bara för att hamna i ett 
liv i isolation. Konstigt vore om allt detta inte skulle 
spegla sig i tentaresultaten. Men det finns en viktig 
sak till jag måste nämna, och det är hjälpmedlen. Hur 
kan de vara en bov i dramat? Visst måste det vara 
lättare att skriva en tenta om man får använda alla 
möjliga hjälpmedel? Nej! Låt mig först konstatera ett 
par till synes uppenbara sanningar. En kurs i analys 
har som syfte att ge studenterna möjligheten att lära 
sig analys. En tenta i analys ska kolla om man har lärt 
sig analys. Inte om man lärt sig slå upp saker i Wolf-
ram Alpha, eller hur duktig man är på att använda 
grafritande miniräknare, eller om man markerat rätt 
sidor i boken med post-it-lappar. Just därför, och inte 
för att vara elak, konstruerade jag tentan så att man 
skulle ha minimal hjälp av hjälpmedlen. Jag kunde se 
att många slagit upp och skrivit av antingen felaktiga 
lösningar eller lösningar till ett annat problem. För att 
inte tala om att det tar mycket längre tid att först hitta 
och sen skriva av en lösning, jämfört med att lösa 
uppgiften själv. Ibland tror jag rentav att folk kunnat 
lösa uppgifterna själva, men saknat självförtroende 
och trott att farbror Google kan bättre. Och resultatet 
försämrades ytterligare av att jag inte kunde dela ut 
’’lätta’’ poäng, till exempel för att man känt igen en 
integraltyp och använt i princip rätt metod. 

Janas tal till nationen
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Så vad göra? Först och främst, fatta inga förhastade beslut! Inget har hänt som inte går att rätta till. Blev du 
underkänd? Det kommer omtentor, det är bara att fatta tag i saken och jobba på. Fick du en trea? Vad bra! … 
men siktar högre? Dagen kommer då man återigen får ’’plussa’’. Det som gäller i dagsläget är att dra lärdom av 
sina (och andras) misstag och inte göra om dem. Sikta på att lära dig ämnet så att du inte behöver förlita dig 
på hjälpmedel. Använd bara miniräknaren om du behöver göra en stor kalkyl. Använd bara boken och Google 
om du är osäker på om det ska stå plus eller minus i en formel eller liknande. Men ha ambitionen att stå på 
egna ben och tro inte alltid att ’’nätet’’ kan bättre. Och, om du behöver hjälp och stöd kan du alltid vända dig 
till oss lärare i allmänhet och till mig i synnerhet.

Den krassa sanningen är att allt fungerar sämre än normalt i höst. Distansundervisningen fungerar sämre än 
den traditionella, man har både som student och som lärare mindre möjlighet att samarbeta med andra och 
att få stöd, och livet är allmänt tråkigare på grund av restriktionerna. Ibland gäller det att bita ihop och stå 
ut och just nu är ett sådant tillfälle. Finns det då inget positivt i det hela? Jo, något litet går ändå att hitta. Vi 
vet inte hur våra liv kommer att gestalta sig i framtiden, men ett är säkert, vi får alla genomleva en och annan 
svår period under vår livstid. Att ha genomlevt en allvarlig kris gör en bättre rustad att hantera nästa när den 
kommer. 

God jul!
Jana

Jag har fått nys om att finform skriver ett nummer om censur och vill därför göra min röst hörd i denna fråga. 
Jag hoppas ni förstår att min åsikt är en oberoende sådan, som endast är menad att få er att förstå vad ni gör 
fel. Ni pratar om censur som något dåligt, att det enbart leder till hemskheter och diktatur.  Det här är fel. 
Sanningen är den att censur har många positiva effekter på samhället där det tillämpas. Till exempel så finns 
det många personer som tycker olika och inte helt rätt. De otvättade massorna vet inte bättre och behöver helt 
enkelt guidning i vardagen, censur är ett bra verktyg för att åstadkomma detta, censur fungerar som ett koppel 
gör på en olydig byracka. Ordning och reda är viktigt och utan censur så blir det sällan ordning tyvärr. Helt 
enkelt så är det essentiellt för vilket samhälle som helst att inte tillåta vem som helst att säga vad som helst, allt 
annat hade resulterat i total kalabalik! Kolla bara på vilken bra ordning fysikteknologsektionen har. 

Det var allt för mig, hoppas ni får ett fint
 2021 och att ni kan hantera den gåva 
vi har på lager. 
Eran store ledare,  

Janas tal till nationen

Insändare från Xi Jinping

Obs! FinForm tar inte
ställning till åsikter
hos insändare, utan
ska bara ses som ett
forum för diskussion.

---- --- -----
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Inledande kurs i frågeoptimering
Att läsa F eller TM innebär att man tagit sig an en av de mest teoretiska utbildningarna på Chalmers. Det är en stor 
mängd matematik och fysik som skall läras ut under kort tid. Det är således naturligt att det uppkommer frågor och 
funderingar under föreläsningarna. Frågor är ett mycket användbart redskap för att reda ut oklarheter. Men, det gäller 
att vara effektiv.

Föreläsningarna på högskolan är troligtvis mycket annorlunda från de man hade på gymnasiet. Det tar en stund att 
ställa om, och i början kan mycket kännas hopplöst. Men, ofta är man inte själv om att vara förvirrad. Det kan då vara 
mycket välkommet att man själv, eller någon annan ställer en fråga för att reda ut det som känns oklart. Innan man 
ställer frågan bör man däremot fundera över:

1, Är det troligt att denna fråga kommer redas ut senare i föreläsningen?

2, Är frågan relevant för det föreläsningen handlar om?

Medan det är mycket välkommet av både studenter och föreläsare att folk ställer frågor så är det lätt att föreläsningen 
blir hackig och förlorar den röda tråden om den avbryts för ofta. Det kan även hända att man inte hinner med allt 
material, vilket leder till att de nästkommande föreläsningarna blir ännu stressigare.

