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3LP0 ...du värnar för oberoende journalistik

Hej nollan, och sektionen!
Hoppas ni haft en trevlig sommar och att ni hunnit 
vila upp er inför höstens studier. Själv har jag spen-
derat sommaren med lite sommarkurser och välbe-
hövligt avkopplande i hemstaden Vänersborg. Men, 
medan det har sin charm att somna när fåglarna 
börjar kvittra på morgonen så skall det bli skönt att 
komma tillbaks till rutinerna. Nu gäller det bara att 
förbereda sig mentalt också inför kurserna. 

Jag vill även passa på att välkomna er nyantagna till 
Chalmers och till Fysikteknologsektionen. Vi har en 
speciell höst framför oss, jag är däremot säker på att 
det kommer bli en grymt kul men även en mycket 
givande tid för oss alla. Jag hoppas att ni har haft 
det kul hittills på mottagningen, och att denna tid-
ning (med texter som bör tas med en nypa salt) ger 
er någon form av glädje. Detta nummer av Finform 
tillägnas er. 

Fridens liljor,
Oscar Nilsson, chefredaktör

      Ledare         Ledare
 



4 ...du gillar att få migrän när du läser

         Topp 3 toaletter på Focus
  

Skitrolig:
Didrik Palmqvist

#3 Mittentoan
Mittentoan är absolut sämst, förklarar sig självt. Nästan så dålig att man vill spy.     

Nu när ni börjar på sektionen så kommer ni börja använda vår local Focus. Det finns mycket kul man kan 
göra där, men det viktigaste av allt att ha koll på är vilka av de tre toaletterna man ska använda, och vilka man 
ska undvika. Följer ni denna listas rekommendationer så kommer ni alltid få en trevlig upplevelse på Focus. 

#1 Högertoan
Högertoan gör sig förtjänt av titeln som Focus bästa toalett med råge. Med en hemtrevlig 
doft och skinande rent golv som så känner man omedelbart att man har hittat rätt. Den 
härligt rustika dörren inger förtroende och lugn. Kort sagt är högertoan skitbra.

#2 Vänstertoan
Vänstertoan är en värdig toalett men inget särskilt. Helt okej att däcka på men 
bättre finns det. 

Kostnadsfri privat vuxenutbildningKostnadsfri privat vuxenutbildning

Lär dig att redan innan tentan går veta vilket betyg du Lär dig att redan innan tentan går veta vilket betyg du 
kommer få. Under kursens gång kommer du lära dig kommer få. Under kursens gång kommer du lära dig 
att betygspå med väl beprövade metoder som astrologi, att betygspå med väl beprövade metoder som astrologi, 
spå i botten på ölburken, kristallkulor och spå i spyan. spå i botten på ölburken, kristallkulor och spå i spyan. 
Med den här kursen i bagaget kommer plugget inte vara Med den här kursen i bagaget kommer plugget inte vara 
något problem och du kommer kunna konkurrera ut något problem och du kommer kunna konkurrera ut 
lokala spådamer som extraknäck vid sidan av plugget.lokala spådamer som extraknäck vid sidan av plugget.

Nyhet - 15hpNyhet - 15hp

             Betyg-spådom
             Betyg-spådom



5LP0 ...du nöjer dig med att läsa 5 tidningar om året

Kära sektion, här sitter jag igen framför tangentbordet, 
denna gång för att skriva min sista text till FinForm.

I skrivande stund har jag ungefär 793 tabs uppe i 
Chrome för att få in de sista referenserna och till sist 
bli klar med min exjobbsrapport. Det är lite mer än 
en vecka sedan jag presenterade mitt exjobb, och för 
ett par dagar sedan trillade ladokmailet för den sista 
avklarade tentan in. Men självklart ska det prokrastin-
eras in i det sista, vilket får ske genom denna text.

Det har varit sex och ett halvt år av stress, slit, all-night-
ers och ångest. Men också sex och ett halv år av en-
gagemang, nattliga äventyr, underbara relationer, och 
historier som är allt för dumma och olämpliga för att 
skriva ner i en tidskrift som ska publiceras. 

Jag började min Chalmersresa som en spröd 17-åring 
med rosa hår, pendlande fyra timmar om dagen och 
var med i en teater på annan ort. “Äh hur svårt kan det 
vara?” tänkte dum-Lina anno 2013. Ganska jävla svårt 
kan jag meddela. Det kanske inte kommer som en 
chock för er läsare att jag kuggade mina första två ten-
tor, men det tog ganska hårt på mig just i den stunden.

Men med Janas tal till sektionen tog jag mig upp på 
hästen igen. Jag ska inte ljuga, det var inte precis som 
att jag började sätta 5:or i allt direkt efter. Men efter en 
flytt som drog ner min dagliga resa från fyra timmar 
till ungefär en kvart, och från det oändliga stödet från 
nära och kära så tog jag mina omtentor i januari. Jag 
ska inte tråka ut er med mina fullständiga studiere-
sultat, men det har varit en berg-och-dal-bana genom 
större delen av utbildningen. Om jag dock får ta till-
fället i akt vill jag ändå skryta om att jag fick 30/30 på 
min sista inrapporterade tenta (Quantum Mechanics), 
så tro mig, saker blir bättre.

2015 valdes jag in som Nolluppdragschef i FnollK, och 
där fick jag min försmak för att sitta i kommitteér. Ett 
härligt gäng på sju personer, som alltid kommer att ha 
en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Jag kommer nog 
aldrig glömma den kvällen där vi skulle grilla ett par 
dagar innan mottagningen för att komma bort från 
stressen. Vår ordförande säger skämtsamt till vår Öh-
vrigt, “om du simmar över dammen gör jag det också”. 
Sagt och gjort hoppar han i, och stackars ordförande 
får hoppa efter. Några vidriga kallsupar i en inte så 

fräsch damm senare klättrar de upp på andra i sidan i 
dyngsura overaller. “Vad fan går ni på?”, frågar några 
parkbänksalkisar. “Teknisk Fysik!” får de som glatt 
svar.

2016 åkte resan vidare till SNF, vilket jag bestämde 
mig för att söka ungefär 30 minuter innan inval eft-
ersom de saknade en matansvarig. Som matansvarig 
satt jag för det mesta längst bak på mötena och slängde 
in kommentarer här och var, och planerade inköp och 
matlagningsschema inför cocktailpartyt varje läsperi-
od. Vilket jag självklart skötte med bravur. Förutom 
att jag köpte in någon kilometer plastfolie totalt, eller 
den gången då vi insåg att två personer utan körkort 
inte kan åka till Axfood och handla, eller alla andra 
dumma saker som jag säkerligen förträngt. Det var 
dock året som vi fick bort Erland från programmer-
ingskursen, så jag skulle säga att det var ett väldigt fint 
år ändå.

Året efter var det styret som gällde, där jag satt som 
Lands-Mommy (Vice Ordförande). Femtioevla inci-

         Farväl sektionen,
  it's been a wild ride På Chalmersålderns höst:

Lina Hultquist



6 ...du hade kunnat hitta på roligare anledningar än vi

denter som avlöste varandra, men den som var 
lustigast, i alla fall i efterhand, var nog vår kära 
nattvandrare. En herre som läste kvällskurser på 
GU för att få access till fysikhuset. Det började 
oskyldigt nog med att han ville ha ett skåp, till att 
han stal godis från små barn (okej, okej från No-
llan, men typ samma sak). Sedan anklagade han 
studenter för att droga folks matlådor (vilket vi 
själva inte skulle märka av, då vi är så “unga och 
energiska”) och sov lite här och var på skolan. Bis-
arrt och skitjobbigt just då, bisarrt och skitlustigt 
nu i efterhand.

