




Ledare
Hej och välkommna alla nollor!

Vi på redaktionen till er stolta sektionstidning hoppas att ni alla är mitt 
uppe i en underbar nollning, skaffar vänner för livet och minnen så 
att ni nästa år vill göra om det. Detta är vårat nollningsblad och det är 
riktat till er. Här är vi!
 Vi minns hur svårt det var att hitta runt i F-huset i början, men 
jag försäkrar er att det snart kommer att kännas som hemma, spe-
ciellt då ni tillbringar fler vakna timmar i GD änpå något annat ställe. 
Förhoppningsvis vakna åtminstonde. Därför har vi satt ihop en liten 
vägbeskrivning om hur man går mellan GD och Focus. Ni kommer 
själva att få förgrena er karta allt eftersom. 
 Eftersom många utav er precis flyttat från föräldrarnas ömma 
famn och upptäckt att det är dyrt, svårt eller tråkigt och laga mat så 
bidrar vi med lite inspiration till lättlagad billig och nyttig mat, som 
dessutom äv väldigt god. 
 Medverkar gör även våra eminenta sektionsöverhuvuden Mar-
tin och Håkan, F-styret, SNFTM, DP och F6. Men främst är det vi som 
skriver. Vi skriver om våra bästa nollningsminnen, var du hittar bra 
serier, roliga citat och lite annat. 
 Vi avlutar med en god förhoppning om att ni alla kommer tri-
vas på denna fantastiska sektion och att vi kommer se er vara med i 
nästa nummer utav Finform.

Ha en god fortsättning på en underbar nollning,
Hannah Djurfeldt,
chefredaktör Finform
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För ungefär två veckor sedan 
drog det stora arrangemang vi 
kallar nollning igång. Hela Chal-
mers jobbar för att nollan ska få 
ett så trevligt välkomnande som 
möjligt. Det är mycket slit för 
oss som arrangerar allt detta; och 
ibland kanske man funderar på 
varför man sitter hela dagar och 
planerar eller spenderar timmar 
på att städa efter en sittning.
 Man kommer dock alltid 
fram till samma svar: det är så 
sjukt roligt att få välkomna er och 
få er att känna att Chalmers är 
trevligt (det kommer ju vara ert 
andra hem de närmsta fem åren, 
minst), och att få lära känna alla 
nollan på ett sätt man inte hade 
gjort annars. Jag hoppas att ni 
har lika trevligt på våra arr som 
vi själva har; och att det går bra 
för er nu när det riktiga lärandet 
börjar.

Nuet är oändligt och framtiden 
finns inte. Varje ögonblick vi lever 
är en oändlighet. Det märks om inte 
annars när man har riktigt, riktigt 
långtråkigt. Och framtiden finns 
inte. Den skapas någon stans där 
bortom nuets oändlighet, knappt 
nåbar. Hur kan vi förvänta oss att 
någonsin lyckas ta oss dit?
 Inte heller tiden som 
passerat finns. Den samlas ihop 
någonstans bakom oss i en liten 
klump, svårt sargad av kom-
primeringsalgoritmen som vi kal-
lar vårt minne. Obönhörligen skär 
den bort allt som verkar oviktigt 
eller ointressant. Ändå finns det 
så mycket kvar i den lilla klumpen 
som är dåtiden.
 Det händer så mycket på ett 
år. Man hinner göra så mycket, så 
mycket förändras. Man kan gå ett 
läsår på F, klara några tentor, missa 
andra. Man kan lära känna massor 
av nytt folk, lära sig mer matema-
tik än man visste fanns och man 
kan dricka kaffe. Man kan också 
bygga cortège, sitta i solen och 
flytta hemifrån. Allt på ett år.
Gör det, det var värt det!

