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Att träda in under pseudonymen 
Nollan är att komma till en ny 
värld. De första dagarna vandrar 
man runt mer eller mindre likt 
en gengångare. En kalejdosko-
pisk tsunami av intryck tronar 
på himlafästet och GD blir en fyr 
i kaoset. Sakta men säkert dras 
man in i det studentikosa; noterar 
var det finns gratis mat för dagen, 
blir kaffe-/te-/anan dryck-/flip-
perberoende och humöret sänks 
av hissröstens jämmer. Förhopp-
ningsvis lockas man av den stora 
mängd föreningar som förgyller 
F-sektionen, men även Chalmers i 
stort. Ett sätt att komma bort från 
studierna och fylla sin tid med ro-
liga aktiviteter tillsammans med 
fenomenalt folk, skriva fyndiga 
texter till en viss sektionstidning 
eller att flykta från tentamonstrets 
huggtänder? Välj själv.

Finformredaktionen önskar er- 
bjuda en lanterna av vishet i 
detta nummer 0 anno läsåret 
2010/2011; en arom av familjär 
trycksvärta, en hjälpande hand. I 
det här numret ämnar vi beskriva 
några lämpliga tillvägagångssätt 
för att uppnå en bättre tillvaro. 
Hur gör man egentligen för att 
överleva på F? Vad anser Nollan 
om sin korta tid här? Vidare beger 
vi oss ut på strövtåg i Göteborg och 
till Schweiz samt till sminkblog-
garnas främmande territorium. 

Ett gastronomisk inslag kommer i 
form av en bakverksbuffé. 

Kakor är som sagt teknologens 
trognaste vänner när indexnota-
tionen i bevisen tappas bort.

Redaktionen blev mycket rörd 
när Nollan drogs till våra bakelser 
likt knott till lyktor på kräftskivor 
vid Dalälven. Några kommenta-
rer publiceras i detta nummer och 
ni är mycket välkomna att skicka 
in fler texter till oss. Dessutom 
är vi öppna för läsarsynpunkter; 
efterfrågar ni ett reportage hämtar 
redaktionen IR-kikare, portabelt 
buskage och annan lämplig infil-
tratörsutrustning för att ge er san-
ningen. Vi är redo! Ubi nihil erit 
quod scribas, id ipsum scríbito.

Malin Renneby

T-fördelningen är en statistisk fördelning som används främst för att 
testa signifikans för undersökningar med små populationer. T-fördel-
ningen utvecklades av statistikern och kemisten William Sealy Gosset 
som arbetade på bryggeriföretaget Guinness i Storbritannien.

Månadens forMeL

Ja, men hur kommer man på det?
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Nu är hösten här igen; och med 
den kommer allt nytt. Nytt styre, 
nytt F6, nytt DP, nya kurser. Och 
nya människor.

För Nollan är det likadant; allt är 
nytt. Under tre veckor har ni fått 
träffa hundratals nya människor, 
deltagit i ett dussintal arr, gått på 
föreläsningar med Bernhard och 
redan skrivit två tentor.

Vart jag egentligen vill komma 
med denna kolumn är för mig 
oklart i den sockerschock jag nu 
befinner mig i, men ett är säkert: 
ni borde ta till vara på denna tiden 
som Nollan, för det blir inte bättre 
än så. Förutsatt att ni inte blir sek-
tionsaktiva, såklart.

Det kan verka som en dålig idé 
att bli sekionsaktiv och lägga en 
massa tid på att arrangera DuPar, 
ET-raj, nollning eller vad det nu 
kan vara; men det är det inte. Det 
kan jämföras med att läsa 200%, 
men de extra hundra procenten 
är inte någon kurs, utan ett rent 
nöje, umgänge med likasinnade, 
och fantastiska stunder.

Tveka inte; aspa allt, sök det 
mesta, och se till att de kommande 
fem (eller fler för 80% av er) åren 
blir de bästa ni någonsin haft.

Svetten rinner nedför ryggraden 
likt Angelfallen och gatorna skulle 
endast kunna forceras av en Ter-
minator. Göteborg framstår inte 
som en metropol beträffande va-
ruutbud, snarare är det rester till 
det som inuiterna forslar i slädar 
av överblivet Cortègematerial på 
väg mot Jokkmokk som påträffas. 
Kryddor tillhör dessa exotiska till-
behör. För att fortsätta i föregåen-
de nummers anda återvänder jag 
till florans rike. Denna gång med 
en något agorafobisk ört: salvia.