Efter detta blev det lite lugnare, men efter en kupp 
för att välja in 42 redaktörer i FinForm år 2018 blev 
jag även fast här. Utöver detta har det varit institu-
tionsråd, jag har suttit i gruppen som utvecklade 
det nya masterprogrammet “Physics”, jag har tagit 
en och annan fika med Jana och jag har fått se se-
ktionens utveckling, tillsammans med min egen.

Det har varit mycket, väldigt mycket. Men om jag 
skulle få en chans att göra om allt igen hade jag 
inte gjort något annorlunda (förutom pendlingen 
möjligtvis, det var ganska dumt). Engagera er i det 
som verkar kul, låt det ta den tid det tar, glöm inte 
att ta lediga dagar för att vila ut och låt inte neder-
lag definiera er, allting löser sig alltid till sist.

Med detta vill jag tacka alla som har gjort denna 
tid på Chalmers så underbar som den har varit, 
ingen nämnd, ingen glömd, och lämna er med ett 
citat från Petter Miltén.

“Aspa allt, sök hjälp”

Puss och kram (och farväl)
Lina Hultquist 

På Chalmersålderns höst:
Lina Hultquist

         Brev från PA
 

Jonathan Weidow - F
Välkommen!

Oavsett om det är ditt första besök på Chalmers eller 
om du studerar här sedan tidigare vill jag hälsa dig 
välkommen till ett nytt läsår! Efter en minst sagt an-
norlunda vår är det dags att se fram emot en höst som 
förhoppningsvis går lite mer mot det normala.

I föregående nummer av Finform nämnde jag att 
läsperiod 4 trots allt var den period som var minst 
känslig för en distansomställning men att jag inner-
ligt hoppades att campus skulle öppna till hösten och 
alldeles särskilt till mottagningen. Det verkar som 
om mina önskningar delvis uppfylls med en mottag-
ning som sker fysiskt, om än i något förändrad skep-
nad mot vad som normalt sker. Utöver det så får vi ge 
delar av undervisningen på plats även om föreläsnin-
gar, räkneövningar och räknestugor generellt sett får 
fortsätta att ges över Zoom.

Personligen föredrar jag att ge undervisning på plats 
jämfört med att ge den över distans. Något av det 
roligaste jag vet med mitt arbete är den spontanitet 
som uppstår i klassrummet, något jag är övertygad 
om främjar lärandet. Det digitala formatet har också 
förutsättningar till detta men det krävs både erfaren-
het och uppfinnesrikedom. I läsperiod 4 fick jag själv 
chansen att undervisa på distans genom en kurs i mät-
teknik för blivande ämneslärare i teknik. Istället för en 
EP-laboration fick studenterna göra en hemlaboration 
där de skulle modellera den konstanta hastigheten en 
fallskärmshoppare uppnår. Det är min förhoppning 
att jag med detta i bagaget kommer att kunna ge den 
kommande upplagan av Fysikingenjörens verktyg, 
den kurs jag har förmånen att få ge i höst, på ett full-
gott sätt.

Vi vet inte alls hur länge det kommer att vara fortsatta 
restriktioner kring undervisningen på Chalmers eller 
i samhället över lag. Med det i åtanke är det klokt att 
försöka skapa sig en normal vardag baserat på rådan-
de omständigheter. För dig som är ny student blir det 
extra viktigt att ta del av de sociala arrangemangen 
som ryms inom mottagningen för att knyta kontakter 
vilket i förlängningen borgar för en roligare studietid. 

(Programansvariga)



7LP0 …du känner dig dum

         Brev från PA
 

För dig som erfaren student finns det stora möjligheter 
att engagera sig i faddergrupper, vara sektionsaktiv 
eller på annat sätt nätverka även på distans.
Jonathan

Julie Rowlett - TM
Hej Allihopa! 

Välkomna till Chalmers och/eller välkomna tillbaka! 
Jag hoppas att ni har haft en bra – om än annorlunda 
– sommar! Vad har ni gjort? Är ni nyfikna på att veta 
vad en programansvarig gör? I mitt fall… matematisk 
forskning! Jag har jobbat med mina forskningskomp-
isar från (nästan) hela världen för att lösa problem, 
flest inom geometri och analys, med lite sidospår i 
spelteori och dess tillämpningar. Jag gick till flera for-
skningsseminarier 'in the clouds' (dvs online) och ska 
prata på en av dem 27:e juli. Det kan vara svårt att 
förklara precis vad jag sysslar med, för man behöver ju 
läsa matematik i flera år för att kunna forska (dvs kan-
didat+master+doktor). Men det finns ett öppet prob-
lem ni alla kan förstå… Nu tar jag det på engelska! A 
positive integer is called perfect if it is equal to the sum 
of all of its proper divisors. For example, 6 = 1+2+3 is 
perfect. So, here’s my question: are there any odd per-
fect numbers? No one in the entire world knows the 
answer! If you’ve finished all your homework (priority 
#1! Before heading into research, one must study dili-
gently at university!), and you’re bored, you can search 
for the elusive odd perfect number… Is an odd perfect 
number like this pink unicorn kitten – pure fantasy? 
Or do they actually exist?



8 ...du insett att 5G orsakar corona

         Dejta en Phadder?
  

Couple coach:
Alexander Körner

Ny stad, ny skola och nya vänner. Det är mycket som kan komma att förändras när du, Nollan, börjar dina stud-
ier på Chalmers Tekniska Högskola. Något som däremot består är den ungdomliga, otämjbara, sexualdriften. 

Om ni, precis som jag, endast börjat plugga för att få ligga så kan det va bra att veta att tiderna har förändrats. 
Det går inte längre att gå upp till första bästa tjej eller kille på stan å säga "Tjoo katt, jag kommer vara ingenjör 
snart å tjäna fett med cash. Vill du följa med upp till mitt tredjehandsuthyrda rum?". Idag, när varenda jävel ska 
utbilda sig, så är inte Chalmers-kortet lika effektivt.

Så, hurdan ska Nollan agera för att tillfredsställa sina kroppsliga behov? En strategi är att se till sina överord-
nade, phaddrarna. Dessa kan, trots sitt stoiska beteende, under särskilda omständigheter bemöta Nollas omät-
tliga behov av kärlek. För att lyckas med denna förföring krävs tålamod, phaddrar ser generellt på en relation 
med Nollan som ovärdigt, rent av smutsigt.

Viktigt att ha i åtanke är den rådande maktbalansen, använd den till din fördel. Phaddrar känner ofta en stun-
dom obefogad överlägsenhet gentemot Nollan, tack vare deras beskaffade kunskap och erfarenhet av livet som 
akademiker. De har också en berättigad roll som vägledare under Nollans första veckor. Med detta tillkommer 
en känsla av ansvar som lätt kan utnyttjas av en kärlekskrank Nollan. Det görs mest effektivt genom att överdri-
va alkoholens påverkan på kropp och sinne. Uppfattas Nollan som inkapabel att av egen befattning ta sig hem 
så är det inte omöjligt att Phaddern i fråga erbjuder sovplats. Halva inne.