Jag skulle inte direkt anse mig 
vara en vis människa, det kräver 
en långsam stadig röst och 
gammaldags kläder, och jag in-
nehar inget av det. Däremot kan 
jag påstå att jag då och då inför-
skaffar mig mindre bitar vishet, 
ungefär såsom en ekorre, som ej 
är en kotte, kan samla kottar.
 Och kottar, som vi alla 
vet, är smakrika karameller som 
borde delas fritt, så här får ni en 
klokhetskaramell av mig: 
Tveka inte att prata med varan-
dra! Vissa har redan lärt sig detta 
och har liksom mig en mun som 
kan utsöndra dialog i fantastiska 
mängder och hastigheter, och 
nästan alla verkar lära sig detta 
under sitt första år, men om jag 
kan skynda på denna processen 
med några veckor så känner jag 
att det är min plikt. Så kom ihåg, 
det är nästan alltid helt gratis 
att bjuda på sig själv och prata 
med sina teknologkamrater. Att 
vara tyst kan kosta dig en vän 
för livet, eller bara ett par fina 
ögonblick!

... du träffar nya människor varje dag.

Lars Lundberg Simon Sigurdhsson Staffan Ankardal



Mitt bästa nollningsminne

Det jag utan tvekan minns mest från min nollning 
var mitt nolluppdrag. Jag skulle spela i Nollrocken. 
Vi var ett trevligt gäng och vi var de första som fick 
uppdrag. Efter lite hemliga möten bestämdes en 
spellista och vi började repa. Vi hade jättekul och 
lärde känna varandra precis som det är meningen 
att nollupdrag skall göra. 
 På den stora kvällen så hade vi alla gått in 
för att klä ut oss till något roligt. Vi var en björn, 
en soul-saxofonist, en nörd med bast-hår, en alkis, 
en Super Mario, en transvestit och jag som var en 
riktigt fin fjortis. 
 Tänk er hur det såg ut när vi gick upp på 
scenen sist efter alla seriösa band. Tänk då vidare 
att vi vandrade runt, såg frågande på varandra och 
började stämma gitarrerna. Naturligtvis var allt 
detta planerat men det märkte inte publiken fören 
Mario och alkisen drog igång med en helt underbar 
“Dueling Banjos”. Därefter sjöng jag “I’m no su-
perman” (ledmelodin till Scrubs) och vi avslutade 
det hela med “Ace of Spades”, eller som vi, efter 
lite tragiska missöden i replokalen, kallade den 
“AIDS from space”. 
 Vi hann knappt gå av scenen fören vi fick 
reda på att vi vann och skulle upp igen. Kort sagt 
en underbar kväll med enbart två missöden. Dels 
så sjablade ljudteknikern bort Marios gitarrsolo och 
sen att jag var tvungen att ägna 2h åt att borsta ut all 
hårsprej jag hade i håret...

Jag är ett stort fan av nollning, 
jag älskade min nollning och det 
tog inte många dagar innan jag 
bestämde mig för att nästa år skulle 
jag minsann vara med i FnollK. 
Sen gick hösten och när invalet 
kom och ett tjugotal andra verkade 
ha tänkt samma tanke bestämde 
jag mig för att jag nog ändå inte 
hade tid med det.
Efter många om och men gick jag 
istället med i F6 och får nu den 
stora förmånen att hjälpa till med 
nollningen i alla fall. Man får göra 
saker som att länsa grovsop-rum-
met i jakt på kartong för att bygga 
ett slott till en sagosittning eller 
dricka upp allt lådvin som finns 
kvar efter provsitsen och bygga 
mänskliga pyramider på kfkb:s 
phaddergruppssittningar.
Men framförallt får man träffa alla 
fina nollan. Det var sjukt kul att ta 
emot er på Götaplatsen och det är 
ännu roligare att se er hängandes 
på focus. Och även om jag varit en 
ganska frånvarande phadder och 
missat nästan alla räknestugorna 
så är ni ändå mina phadderbarn, 
och sjukt bra sådana.

... du inte har sovit ordentligt på en hel månad.

