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Innehåll

Du vet att du är den bättre grannen när … ... din bas låter högre än deras.

God afton sektionen,

det är i skrivande stund september månad, och 
även officiellt höst! Morgnarna blir allt kallare och 
kallare, och det är nog hög tid att börja rota fram 
alla stickade tröjor man har förlagt under den 
varmare delen av året. Blickar man ut över campus 
kan man även se hur löven på träden redan börjat 
skifta färg från somrigt mörkgrönt till ett färg-
starkt hav av gula och röda toner.

Hösten levererar inte bara en fantastisk scen av 
färger, men även starten på en nytt läsår. Kurserna 
har återigen tagit fart och livet börjar återgå till det 
normala, trots de ovanliga omständigheterna. Fas-
cinationen, och förvirringen på föreläsningarna, 
de sena nätterna med laborationer och kod som 
inte vill kompilera, men inte minst, längtan efter 
ännu ett lov!

Det kan kännas dystert då och då men frukta ej, 
Finform lever än och vi hoppas att detta nummer 
kan ge er lite glädje i vardagen. Temat för denna 
tidningen är “Grannfejd”. Ibland kommer man 
helt enkelt inte överens med alla sina grannar. I 
andra fall påstår de dock att vi har tappat greppet 
om verkligheten. Medan de nödvändigtvis inte har 
fel skall eld besvaras med eld! 

Fridens liljor,

Oscar, chefredaktör

      Ledare         Ledare
 



4 5LP1... du dedikerar ett helt tidningsnummer till dem. ... ditt namn finns i deras namn.

Vissa saker är så söta att man bara vill äta upp dem, till exempel baby yoda, men att bara äta baby yoda rå är 
inte speciellt givande för varken näringens skull eller den potentiella magsjukan. Därför har vi i Finform tagit 
fram de bästa metoderna för att äta en riktigt smaskig baby yoda som till och med skulle få Gordon Ramsay 
att skrika djuriskt av glädje. Utan inbördes ordning har vi:

•Steka i smör
Perfekt för den oerfarne kocken 
att göra det enkelt för sig själv att 
skära upp baby yoda i skivor och 
steka i smör, tillsätt gärna vitlök 
för ännu godare smak. Baby yoda 
är väldigt liten och har inte så 
mycket kött på benen. Men det 
ska inte stå emellan oss och en 
fantastisk måltid. Mitt personliga 
tips är att låren är mycket goda 
och saftiga.

•Ugnsgratinera
Bara ordet ugnsgratinerad får det 
att vattna i munnen på ett ljuvligt 
sätt, självklart är det då rimligt att 
tillaga baby yoda i ugnen. Antin-
gen kan man göra en köttfärs på baby yoda för en utsökt lasagne eller så tillagar man honom som en falukorv, 
valet är ditt.

         Att äta baby Yoda Framtida Michelinkock:
Markus Utterström

•Göra ugnspannkaka
Dags att utnyttja de söta kinderna på bästa sättet 
och göra bacon av dem, det bästa av två universum. 
Ugnspannkaka är också väldigt gott så det är omö-
jligt att slå fel på den här metoden. Till ugnspannka-
kan föreslår jag hallonsylt som tilltugg. 

•Grilla över öppen eld
Ibland så behöver man tänka tillbaka på hur det var 
förr, förr när man lagade dagligen mat över öppen 
eld. Det behövs knappt nämnas att det här kommer 
göra baby yoda det mest utsökta du någonsin kom-
mer äta. Den mer rökiga smaken slår aldrig fel och 
grilla är alltid bra. 

•Koka
Det är en ädel konst att koka mat, speciellt kött. 
Någon av er läsare kanske nu börjar ifrågasätta hela 
listan när vi ger ett så konstigt förslag men det är bara 
för ni inte testat att koka baby yoda hel. Behövs inget 
prepp, bara varmt vatten och ner med sötnosen. Koka 
i ungefär 45 minuter sen har man ett riktigt härligt 
mört kött att gnaga av direkt från de små benen. 

Hoppas du fått inspiration över hur du bäst tillagar 
baby yoda, och gör inte som godtycklig mormor/far-
mor och försök äta barnen råa! 

      Brev från Programansvariga
Än en gång är vi glada att få presentera hälsningar från de högsta hönsen på F och TM! Dels får vi chansen att 
lära känna Jonathan och Julie lite bättre, och samtidigt får vi höra några kloka ord om grannar och pandemin. 