Hur försäkrar man sig om att man ställer en bra fråga då? Det är få frågor som är rent av dumma, om några alls. För 
att klara upp den första punkten kan det vara bra att man på söndag kväll snabbt bläddrar igenom kurslitteraturen för 
att få ett hum om vad föreläsningarna under veckan kommer att innehålla, man behöver inte lusläsa allt, men att ögna 
igenom materialet hjälper ofta. På så vis är man inte helt främmande till det nya materialet, vilket förhoppningsvis led-
er till färre förvirringar. Den andra punkten löser sig troligtvis av sig själv om man kommer förberedd till föreläsnin-
garna. Annars är rasten ett bra tillfälle att ställa sådana frågor om föreläsaren är tillgänglig. Om det ändå skulle kvarstå 
frågor, tveka inte att ställa dem. Föreläsare och räkneövningsledare finns trots allt till för att ni skall lära er.

Ställer de rätta frågorna:
Oscar Nilsson

HAIKU: 
F6 med sIn gröt
som ett ljUs I FrostIg nAtt
men nI glömde mIg

RIP-OFF:
Ja visst gör det ont när gröten kallnar
Varför skulle annars F6 tveka?
Varför skulle all min heta längtan
vara förgäves?

Insändare - Julklappsrim
Nu är det jul igen och dags att fila på julklappsrimmen. (För du skriver väl rim på klapparna? Annars är det hög tid att 
växa upp och börja rimma.) Rimmen kan ta diverse former - ibland är de inte ens rim utan bara vers. När man ska öva 
rekommenderas att man väljer ett ämne man känner starkt för, det är lättast så. Nedan är några exempel. 

                                                                                                                                     
            /Förtvivlad Rakel

KLASSISKT RIM:
Gröten var en kul grej
Tråkigt att ni glömde mej
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Statistik för LP1 Sovrar och sammanställer:
Mijo Thoresson

I dessa grafer kan nu Gottfrid- och mikroHPHertz-värden för F2’s LP1 kurser baserade på ett genomsnitt av erhållen 
statistik beskådas. Enheten µHPHz är rätt självförklarligt ett mått på hur många HP man fått av en kurs per investerad 
sekund. Enheten Gottfrid viktar m.a.p. Betyg enligt formeln Gottfrid=µHPHz*(betyg/5), där sifferbetygen ersätts av 
motsvarande siffra och U=0. Som vi kan se var högskolepoängen ungefär dubbelt så tidskrävande för vektorfälten än 
för komplexan, men högre betyg erhålls också.

Det är min förhoppning att vi till nästa nummer kan få in mycket mer statistik så att alla årskurser kan kolla på hur 
tuffa olika kurser och läsperioder är. Skicka in statistik till finform.7@ftek.se !!

µHPHz-värden för LP2
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Gottfridvärden för LP2

Livet under censur ofri under förtryck: 
Mijo Thoresson

Att leva under censur är aldrig en promenad på rosor, men att leva under censur insatt av folk som man aldrig trodde 
skulle ha meningsskiljaktigheter med gör allting värre. Jsjdf jndskf jsenf slögjr srjekd kdsfkle s är  asjndandwl. Asn-
faw  safaw . wald öslj döawodjösldöl asdje  lawjdöls fwöja ldwa jfas mwoaålmös aölsd mwljfä lsaljfölasjlm waflsapjdaw 
wakdnlkans dksankld bra  jafajkawöf aw aöfawnkldnf adfketöfölamsaf sfmaömf . maemf .af öaf.a? Fnaknwfln falk-
wlknfdmaölf .
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Tentastatistik för LP1

Årskurs 1

Årskurs 2
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Tentastatistik för LP1

Årskurs 3
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Nedan följer en sammanfattning av kursnämnden. Har du också fört protokoll för en kursnämnd? Ta då 
chansen och skicka in en sammanfattning till finform@ftek.se så att hela sektionen kan se vad som komms 
fram till! :))

Majoriteten av studenterna är nöjda med kursen. Kursnämnden hade ett stort fokus på de förändringar dis-
tansstudier medfört. Föreläsningarna baserades på färdigskrivna anteckningar som visades samtidigt som in-
nehållet förklarades. Detta medförde att många studenter tyckte det var svårt att hänga med under föreläsnin-
garna. Om kursen hålls på distans nästa gång kommer föreläsningarna förmodligen ges med ritplatta. Ett 
flertal studenter önskade en övningstenta/dugga i kursen för att veta hur de ligger till, men PA anser att det då 
skulle bli för många moment i den läsperioden. Föreläsningarna hölls i realtid, och majoriteten av studenterna 
föredrar det över förinspelade föreläsningar. De flesta av kursens deltagare skriver både att de främst studerat 
själva hemifrån, och att de tror det nya formatet på distans har påverkat deras prestation negativt.

För de av er som börjar känna er trötta på att rida kuk och suktar efter 
en ännu längre och stelare pinne i röven så presenterar sig ditt livs 
stora chans i denna artikel. Denna artikel handlar nämligen om en av 
världens mest förädlade former av sinnesslö byråkrati, närmare 
bestämt paragrafridande. Om konceptet paragrafryttare är okänt 
för dig så behöver du inte oroa dig, den är pedagogiskt uppbyg-
gd (i alla fall jämfört med distansundervisning). Vi kommer 
börja med grunderna genom att förklara vad en paragrafryttare 
är, röra oss vidare och ställa oss frågan “varför skulle jag vilja vara en?” 
och slutligen gå igenom de viktigaste tipsen för att bli en äkta cowboy av 
paragraferna själv.