Salvia är en växt med diverse in-
tressanta fysiologiska egenskaper 
(måttliga mängder sänker t.ex. 
blodsockret). Mjuka, luddiga blad 
och små violetta blomster sprider 
glädje bland dem med gröna fing-
rar. Måhända utgjorde dessa or-
sakerna till att F-Spexet valde det 
som en ingrediens till den smas-
kiga baconinlindade kycklingen 
med just salvia och fetaost. Att 
springa till sju olika butiker och 
endast finna en ledsen planta med 
vissna blad känns dock mycket 
bättre i efterhand när man såg 
alla glada ansikten under före-
ställningarna. Årets Nollan var en 
engagerad, briljant publik! Tack 
till alla er som har sett F-Spexet 
under året! Ni har bidragit till en 
härlig stämning bland spexarna 
och gjort arbetet mödan värt. Li-
kaså bildar detta, att överträffa 
förväntningar och sprida lycka 
bland andra, själva essensen till 
F-sektionens how-to.

Nollningen på Chalmers är ro-
lig, men jag är ledsen att säga det, 
inte alls lika roligt som när jag var 
nolla eller FnollK. Jag vill inte di-
rekt säga att nollningen är bajs nu, 
men nollningen är ändå ganska 
mycket bajs nu.

Och jag vet att man som patet 
borde säga att det är bäst just nu 
men alla sittningar måste vara i 
GD-foajen, det finns inget noll-
ningslan, och ingen annan Nolla 
kan klara through the fire in fla-
mes på expert utan att göra miss-
tag. Så ”meh” och ”derpty der”.

Så nu är jag gammal och ska ge er 
sån där kunskap som gamla har, 
och det jag skulle säga är att man 
måste lära sig att inte bry sig. F är 
inte så big deal och den viktigas-
te frasen som jag använder varje 
dag är ’blöö’. Andra människor är 
smarta men du är smart ändå. Så 
glöm inte ha kul mellan plugget, 
men glöm inte plugga helt.

PS. Var inte en douchebag (ni vet 
vilka ni är).

MaLin siMon dündar (staffan)

Som nollan lär du dig…
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Tjena, Staffan här! Jag tycker om 
att äta och baka kakor för det är 
kul att äta kakor och inte bli tjock 
av det när alla andra blir det. Jag 
har en otroligt esoterisk filmsmak 
som många andra har svårt att 
uppskatta och om en film är till-
räckligt ”mainstream” så är den 
antagligen inte bra. Jag tycker 
också om xkcd.com och smbc-
comics.com, allt för att tämja min 
nördiga humor.

 Jag har svårt att respektera 
människor som inte kan få en 
multiball på flipperspelen. Jag 
menar, hur dålig kan man egent-
ligen vara, det är bara att göra det. 
Om du inte kan få en extraball så 
kan jag helt ärligt inte se hur vi två 
skulle kunna ha ett meningsfullt 
förhållande tillsammans.

Till slut skulle jag vilja säga att 
jag ser väldigt fram emot att träffa 
er och lära känna er väldigt grund-
ligt. Och jag menar väldigt mycket.

När jag anlände till Chalmers 
hade jag ingen aning om vad det 
innebar att vara sektionsaktiv 
eller ens på vilket ben namnet 
ska sitta på overallen (höger ben 
är rätt, och har alltid varit). Gan-
ska tidigt under nollningen insåg 
jag att det var två föreningar som 
lockade mer än de andra. F6 för 
att det verkade så kul att arra sitt-
ningar och gasquer. F-Spexet för 
att jag alltid varit en teaterapa och 
för att det är kul att vara med i ett 
större sammanhang.  

Några av de roligaste sakerna 
jag har gjort under min tid här på 
Chalmers har varit tillsammans 
med mina föreningar. Även om 
det tar mycket av ens tid så får 
man tillbaks så otroligt mycket 
och man utvecklas som människa. 
Dessutom är det ett bra tillfälle att 
lära känna nya människor. 