Dom allra flesta av oss har grannar. Några kanske 
man kommer riktigt bra överens med medan man 
kanske har lite svårare för andra. Vi har haft turen att 
fått fantastiskt bra grannar där vi bor. Eller är det bara 
tur? Vi trivdes inte i området där vi tidigare bodde 
även om själva huset var fint. Grannarna var trevli-
ga men en närbelägen större parkeringsyta inbjöd 
motorburen ungdom till att nattetid göra så kallade 
donuts. Naturligtvis gjorde vi ett gediget förarbete 
när vi skaffade vår nya bostad i Mölnlycke. Det finns 
allehanda databaser att skaffa sig information om 
området dit man överväger att flytta och vi gjorde 
också flera besök. Jag kan konstatera att det i princip 
varje hus i närområdet bor minst en ingenjör – lika 
barn leka bäst heter det ju. Dock är jag ensam om att 
vara fysiker och att inte bara ha personer i omgiv-
ningen som är kopior av en själv berikar. Även om vi 
trivs med våra grannar vill vi också ha möjligheten 
att få vara ifred och inte ha fullständig insyn till tomt 
och hus. Under oktober kommer vi att plantera en 
ny häck och vi har nu beställt 137 plantor avenbok. 
Tanken är dock att det ska finnas en liten passage så 

att barnen lättare ska kunna ta sig till och från varan-
dra för att kunna leka jage, studsa studsmatta eller 
vad det nu kan handla om.

Ni studenter kommer också att ha grannar på er utbi-
ldning. I fysikhuset, där ni efter covid-19 förväntas ha 
majoriteten av era undervisningsaktiviteter, finns det 
flera andra studentgrupper som rör sig. Bland an-
nat från andra civilingenjörsprogram och från GU:s 
fysikprogram och ämneslärarutbildningar. Likadant 
är det med era sektionslokaler, där huserar studenter 
från GU i Hilbert och ni nyttjar gemensamt utrym-
met mellan Focus och Hilbert. På samma sätt som det 
är viktigt att upprätthålla goda relationer med sina 
grannar i hemmiljön är det också viktigt att värna
om relationerna på campus. Trots allt kommer ni 
tillbringa en icke försumbar tid på området kring
Johanneberg och då orkar man i längden inte ha 
några stridigheter. Jag önskar att ni ser samläsnin-
gar och gemensamt nyttjande av lokaler med andra 
studentgrupper som berikande. Med det sagt har jag 
ändå förståelse för att man ibland vill ha sina egna 
utrymmen utan insyn, på samma sätt som vi nu plan-
terar en ny häck.

Hej allihopa! Hur är det? Hur funkar det med distan-
sundervisningen? Jag hoppas att det går bra! Jag tack-
ar er för tålamodet – det är inte så lätt att helt plötsligt 
göra en total makeover av vår undervisning – särskilt 
om vi har undervisat i flera år och aldrig undervisat 
på distans. Så alla lärare gör sitt bästa men det är en 
lärandeprocess. Det kommer att bli bättre och bättre!

I sometimes hear people say `when things are back 
to normal…’ and this concerns me. We have no idea 
when and if things will ever go back to `normal.’ It 
is important not to live in a sort of limbo, waiting 
for things to be like they were in 2019. Instead, it’s 
time to make changes and adapt! There are positive 
changes happening around the world, for example, 

in research. The carbon footprint from research 
visits has essentially vanished! We haven’t stopped 
doing research or sharing the results in seminars and 
conferences, we have just made a huge transition 
to a digital format. As a consequence, we are still as 
productive as ever, but now we don’t have to travel to 
`meet’ and share our results. So, I urge you all to take 
every experience as a learning experience. Adapt and 
thrive. I know you can do this; you are smart young 
people! If you’re curious to see what the `new nor-
mal’ for research seminars in mathematics looks like, 
and to see some fun with Bessel functions, mathe-
matical physics, and contour integrals, check out my 
talk in the `Spectral geometry in the clouds’ seminar:

https://youtu.be/4vY8hIblVcs

      Jonathan Weidow, F
Goda grannar

      Julie Rowlett, TM

https://youtu.be/4vY8hIblVcs
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Nyfiken:
Arvid Andersson

         Bästa cafét i grannskapet? 

Kemicafét NyFiket

 Djungelpatrullens guide
    - till att klara plugget och kröket samtidigt

Djungelpatrullens tutorial till en femma i plugget och kröket samtidigt.
Alla känner tråkiga människor som alltid svarar på frågan om krök med det typiska “Har för mycket plugg”. 
För att undvika att bli en sån hemsk person har DP valt att slänga ihop en liten guide på hur du kan simultant 
släcka törsten och få ditt CSN.