Till att börja med är det förstås viktigt att etablera utgångspunkten till det 
ämne vi ska diskutera. En paragrafryttare är någon som söker makt och inflytande utan att 
kunna utsöndra en aura av varken visdom eller pondus. Det är någon som söker inflytande över hur andra ska 
sköta sina ensak trots att de inte riktigt bryr sig om deras synpunkter. Känner du igen dig i denna beskrivning 
så är du antagligen en lysande kandidat till att aspa paragrafryttare. Att rida paragrafen bygger på att hamna 
i ett tillstånd av zen med styrdokument och långa skrivelser, att tömma sitt medvetande på alla individuel-
la tankar och att låta de resterande ledas av dokumenten. Dessa koncept kan tyckas vara abstrakta så därför 
så ska vi konkretisera paragrafridande.  Själva konsten och utövandet av paragrafridande grundar sig i två 
stycken principer, att ha en rejäl pinne i röven och att vara ordentligt bajsnödig. Med all denna information så 
börjar bilden av vad en paragrafryttare är att bli klar, men kan fortfarande ställa sig frågan, varför? 
Eran store ledare, 

Kursnämnd Linjär Algebra 
och Geometri 

Hur blir man en äkta 
paragrafryttare?

Har koll på linjären: 
Kursutvärderna för  linjalgen

Paragrafryttareryttare: 
Didrik Palmqvist
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Nu när bilden av paragrafryttaren börjar avslöjas från mystikens dimma så börjar nya frågor att dyka upp, 
“varför skulle jag vilja rida paragrafen egentligen? Det verkar vara ganska oskönt”. Svaret är förstås maktbegär 
och en känsla av överlägsenhet,har du inte detta så bör du omedelbart införskaffa nya skruvar som inte är lösa. 

Nu när alla frågor och funderingar kring vad en paragrafryttare är och varför man skulle vilja vara en är 
undanröjda så kan vi börja prata om hur man blir en.  Att rida paragrafen är inte särskilt svårt men det kräver 
dedikation. Dedikation till att alltid följa de fundamentalt strikta reglerna hos dokumenten som leder dig. 
Dedikation till att inte känna empati till de människor som du vill styra över. Dedikation till att skaffa dig den 
största, stelaste pinnen du kan hitta och sätta dig på den.  Hela konceptet kan inkapslas av det som Theodore 
Roosevelt en gång sa, "speak softly and carry a big stick; you will go far.". Den enda skillnaden är att du vill 
sitta på pinnen i detta fall. Att en riktigt skicklig paragrafryttare kräver att du övar på att manipulera de regler 
som finns inom organisationen du vill kontrollera. För att kunna mygla till sig det man vill från bestämmel-
serna och riktlinjerna som finns inom föreningen du rider så krävs det helt enkelt praktisk övning. Det bästa 
sättet att skaffa sig sådan erfarenhet är att gå med i det närmaste styret du hittar.

Nu har du grunderna för att rida paragrafen så det är bara att själv utforska de stora vidderna cowboy!

När det viskas och mumlas om sådana hemska ord som censur blir jag väldigt illa till mods. Jag har därför 
bestämt mig att mitt ansvar som en fysikteknolog och berätta hur det verkligen ligger till! Sanningen är att 
ingen i denna tidning har en aning om vad de pratar om. Situationen är den bästa den någonsin har varit, alla 
andra är outbildade på frågan. Det finns absolut ingen censur på sektionen eller någonstans. Om så vore fallet 
skulle denna text inte få publiceras i sin helhet. Jag blir väldigt upprörd när jag ser mina medteknologer prata 
om hur deras yttrandefrihet blir inskränkt.

Nu ska jag ta tillfället i akt och nämna alla som begår detta tankebrott. Listan på de skyldiga är Lorem i , 
sum dol, sjasdr , sit amet , conse,, , tetur adipis , cing elit , se ,  do eiusm , d tempor incidi ,unt ut labo , 
e et dolore m , gna aliqua. , Ut enim ad , minim veni , m  quis nostrud , exercitati  och n ullamco labor . 
Det är vårt gemensamma ansvar att frysa ut dessa förrädare från vår ärofulla grupp. Mycket viktigt om 
man vill kalla sig själv för en fysikteknolog i denna vackra värld. 

Jag vill avsluta detta brev med en sista uppmaning att vi alla tar vårt gemensamma ansvar och låter inte dessa 
må jag kalla dem frihetsstörare. Dessa människor är inte att lita på! Det ger mig mycket sorg att dessa männ-
iskor kan få störa den harmoni som finns på sektionen. Det är mycket viktigt att denna utveckling stoppas nu 
och jag uppmanar våra kära ledare att ta i med krafttag för att störta dessa grova tankebrott.

/bekymrad teknolog
 

Brev från bekymrad invånare 

Hur blir man en äkta 
paragrafryttare? Paragrafryttareryttare: 

Didrik Palmqvist
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Top 5 censurerade ord stygg och kunnig: 
Didrik Palmqvist

Nu ska ranka top 55 naughty ord man inte får säga och vi startar listan direkt!

#5 
aoisdaosnaosnaosnaosijalsxjaosijacnsdocijsdcoisjdcosnncoxncoxcnocnaicaoxncaoicaoixcoaixcaoicnaoixcnaoicnaosic-
noacoinacsoinc
#4
aoiscadcpaosjcpasjpaisjdjdjdjdjdjdjSIJAOSIDJALSKAISJAPISJQOISJAOISCJAOISJOAISXOAIJSXOASCOAISJCA-
OSICJASOCIJASCOIJASCOIJACSOIJASCOIJACOIJASCOIJACJCJCJAOIJCOJ
#3
ALDSCJAPSOCAICPAOIJCPAISJCPAJSCPAOCQPOSCAPSJCQPASOCQIDPIPIPO.
#2
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
#1
WEIFJWOIEKWJEOWIEOWIJDWIDJCOISJOIDOIDCWIJDVOWIJDOWIJOWIJCOWIJDCOWIJDOWID-
JCWIDJCIJDWIDJCWODIJCAOIJOIJVOIDJVWIDVWOIDJVWDIVJWIDJVISAOJCOJCAOJOJAOJDAOJDOJ-
DAOJAOJDAOJDOJOJAODJADOJAODJAOJDAOJDOJDAOJDAOJAOJDAOJDAOJDAJSJSJSJSJSJ.sidjoacoaisjoais-
doaisjdoaisaoisjdaoisjdaoisjaoisjaosijd

Jag hoppas att ni lärde er många spännande ord som man inte får säga idag!