Tora Duvås Hannah Djurfeldt



Ord-för-ord

SNFTM

Hej teknologer, gamla som nya. Vi i F-Styret (sek-
tionens styrelse) vill välkomna till det nya läsåret. 
 För er som inte vet är vi alltså Pontus Laurell 
(aka Tuss), sektionsordförande, Marie Doverbo, vice 
ordf., Frida Håkansson, kassör, Torbjörn Wästerlid 
(aka T-Bengt, TB, Bengt mm.), sekreterare och An-
ton Körkkö, ledamot som utgör kärnstyret. I hela 
styret ingår dessutom ordförandena i våra olika 
kommittéer samt studienämnden.
 Det vi pysslar med är att se till att allt funger-
ar som det ska på sektionen och dess båda program, 
både med det sociala och det utbildnings-relaterade. 
En stor fråga i år är hur sektionen ska möta kåroblig-
atorieavskaffandet till sommaren. Vad ska finansi-
eras med sektionsavgift resp. programpengar etc.? 
På Chalmers och framförallt på hemmaplan, vår 
kära sektion, finns det stora möjligheter att påverka 
situationen – även utöver denna fråga. Det är till stor 
del just det som styret håller på med. Så har du kon-
struktiva förslag till förändringar, se till att vi känner 
till dem. Prata med oss, maila oss (styret@ftek.se), 
använd brevlådan utanför styretrummet (”glasrum-
met” i föreningskorridoren bakom Focus) eller utny-
ttja annan kreativ metod. Visst, allt kommer inte gå 

igenom, men livet i stort är ju ändå bara en sekvens 
av större eller mindre misslyckanden, och det är ju 
först när man låter n -> ∞ som man kan uppnå de 
intressantare formerna av konvergens.
 Annars görs väldigt mycket bra jobb av det 
stora antalet ädla sektionsaktiva, som förtjänar ett 
extra tack - för det som gjorts hittills under nollnin-
gen och för det som återstår att göras under resten av 
året. På tal om det: engagera er i sektionen; alltfrån 
overallsföreningar till en enstaka kursutvärdering 

det lättare att hitta det man söker. Är du mer nyfiken på 
SNFTM och vad vi gör finns det där mycket intressant 
att finna. Adressen är www.ftek.se/snf. Plugga lagom 
och lev väl, så ses vi i korridorerna på chalmers!
Er tillgivne
Edvin Linge

Hej alla glada studenter!
 
Hoppas sommaren varit riktigt givande på det sätt 
som är givande för just dig! Jobb, slappande, re-
sande, studerande, vem vet vad en driftig chalm-
ersstudent kan göra av sin dyrbara tid? Jag heter 
Edvin Linge och tillträdde mitt i högsommarvär-
men som ordförande för Studienämnden Teknisk 
Fysik och Teknisk Matematik (SNFTM). Under 
hösten kommer jag se till att vi troget håller fast 
vid våra omtyckta cocktailpartyn och fascinerande 
BSD-föreläsningar (Bakom Stängda Dörrar) som 
hålls torsdag kl 17 LV1 respektive LV5 i varje pe-
riod, men precis som flera före mig kommer jag 
också att vilja röra om lite i grytan. Till exempel 
har uppslutningen till kursutvärderingsenkäterna 
dalat alldeles för mycket. Denna trend måste vi 
såklart tillsammans vända! En annan fråga som 
kommer att drivas är hur mycket utrymme varje 
student ska ha på servern. Hemsidan kommer 
också att struktureras om och förhoppningsvis blir 

... du är förvånad när du efter en vecka redan ligger efter i matten.

bidrar till sektion-
ens, programmens 
och studenternas 
välbefinnande. Det 
är viktigt, det är kul 
och det är najs. 

Med vänliga 
hälsningar,
Pontus Laurell



F6

DP

Äntligen är den igång! Snart är den över, men som 
FNollK säger: Det är bäst just nu! Det är såklart 
nollningen jag talar om. 
 När vi gick på som F6 i slutet av Lp 4 var 
det ett taggat men oerfaret gäng som skulle ta hand 
om 2009 års nollan som sin första uppgift. Med 
endast ett arrat ET-raj i bagaget tog vi oss an up-
pgiften med skräckblandad förtjusning. Det var 
med stor spänning vi mötte nyblivna F:are och 
TM:are ta sina första stapplande Chalmerssteg på 
Götaplatsen. Såg vi verkligen själva så små och 
förvirrade ut när vi själva stod i deras skor så sent 
som förra året? 
 En dryg vecka senare har däremot en blan-
dad kompott av härliga, roliga, tankfulla och trev-
liga individer blommat ut och jag är övertygad om 
att årets nollning kommer bli den bästa någonsin. 
 I skrivande stund har F6 klarat av sina två 
första arr under nollningen, provsitsen och hock-
eykalaset. Jag är hes som kråka efter att ha skrikit 
på domaren, och fingrarna är fortfarande skrynkli-
ga efter att ha diskat 200 tallrikar en söndagsnatt. 
Men jag ångrar det inte för en sekund utan hop-
pas bara att ni som nollas har haft det lika roligt 