Det första tricket kan verka uppenbart men en stor del av studenterna på F använder sig inte av det tyvärr. 
Självklart handlar det om att plugg-kröka. Ett dygn har bara 24 timmar och för att maximera tiden till att supa 
så är det viktigt att använda så många av dessa timmar som möjligt. När du ska slå upp kursboken, ha för vana 
att knäppa en burk samtidigt. Efter varje uppgift så kan du belöna dig med en sup. På så sätt lär du dig mycket 
samtidigt som du grundar för fyllan och rättfärdigar en natt av hårt krök.

Alkohol kan vara mycket stimulerande för inlärning men efter en viss mängd så är det mer effektivt att låta 
hjärnan vila och fokusera på drickandet. Detta är förstås viktigt men också något ni redan borde kunna så vi 
går inte in mer på djupet här.

Dagen efter en bra fylla är där många tappra kämpar faller och struntar i att plugga. Det gäller att kämpa sig 
igenom baksmällan och att i alla fall repetera det du redan har lärt.

Att plugga och kröka samtidigt kräver givetvis övning så förvänta er inte att den första veckan av det kommer 
att vara en dans på rosor, men för de som inte ger upp så kommer belöningarna ni får skörda vara flera gånger 
större än arbetet. Lycka till med plugget och framför allt supandet!

SCM

Grillade paninis med mycket 
variation för veka och kräsna 
människor

Öppet trots pågående pandemi, en 
smittspridnings-fara för hela landet

Precis vid entrén, som 
gjort för snatteri

Ligger i Kemihuset, den 
enda byggnaden i världen 
som är mer förvirrande än 
Fysikhuset

Är man vid Kemihuset 
kan man lika gärna gå till 
baguetterian

På entréplan, så det kom-
mer in damm, regnar in, 
och känns som en källare i 
jämförelse

Ligger synligt för många 
utanför biblioteket, därför 
alltid fullt med främmande 
och invasiva teknologer

Aldrig slaka, bara 30 cm 
hårda baguetter

Tar ansvar för allas säk-
erhet och håller stängt 
under Corona

Man kan ta hiss 
rakt in i kön

Omgivet av vita sterila 
korridorer, känns som 
en oas

Vid Origogården, 
Chalmers mittpunkt

Personal som tillhör topp 
0.01% av världens mest 
attraktiva människor

Högt beläget för 
majestätisk utsikt

Gömt uppe i Fysikhuset, 
blir exklusivt för de som 
vet hur man hittar dit



8 9LP1... du fortfarande bojkottar Pripps.

Kottviskare:
Mijo Thoresson

... du leder nollan genom mörkret.

 Kottdjursbygget 2020
Det stora kottdjursbygget tog enligt tradition plats även i år. Många fina kottdjur byggdes och deras historier 
berättades. Jag tror att jag ‘talar’ för alla phaddrar när jag skriver att jag är stolt över Nollans prestation. Resten 
av sektionen förtjänar också att veta om dessa kottdjur. Historierna har dock varit uteslutande orala, så ni får 
tyvärr inte originalen. Ni får istället historierna som jag kommer ihåg dem, två veckor senare. Enjoy! 

Namn: Okänt
Huvudattribut: Stum
Historia: På grund utav kottdjurets stumhet kunde dess historia ej förtäljas. Un-
der berättandets gång blev dock djuret mer kommunikativt och kunde bland annat 
förtälja om fördelarna med att vara trebent.
Betyg: Helt klart det bästa kottdjuret.

Namn: Ipp Ipp
Huvudattribut: Känselspröt

Historia: Allt vi vet om Ipp Ipp har berättats med en hamster som tolk, så 
översättningsfel kan förekomma. Ipp Ipp har ej öron men känner av ljud genom 
känslespröten. Ipp Ipp är en otämjbar varelse, som går vart än den behagar, och 

något mer som jag ej kommer ihåg.
Betyg: Utan tvekan bäst bland kottdjuren.

Namn: Rymdskepp
Huvudattribut: diplomatisk
Historia: Detta är ett rymdskepp som hade kunnat ha haft en person i sig men 
den är en drönare just nu med komplex karaktär. Den har spenderat mycket tid i 
antingen EU-parlamentet, eller FN, kanske båda. Rätt säker på att den kämpar för 
sin rättighet att bara få va, ja just det, dess rätt till bränsle. Väldigt snabb.
Betyg: Mig råder det inga tvivel, att detta är det kottdjuret nummer ett.