Top 5 dart-spelare  En modern D'Artagnan: 
Nordic ice giant

2020 må ha vart ett sorgligt år för Dart, eftersom att det normalt sett är en stor publikfest, men det är å andra sidan en 
perfekt karantänsport! Väldigt passande sport för F-are som gillar att räkna addition snabbt eller för dem som gillar att 
lugna nerverna med öl. På många sätt resulterar denna kombination av alkohol och vassa flygande föremål i en vacker 
gentlemannasport där pondus och respekt står i fokus. För att inspirera fler från vår sektion att börja kasta pil skall jag 
nu ranka de enligt mig 5 hetaste Dart-spelarna!

5. John “The Highlander” Henderson

Denna absoluta topp-atlet visar gång på gång att han gjort det hår-
da arbete som krävs för att hänga med i dart-eliten. The Highlander 
kommer, utan större förvåning, från de skotska vidderna och är i 
mångt och mycket en produkt av hans omgivning. Hans talang är 
svårslagen, och hans dedikation till sitt träningscenter (den lokala 
sunk-puben i Aberdeenshire) är oslagbar. När “Rockin’ all over the 
world” spelas är The Highlander på inmarsch med endast seger i 
sikte.
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 En modern D'Artagnan: 
Ludvig Nordqvist

Top 5 dart-spelare  En modern D'Artagnan: 
Nordic ice giantt

4.  Simon “The Wizard” Whitlock

3. Gerwyn “The Iceman” Price

2. Peter “The Snakebite”  Wright

1. The Mighty Michael van Gerwen

Michael van Gerwen, the mighty, MVG, mighty Mike, oavsett vad du väljer att 
kalla detta nederländska ånglok och oavsett om du hatar eller älskar honom är 
Michael van Gerwen den överlägset mest heta spelare detta decennium. Med 3 
VM guld, 5 World grand prix segrar, 5 premier league titlar och inte mindre än 
totalt 136 (!!!) titlar sedan 2010. Inte nog med det så har han hela 23 stycken 
9-dart finishes. En 9-dart finish innebär att man avslutar ett set med endast 9 pilar, 
vilket är det minsta möjliga, något som de allra flesta dart-spelare bara kan 
drömma om att åstadkomma en gång i livet. När du hör “Seven nation army” vet 
du att dina chanser till vinst är lika små som för att se en bra artikel i FinForm.

Denna exotiska man från den skotska landsbygden har bevisat 
gång på gång, år efter år, att han hör hemma i den absoluta toppen 
i pilkastning. Efter att ha haft många tunga förluster och tappade 
chanser de senaste åren lyckades han i år kamma hem världsmäster-
skapstiteln, något som många fans längtat efter sedan The snakebite 
började kasta pil i diverse skotska pubar på 90-talet. Peter är verkligen 
festens mittpunkt och har alltid olika hårfärger på sin mohawk varje 
turnering, en stark modeikon för självhatande britter. När du hör 
Pitbulls “Don’t stop the party” vet du att ormen är på ingång!

En kallare man är omöjligt att hitta. Denna walesiska vinstmaskin kan 
aldrig räknas bort, en man som inte darrar en millimeter under press. 
Han har bara i år kammat hem World Grand Prix och World Series 
Finals. Han har trots denna framgång potential att växa, om han bara 
kunde fokusera mer på puben och mindre på gymmet. Detta felfokus 
kan ligga i att han är en gammal rugbyspelare, och många fans hoppas 
på denna övergång och att han ska ta tag i sitt liv. Inte helt oväntat är 
det “Ice ice baby” du hör innan han tar sig upp på scen.

The Wizard är en Australiensk kastare med minst sagt magiska 
fingrar. En otursfågel som inte har titlar nog för att bekräfta sin 
talang. Han är nämligen den enda spelaren som inte vunnit VM 
efter att ha nått både BDO och PDCs VM Final. Utöver dessa 
Dart-framgångar har han även släppt låten “Got My Tickets For 
The Darts” och man kan säga att hans talang för artisteri är lika 
liten som hans utgifter på hårvårdsprodukter. Men detta är inte 
låten han bemöter publiken med, utan självklart är det
“Down under” av Men at work.
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Dagens, veckans, årets Månadens redaktör: 
Ludvig Nordqvist

Dagens sextips:
Undvik intim kontakt för att 
minska spridningen av HIV.

Veckans sjukdom:
Coming in hot på plats nummer ett är Covid “corona” -19. Covid har legit I top ända sedan dess pre-release i kina 
under hösten 2019.  Om Covid klarar pressen kommer den snart ha nya rekordet för tid spenderad på plats 1 i veckans 
sjukdom listan. Covid har den här veckan presterat extra bra genom att öka sin utspridning i både Sverige och stora 
delar av EU vilket har lett till fler restriktioner och färre fester. Med ett vaccin på ingång är det nog bara en tidsfråga 
hur länge covid ligger kvar på plats ett, men för stunden kan vi inte annat än applådera covid för dess framgångar. 