som oss. Hittills har allt avlöpt väl och det är med 
stor tillförsikt vi ser framemot resten av nollningen. 
Missa inte F6-bastun, balen eller finalsitsen! 
 Till sist vill jag bara säga att saker går fel 
ibland - Tentor kuggas, chokladsås bränns vid och 
panik utbryter när man inser att vinglasen är hälften 
så många som de borde vara. Men det är så det ska 
vara. Don’t worry, be happy!
 
Text: Cecilia Hult
Bild: Simon Sigurdhsson

Var hälsad nollan, det är vi som är Djungelpatrullen, 
även kallad DP. Vi är F-sektionens PR- och Rustfören-
ing.Ni kommer väl ihåg arr såsom provhäfvet, DP-
bastun, MatteDuPen, SirPreiszen och pubrundan? Då 
var det vi som figurerade och styrde upp. Och mer ska 
det bli! Missa inte den eminenta herrkvällen, en afton 
tillägnad testosteronet, powertools och flanellskjor-
tor. Och missa INTE den bombastiska nollrocken där 
ni får heja fram eran älskade sektion till seger och 
evig ära! Det kommer sannerligen bli de bästa arren 
under nollningen. 
 Men tar det slut där? Svaret är självfallet NEJ. 
Varje fredag under hela läsåret så arrar vi DuPar med 
start 17.23 på Focus där det går att fukta sin strupe 
och fylla sin mage till ofattbart låga priser! Även pub-
rundan är något som kommer tillbaka. Torsdag i LV1 
i varje läsperiod så anordnar vi detta mycket 
uppskattade arr! 
  Ifall nollan även vill uppleva den pikanta 
smaken kapsyl i symbios med maltbaserad dryck så 
hugger nollan förslagsvis tag i en patrullman och ber 

om en lille-caps så fixar vi resten. Ni känner igen 
oss på våran enorma utstrålning, perfekta hållning, 
otroliga hårkvalitet samt att vi är den enda förening 
som har namnet på rätt ben, d.v.s. vänster. 
 Vi syns nog snarare än nollan tror... 
//Hen, Överflödig i Djungelpatrullen

...  du tycker det är konstigt att plugga fram till middagen.



Martins mening

Håkans mening
Hej alla TM-teknologer! 
 Välkomna till Chalmers TM-ettor och 
välkomna tillbaka till ett nytt läsår TM-tvåor.
 Jag hoppas att ni som är nyantagna känner 
er nöjda med mottagningen vars huvudsyfte är att 
ni ska hitta trevliga kurskamrater att umgås och 
studera tillsammans med. Många av er har pre-
cis flyttat hemifrån och lämnat familj och gym-
nasiekompisar för ett liv i Göteborg och då är det 
väldigt viktigt att knyta nya kontakter. Jag hoppas 
också att det känns roligt att vara en Chalmerste-
knolog och i synnerhet att vara en TM:are. 
 Till skillnad från förra året finns nu gan-
ska erfarna TM:are att få tips och information 
från.  För er som börjar i årskurs 2 väntar flera 
spännande mattekurser under året med många nya 
begrepp och satser. Jag ser med tillförsikt fram 
emot att resultaten ska bli ännu lite bättre detta år. 
Starten förra året var ju lite tveksam men avslut-
ningen var desto bättre. Jag tror att ni helt enkelt 
förbättrat er studieteknik och blivit vana vid att 

studera matematik. Om ni känner att ni har egna insikter 
och erfarenheter som ni tror att TM-ettorna kan ha nytta 
av så förmedla väldigt gärna detta. TM-ettor: starten kan 
alltså upplevas som ganska krävande så prata med era 
mer erfarna kurskamrater för råd och tips. 
 I slutet på förra terminen var jag och fyra TM:are 
(Filip, Joel, Sima och Tora) och besökte Lunds Tekniska 
Högskola för att diskutera erfarenheter med ledningen 
och studenter för TM-programmet i Lund (som där kal-
las för Pi-programmet). Vi hade en trevlig och givande 
diskussion där vi bland annat pratade om eventuella 
framtida gemensamma 
studieaktiviteter. 
Bästa sensommarhälsnin-
gar,
Håkan

... du tycker det är konstigt att plugga efter middagen.