Namn: B878454UR
Huvudattribut: Ryggblomma

Historia: Vetenskapsmän har ju som vi alla vet sedan 90-talet försökt att 
återskapa de folkkära Pokémonsen, med blandade resultat. De kom till 

slut till ett genombrott när de blandade kottgener med mera, för att skapa 
B878454UR. Denna rymde såklart direkt och lever nu det fria livet.

Betyg: Bäst.

Kottviskare:
Mijo Thoresson

Namn: Nick Nolan
Huvudattribut: Kontrollerar tid och rum.
Historia: NN har två superhjälteföräldrar och har ärvt detta yrke från dem. Det 
finns dock inga brott på dess hemplanet, så den fick ta sig till jorden för att här 
bekämpa allt som den anser vara brott. Den gör detta genom att kontrollera både 
tid och rum, ganska mäktigt. Den kan också anta vilken form den vill, åtmin-
stone organiska.
Betyg: Ni vet det redan, men bäst såklart!

Namn: Kottlingar
Huvudattribut: blir stampade på

Historia: Dessa små djur dekorerade med blommor tar sig sakta fram gen-
om våra skogar sedan de (påstås det) kommit på vikingaskepp från somalias 

djungel. De har dock närmat sig att vara utrotningshotade, på grund av att 
folk trampar ihjäl dem i en alldeles för hög grad. Det har skapats en/flera 

awareness-kampanj/er för att råda bot på detta. Se er för var ni går!
Betyg: 5, det bästa betyget, för det bästa kottdjuret.

Alla kottdjur kom tyvärr 
inte med på listan, men 
här är några honourable 
mentions:

Har du gjort ett eget kottdjur? 
Skicka in det till finform@ftek.se 
för att få vara med i nästa nummer!

         Flaskpost

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

instagram: turning_point_scandinavia



"Hur många siffror finns 
det?"

- Emma
Till polisen, 03:48

"Säg inget till SVT" 
- Max



12 13LP1... du äger övergången. ... du inte sålt ut ditt skyddshelgon till Disney. 

         
  

Sexuellt avvikande:
Samuel Rydz Wullens

Kropp och KnoppsKropp och Knopps
Sexualitets-kompass

“Vad borde jag skriva att jag har för sexualitet på tinder?” “Tycker jag verkligen om när han/hon gör så i sän-
gen/sandlådan?”  “Är det lite för mycket att ha på mig en latex-hästdräkt på vår andra dejt?”  “Kan jag verkli-
gen leva med att hen gillar Hov1?”

Det är inte lätt att orientera sig i den sexuella djungeln. Kanske har du svårt att hitta din plats bland dominan-
ta Grogg-haggor, tantra-sex-havande veganer som inte duschat sen Fidel Castro dog och swinger-föräldrar 
som börjar söndagen i kyrkan, och avslutar den med att dela med sig av frugans “allra heligaste”. Lyckligtvis 
har jag, din underkvalificerade snuskolog, sammanställt detta quiz som kan hjälpa dig att finna din plats på 
det multidimensionella snusk-spektrumet.

Fråga 1: Du skulle kunna tänka dig att snuska med…
A. ...en crush från plugget som verkar snäll. Hon gillar tydligen mat och hundar...
B. ...en person som gärna får gilla Japan och anime!
C. ...hen som brukar hänga på krogen när jag är där, vad var det hen hette nu igen?
D. ...lite vem som helst egentligen.

Fråga 2: När du försöker få till det med nån så…
A. ...tar du med hen på en trevlig restaurang/ bar, gärna välbelyst och med låg musik.
B. ...frågar du hen om hen vill se på Anime med dig, eller kanske komma förbi på ett parti Go?
C. ...ropar du “Ska du ha lite rötjut eller? Jag bjuder!”.
D. ...säger du något i stil med: “Ska vi gå hem till mig, jag vet nåt kul vi kan göra där...

Fråga 3: En perfekt weekend med din partner skulle vara…
A. ...att åka på nåt spa, viktigt att få bra bilder till feedet!
B. ...att sitta hemma och kolla på film, helst inte lämna lägenheten.
C. ...stocka upp ordentligt på systemet fredag eftermiddag, sen kvittar det egentligen. 
D. ...ett marathon av den mindre påklädda sorten, gärna med lite tjack om man blir trött

Fråga 4: Din största dealbreaker skulle vara...
A. ...om hen inte är som du, kan ens folk som inte är helt likadana ligga?
B. ...om hen inte sett Harry Potter eller inte vet skillnaden på manga och anime.
C. ...om hen skulle visa sig va en “jävvla moderat”, eller ännu värre, nykterist!
D. ...ingenting, du kan jobba runt det mesta.