Årets boomer:
Som år boomer har Bert Karlsson valts ut. En man med många strängar på sin lyra och ett öga för detaljer. Denna 
maffiga man har ett mål i sikte: att tjäna pengar. Detta gör han på både etiska och oetiska vis. Men resultatet är alltid 
det samma: Bert går därifrån med pengar i plånboken. Genom åren har Bert representerat Sverige i det mesta. I allt 
från politik till musikindustrin har han tillhört sveriges elit. Efter att inte blivit återinvald till riksdagen i valet 1994 på 
grund av diverse skandaler tog Bert en mindre paus från politiken. Trots detta har Bert efter kontroversiella uttaland-
en som att ”Jag blir kåt av semlor” och ”Jag fick magsår av att dricka för mycket blåbärssoppa” nu gjort comeback  till 
politiken med youtubekanalen ”Berts Värld” – där han diskuterar samhällsfrågor och ger sin åsikt på dom.  På Berts 
värld har Bert visat sig vara en kämpe för demokratin, där han ofta pratar om politikers kompetens och att dom ska 
ställas till svar för deras tabbar. En vacker man med ett varm hjärta som säkerligen kommer bli ihågkommen för sin 
goda ton när folk kritiserar honom. 
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Världsperspektiv

2020 review Samhällsvetare: 
Didrik Palmqvist

Nu när 2020 lider mot sitt slut så är det dags att titta tillbaks på det gångna året och se vad 2020 gjorde rätt och fel. Vi 
börjar med att kolla hur världen har förändrats under 2020. Det finns mycket att gå igenom, så håll i hatten!

2020 öppnade starkt med lite klassisk mel-
lanöstern-action då Trump drönar strikade Qasem 
Soleimani. För alla er som använder någon gång 
använt sociala medier vet ni att det här skapade ett 
visst orosmoment, både på dom ljusa och mörka 
sidorna av webben. Det snackades redan i januari om 
en favorit i repris, tredje världskriget. Det här visade 
på att tomma tunnor skramlar som mest då inget mer 
spännande hände.

Men det visade sig att 2020 hade många fler ess kvar 
i rockärmen. Näst på tur var ryktet om ett litet virus 
i en stad i Kina. Många skrattade åt det hela, många 
tyckte att uppståndelsen var överdriven, och fake 
news (dvs inte finform) har felrapporterat under big 
C. Resten vet ni nog.  Corona var en av 2020 main 
selling points och de flesta av oss håller nog med om 
att det inte ledde till mer än uteblivna krök, och mar-
ginellt högre betyg i lp3. 

Man kan tycka att coronas sociala och ekonomiska 
effekter på samhället har varit stora men den mest 
destruktiva påverkan som corona hade var definitivt 
nedstängningen av Tysklands gränser. Denna tragedi 
har kostat människor i hela Sverige ett otal missade 
fester och möjligheter till att konsumera billig alko-
hol. Det var helt enkelt bättre förr.

• Folk har protesterat om mycket i 2020 men jag vet 
inte riktigt vad allt detta har handlat om.

Ännu en gång så visar 2020 att det rör sig om mycket snack 
och lite verkstad när det kommer till det Amerikanska valet. 
Även denna gång så lyckades Bogdanoffbröderna bogga hela 
amerikanska folket och bogga sig till vinsten och bli den 46 
presidenten.

En bra sideplot under 2020 har varit den som handlar om 
huruvida Kim Jong Un hade kastat in handduken eller inte. 
Detta var ett mycket bra sätt att höja spänningen under året 
och som tur är har ju inte den älskade huvudkaraktären fak-
tiskt tuppat av. 

Det enda som har varit riktigt riktigt lit i år är alla skogs-
bränder, bokstavligen. Kanske världens största BBQ 
någonsin, om du är hungrig så finns det nog fortfarande kött 
som är varmt där.

2020 ur ett Chalmersperspektiv
2020 har även inneburit en hel del förändringar för oss på Chalmers och få positiva.

Hemundervisning är en av de större skillnader mot förr för oss studenter och det finns väl en hel del man kan säga om 
det. Tanken var att hemundervisning skulle bli den stora räddningen för studenterna, man skulle kunna ligga kvar i 
sin säng och kolla på föreläsningar och dessutom anpassa plugget efter kröken, tvärtemot det vanliga. Istället slutade 
det med lägre motivation och otypade tentor. 



18

2020 ur ett Chalmersperspektiv

2020 review Samhällsvetare: 
Didrik Palmqvist

Nytt år har gett en ny nollan och vad kan man säga förutom att det var bättre förr. Men nollan som inte är lika bra som 
förr är fortfarande inte det mest allvarliga som har hänt i år på campus.

2020 har varit en lågpunkt för krök på campus som vi sent kommer att glömma. Det tyngsta slaget kom från rektorn 
då han bannade krök på överskådlig framtid.

Final verdict
Nu är det dags att sammanställa allt det som 2020 har att erbjuda och extrahera ett betyg. Den skala som kommer att 
användas för att betygsätta 2020 är FNF-skalan. FNF står för förr, nutid och framtid och självklart så är högsta betyget 
förr, då var det bättre. Sen kommer nutid, det är inge vidare och sist är framtid, då är det riktigt dåligt. Så dåligt att 
man inte riktigt kan föreställa sig det. Allt som allt så får 2020 en stark framtid i betyg, det var helt enkelt ett förskräck-
ligt dåligt år. Tyvärr så kan jag meddela er att ni borde oroa ännu mer för 2021 eftersom 2020 snart är förr och då var 
det bättre.

Finform bryter ny mark Äventyrlig: 
Arvid Andersson

Det mest närliggande men ändå mest främmande lunchstället på campus är utan tvekan Café Canyon. Bara ett sky-
ddsrum bort från Focus ligger serveringen som FinForm nu varit bland de allra första studenterna att besöka, i två 
omgångar!

Personligen blev jag indragen av en skylt som ofta får en på fall, “Baguetter + läsk 35kr”. Sedan Tnoy tog med mig 
och resten av 666-nolan till baguetterian under min första lunch på Chalmers någonsin har det varit en favorit. Så jag 
påbörjade forskar-slalomen genom canyon och nådde slutligen min destination. Men till min stora förskräckelse ligger 
det inte en enda baguette i montern. 