Det finns förstås mer subtila vägar till en Phadders hjärta. Ett försök att imponera kan enkelt leda till åtlöje 
utan särskilda åtgärder. Viktigt att förstå är att Phaddrar ser sig själva som bättre människor än vanliga dödli-
ga, såsom proletariatet och ekonomer. Det krävs alltså lite smicker från Nollans sida. Efter komplimanger på 
Phadderns enastående intelligens och sociala kompetens kan Nollan själv börja imponera. Ett säkert kort är att 
nämna sina betyg från gymnasiet, gärna i kombination med sitt högskole-
provsresultat. Andra meriter är körkort och egen lägenhet.

Det intrikata inre hos en Phadder går förstås inte att kartlägga på bara en 
artikel, det finns många faktorer som spelar i ett möte mellan Nollan och 
Phadder. Det viktigaste att ta med sig är att inte vara rädd för Phaddrarna, 
de må verka som de perfekta studenterna och människorna, men inuti 
varje Phadder finns en liten Nollan som osar av osäkerhet.

         Milli-HP-Hertz Pionjär:
Mijo Thoresson

Milli-hp-Herz eller mhpHz är en enhet för att uttrycka mängden tid som lagts ner på en kurs per erhållet hög-
skolepoäng för kursen. Det hade varit intressant att veta hur många mhpHz de olika kurserna på F (och TM) har 
för att sammanställas i ett senare nummer av Finform. Vi behöver er hjälp. Vill ni hjälpa till att skapa en framtid 
med mhpHz som vedertaget begrepp, skicka in hur många timmar ni lagt på en kurs till finform.7@ftek.se. Är 
ni riktigt taggade kan ni skicka in hur många mhpHz en kurs hade för er. Vi ser fram emot all fin statistik!



9LP0 ...the shrek-crocs stay on during sex

Hej hej nollan, F6 här!
 
F6 är ett gäng med goa gubbar (och Tösa) som arbetar för att ni ska få uppleva sittningar 
utan matro och festligheter med både dans och hålligång. Med andra ord så är det vi som 
kommer arrangera posttenta-festligheter (ET-raj), Gasque-sittningar och Gasque.
 
Men "Vad är en Gasque-sittning?" tänker du då. Jo, det är det du får då du korsar Nobelmiddagen, ett gre-
kiskt bröllop och Nordens Ark. Efter sittningen så är det Gasque. Detta innebär blinkande ljus, hög musik, 
goda drycker och möjligheten att svänga på både höfter och stjärt. Partajandet på Gasquen fortsätter fram till 
klockan 03.00 då "Stad i ljus" traditionellt spelas på högsta volym och följs upp av en chockerande händelse 
då ljuset tänds och vi kommer tillbaka till verkligheten. Denna verkligheten är dock i nuläget lite mer dyster 
än tidigare år. Det hindrar dock inte oss i F6 från att försöka hitta nya sätt för er att släppa loss.
 
Ha det gött, ses i dimman!

         Hälsning från F6

Kropp & KnoppKropp & Knopp
Sexuellt oerfaren:

Samuel Rydz Wullens
Ännu ett läsår har börjat på denna fantastiska sektion, och detta innebär såklart att det kryllar (i den mån Cov-
id-19 tillåter) av små nolan i alla Chalmers fuktiga vrår och skrymslen. Och som varje år finns det frågor som 
kanske nolan inte vågar ställa, som: “Vem är Tnoy?”, “Varför får jag onda blickar när jag lovordar pq-formeln?” 
eller “Hjälp, varför luktar mitt underliv Slots Guld 5.9%?” 

Dessa frågor kommer nolan självklart själv hitta svaret på förr eller senare, men för säkerhets skull har jag här 
slängt ihop svar på vanliga frågor och funderingar som nolan kan tänkas ha.

 “Hur kan jag skydda mig från könsjukdomar och graviditet ?”
Det är allmänt känt att det bara finns ett preventivmedel som skyddar mot 
både graviditet och könssjukdomar, nämligen att dagligen be till vårt egna sky-
ddshelgon Dragos. Kondomer, p-piller och trådgalgar kan kännas lockande, 
men kom ihåg: “När du Dragos dagligen tillber, plågar dig graviditet och HIV 
inte mer!”. Men inte ens Dragos kan hjälpa dig om du snuskat med en petrole-
umbaserad phallus i Raum, fråga bara DP 19-20....

“Hur ska jag hinna äta hälsosamt 
under mina studier/mottagningen?”
Det är viktigt att man, för att ge sin kropp den energi den behöver, följer Finforms 
vetenskapligt framtagna tallriksmodell, nämligen att en nyttig måltid ska ha 3 lika 
stora delar, som i sin tur alla ska vara en tredjedels baguette. Om ni tvivlar på Fin-
forms vetenskapliga metoder finns det även ett känt Dragos-rim som kan stödja 

denna modell: “Om Dragos inte vid var mål äter en baguette, mår han dåligt-uette”.

Nolan kan nu på egen hand utforska djungeln i Johanneberg i jakt på föda, men jag kan själv rekommendera 
Beguetteria No.1 eller Gunillas Baguetter, som för bara 65% av CSN kan se till att du varje dag följer Finforms 
tallriksmodell och håller hälsan på topp!
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“Jag ritade lite snusk på mina svarspapper på tentan, behöver jag oroa mig?”
Det här låter helt normalt och du behöver absolut inte oroa dig. De flesta har 
nog under en tenta ritat lite tentakel-hentai eller gregorianskt folksnusk, antin-
gen som en del av lösningen eller till och med som svaret på en uppgift. Om 
man ritar extra saftigt snusk eller bifogar bevis till dessa promiskuösa tecknin-
gar kan man till och med få bonuspoäng! Eller bli åtalad för sexuella trakass-
erier vem vet...

Har du pinsamma, snuskiga eller rent ut omoraliska frågor du vill få besva-
rade? Skicka dina frågor till finform.2@ftek.se!

Sexuellt oerfaren:
Samuel Rydz Wullens

         Nollans guide till Pubrundan
  legend eller verklighet? Gammal (och vis?):

Arvid Andersson

I nollmodulen har ni kanske sett att mottagningen brukar innehålla en Pubrunda. Det handlar då inte om att 
hela klassen dragit ut för att erövra Göteborg, allt håller sig faktiskt på Chalmers! Liksom vi har vår sektion-
slokal Focus där vi får göra nästan vad vi vill, har de andra programmen liknande lokaler. (Många med klyftiga 
namn). Fyra gånger om året kommer alla till liv samtidigt, omvandlade till pubar! Så samla alla dina chalm-
ers-vänner och ge er ut på äventyr för att hitta er favoritpub! 

Olyckligtvis för alla glada chalmerister så har världen drabbats av en pandemi, som inte ens Dragos kunde sky-
dda oss från. Vi får därför längta lite innan vi får gå på pubrunda igen. Men ni kan vara säkra på att det kommer 
vara ordentlig feststämning så fort situationen lugnat sig! Och då kan ni komma tillbaka till den här texten för 
inspiration. 