Fråga 5: Ditt special-move i sänghalmen är...
A. ...inget särskilt, måste allt alltid vara så speciellt hela tiden?
B. ...att träffa rätt punkt direkt, precis som Sogeking i One Piece episod 258.
C. ...att ge hen the good ole´ “PG Gyllenhammar- reacharound” medans du röker en Rosa Blend.
D. ...lite allt möjligt, du har ju fått öva en del iallafall.

Fråga 6: Din favoritdrink är...
A. ...Gin och Tonic.
B. ...Piña Colada.
C. ...en Chrille Pettersson.
D. ...Vodka Redbull.

Fråga 7: På din tinderprofil har du bilder på…
A. ....dig själv på stranden, kanske en gymbild eller fiskebild med vem vet?
B. ....dig själv i Fedora eller pyjamas-overall.
C. ....ingenting, du har inte Tinder. 
D. ....rätt mycket hud, det kallas effektiv marknadsföring.

Räkna ihop dina svar och se vart du hamnar!

Sexuellt avvikande:
Samuel Rydz Wullens

         Hur blir man föreläsarens favorit? Teachers pet:
Didrik Palmqvist

För de som har starka bekräftelsebehov så kan detta vara en mycket viktig fråga, “hur kan jag få all uppmärk-
samhet och verka smart på samma gång?”. Det enklaste och mest effektiva sättet är att lyckas ställa sig mycket 
väl in hos de föreläsare du har. Men då dyker nästa fråga upp, “Hur fan lyckas jag bli Janas gullunge #1?”. Det 
kan tyckas svårt att uppnå en sådan hög nivå av spiritualitet och livsro, men här kommer ett recept för att 
uppnå framgång inom detta område. 

Ett säkert kort för att få föreläsarens uppmärksamhet är att ställa frågor, men enstaka räcker inte till. Du måste 
dominera oceanen av frågor som resten av klassen ställer och på så sätt bränna in dig själv i lärarens minnen. 
Nöj dig inte förrän föreläsaren vaknar upp kallsvettig om mornarna efter en lång natt av av mardrömmar fyll-
da med dina funderingar. Om sedan läraren börjar verka kalla mot dig och avvisande när du fortsätter ställa 
irrelevanta frågor så ska du inte låta dig luras, detta är endast professorns sätt att testa din pondus. Efter ett 
par föreläsningar så kan det börja bli svårt att komma på fler frågor, då gäller det att helt enkelt fortsätta ändå. 
Ställ gärna frågor som inte rör området eller påpeka att boken säger något smått annorlunda och fråga hur 
föreläsaren ställer sig till detta.

En annan effektiv sak du kan göra för att fånga läraren i ditt järngrepp är att ifrågasätta dennes mångåriga 
kunskap inom området som föreläsningarna hålls i. Detta kan vara allt från att påstå dig ha bättre, tidigare 
okända metoder för att lösa ekvationssystem på eller att rent utav sätta föreläsarens rudimentära kunskaper 
inom matematik under debatt. Tvivla till exempel på lärarens förmåga till att använda plustecken eller defini-
tioner. Ser du till att göra detta ofta kommer du snabbt framstå som klassens högdjur och föreläsaren kommer 
inte kunna göra annat än att älska dig.

Med dessa riktlinjer så kommer du snabbt att klättra i studenternas hierarki och bli lärarens ögonsten, kör 
hårt!
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Flest A: Missionären(kaninen)
Som missionären gör du det “by the book”, till den grad att du ibland finner dig själv på WikiHow när din dejt 
kollar bort, för att dubbelkolla att du inte avviker från instruktionerna i “How to go on a date(with pictures)”. 
Från ert första “hej” hela vägen till den eventuella nakenbrottningen gör du det respektfullt, kristet och ärligt 
talat lite tråkigt. Ta gärna lite inspiration från Sexmissbrukaren eller Weeben för att variera nästa rajtan tajtan 
lite grann, och kom ihåg: snabbare betyder inte bättre.

Flest B: Weeben (uwu ~~)
För den oinvigda kan du verka som den minst sexuella av dessa 4, men du vet mycket väl vad som försiggår i 
sovsalarna på det lokala anime-konventet. För när lamporna släcks byts Naruto-statyetter mot “andra leksak-
er” och lättklädda Hatsune Miku cosplays byts mot, well, ännu mer lättklädda Hatsune Miku cosplays. Folk 
må skratta åt dina fotriktiga skor och din samuraj-kunskap, men om de bara visste hur mycket roligt du får ha 
om nätterna när fur-suitsen plockas fram!