Kära F-teknologer… 
…och speciellt då ni som just har börjat! Grattis till 
att ni lyckats ta er in, nu när söktrycket i år är ex-
tra högt. Det känns skönt att vi har vårt antagning-
sprov, så att det inte bara är betyg som behöver vara 
avgörande (speciellt när man läser i tidningarna om 
betygsinflation m.m.). Ni är väldigt välkomna. Det 
gäller förstås också TM-nollorna. Det är trevligt att 
vi har ett systerprogram med lika bra studenter och 
mycket annat gemensamt.  
 Jag var på vippen att missa att skriva denna 
spalt, men blev vänligen påmind av chefsredaktören. 
Satt djupt nedgrävd i förberedelserna till kursen i 
Vektorfält och klassisk fysik för F2 och TM2 som 
börjar om ett par dagar. Har tagit över den kursen 
från i år, och det skall bli roligt. Mycket intres-
sant kurs i gränslandet/överlappet mellan fysik och 
matematik. Rekommenderar den varmt när det är 
dags. Den, för mig, litet negativa effekten är att jag 
inte får lov att undervisa i första årskursen. 
 På programmet är det inte så väldigt mycket 
som händer just nu. Vi har haft en period med stora 
omställningar: nya programplaner och kurser, mas-
terprogram, antagningsprov, osv. Nu har det börjat 

stabilisera sig, och jag tycker att det i stort ser bra ut. 
F-programmet har faktiskt inte ändrat sig så mycket, 
och det tycker de flesta av oss känns bra. Nu arbetar 
vi med att få bättre kontroll på en del saker som finns i 
kurserna, t.ex. hur man skriver och kommunicerar, och 
se till att det finns en progression och en återkoppling 
på det. På Chalmers centralt är det däremot mycket på 
gång, som vi säkert får tillfälle att diskutera senare. 
 Arbetet med programmet är helt beroende av 
studenterna. Känner man sig intresserad kan man prata 
med SNF, en klok samling personer som gör ett fantas-
tiskt arbete. Eller någon av de andra kommittéerna. Och 
gör man inte det behöver man förstås inte. Men glöm 
inte att säga till, till kursutvärderare eller programledn-
ing, när det är något man tycker. Svara på kursutvärder-
ingar! Det går ofta att ordna saker som inte är bra, och 
vi är intresserade av vad alla 
tänker. 
Till sist: Lycka till med studi-
erna! Arbeta hårt. Glöm inte att 
du är omgiven av vänner. 
/Martin



Recepthörnan
Nu drar terminen igång igen, av er nya studenter är 
det antagligen en hel del som precis flyttat hemifrån 
och helt plötsligt har ett eget hushåll att sköta, då 
finns det tre problem man lätt kan drabbas av. Det 
första är brist på ideer, det blir lätt spaghetti och köt-
tfärssås fem dagar i veckan. Det andra är tid, en burk 
pesto i kylen och potatisbullar i frysen är guld värt 
om man inte orkar stå i köket, att koka pasta eller 
steka potatisbullar går väldigt snabbt, annars är det 
fullt möjligt att leva på mackor någon dag i veckan. 
Det sista problemet är pengar, ta med lunchlådor så 
ofta som möjligt och riv ner ett par morötter i grytan 
så räcker en enda kycklingfile helt plötsligt till tre 
portioner. Passa på att köpa ost när det är extrapris 
och bli vän med Eldorado så brukar resten lösa sig.  
 Lidls frysdisk är ett utmärkt ställe att hitta 
nya spännande rätter, till exempel cevapic, ett slags 
köttpinnar från Balkan som passar väldigt bra i ett 
pitabröd med lite grönsaker eller med bara pasta och 
crème fraich. I princip 100% kött, helt klart godare 
än korv och köttbullar och billigare än ren köttfärs.
  Något annat som är gott, lättlagat och billigt 
är linsgryta, anledningen till att just det kommer med 
här är för att jag sitter helt oförberedd i skolan och 
råkar ha recptet på mailen, så jag copy-paste:ar direkt 
från min kära linsälskande moder;
 