Som nollan medför pubrundan dock alltid ett uppenbart problem. 
 "Hur ska man hitta till alla pubar? Vilka pubar?
  Det är svårt som det är att hitta till alla lektionssalar!" 

    Därför har Finform sammanställt: Nollans guide till pubrundan!

När är pubrundan?

Första torsdagen i varje läsperiod!

Gilla Chalmers Pubrunda

                   på Facebook!
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1 Focus: Det är ju vår pub!! Enligt många (på F och TM) den trevligaste puben. Har också 
vunnit pris för bästa puben på pubrundan för bara två år sedan! Här finns det stort utbud 
av dryck, bra mat och många sittplatser. Också förmodligen där man har störst chanser att 
träffa på bekanta, eller skaffa vänner som du kommer träffa igen! Focus brukar också erbju-
da ett mindre dansgolv, perfekt för om ni är ett halvstort danssuget gäng. 
Kötid: 3/5 Stämning: 4/5Stämning: 4/5  Mums: 5/5Mums: 5/5 

2 Basen: Här hittar man ofta likasinnade människor på en trevlig pub, som också har ett 
utomordentligt dryckesutbud! Med en ölbar som brukar innehålla onödigt många olika 
ölsorter, och en drinkbar med hög kvalitet gör dem ingen besviken. För att optimera din 
pubrunda, gå till Basen när ni är hungriga! Det säljs nämligen hamburgare i kön. Sedan 
när ni kommer in, mätta och belåtna, kan ni avnjuta er goda dryck i en av de väldigt många 
sofforna. Kanske lika bra som Focus! 
Kötid: 3/5 Stämning: 4/5Stämning: 4/5  Mums: 5/5Mums: 5/5

3 Kajsabaren: Kalle-Anka-fantasternas pub, som nog är skolans finaste pub. En riktigt mys-
ig pub, snyggt inredd och med högklassig mat. Här måste man räkna med lång kö, men när 
man väl kommit in så vill man inte ut. Alltid fullsatt, och alltid bra stämning. Kajsabaren 
är ett ställe man vill uppleva medans man fortfarande är vid sina sinnens fulla bruk. Kom 
alltså inte hit när du vinglar runt i dimman och letar efter dansgolv! 
Kötid: 5/5 Stämning: 5/5Stämning: 5/5  Mums: 5/5Mums: 5/5

4 Hubben: I smurfpuben lockar man med två unika saker! Karaoke och våfflor precis vid 
kön. Våfflor i kön brukar vara väldigt smarrigt, särskilt eftersom kön brukar vara lång. Ka-
raoke kan ju vara kul även om man inte själv är den som sjunger! Hubben brukar vara ett 
populärt turistmål med bra kvalitet på det mesta. Men om man inte är karaokesugen så kan 
man fundera på om köandet är värt det? 
Kötid: 4/5 Stämning: 3/5  Mums: 3/5

5 Zaloonen: En genomgående bra pub. Hamburgare precis runt hörnet, bra stämning och 
bra dryckesutbud. Om ni ändå far runt borde ni åtminstone gå dit och ta en titt. Men kön 
brukar vara lång, och trots att Zaloonen är bra på alla sätt, är den kanske inte exceptionellt 
bra på något. Så när ni står med hamburgare i handen och kollar på kön, fundera på om ni 
orkar vänta! 
Kötid: 4/5 Stämning: 4/5Stämning: 4/5  Mums: 3/5

6 Winden: Lite samma problem som Zaloonen, att de inte har något minnesvärt att locka 
med! Men med typiskt mycket kortare kö än Zaloonen, så är Winden en lysande pub att 
besöka. Bra stämning, bra dryckesutbud. Ett självklart besök! Det ligger också väldigt nära 
fysikhuset där vi bor. 
Kötid: 1/5 Stämning: 3/5  Mums: 3/5

7 Golden I: På norra utkanten av skolan hittar man den röda mattan fram till James Bonds 
pub. Även här kan man ofta avnjuta en hamburgare i kön om man är hungrig och/eller kall. 
Här brukar man kunna räkna med mer klubbig stämning, med ett av de populärare dans-
golven och bra lounge-soffor. 
Kötid: 3/5 Stämning: 4/5Stämning: 4/5  Mums: 2/5

Gammal (och vis?):
Arvid Andersson

...du kan ha överseende för vår underliga humor
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8 GT Spritis / Fort NOx: Kemisternas tillhåll brukar bjuda på mer disco-feeling! Kemist-
erna är kända för sin kärlek till snabb och dansvänlig musik och festlig belysning. Man får 
också två pubar till priset av ett! Samma kö leder in till en korridor där Fort NOx ligger till 
vänster, och GT Spritis till höger. Blir det dålig musik på ena stället, så gå till det andra! De 
bjuder också på lustiga shots om man behöver påfyllning för att dansa mer. 
Kötid: 2/5 Stämning: 4/5Stämning: 4/5  Mums: 3/5

9 Tågvagnen: Om du tycker att det verkar konstigt att ha en tågvagn ståendes på skolan, så 
har du helt rätt. En väldigt konstig grej att ha, men vilken partystämning man kan få där 
inne! Här bjuds det på smarriga blåbärsshots och det minsta men kanske mest stämnings-
fulla dansgolvet på Chalmers. Tyvärr får det inte plats jättemånga i en tågvagn och därför 
kan det bli en del köande. 
Kötid: 4/5 Stämning: 4/5Stämning: 4/5  Mums: 4/5Mums: 4/5

10 Gasquen: Gasquen är ju Chalmers egna nattklubb, och som man kan ana är det också 
den ultimata danslokalen. Stort och ofta välfyllt dansgolv, som bara blir mer och mer lock-
ande ju längre kvällen går. Vattenglasen står uppradade till alla som dansat och det serveras 
fantastiska nachotallrikar. Gå dit och dansa, eller sätt dig på en av många sittplatser tills du 
råkar hamna på dansgolvet ändå! 
Kötid: 2/5 Stämning: 5/5Stämning: 5/5 (dans) Mums: 3/5

11 V-entrén: Nere på snobbens nedervåning brukar V-teknologerna hänga i deras festliga 
Verum, som kan vara i riktig partystämning. Men under pubrundan flyttar de ut och tar 
över ett enormt öppet utrymme och förvandlar det till dansgolv! Så gasquen möter tyvärr 
sin överman eftersom V bjuder på nattens största dansgolv. Ju större sällskap ni är desto 
bättre! Här finns det plats för alla, men risken är att det stora rummet känns tomt, bara för 
att det är så stort! 
Kötid: 1/5 Stämning: 3/5  Mums: 2/5

12 Röda rummet: När ni är hos V, så har ni kommit halvvägs till röda rummet. Man måste 
nämligen först in hos V, och där nere börjar nästa kö. När man tröttnat på dansandet gör 
man helt rätt i att ta sig in i röda rummet, och slappna av med riktigt bra atmosfär och en 
grym pubkänsla. Lagom litet och snyggt inrett. Stämningsfullt!!
Kötid: 4/5 Stämning: 6/5Stämning: 6/5  Mums: 1/5