Flest C: “Karin”/”Raymond” från Queenshead på Andra Lång
Du minns inte senast som du rullade runt i höet, men inte för att det händer sällan utan snarare på grund av 
alla öl du drack i tisdags på Kellys och allt GHB du höll på med på 80-talet. Du må ha några år på nacken, 
men det hindrar dig inte från att få till det med personen bredvid dig i baren eller någon skön som du delat 
en “Kikki-festis” eller två med. Kända citat från dig är “Kroppen vill det kroppen vill” och “Bartender, en till 
runda San Miguel, sen ska jag visa det här drägget hur vi gökade på 80-talet”. 

Flest D: Sexmissbrukaren 
Varje människa du möter är ett potentiellt haff: ”Varför prata när man kan bonka istället?” Oavsett om du ald-
rig kan få nog efter timmar av bazz eller om du bara inte vill sova själv om nätterna, så finns det få i din närhet 
du inte åkt skinnhiss med.  Dina morföräldrar må kolla snett på dig när du visar upp strecken på din sänggav-
el, men du vet att med din livsstil blir det roligare för alla inblandade, så länge du inte är HIV-mannen…

 Gillar du det du läser?
  Ställ dina frågor till finform@ftek.se och få svar!
 Vill du vara anonym kommer vi dölja ditt namn! 
(förutom för våra nära vänner, eller när vi är berusade, eller om vi behöver något att småprata om på stan)
   Skicka en fråga eller en fundering för mer Kropp och Knopp!

Sexuellt avvikande:
Samuel Rydz Wullens

En artikel kommer bli jävligt dålig fast den har en 
många fysikteknologer i göteborg. Oklart varför 
öhhh vi har gjort något av denna tillfälle punkt 
idag ska vi göra glädje av föreningarna punkt däre-
mot kan chalmers inte säga något om varför focus 
ska stänga idag punkt vi tror aldrig att dom kom-
mer straffa oss punkt dom vill emellertid ersätta 
krök punk vi folket skall aggresivt demonstrera 
mot cyndikatet som gör elaka odåd mot einstein 
antar punkt vi hatar helikoptern och jamesbond 
punkt antar jag (redaktionen avbryts här av två 
69or) att data är gula punkt tillsvidare råttar bråt-
tar vi el och högskoleingnjörer dyrkar ost punkt 
tack för matematik punkt

Del 2 – revenge of the sith med extra 69: 
Förra gången jag gick till focus så kom en krabat 
som och gillade macko(R) väldigt lite. Igår särade 
jag mina fötter men det hände inte så mycket alls 
faktist trots det blev jag glad för min morsa punkt 

Redaktör: du

Isak är glad ibland eftersom att hann aldrig äter 
mat punkt tvåtusentjogotvå singhpirater sim-
ma tillsammans trots oväder som finns i ben-
galien punkt inom ludvigs radie lever pyttesmå 
kakkelakor och dom lever på jordgubbar och 
brödsmulor punkt dessa är stora enhörningar 
punkt enhörningarna eh meh kanske eller jana?! 

Nollan elder små hus snabbt och skickligt samti-
digt som phaddrarna konsumrar kopiösa mängder 
solsken punkt husen finns alltid kvar där för att 
polisen stoppar inte eldandet punkt under husen 
finns dvärgar som röker och ser dåligt punkt polis-
en snubblar över fantomen som är hjälten i livet 
punkt f0k gillar inte polisen punkt 

Sällan finns många chalmeriser som brukar äta 
bananer punkt idag har många fysikare inte klätt 
pundare med rosa flaggor klämma på punkt nu 
börjar vi att få massor av flugor i dasset. 

      Nollans anarki-text Sprider det fria ordet:
Alla nollan

Del 3: 
Dator spel är första saken som man kan använda 
för att hjälpa någon som har fått matlab att funka 
dåligt. Idag finns tolv undersökningar som visar 
på negativ utveckling av samhällshälsan bland 
äldre män med dåliga vanor om du vill göra flera 
undersökningar med matlab 2019 eller. Nollbrick-
stillverkningen är ett av det miljöfarligaste arren 
någon nollan någonsin deltagit på.

Ångest tenta vecka. Plötsligt matte! Fysik är riktigt 
mega roligt ibland om det finns motivation och 
miniräknare. Baguetter luktar extremt gott när 
man pluggar fysik. Men labon dricks olyckligtvis 
inte förutom utan mig och han älskar massa vin.

Mottagning arras najs av krokodiler som tycker 
om att fiska fiskar men det finns kanske andra som 
fiskar utöver fnollk. Det kommer sig att flera vill 
inte fiska fiskar. Vidare nollan. Ett vidunderligt 
berg som gandalf ska klättra runt. Berget heter 
sinai. Jag vill också fiska fiskar från nollk ‘s toalett. 
Nollk hatar fiskar. Varför solar fisken på verandan 
bakom grillen där de står lågor lågt ner i Adam.