Jag samlar mod inför min första sociala interaktion på flera veckor, och frågar: “Hej, har ni baguetter här?” Trots 
den långa listan på svar jag hade förberett mig mentalt på (“ja” och “nej”) blev jag något överrumplad när hon svarar 
på engelska med en okänd brytning: “I can make one for you”. De var tydligen slut, så med ouppvärmd Hans Ros-
ling-svengelska frågar jag vad det finns för pålägg, och sedan förstår jag knappt hälften av allt hon rabblar upp och får 
falla tillbaka på klassikern kyckling. Och konstigare blir det, för jag får en baguette med kycklingröra på en tallrik och 
hon säger att jag får lägga på vad jag vill från salladsbaren! Så rätt som det är står jag där med en maxad baguette som 
knappt går att stänga, och jag slår mig ner i en bekväm fåtölj vid ett eget bord. 

Det är först när dramatiken lugnat sig lite som jag inser att jag sticker ut från resten av lunchgästerna på det sättet att 
jag aldrig spenderat ens hälften så många akademiska år som någon annan där. Alla pratar engelska och om ämnen jag 
inte förstår. Någon kommer och tjötar med personalen på ett främmande språk som jag förstår ännu mindre. Det var 
en exotisk upplevelse men också helt enkelt en bra baguette. 
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Finform bryter ny mark Äventyrlig: 
Arvid Andersson

Jag fick även intervjua Ludvig som var en av två studenter som tog sig an färden dit tillsammans. 
Vad tyckte du om Café Canyon?:
- Ganska trevligt ställe är det ju.

Hur var viben? 
- Kände mig inte välkommen. 

Upplevde du också att det enbart talades främmande språk?
- Ja, skrämmande. Kände mig inte riktigt bekväm. Men personalen var väldigt trevlig.

Vad åt ni?
- Vi åt allt. Det var en väldigt trevlig buffé. Allt från nudelwok till tacos till fläskfilé med potatisgratäng. 
  På samma visit. Det var big. Bang for the bucks så att säga. 

FinForm kan alltså varmt rekommendera Café Canyon för en exotisk och välsmakande upplevelse! Kan-
ske vågar du mingla med doktorander, professorer eller forskare? 

“Ganska trevligt ställe är det ju.”
“Ganska trevligt ställe är det ju.”

“Det var big.”“Det var big.”

CIA har ingen chans mot: 
Johannes Hjalmarsson

Under rådande coronapandemi, skapad av censur , kan det vara svårt för moster Agnes att få snusk så det räck-
er. I väntan på vaccinet är hon då sugen på att vända sig till hemsidor som censur.com, för att få sin dagliga dos av 
tantsnusk. Tyvärr kan det vara så att Agnes, beroende på var hon bor, inte har rätt att stötta den multimiljard-industri 
som varje dag laddar upp tusentals censur -videor på nätet. Här listas de top 4 ställen där tantsnusk är svåråtkomligt.

4. Ryssland 
Hos vår röda moder i öst får man kolla på så mycket snusk man vill. Detta trots en stor kampanj mot detta skadliga 
medium lett av oppositionen under 2015. Alla involverade i denna kampanj är för övrigt döda, men Vladimir Putin 
nekar all inblandning i de 47 olika bilolyckorna som ledde till dessa dödsfall.

3. Nepal
Sälja? Nej. Äga? Nej! Streama? NEJ!
I Nepal är det inte mycket Agnes kan göra åt sin karantän-boredom. Som tur är så finns det många tempel där hon 
lugnt och med hedern i behåll kan börja sitt liv i celibat, där meditation och yoga kan fylla den tomhet hon tidigare 
känt. Eller ja, iallafall tills det närliggande Kina bestämmer sig för att visa musklerna och invadera Nepal igen.

Kropp och KnoppKropp och Knopp
Sexuellt censurerad: 

Uncle GubsyTop 4 ställen där tantsnusk är svåråtkomligt
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2. Nordkorea
I det dysfunktionella landet Nordkorea är nästan alla former av filmad nakenbrottning förbjuden. Den 
nordkoreanska moster Agnes (몬스터 아그네스) får nöja sig med att kolla på videor där den store ledaren visar upp 
sin sjukliga kropp. Det ryktas dock om att den Norkoreanska eliten dock hellre kollar på bläckfisk-hental från Japan.

1. Fysik teknologsektionens facebook-grupp
Om moster Agnes levde i en värld där Fysik teknologsektionens facebook-grupp är det enda som finns på internet, så 
hade tant Agnes haft det väldigt torrt under pandemin. Hon har svårt att förstå hur det, bland alla dessa inlägg, inte 
går att hitta något som ens liknar 2 betalda plastikopererade skådespelare som sprider en realistisk och sund bild av 
snusk. Av någon anledning så accepteras inte heller de inlägg hon gör med lite egenproducerat material. I ren despera-
tion bokar hon en flygbiljett till Murmansk, Pyongyang eller varför inte Kathmandu? Någonstans måste man ju kunna 
hitta lite tantsnusk!

CIA har ingen chans mot: 
Johannes HjalmarssonSexuellt censurerad: 

Uncle GubsyTop 4 ställen där tantsnusk är svåråtkomligt
Kropp och KnoppKropp och Knopp

J'ai vu un campangol une fois
Le campagnol avait deux pattes
Il avait aussi une serviette
qu'il portait sur sa tête
Il se tenait si seul et triste là-bas
sur une place de la petite ville Borås
Il reste là
à ce moment

Le campagnol de deux pattes Aussi avec deux jambes: 
Le garçon du mouette
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Kodade ord - 
Hur du undviker censur

CIA har ingen chans mot: 
Johannes Hjalmarsson

Kanske världens mest välkända och utbredda censur-operation är Kinas “Stora Brandvägg”. Systemet bygger på att den 
kinesiska staten äger och kontrollerar den infrastruktur som internet bygger på, vilket låter storebror Puh filtrera in-
formationsflödet. Dessa filter blockerar vissa URL och IP adresser, men kan också titta närmare på det användare gör, 
läser och skriver på nätet. Att bara skriva eller läsa in ord som “Tianmen” eller “Dalai Lama” inom filtret kan vara nog 
för att strypa din uppkoppling. 