13 Café Bulten: Bulten är ett café som serverar kaffe till morgontrötta teknologer året runt, 
men de gör även sin roll och ställer upp under pubrundan! Inte ett ställe att gå till och 
dansa, men Bulten bjuder på en unik blandning av pub- och café-känsla. Ett koncept som 
varit mycket populärt, och tyvärr därför orsakat många långa köer. Men om du gillar att ta 
en fika med vännerna i vanliga fall, så kan du nu göra det med en härlig twist! 
Kötid: 5/5 Stämning: 3/5  Mums: 3/5

14 J.A. Pripps: Inuti kårhuset ligger en restaurang som också ställer upp för att bidra till 
pubrundekvällen. Inte öppet fram till natten, men ett bra alternativ om man vill tjuvstarta 
pubrundan med god dryck och proffsig mat. Lite dyrt för en student kan tyckas, varför man 
ofta hittar Chalmers äldre befolkning här. 
Kötid: 0/5 Stämning: 2/5  Mums: 5/5Mums: 5/5

Gammal (och vis?):
Arvid Andersson
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15 Wijkanders: Borta vid våra ekonomiskt lagda vänner ligger Wijkanders, som helt en-
kelt är en ganska fin restaurang. Egentligen fyller den nästan exakt samma plats som J.A. 
Pripps, med bra mat och även lite alkoholhaltiga alternativ på menyn. Gå hit och ät middag 
om ni känner att pengarna räcker till, men om ni letar efter pub-känsla så finns det bättre 
alternativ. 
Kötid: 0/5 Stämning: 3/5  Mums: 3/5Mums: 3/5

16 Pig ‘N’ Whistle: Låt mig lägga ett varningens ord. Om du inte redan står utanför Pig ‘N’ 
Whistle, eller har bestämt dig för att besöka varenda pub, så ligger det bara för långt bort. 
Men om ni ändå är där! Ett väldigt trevligt ställe, ja, helt enkelt en bra pub. Grejen är att 
väldigt många av Chalmers studentbostäder ligger precis bredvid, och därför får den vara 
med på listan. Beroende på hur klar i skallen man är så kan en hyrd elsparkcykel vara pre-
cis vad man söker för att ta sig dit! 
Kötid: 0/5 Restid: 5/5  Stämning: 3/5 Stämning: 3/5  Mums: 3/5

17 11an: Sist men inte minst har vi en väldigt stämningsfull ölhall på Lindholmen! Tyvärr 
är det en bussresa bort, men istället kompenserar dem med att öppna först av alla! Så varje 
gång är det en hel regnbågsskara med glada chalmerister som står på dörren och väntar på 
att klockan ska slå 15 och att pubrundan ska sätta igång. En festlig syn om man är där i tid, 
och en trevlig ölhall om man är där senare. 
Kötid: 0/5 Restid: 5/5  Stämning: 3/5 Stämning: 3/5  Mums: 2/5

18 Café C: På Lindholmen ligger även ett gulligt café, som inte i någon mening är en 
studentikos pub. Men den får ändå vara med i pubrundans stora glada lista! Så om du vill 
besöka varje ställe så får du gå dit och ha en trevlig lugn stund. 
Kötid: 0/5 Restid: 5/5  Stämning: 2/5  Mums: 3/5

Gammal (och vis?):
Arvid Andersson

För vissa är det första gången man dricker när Chalmers drar igång, andra har dåliga alkoholvanor på grund av 
att de inte har fått information. Vissa kanske inte inser det, men ett balanserat intag av diverse alkohol är precis 
lika viktigt som att äta en allsidig kost. För att göra denna information lätt att ta in så har vi i Finform tagit fram 
shotcirkeln.

Precis som för mat är kolhydrater en viktig del av alkoholkosten (omdiskuterat av boomers på Facebook). Den 
form av alkohol som motsvarar potatisen är givetvis ölen! Att grunda fyllan med öl är förstås att rekommen-
dera, gör du det så kommer du kunna drägga långt in på småtimmarna. Men givetvis finns det andra viktiga 
alkisämnen du måste få i dig.

Alla dieter måste innehålla protein och fetter, det är livsviktigt. Lika viktig är förstås starkspriten. Det finns my-
cket gott att välja på som vodka, whiskey och likörer som jägermeister. När det finns så mycket att välja på kan 
det vara svårt och det är ju nyttigt med variation, men ett säkert kort att köra på är ju förstås vodkan, den gör 
alltid sitt jobb och säkrar din fylla.

Den tråkiga delen av kosten är ju förstås grönsakerna, vissa tycker att det inte är så gott men det innehåller 

         Shotcirkeln Alkoholis..i.intresserad!:
Didrik Palmqvist
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viktiga mineraler och vitaminer. Samma sak gäller för snapsen, orutinerade fyllon kan tycka att snapsen 
smakar laban men det är bara att lära sig älska den. Som man brukar säga en klunk beska om dagen håller 
doktorn borta från magen.

De flesta av oss är frestade av sötsaker i vardagen men vi förstår ju ändå att det är något som man i en viss 
utsträckning ska avstå ifrån. Självklart har världen av alkohol en motsvarighet och den är givetvis cider. Den 
sliskiga cidern kan vara frestande men att basera fyllorna på den är inget klokt val att göra. För att levern ska 
vara fortsatt fungerande så ska intaget av cider vara begränsat.

Med denna matnyttiga kunskap om alkoholintag så kommer dina fyllor kunna fylla mer av din vakna tid, skål! 

Alkoholis.. i.. intresserad!:
Didrik Palmqvist

         Nollans guide till sektionsplågorna
  

Näktergal:
Mijo Thoresson

En tradition som saknats på F, är att sjunga med när sånger spelas på sektions-arren. Detta är möjligtvis på 
grund av att det inte alltid är tydligt vad de sjunger, eller var man skulle kunna hitta sångtexten. Inte längre är 
det ett problem som någon behöver lösa. Jag har nämligen tagit mig friheten att samla de viktigaste sångernas 
sångtexter i denna Nollans guide till sektionsplågorna. Varse!

Ärtor och fläsk 
av Sven-Ingvars
(bör spelas på Ärtsoppeluncher)

Av veckans sju dagar, ja nog är det så
Att torsdag, den går man och väntar på
Ni frågar “varför?”, men ni vet väl ändå: 
att man just på torsdag nåt gött brukar få

Ärtor och fläsk är det bästa jag vet
Pannkakor och sylt det har blitt min diet
På baren jag äter, och det har man sagt
Att jag har rekordet uti denna trakt

Min faster är nitti, till henne jag sa:
Så roligt att alltid ni mår så bra!
Tänk att va så pigg, fast så gammal ni är
Hur kommer det sig? Och hon svara’ så här:

Ärtor och fläsk det är min melodi
Pannkakor med sylt, det är nåt för Sofie
Ja, om du vill känna dig pigger och kry
Så glöm inte bort min föryngringsmeny

I lumpen så är det ju ganska så trist
För i alla övningar blir jag sist
Vid torsdagens matkö så står jag nog först
Men dagen jag lider av hunger och törst

Ärtor och fläsk, ja, det är min passion
Jag kallas för ärtan i våran pluton
Men resten av veckan, jag äter ej alls
För torsdagens skrov måste högt i min hals

Min flicka och jag, vi skall gifta oss snart
Det blir på en torsdag, det är ju klart
När prästen har vigt oss, en middag så fin
Då väntar på mig, och på min Ann-Katrin