Du behöver:

1 lök
2 morötter
2 vitlöksklyftor
2 msk rapsolja
1 msk riven färsk ingefära eller malen (men då lite 
mindre, kanske en tsk max)
spiskummin (bra krydda till mkt) ca 1 tsk
1 krm kanel
1-2 krm kardemumma
4 dl röda linser (skölj i kallt vatten ca 4 ggr)
400 gr krossade tomater
400 ml kokosmjölk
1 grönsaksbuljongtärning
2 dl vatten
salt
 
1. Skala lök, morötter och vitlök. Tärna och hacka.
2. Fräs grönsakerna i oljan på låg värme. Rör ned 
kryddorna. Häll i linserna och rör om. Tillsätt kros-
sade tomater, kokosmjölk (den måste man tömma i 
en skål och röra jämn först), grönsaksbuljong och 
vatten. Låt koka sakta under lock 20-25 min. Smaka 
av och krydda kanske lite med salt.
 Gott med bulgur, ris, potatis eller annat!

 Tack och hej, leverpastej

Siffran åtta, ett tal ungefär lika unikt som 1, men 
märkbart större än 7. Det går säkert att bevisa att anta-
let saker man kan skriva om åtta är långt fler än 255, 
men då en sådan lista snabbt blir tröttsam kommer nu 
istället 8 fantastiska saker om 8. 
- I kina är 8 ett lyckotal, då det låter som ordet för att 
tjäna pengar.
- Logiskt nog titeln på Arvingarnas 11e album
- Är till oändligheten vad Laplacetransoformen är till 
Fouriertransformen
- Så många gånger advokaten i JFK upprepar ‘Back, 
and to the left’
- Så många ben man kan dra av en spindel innan det 
blir tråkigt
- Större än fyra
- I recept så brukar 8 nypor vara ungefär en tesked. 
- Mormoner anser att när man är 8 år gammal så är 
man ansvarig för sina egna handlingar

Nu när vi vet allting som är värt att veta om 8 i 
världen, så passar jag även på att välkomna den nya 
Phaddergruppen Ph 8 och önskar dem på tradition-
ellt Kinesiskt maner Rycka och Värgång.

... du tror att du aldrig kommer skriva en omtenta.

Two by Two by Two

8



Hur hittar man???

... du tror att Gibraltar ligger i Spanien.

I början kan det vara svårt att hitta i 
en så stor byggnad som F-huset. Då 
är det trevligt att veta att alla vi på 
Finformredaktionen kände samma 
sak när vi var nya. Därför har vi satt 
ihop denna fina guide som ett hjälp-
medel. Hoppas den kommer till ny-
tta!

Vi börjar i GD, alla F1-ors hem. För att ta dig till fokus går du 
först ut igenom den öppna dörren till vänster om tavlan.

Gå sedan igenom glasdörren snett till 
vänster.

I trapphuset tag trappan 
en våning upp. (Ta inte 
hissen, du vet väl att det 
är nyttigt med motion... 
Dessutom är det snab-
bare.)



... du går runt med en bricka runt halsen.

När du kommit upp så går du igenom denna tunga glasdörr

För att komma 
till focus gå ig-
enom korrido-
ren. DD ligger 
till höger och 
trappan till FL-
salarna ligger 
till vänster.

Här blir det krångligt... Vid slu-
tet av korridoren sväng vänster, 
gå ungefär 2m och sväng sedan 
till höger.

Då kommer du ut 
i den här korrido-
ren. Till höger lig-
ger gamla fysik-
biblioteket och lite 
längre fram stud-
ieexpeditionen för 
fysik på samma 
sida. Även här 
finns det en trappa 
till FL-salarna på 
vänster sida. 