Nollan fick inte mat igår eller dag efter detta år för. 
Det finns berg under min näsa anus! Detta är un-
derligt därför blev fantomen fantomen avundsjuk 
på hans trevliga fnollK.

Röd: Gauss
Blå: Curie
Grön: Hawking
Rosa: Meitner

... hela din utbildning inte kretsar kring Heber-Bosch metoden. ... din granne ger upp och flyttar.



16 17LP1... ungjävlarna vägg i vägg inte minns hur det var förr. ... man får läsa kvant i 3:an.

Borde lära sig skriva hela ord:
Mijo Thoresson

      Rebus

         Arg insändare
 Det fanns en tid
Det fanns en tid, då man fick vara sig själv på F. En tid utan tyranni, då sektionens maktorgan stod på folkets 
sida gentemot de överordnade. Det svarta blodet rann genom ådrorna även på den duktigaste F-teknolog ty 
gemenskapen var viktigare än egot. Genom den gemenskapen föddes förlåtelse. Man kunde glatt bjuda Nolan 
på Slots, hugga ned ett träd, markera sitt revir på kemi och få sin skönhetssömn på Focus.* (Ja, det fanns till 
och med en tid då alla visste att det heter på Focus) Gemene F-teknolog slapp leva sitt liv i skräck för att bli 
bannad från vårt sektionens vardagsrum - varenda idiot på den här sektionen var välkommen. Det fanns en 
tid, då det var bättre.

// Bekymrad medborgare      *Majoriteten av dessa aktiviteter rekommenderas ej.

Jag minns en tid. En tid, då det var bättre. Förr. Få saker i den vetenskapliga sfären är så väletablerade som 
detta faktum, men hur mycket bättre var det egentligen? Hur mycket sämre kan det bli? Kan det bli bättre 
igen? Viktiga frågor med viktiga svar.

Vi börjar med att blicka bakåt på finare tider; tider då man var fri, det var ordning på ungdomen, och folket 
såsom planeten kunde ta lite skit, utan att gnälla om banala småsaker som “frihet” eller “överhängande un-
dergång”. Tider då standardkuren för en hosta var heroin, medellivslängden var i 20-talen och man kunde 
avnjuta fröjder som smittkoppor och polio. Vissa skulle kanske säga att detta inte var så bra, vilket må stäm-
ma, livet var elände redan då, men man slapp åtminstone saker som au-
tomatiska växellådor och grillförbud. För att verifiera detta har FinForms 
utrikeskorrespondent frågat en ledande expert på ämnet, Rune Linder:

Hur ser det då ut framöver? Usch. Blä. Fy. Finns det något hopp? Svårt 
att säga, men av historien att döma verkar det ju gå ständigt utför. Frågan 
är ju då egentligen bara hur dåligt det kan bli. Oändligt dåligt? Återigen 
svårbedömt, jag har varken mediterat eller knarkat nog för att besvara 
sådana frågor med någon större säkerhet, men mina och Runes pengar 
är på ett ja. 

Men kommer det bli oändligt dåligt har det ju någon gång varit oändligt bra, kvantfysiken säger det. Eller nåt, 
fråga inte mig, jag läser TM. Detta var i begynnelsen, innan den största och enda ondskan existerade: livet. Ja, 
allting dåligt som någonsin funnits och allting som någonsin gjort tillvaron sämre har berott på exakt detta. 
Innan det fanns liv fanns det inga sjukdomar, inga barn, och ingen bensinskatt. Och inga nollan. Innan det 
fanns liv var inget dåligt, och är inget dåligt är allt bra. 

Så det finns hopp. Hopp om att det en gång ska bli som det en gång har varit. Hopp om att det genom en liten 
uppoffring kan bli som det var förr,
när det var bättre.

DVSJMBFNJSIDP

      Hur var det egentligen förr? Nostalgisk patet:
Johan Bruhn

 Glad insändare från FnollK

Ärade sektionsmedlemmar!

Läsårets första period börjar lida mot sitt slut och mitt i stressen och tentaplugget 
kanske ni sitter och undrar hur ni ska kunna toppa LP1 i kommande veckor. Då 
har FnollK svaret åt er. Aspningen drar igång måndag LV1 med asplunchen 
där vi i FnollK bjuder på mat, film och info om aspningen. Så kom dit om du 
är sugen på att aspa FnollK, inte sugen på att aspa FnollK eller bara sugen på 
gratis käk. Platsbegränsningar kommer gälla, plats och tid dyker upp på face-
book närmre inpå.