Ärter och fläsk, vi bestämt det ska bli
Och ordnat vi har med ett stort kokeri
Jag själv sköter sleven, min fru får se till
Att varje bröllopsgäst får så mycket den vill

Ärter och fläsk, vi bestämt det ska bli
Och ordnat vi har med ett stort kokeri
Jag själv sköter sleven, min fru får se till
Att varje bröllopsgäst får så mycket den vill!
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Trollmannen Lurifiks
av Anita Hegerland
(spelas på Hoffelluncher)
 
Jeg vet et gøyalt sted
Hvor alle kan bli med
Ja ta med broren din 
og søstern din
Ja alle kan bli med deg
Jeg skal vise vei
 
Haha, hoho, hihi
Ja kom vi løper ned
Så alle kan få se
På alletiders fine sted
 
Snart er vi der
Det ligger ganske nær
Se der er huset hvor
En trollmann bor

 Han er så rar
Og masse rart han har
Og tenk vi får lov til
å gjøre alt vi vil
Og han er like snill
 
Han heter Lurifiks
Og han gjør mange triks
Og med de store skoene sine
Kan han danse på Elina
Og vi bare ler
 
Haha, hoho, hihi
Han tryller frem en katt
Ifra sin trollmannshatt
Men om en stund så vet vi at

 Vi må gå hjem
Klokken er over fem
Snart faller natten på
Vi må nok gå
 
Men hva gjør det
Når alle sammen vet
At alt i morgen kan
Vi treffe han igjen
Vår aller beste venn
 
Jeg vet et gøyalt sted
Hvor alle kan bli med
Ja ta med broren din 
og søseren din
Ja alle kan bli med deg
Jeg skal vise vei
 

Haha, hoho, hihi
Ja kom vi løper ned
Så alle kan få se
På alletiders fine sted

Bullfest 
av Sigge Fürst
(mums bullar)

Klappa takten alla bagarbarn
Bullfest, bullfest hela da'n
Vetemjöl från livets grottekvarn
Bullfest, bullfest hela da'n
Vi är alla glada bagarbarn
 
Bullfest, bullfest hela da'n
Slå på stort det har vi alltid gjort
Så det är bullfest, bullfest hela da'
Hej, goddagspiltar vi ska ha det bra
Svensken på sofflock gnolar go'och gla', ja
 
Klappa takten under vilda stön
Bullfest, bullfest hela da'n
Knåda degen, det blir wienerbrö'n
Bullfest, bullfest hela da'n
Lyckans tårta lyser giftigt grön
Bullfest, bullfest hela da'n
Slå på stort det har vi alltid gjort
Så det är bullfest, bullfest hela da'n

 
Sofflocken locka pocka och dra
Magra och tjocka, vi ska ha det bra, ja
 
Klappa takten alla bagarbarn
Bullfest, bullfest hela da'n
Vetemjöl från livets grottekvarn
Bullfest, bullfest hela da'n
Vi är alla glada bagarbarn
Bullfest, bullfest hela da'n
 
Slå på stort det har vi alltid gjort
Så det är bullfest, bullfest hela da'n

Näktergal:
Mijo Thoresson
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         Nollans ordlista
  

Docent i fackspråk:
Arvid Andersson

...dina politiska åsikter beror på vädret

Om man inte är bekant med förkortningar och lustiga uttryck kan det låta som att andra pratar ett helt annat 
språk. Typiskt när folk pratar om datorspel som man inte själv spelat, eller när folk pratar om studentlivet på 
Chalmers. Dels så har man nya påhittade ord, men också förkortningar för ord som plötsligt används väldigt 
ofta. Här kommer några som ni säkert kommer höra, och vad mycket lättare allt blir när man förstår!

arr - Ett ord som ni kanske inte trodde behövde en 
förkortning, arrangemang. Hur ofta behöver man 
snacka om arrangemang och att arrangera? Jo, väldigt 
ofta om man arrangerar er mottagning! Så då blir det 
arr, arra, och kanske tillochmed arrare (arrangör). 

aspa - En förkortning till ett ord som ni kanske 
aldrig hört, förutom kanske på engelska! Att aspirera 
(jämför med engelskans aspire), att eftersträva eller 
söka. I vårt fall aspirerar man på platser i alla skojiga 
föreningar, man aspar. Jag hoppas att alla ni som läser 
det här tänker en extra gång om ni håller på att tacka 
nej till ett asp-tillfälle i framtiden! 

puffa - Att hjälpa till. Speciellt när en förening har ett 
‘arr’, och man är där som ‘puff ’ och kanske hjälper till 
att laga mat, servera, eller vara domare för en lek! Kul 
och lagom jobbigt. 

signes - Namnet för ett område i fysikhuset med 
många sittplatser, perfekt för att plugga och/eller äta 
mat. Det ligger på våning 4, mitt emellan andra pop-
ulära platser såsom ‘övergången’, ‘nyfiket’ och bron 
över till ‘kinsls’. Har man tur kan man få se en och 
annan vild student från göteborgs universitet, efter-
som de håller till i delen bredvid! 

övergången - På våning 4 i fysikhuset finns kanske 
den mest fel-benämnda platsen på Chalmers. Där 
ligger en magisk “bro” som sammanbinder fysikhu-
set med kemihuset. Det magiska är att på något vis 
kommer det alltid ut brudar från andra sidan! Det 
är såklart ‘brudportalen’ vi snackar om. Förkortas 
ofta ‘b p’. Gå dit och leta efter brudar, eller njut av det 
väldigt stora utbudet av studieplatser och grupprum! 

café bra nyfiket - Bland alla andra sevärdheter på 
våning 4 i fysikhuset har vi vårt egna café! Det 
närmsta och därför bästa, nästan vart man än är. En 
utmärkt plats att ha en första dejt på, eller kanske en 
mindre romantisk dejt med sina medhjälpare i ett 
grupparbete. 

kinsls - [‘kîиzels’] Datorsalarna och området runt 
omkring som ligger på våning 7 i forskarhuset, rakt 
över glasbron från signes. Namnet kommer från äldre 
elever, som ofta utbrister: “kan inte nollan sluta labba 
snart!?!?”. Äldre elever vill nämligen in och spela på 
datorerna! 

baguetterian - Det ligger två (likvärdiga?) ba-
guette-butiker längs med Gibraltargatan, precis 
bakom chabo. Oavsett vilken man går till så är det lätt 
hänt att man säger baguetterian. Här ställs frågan: vad 
kan man egentligen ‘inte’ ha i ett bröd?

chabo - Det stora studentboendet rakt utanför Focus. 
Kanske står det för CHAlmers BOstäder? Närmare 
kan man inte bo. Så om folk säger att dem bor på 
Chabo så vet du vems soffa du ska fråga om när du 
missat din sista buss! 

store - Det ligger en butik i kårhuset, som säljer allt! 
Smidigt va?

gasquen - [‘gasken’] Studenternas egna nattklubb. 
Bara folk i liknande ålder, studentanpassade priser 
och jättenära. Fantastiskt! Ligger i kårhusets källare. 
Namnet har inspirerat andra ord så som att “gasqua”, 
alltså att dansa på gasquen. Även en “gasque-sittning”, 
alltså att man har en sittning i gasquen och efteråt så 
gasquar man!