Vissa säger att man ska aspa allt 
och söka inget, men jag tror mer 
på att aspa allt och söka lite mer 
än man borde. Mitt tips till er är 
att våga ge det en chans.

Jag vill vara allra bäst
Som ingen annan var
Att fånga dem det är min reella 
tenta
Att träna dem är min orsak!

Jag kommer resa över landet
Leta vitt och brett
Lära pokémon att förstå
Kraften som är inuti

Pokémon! Måste fånga alla
Det är du och jag
Jag vet att det är mitt öde
Pokémon
åh du är min bästa vän
I den värld vi måste beskydda

Pokémon
Måste fånga dem allihop
Våra hjärtan är så hederliga
Vårt mod kommer rädda oss
Du lär mig och jag lär dig
PO-KÉ-MON!
Måste fånga dem! Måste fånga 
deeemmm.

Jaaaa....

Varje utmaning längs vägen
Med mod kan jag möta
Jag kommer slåss varje dag
För att ta min rättmätiga plats!

Kom med mig, tiden är höger
Det finns inget bättre lag
Vapen i armen så vinner vi striden
det har alltid vart’ vår dröm!

staffan (dündar) Jak! ash ketchuM

…att øhl är gott…
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En av de första punkterna i F-teknologsektionens 
stadgar säger att sektionen är fackligt, partipolitiskt 
och religiöst oberoende. Detta betyder att jag i egen-
skap av sektionens ordförande inte får säga vilket 
parti jag tycker ni ska rösta på.

Eller, ni som känner mig vet att jag inte alls är sär-
skilt hemlighetsfull med var mina politiska sympa-
tier ligger. Men det är endast som en ytterst privat 
person jag yttrar sådana åsikter. Som ordförande 
är jag öppen för alla politiska åskådningar och har 
ingen egen åsikt, när jag är ordförande alltså.

Så det enda som ordföranden faktiskt kan uppmana 
sina sektionsmedlemmar inför det kommande valet 
den 19 september är: Gå och rösta! Det är en ganska 

tråkig och inte särskilt kontroversiell uppmaning så 
jag säger så här istället: Gå och rösta och rösta rätt!

Sen får ni tolka det hur ni vill.
Nog om det, det händer andra intressanta saker i 

världen förutom att Sverige har rikdagsval och 33 
chilenska gruvarbetare sitter fast i underjorden. De 
nya studenterna har kommit till Chalmers! Jag vill 
hälsa er hjärtligt välkomna till oss och hoppas att ni 
ska trivas.

Vi på sektionen är lite som en stor familj, ibland 
så älskar man alla och andra stunder vill man bara 
flytta till Mexico så man slipper gå på de trauma-
tiska släktträffarna.

Ordförande Berndtsson

ordförandens ord

…att hävfa mjölk…

chairMan kraz styr sektionen Med Järnhand

Då Finform skall agera som en maktens motpol på 
sektionen försöker vi alltid presentera båda sidor av 
samma (eller olika) mynt. 

Så som kontrast till texten ovan kan ni fundera 
över vem som senast såg Kraz och Stalin i samma 
rum och vem som kan nämna fem saker som Kraz 
har gjort för att motverka kommunismens framsteg 
på sektionen. Ni känner väl även till att Kraz är känd 
för att tolka om F till K? K, som i kommunist?

Vi påstår inte att Kraz är kommunist, men det finns 
frågor som måste besvaras; och Finform ställer dem. 

Text: Staffan Ankardal
Bild: Simon Sigurdhsson

Observera: Bilden är ett montage.
Redaktionen ber om ursäkt för eventuella felrepresen-

tationer av Kraz, Stalin eller övriga inblandade.
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ska lösa problem från 
industrin. Efter en 
vecka presenteras re-
sultaten. De tre Chal-
mersstudenterna går 
masterprogrammet 
Engineering Mathe-
matics and Compu-
tational Science. Det 
ska bli spännande 
att se hur väl rustade 
ämnesmässigt våra 
teknologer är jämfört 
med övriga studenter. 
Jag tror att ni TMare 
kommer att vara riktigt duktiga på problem av detta 
slag då ett par kurser i matematisk modellering in-
går i utbildningen och då ni är väl bekanta med ma-
tematisk programvara. Syftet med utbildningen är 
förstås till viss del att ni ska bli skarpa på just detta. 