Info out
Näzart



18 19LP1... du räddar grannen från att försova sig genom att aldrig låta dem somna. ... du växt ifrån att leka med knallgas och att blanda spökvatten.

Skicka alla roliga citat och övrigt 

intressant material till 
FinForm@ftek.se

      FinForm hör dig!
“Jag tror vi löser det; vi har stor-
stadskvinnor.”- Elina tror att 
Nollan blir klar med nollbrickorna  
i tid.

Hört under första mottagningsd-
agen: “Det hade varit kul med ett 
korståg.” - Erik

“Varför är min mus en anka?” 
- Mijo

“Felstavningar syns inte jättebra 
när man sjunger.” - Erik

“Jag vill också ligga med min 
mamma, vem vill inte det?” 
- Carin gör reklam för F-spexet

“Man rostar ju kryddorna i stek-
pannan innan man lagar mat med 
dem” - Albert, precis efter han 
nämnt hur han brukar fritera salt

“This biggity boy's a diggity dog”
- Crux

“Den där lilla pizzaslicen är inget 
fönster”- Skitungen

“Vill ni köra pictionary?”- Mijo
“Nej, det är för våldsamt”. - Dante

“Det satt en mås på en klyvarbom, 
jag vill ha OP i analen”- Vägknöl

"Tänk er en bläckfisk där vi bara 
choppar av armarna och knådar 
den litegranna"- Christian som 
förklarar dåligt val av integration-
syta i Stokes sats

"Jag dricker inte när jag dricker" 
- Tösa

“Ligger Portugal i Europa?” 
-Viktor

"Supa är inte en hobby, det är ett 
jobb"  - Okänd didrik

"Våra knölar nuddades" - Elin 1 till 
Elin 3

"Är dom små får man ta två" 
- OG Selma

"Jag älskar att suga kuk" - Markus

"Spank me daddy" - Markus

"Han gör det i kepsen" - Didrik om 
Lowe

"Ska vi göra drank?" - Selma 

"JAG JAPPAR DERAS MAM-
MOR" - Isabella

"Det är inte frivilligt, men dom 
undviker sex" - g k om 666

"Jag vill inte ha hjälp med koden 
jag vill ha hjälp med huvudet" - en 
frustrerad Isabella under exfysen 

"Jag pluggar teoretisk alkoholism 
på Chalmers" - Markus 

"Det är ju bara att derivera" 
- Markus om vektorfälten

"Kan man inte plugga själv ska 
man inte plugga på chalmers" 
- Adam angående läxhjälp till 
chalmerister 

"Problemet med mobbning är att 
det är för kul" - Markus 

"Det luktar typ bollar, svettiga 
bollar" - Markus när han groggade 
med tranbärsjuice

"Får nollan suga röv" - Torleif Dahl

"jag är ett poäng från två poäng" 
- Majanolla 

"Jag älskar att få se Lukas kropp" 
- Alex Gaylord

“Jag kommer vara med dig i din 
kudde inatt” - Lowe

“Jag har också scorat rätt högt på 
psykopattestet” -Adam

“Jag kommer bara få en enorm 
sockerkick och vilja rövköra alla. 
Speciellt Gustav”- Lowe efter att  
ha blivit slaskad

“Tänk på barnen, inte på det 
sättet!” - Didrik

“BEASTiality” - Galten

“Jag blev haffad när jag lämnade 
kontoret, därför är jag lite sen.”
- Elizabeth Wulcan

“Jag vet inte riktigt vad Pythagoras 
sats säger...”- Elizabeth Wulcan

“Utvidgas inte till C\{0} utan till 
ett “spiralformat” parkeringshus.” 
- David om analytisk fortsättning i 
komplexen.

"Manifest. Det betyder att det är 
uppenbart, men först efter att du 
stirrat på det ett tag." - Hört av 
Jaques

"Förr när det var så himla mycket 
bättre." - Jonathan Weidow

Nonogram är en japanskt bildpussel där en bild växer fram genom att fylla i rutor som anges vid varje
kolumn och rad.

Siffrorna som står till vänster om varje rad och över varje kolumn indikerar antalet rutor som ska vara
ifyllda, till exempel så innebär “4 6 2” att det först ska vara 4 ifyllda rutor på raken, följt av minst en tom
ruta, sedan 6 ifyllda rutor, minst en tom ruta och sedan 2 ifyllda rutor.

      Pyssel Holomorf på punkterade områden:
Emil Ellénius
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