Focus - Vår sektionslokal! Lika bra att lägga det på 
minnet direkt. 

bulten - Ett café som ligger på “hörsalsvägen” (kolla 
på google maps). Populärt ställe! Speciellt om man 
har lektioner i “hörsalarna” som ligger där. 

fysikhuset/forskarhuset - De två byggnaderna som vi 
har mycket av vår undervisning i. Fysikhuset har det 
mesta, medans forskarhuset är mest känt för datorsal-
arna ‘kinsls’, men också att Focus ligger på våning 3 
i forskarhuset. Fysikhuset ligger på en kulle, så deras 
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våningar är helt off. Glasbron är på våning 4 på ena 
sidan, och våning 7 på andra. Klurigt. 

kapellplatsen - Spårvagnshållplats som ligger nära 
Focus och forskarhuset. Nerför backen från chalm-
ershållplatsen, och synligt från chabo! Här kan man 
också bo, för det finns både coop och systembolag i 
samma byggnad! De har tillochmed en korvmoj, för 
nattliga besök. 

dp - Förkortning för Djungelpatrullen. Dragos elitsty-
rka och Focus beskyddare. Och de älskar pubar. 

häfv - Fenomenet att man kan dricka kolsyrad flask-
dryck väldigt väldigt fort om man håller munnen 
tätt och skakar runt drycken. Men det är ett ganska 
festligt ord så det används gärna för allt möjligt! 

(härryda)bastun - Chalmers studentkår äger en bastu! 
Håll ögonen öppna och ta tillfället i akt så fort ni får 
chansen att åka dit. Det är ett fantastiskt ställe (både 
för bastubad och för partaj)!

DuP - PuB som D P håller varje fredag! Veckans bäs-
ta grej. 17.23 börjar det, kom inte sent för då missar 
du kanske maten! 

et-raj - Händer bara 4 gånger om året, så det brukar 
vara mycket hype inför dem! En urgammal tradition 
som fått ett trevligare namn än de äldre “clear memo-
ry pub”. 

kalle glader - En gammal festlokal som ligger på 
vägen från Focus mot kapellplatsen. Här är man inte 
så ofta, så det är lätt att man glömmer av att den finns 
eller var den finns. Men den finns på google maps! 

Docent i fackspråk:
Arvid Andersson

         Hälsning från DP
Hej och välkomna till F, Nollan!

Vi i DP hoppas att ni har kommit in i det ljuva livet som chalmerist och tänkte presentera oss lite bättre. Vi är 
sektionens rustmästeri och PR-förening vilket innebär att vi tar hand om vår gemensamma lokal Focus samt 
arrar de bästa upplevelserna F har att erbjuda. 

Till vardagen ser vi till att Focus är snyggt och prydligt för allas trevnad. Sno inga gafflar eller lämna det ostädat 
efter er så ni slipper veta vad som händer om ni inte gör det. En gång per läsperiod bjuder vi på hofflor till allas 
förtjusning så se till att dyka upp då.

Bland våra viktigaste uppgifter ingår att driva sektionens pub under Pubrundan. Tyvärr så har tiderna blivit 
sämre men när det nästa gång blir en pubrunda hoppas vi att ni alla kommer förbi och njuter av det bästa käket 
och dryckesutbudet på hela Chalmers.

Fredag 17.23 är det enda klockslag ni någonsin kommer behöver lägga på minnet för 
att då har vi våra DuPar på Focus. Ses där om inte herr Corona säger nej. I skrivande 
stund är läget osäkert hur DuParna kommer se ut efter mottagningen så håll er up-
pdaterade och vi hoppas innerligt att vi kommer kunna möta er där. 

Stamus Contra Malo
Djungelpatrullen
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         Skönlitterära tips
  för en student

Skönlitterär:
Markus Utterström

Efter en lång dag av intensivt studerande kan det vara skönt att komma hem, göra sig en kopp te och sätta sig 
med en mysig bok. Här kommer tre härliga rekommendationer som en student på F kan känna igen sig i eller 
använda för bättre förstå världen.

Brott och Straff av Fjodor Dostojevskij
Historien i boken är ganska enkel, en fattig student vill ha mer pengar så han mördar 
en gammal rik tant sen mår han dåligt av det resten av boken, slut. Huvudpersonen 
Roskalnikov är inte så olik oss studenter idag, dåligt med pengar… men där borde 
liknelserna sluta. Denna bok är en utmärkt utgångspunkt till varför mord inte kom-
mer lösa dina problem men jag hoppas att du redan vet det. Det finns ändå andra bra 
litterära kvaliteter i denna bok om just mord och varför det är okej för vissa ibland. 
Det viktigaste man kan ta med sig från denna bok är att det gäller att sköta sitt CSN. 
Se till att behålla det så, sök hjälp om du behöver det, ta hand om dig själv, det är det 
viktigaste. Teknisk fysik är inte värt att offra sin mentala hälsa för.

Finnegans Wake av James Joyce
Det är värt att nämna att den här boken är typ oläslig så att du vet det innan du låter 
den här boken ta upp plats i din hjärna.

 "The fall (bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonner-
 ronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthur-
 nuk!) of a once wallstrait oldparr is retaled early in bed and later
 on life down through all christian minstrelsy"

Ovanför har vi en mening från första sidan med ett väldigt inspirerande långt 
ord. Ju mer man läser meningen ovan desto mindre förstår man (Ett fall som är 
med något rak vägs par tidigt i sängen?). Hela boken består av liknande meningar 
och den är runt 700 sidor lång. Varför läsa något sådant då? Det är en väldigt bra 
fråga och bästa svaret jag kan ge är ”Ja varför inte?”. Denna bok hjälpte en nobel-
pristagare i fysik en gång. Murray Gell-Man som upptäckte kvarken på 60-talet 
kände inte att det var en tillräckligt stor flex så han bestämde sig för att ta stavnin-
gen till den nya partikeln han hittat från denna bok för att flexa ännu mer. Vem 
vet då? Kanske läsa denna bok hjälper dig vinna nobelpris i fysik.

Doktor Glas av Hjalmar Söderberg
Om du känner att du inte hängt med på de senaste internet trenderna med ord 
som simp och annat. Om du inte heller vet innebörden på dessa nya buzzwords så 
är denna bok från 1905 en förvånansvärt bra utgångspunkt över det beteende som 
ett av de nya orden vill beskriva. Doktor Glas som är huvudpersonen i boken är en 
doktor som mötts av en ung dam som är gift med en präst. Hon vill inte ha intimt 
umgänge eller ens fysisk kontakt med sin man utan har istället en älskare, hon 
ber Doktor Glas hjälpa henne genom att diagnostisera henne med en sjukdom så 
hon slipper det. Detta eskalerar sen till att doktor Glas mördar prästen. Detta gör 
Doktor Glas till en av litteraturens största simps. En simp är alltså en person som 
gör “för mycket” för en kvinna kan man uttrycka det som. Han sätter hennes behov 
långt över hans även om hon befinner sig i en hemsk situation. Han blev förälskad 
och mördar sen hennes man inte helt i hopp om att de ska bli en grej men ändå lite. 
Det slutar ändå med att hon väljer sin älskare som hon faktiskt älskar. 