... du går på det bästa arret under nollningen.

Vid slutet av korrioren kommer du hit. Studieexpeditionen  ligger 
direkt till högen och Trappan till FL-salarna direkt till vänster. Vill 
du fortsätta till focus gå rak fram till ljusorgeln och sväg vänster.

Då ser du den-
na vackra syn! 
Till vänster lig-
ger Signes och 
Origogården. För 
att komma till fo-
cus sväng höger 
och..

Nu ser du denna fina 
hiss som alltid är på 
fel våning, dvs inte 
på din. Tryck på 
knappen för att anro-
pa den och åk ner till 
våning 3.

Då du går ut ur hissen ser du 
denna vackra syn. Låt det inte  
förskräcka dig utan sväng till 
höger.

... gå över denna underbara gångbro men en fantastisk utsikt 
(över en pareringsplats och en oanvänd park) och ett ännu mer 
fantastiskt golv. Sväng till höger då glasväggarna tar slut.



... DU TROR ATT CAPS BETYDER STORA BOKSTÄVER.

Gå igenom den klaustrofobiska så kallade 
föreningskorridoren som är på andra sidan 
denna dörr.

Sväng till höger vid första bästa tillfälle. Du be-
höver inte vara rädd när alla gamla teknologer 
stittar på dig från båda sidor.Fortsätt rakt 

fram och 
in genom 
dörren vid 
slutet av 
denna dep-
rimerande 
vita korri-
dor.

Till vänster har du toaletter, 
något som alltid är bra att 
ha. Rakt fram har du två 
dörrar. Den högra leder 
in till Hilbert, som tillhör 
GU’s fysiker. Eftersom du 
var mycker smartare och 
valde att läsa på Chalmers 
tar du dörren till vänster. 

Nu är du framme vid ditt mål. Den-
na grönskande oas av smuts, köer 
till micron och diverse oväsen. 
Välkommen!



... du vaknar hemma hos en phadder.

Staffans seriehörna
Även om internet är 50% Spam, och 45% porr, så lämnas där 5% till roliga youtube klipp, bilder på katter och 
även så kallade webcomics. I förra numret av finform, som du kanske kan hitta ett nummer av i Focus, och 
annars finns på våran hemsida, drog jag igenom det mest välkända namnen. Nu, i andra upplagan av denna 
nya kulturella instutition, visar jag några av de mindre kända men inte desto mindre fantastiska. På begäran 
innehåller denna upplaga även mindre text av mig, så jag får väl bara säga njut.

A softer world

En till formatet mycket underligen serie, som skrivs av två syskon, där ena skriver och den andra tar foton, där 
kopplingen mellan de två kan vara mycket svag. Men på något sett skulle texten inte fungera utan dem.

www.asofterworld.com

xkcd

Serien som alla fysiker, matematiker och allmänna nördar redan borde känna till, men gör du det inte redan är 
det hög tid att du läser igenom hela arkivet. En fördel med detta är att man kan förstå nästa serie i tur.

www.xkcd.com



... du inte vet vad xkcd är. 

Pictures for Sad Children

En absurdistisk och mörk serie mer eller mindre utan kontinuitet.

www.picturesforsadchildren.com

Making xkcd slightly worse

Inte sällan bättre än själva serien är de kopior som görs på forumet där en mindre bit ur originalserien ändras. 
Inte sällan hänger de på att man läst originalserien.

http://forums.xkcd.com/viewtopic.php?f=2&t=22741



Finform hör dig!!

“Bernhard är en ko..., fast på ett bra sätt!”
David och Gustav diskuterar religion

“Vi får ta och skaffa den där papperskorgen snart!”
Tora diskuterar Finforms brevlåda

“Du får skriva felsägningen rätt!”
Tora till Staffan vid anteckning av föregående citat

“Får jag penetrera dig med den här?”
Sexmästare Cissi om en pekpinne

“Det är en sådan dag då man kan sitta naken i focus en hel dag utan att någon kommer in och ser det.”
Rustmästare Lars om julafton.

... du tror att du är smart.