I nästa nummer av Finform hoppas jag kunna be-
rätta om något av problemen från modellerings-
veckan.  

Hälsningar, Håkan

Hej alla TMare!
 Det känns väldigt roligt att TM nu har tre årskurser 

i verkligheten och inte bara på pappret. Jag hoppas 
att ni som är nyantagna känner er nöjda med mot-
tagningen vars huvudsyfte är att ni ska hitta trev-
liga kurskamrater att umgås och studera tillsam-
mans med. Många av er har precis flyttat hemifrån 
och lämnat familj och gymnasiekompisar för ett liv 
i Göteborg och då är det väldigt viktigt att knyta nya 
kontakter.  

Jag hoppas att ni ”gamlingar” (TM2+3) är utvilade 
efter sommaren och sugna på att lära er nya saker. 
Ni som börjar trean har flera valfria kurser att se 
fram emot och det är säkert lite skrämmande att 
tänka på att de val ni nu gör kan påverka livet i stor 
utsträckning…  

Själv hade jag en bra sommar där höjdpunkten var 
att vandra i Dolomiterna med familjen. Fantastiskt 
vackert! I nästa vecka åker jag till Milano för ett 
möte inom ECMI (European Consortium for Mat-
hematics in Industry). Jag kommer då också att få 
se hur det går för tre Chalmersstudenter som deltar 
i den så kallade modelleringsveckan där studenter 
från olika universitet i Europa delas in i grupper som 

håkans hantverk

Kära F- och TM-teknologer!
För det första: Välkomna, alla nya studenter på 

båda programmen! Det känns alltid lika spännande 
att se alla nya ansikten. Kanske 
extra mycket i år, när jag kom-
mer att sluta som programan-
svarig... (Var det verkligen rätt 
val...?) Jag har stort förtroende 
för att den positiva stämning vi 
haft på våra program kommer 
att finnas kvar, när jag ser hur 
engagerade och konstruktiva lä-
rare och studenter är. Jag hop-
pas verkligen att jag fortfarande 
som utbildningsområdesledare 
får förtroendet att lyssna på era 
tankar och åsikter, och att det 
inte bara blir mer politik och 
mindre konkret arbete.

Vad är det för stora saker på gång för programmet 
och Chalmers? Det är litet oklart, förhoppningsvis är 
de förändringar som skall göras till nyår mest orga-
nisatoriska. Förra året hade vi ju en intensiv debatt 
om den s.k. “omstart EDIT”, där det föreslogs att 

man skulle ha gemensam intagning till civilingen-
jörs- och högskoleingenjörsprogram. Detta blev inte 
av, och jag vill tacka alla studenter som engagerade 

sig i denna fråga. Något liknande ver-
kar inte vara på gång för närvarande. 
Förhoppningsvis kan vi under den 
närmsta tiden i (relativt) lugn och 
ro ägna oss åt att göra programmen 
bättre utan stora yttre hot.

För tillfället har jag en skön, ledig 
och solig lördag, för första gången på 
ett tag alla dessa samtidigt, har sovit 
länge, och kände mig så befriad från 
plikter att jag höll på att glömma att 
skriva denna spalt. Annars är det 
förstås intensiva tider för oss lärare 
också: för min del är det kursen i 
Vektorfält som just börjat (kul!), och 
tre exjobbare på fundamental fysiks 

masterprogram.

Ha det så bra framöver, och njut av den vackra hös-
ten. Vi hörs!

/ Martin

Martins Mening

…att tycka om baguetter…
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…att det var bättre förr…

dJungeLpatruLLen säger:

Kom på DuP varje fredag i Focus kl 17.23.
God mat och trevligt sällskap.

Sköt dig i Focus.

Stamus contra malo.

dJungeLpatruLLen

Tjenixen! Vi vet inte huruvida alla märkt detta, 
men det har pågått en nollning här på Chalmers de 
senaste veckorna. Även om ni kanske inte märkt det 
så har vi i F6 haft fullt upp med att t.ex. bära bänkar 
från och till MC2 så att Nollan skulle kunna stå på 
någonting när de skrek sig hesa på hockeykalaset, 
eller så att nollan skulle kunna se våra eminenta 
toastmasters på provsitsen. Innan detta så kanske ni 
såg oss på Götaplatsen där vi tillsammans med våra 
ärade vänner i Djungelpatrullen mötte nollan. Var 
ni inte där så var ni säkert och provade drinkar med 
oss i svartpuben eller bastade med oss i Härryda.