...ditt CSN gick till Slots istället för GPs prenumerationsavgift. 
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         Föreläsningssysslor Busunge:
Ludvig Nordqvist

Föreläsningar – om än intressanta då och då – fylls ofta av stunder då man önskar att man hade något annat 
att göra. Därför kommer här ett gäng tips på saker ni kan hitta på under föreläsningar om ni någonsin känner 
er uttråkade.

1. Snabbaste tiden att vässa 10 pennor. 
En växande speedrun kategori som vars 
leaderboard uppdateras dagligen! 2. Flest druckna PK12 på 45. Att utmana sina 

vänner i den här extremsporten är en garant-
erad succé.

3.

4. Zoombomba andra klassrum. 

5. Korvhävf - träna och försök ta dig an DPs 
egna överste i ett korvhävf!

6.

...du vill bli en smartare människa
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         Horoskop Läst 15hp i att spå kurser:
Arvid Andersson

Väduren
Du når nya höjder 
i ditt smicker med 
tanten på baguetteri-
an, och ibland får du 
en varm baguette på köpet. Men det 
blir mer och mer uppenbart att du är 
glutenintolerant och du har gått ner 
15 kg under mottagningen. Men den 
ljusa sidan är att det snurrar efter 
bara en öl!

Oxen
Sedan nymånen 19:e 
augusti har allt gått 
nedför, och det har 
du märkt. Antingen får du hålla ut 
tills det blir nymåne igen, eller så 
behöver du hjälp från gudliga väsen. 
Du kan göra något aktivt för att vän-
da trenden, så som att ge Jana frukt 
eller skriva kärleksbrev till FnollK. 

Tvillingarna
Du kommer hem till din 
nya lilla lägenhet en sen 
kväll framåt slutet av 
mottagningen och finner att en hel 
grekisk familj har flyttat in. Om du 
vill kunna ha någon som helst lycka 
eller framgång i livet måste du ac-
ceptera dem som din egen familj! 

Kräftan
Du kommer rusandes 
så att det viner om far-
tvinden in i tentasalen 
efter halva skrivningstiden. Men den 
gulliga tentavakten lägger ut ett fan-
tastiskt vältajmat fälleben och du fly-
ger en lång bit innan du käkar matta. 
Du blir uppburen i nackskinnet och 
hängd på en krok på väggen, där du 
får tänka över dina synder och se 
ut över det obrydda folkhavet. Men 
läraren har förståelse och du får 
ändå godkänt i kursen. 

Lejonet
Du hamnar i vägen för en 
ilsken Kalle-marsch och 
blir brutalt nerstampad. 
Det här blir ett sexuellt uppvaknande 
som du aldrig kunnat drömma om, 
och du kommer lägga förmögenheter 
på att betala prostituerade för att smi-
ska dig iklädda Kalle Anka-kostymer. 

Jungfrun
De kommande veck-
orna kommer vara 
så fruktansvärt hän-
delselösa att man kan tro gud glömt 
dig. Ingenting spännande dyker upp 
och ingenting dåligt händer. Men eft-
er nästa nymåne blir det andra bullar! 
Så njut medans du kan..

Vågen
Om du inte är försik-
tig kommer en student 
från Göteborgs universitet råna dig på 
stan och ta din nollbricka. Förtvivlad 
vänder du dig till FnollK för stöd men 
de skakar surt på huvudet och går ut 
ur rummet. Så med bara illaluktande 
mjölkkartonger, träkol och en tand-
borste måste du tillverka en ny. 

Skorpionen
Du kommer hem till 
föräldrarna efter dina 
första tentor och inser att de raderat 
dina Minecraft-världar. Upprörd som 
aldrig förr bränner du ner huset och 
vanhedrar er familjegrav, och förlorar 
rätten till ditt arv och din mor slänger 
tårtan som hon skulle ge dig. 

Skytten
Du testar en ny genväg hem 
från skolan men går fruktans-
värt vilse. Du är fortfarande vilse när 
solen går ner och du måste övernatta 
på ett släp fullt med mjukt hö. När du 

vaknar har någon hämtat släpet och 
kör iväg dig på en obekant landsväg. 
Nu är det upp till dig att välja ifall du 
vill hoppa av i farten, eller följa med 
och påbörja ditt nya liv på en bordell 
i östra europa. 

Stenbocken
Du hänger med mycket på 
‘aspningen’ med FnollK 
senare under hösten och 
får en riktigt rolig inledning till det 
hittills roligaste året i ditt liv. Du blir 
inte heller missnöjd med att det här 
horoskopet bara är skamlös reklam. 

Vattumannen
Du har precis mis-
sat ditt livs chans, vid 
nymånen den 19/8 var 
allting helt rätt samtidigt. All tur 
och alla stjärnor var med dig. Du 
hade kunnat utmana dig själv med 
vad som helst och lyckats. Kärlek, 
spel, karriär.. Att du inte tog de här 
chanserna när du hade dem borde 
vara ett uppvaknande att det är dags 
att hålla mer noggrann koll på sitt 
horoskop. 

Fiskarna
Nu till helgen verkar det 
bli en nordanvind som 
drar ner längs med kusten. 
Temperaturen i vattnet förväntas 
fortsätta sjunka, men på botten är 
den som vanligt 4 grader. Ett stort 
släkte blåvalar förväntas passera på 
djupet utanför Norges västkust, men 
om man håller sig närmare Kattegatt 
har man inget att frukta, även som 
småfisk. Nu gäller det att hålla ut tills 
krabbsäsongen börjar! 

...du vill ha ärliga horoskop istället för smickrande
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       Knep & knåp Glömt vad han skulle skriva:
Mijo Thoresson

...du vill ha kvalitet på korsorden
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        FinForm hör dig...
"Jag hade kunnat tänka mig utveckla kärn-
vapen"
– Mats "Billy" Richardson

"Vart på facebook? Facebook är ganska 
stort."
 - David

Om första häfvet:
"Det var som en högtryckstvätt i näsan."
 -Buljong
 
Om mottagningen i allmänhet:
"Är vi här för att må bra eller för att skapa 
minnen?"
 -Drake
 Skicka alla roliga citat och övrigt 

intressant material till 
FinForm@ftek.se

...du brukar säga dumma saker

"Har man tappat sin snusdosa kan man lik 
väl ta livet av sig" - nn
 
"Vi avrundar till närmsta patet" - tnoy
 
"Någon som är sugen på kvällsmat?"
"Nej jag åt min super-korv-gurkmayo-grej, 
med ost"
-Didrik
 
"Nånstans måste man ta vägskälet mellan 
simp och incel" - grus knull när 666 disku-
terade att lämna metallen för att istället bli 
en kpop-grupp
 
" "rawr xD", farligt men lekfullt" - Oscar
 
"Jag är bara dålig på att svälja" - $ushi

        ...och ser dig
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        Häng med i trenderna Hip:
Arvid Andersson

...om du bara vill hålla dig uppdaterad om sånt som är viktigt

Ofta går man och undrar vad som är ute ute och inne inne eller ute inne eller inne ute. 
Här kommer några tips på det senaste inom allt möjligt. Hoppas det klarar upp lite gre-
jer för er! 
  (notera att trender kan vara subjektiva)
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