Det finns många sätt att undkomma denna censur genom proxys och andra mjukvaror som på olika sätt kan maskera 
det du gör på nätet, men väldigt få är tech-savvy nog för att söka sig till sådana medel. Hur ska man kunna prata fritt 
om tveksamma ämnen under dessa omständigheter? Jo, här kommer en Finform-godkänd lista av problematiska ord, 
och ord du kan substituera med:

Staten - Styret
Diktatur - Styrets styre
Demokrati - Finform
Kina - F-Sektionen
Demonstration - Gött häng
Demonstrant - Asp
Offer - Nollan
Död - Trasig
Massaker - Finforms aspning
Mänskliga Rättigheter - Slots för 5kr enhet

Himmelska Fridens Torg - Focus vid lunchtid
Peking - Focus
Hong Kong - Vänstertoan
Hungersnöd - Billys craving
Det Stora Språnget - Sektionens stora Billys craving
Kulturrevolutionen - SAMO-granskningen
Nobels Fredspris - En 3:a på Janalysen

Den Kinesiska Brandväggen - Storebror Sektionsordförande ser dig

Här kommer några exempeltexter, kan du lista ut vad dem säger?

Det goa hänget på Focus vid lunchtid var ett gött häng för Finform och slots för 5kr enhet våren 1989 i Focus på F-sek-
tionen. Det goa hänget slogs slutligen ner av styret natten till 4 juni med ett stort antal trasiga aspar varefter händelsen 
är känd som Finform aspningen på Focus vid lunchtid.

Sektionens stora Billys craving var ett industriellt och agrart projekt på F-Sektionen 1958–1962. Projektet, planerat 
som sektionens andra femårsplan, initierades av styret i tron att det skulle skapa ett språng framåt för sektionen främst 
i form av kraftigt ökad produktivitet. Det stora språnget ledde dock till mycket svår Billys craving, med några få mil-
joner upp mot flera tiotals miljoner trasiga nollan. 

Skicka in din egen text skriven i detta chiffer tillSkicka in din egen text skriven i detta chiffer till  finform@ftek.sefinform@ftek.se  !!!!!!!!

Är du också emot styrets styre och finforms aspningar?
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Kommitéerna skriver till sektionen

FnollK - Top 5 Tips för den trötte teknologen av Näzart

Nu när det nya året närmar sig kan det vara bra att blicka framåt. Nyårslöftet har länge varit ett verktyg för den 
mindre motiverade (F-teknologen i det här fallet) att försöka skapa positiva vanor inför det kommande året. 
För att gå in i 2021 med en viss framtidstro har jag valt att basera denna lista på den tid då covid-19 inte härjar i 
samhället. Så här följer alltså en omfattande lista på saker att lova dig själv till dess att corona is gon. 

5. Gå på pubrunda och gasque Jag minns en tid, då man ohämmat kunde ställa sig i en 100 m lång kö utanför 
Kajsabaren, packade som sillar. En tid då det gällde gerillakrigföring vid gasquens bardisk för att få dricka först. 
En tid då buss 16s enda funktion var att föra hoppfulla teknologer från 11:an och Café Lindholmen till antingen 
Wijkanders eller J.A. Pripps. Den tiden kommer snart komma igen bröder och systrar. 

4. Träffa Mormor/Morfar/Farmor/Farfar Jag är säker på att de saknar dig och att substitutet med distanshäng inte ger 
samma familjära känsla. Ni kan vara säkra på att jag, när corona är över, kommer besöka min farfar Fredrik den förste 
af Meisingseth. Jag hoppas att ni gör detsamma med era biologiska eller icke-biologiska mor- och farföräldrar. 

3. Bli gammal Jag har länge hört historier om en tid då inget tråkigt längre kan hända. En tid då den före detta sittande 
skördar belöningarna från sitt år av slit. Denna tid börjar närma sig, jag hoppas bara att jag har vad som krävs för att ta 
mig igenom den tunga patetaspningen och till slut har tur nog att bli invald i FjolnollK. 

2. Träffa andra sektioner Den enda egentliga anledningen är för att det är roligt att se hur chockerade brobyggarna blir 
när man säger att man inte dricker pripps. 

1. Träffa barnen Ja, det är sant. FnollK kommer 
om några dagar få barn som sedan går på efter 
årsskiftet. Trots att vi snart blir passé hoppas 
vi att barnen vill hänga med oss under hela 
året. Vi vet att nästa års mottagning kommer 
bli bättre än någon tidigare och att ordspråket 
bäst just nu kommer ringa sannare än någonsin 
tidigare. 

Med det vill jag, på uppdrag av FnollK 20, säga 
farväl till sektionen som hängt med oss hela 
det här året. Det här kommer förmodligen vara 
mitt sista ”informationsinlägg” som sittande 
infochef. Vi ses på andra sidan!
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Hälsningar från DP
2020 har varit ett hårt år. Torkan började under våren och har enbart blivit värre 
sedan dess. Först besöksförbud hos farbror Calle och sedan ett nationellt förbud 
mot sammankomster för att förhindra att dumma idéer sprids. Patrullen har 
gjort det bästa av situationen som råder i djungeln och kämpat på trots de 
hinder som varit framför oss. 

Trots dessa annorlunda tider så hoppas DP att ni får många hårda paket nu 
till julen och ett par snapsar så att ni blir riktigt nöjda. Med det sagt önskar vi 
i Djungelpatrullen er en god jul och ett gott nytt år!
SCM

Kommitéerna skriver till sektionen

FOC vs. Corona

Ohoj sektionen!
Efter fler talet be kräftade Corona fall bland fysik tekno logerna, krök förbud deluxe och allmän 
miss är så har sektionens alldeles egna oberoende nyhets källa FOC NEWS beslutat sig för att 
gå till botten med Corona mysteriet och få slut på skiten i denna artikel. Vi har kontaktat PhD 
professor Thomas Johansen från Focorona Institutes, Alabama, USA, som påstår sig hittat mot 
giftet mot Corona. Professor Johansen be rättar att han i sin senaste av handling har upp täckt en 
enkel 3 stegs plan för att bota sina patient er. Plan en ser ut på följande sätt:

       1. För tär billigaste läsken på Campus från Drickomaten

       2. För tär godtyckligt till t          
.............från Focumama

       3. Spela Flipper i minst 1 timma

       4. Du är Focorona fri!!!
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FOC vs. Corona

Kommitéerna skriver till sektionen

FOC NEWS har intervjuat ett fler tal slump mässigt ut valada patient er som har genom gått be han-
dling en:

-“Det var den billigaste och bästa läsken på Campus som jag någon sin har smakat!”, 
   säger Julia Wennerblom.

-“Jag lärde mig att processen går snabbare om man röv häfver läsk en”, tycker Alex Bökmark.

-“YEAH! YEAH! YEAH!”, skriker Mats Richardson.

-“10/10 hade gjort igen”, på står Olof Cronquist.

Glöm inte att håll er upp daterade om Focorona situationen på FOC NEWS hem sida https://focuma-
teriet.wordpress.com/, objektiv (& o censurerad) nyhets rapportering sedan 1854, och sprita händer-
na innan ni spelar flipper! Vill du be ställa denna super kur hem? 
Mejla då illa kvickt foc.ordf@ftek.se (lagret är be gränsat).

V.E.S. Jesus

Under der Reichsadler svarta vingar Clever mit Farben: 
Alexander Körner

...Vilken FÄRG?!!
   VIT!

Det är lätt att blint attackera censurens auktoritära påhopp, men 
trots dess påtvingade begränsningar på ett fritt samhälle, kan den 
ha en ovärderlig funktion. Ni har säkert, precis som jag, känt av 
de högerextrema vindarna under hösten. Det började som bekant 
redan på mottagningen, under det högaktade evenemanget 
“Rocken”. När det kom till Kemi-sektionens tur att uppträda ställ-
de sig plötsligt en Grand Wizard från KKK på scen, kort därefter 
började bandet spela. Föga förvånande började Ku Klux riddaren 
direkt att sprida sitt budskap i en cover på Magnus Ugglas “Kung 
i baren”, där refrängen i vit-makt tolkning blev “...då finns det 
ingen som tar en, man är KKK i baren…”.
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Under der Reichsadler svarta vingar Clever mit Farben: 
Alexander Körner

Tyvärr är det inte bara på Kemi som dessa ideologier fått fäste, utan även i vår 
egen sektion har liknande toner satts i klang. Det mest påfallande måste vara 
när FIF försiktigt rekryterade till sin alldeles egna Realm av NightHawks och 
Klukarder, detta kom i form av inbjudan till “Spökboll”, däremot tror jag vi alla 
kan se igenom denna fasad. Baserat på bilden de la upp är det uppenbart vilka 
sorts “Spöken” de refererade till.

Det är med dessa händelser som bakgrund jag ber er iaktta censurens roll på 
Chalmers och i samhället. Vill vi att KKK ska fortsätta att helt fritt sprida sitt 
budskap? Efter denna omskakande höst av hatbrott har jag full förståelse för 
styrets beslut att i fortsättningen granska alla inlägg på Facebook, kanske borde 
fler sektioner överväga detta?
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Finform hör dig...
"Varför kostar en bofink 30 kronor?" 
-Citrus
 
"Den 14:e november skickade jag `Jag är kåt` till 
Gyvers mamma med en passande bild." 
-Mumin

“Bondage är bra men lite tajt” -Vägknöl

*Romeo med mumin runt sin hals*
-"Det är aldrig man får ligga..."
 
“Men… Allting kan bli värre”- Ulf Gran

”Det finns en skattgömma med porer någonstans!” - 
Carin, gällande insikten att ExpFys 2-examinatorns 
extremt högupplösta porträttbild nog hör till en hel 
fotosession

“Jag har aldrig sagt detta, det är inte ett citat”- Axel 
Flordal

"Jag förlorar hellre ett finger än skriver janalysten-
tan"- Viktor "Torsken" Skott

“Jag kommer ju inte va glad, men jag kommer ju inte miss-
lyckas, och det är väl vad F handlar om” - Mijo

“Tnoy är så gosig att krama” - Urinatorn

“Carole Baskin, vilken jävla milf !” - Battulga %censurera 
milf?! 

"It is now time for a break. I think it is very important 
that you have a break of 15 minutes. However I will just 
do these two slides, because they will be important to the 
question I want you to think about during the break. It 
will take about 3 minutes." 10 minuter senate. "Okey we 
now take a break of 10 minutes. See you 20 past". TIF181 
Science, Entrepreneurship and innovation

“Jag kommer att förstöra det här hålet.” - Lowe

"Jag hörde just det mest högljudda sex-stönet i mitt liv!... 
Jag måste
fan gå och kolla!" - Rasmus, 6 timmar kvar till deadline

“Nära skjuter ingen hare” - Markus
“Nej för harar kan inte skjuta” - Lowe

Skicka alla roliga citat och övrigt intressant material till finform@ftek.se

...och ser dig!
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