Och nu, då tidpunkten för författandet av denna 
text inte är samma som tidpunkten då ni får tid-
ningen i handen ska vi ägna oss åt lite spådom.

Senast ni såg oss var förmodligen på vår DuP (el-
ler, som vi föredrar att kalla den, Fu6), där vi fyllde 
alla dessa tomma studentmagar för en billig pen-
ning då DP förmodligen var utmattade efter att ha 
arrangerat den bästa pubrundan sedan den här ti-
deräkningen började. Värken i min vänstra mjälte 
säger mig att ni ansåg att det var bland det bästa ni 

ätit, det godaste ni druckit, och alla konverterades 
omedelbums till F6-aspar (ASPA F6!).

Slut på spådomen, Tone Bekkestad, släng dig i 
väggen!

Om det nu föll sig så illa att ni inte såg oss vid något 
av dessa tillfällen, frukta icke! Vi kommer att visa 
oss igen på balen där vi hjälper BalNgt med serve-
ringen. Vill ni verkligen se oss i vårt esse så är det 
dock Finalsitsen lördag nollvecka 4 som gäller (bäs-
ta arret under nollningen enligt viskningar längs Gi-
braltargatan). Så tag chansen, vi är jättetrevliga!

Text: Daniel Svennson

f6
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HA DeT göTT!
Du lever ju bara livet en gång för gudars skymning, 

plugga hårt och lev fint i en lagom kombination.

Med önskan om en fortsatt härlig höst,

Företagsringande
Alldeles artiga
Rasande roliga
Mycket kakätande

För att alla fina F och TM-nollor ska få chans till 
en superbra höst så känner vi i FARM oss moraliskt 
förpliktigade till att bidra med några tips.

ÄT MycKeT KAKA.
Att fika då och då är både bra för att hålla vikten 

uppe och för att få umgås under trevliga former 
mellan pluggsessionerna.

VågA Be OM HJÄlp.
Frågar man inget får man ingenting veta, som de 

brukade säga på Hjärnkontoret. Du kommer märka 
att folk gärna hjälper dig om de kan, till och med om 
de inte kan!

gå på F-DAgen!
FARMs helt fantastiska och fartfyllda arbetsmark-

nadsdag hålls den 17 november i höst och är något 
du inte vill missa! Ta chansen att få inspiration till 
din framtid! Genom att hjälpa till under dagen får 
du även gratis lunch och får gå på banketten!

I en svunnen tid (då det inte var lika bra som nu) 
bildades FnollK 2010. Efter att själva ha varit med 
om en grym nollning, bestämde dessa individer 
för att göra en om möjligt ännu bättre. Med varsin 
svart, vacker (och vältvättad) overall gick vi ut för att 
välkomna alla de nya Nollan som nu har kommit hit. 
Med stor hjälp av många andra på denna sektion så 
har den bästa nollningen, med de bästa arren startat 
och pågår nu för fullt. Med detta hoppas vi att denna 
nollning är det bästa ni någonsin varit med om.

 
FnollK 2010 genom netto

farM

fnoLLk

…att det är bäst just nu…

hösten 2010 — den farMigaste genoM tiderna.

För övrigt anser jag att J.A. Pripps borde byta namn till John L’s



10

…att det finns gratis lunch…

Hej kära finformläsare!
Vi i FIF (Fysikteknologsek-

tionens idrottsförening) vill 
hälsa alla nya nollan hjärt-
ligt välkomna till F-sektio-
nen och samtidigt informera 
lite om oss och vad vi gör för 
att just du ska få en trevlig 
vistelse på Chalmers.

FIF är som sagt idrottsför-
eningen på F-sektionen och 
utgörs av följande fyra per-
soner: Olof Berglund (Ord-
förande), Johan Nordevall 
(Kassör), Emil Staf (Ledamot) och Frida Svelander 
(Ledamot). Vi har mycket roligt tillsammans när vi 
sportar. För det mesta brukar vi spela fotboll eller 
innebandy, främst för att det är så pass stort intresse 
för dessa sporter.

Hur vet man då när det är dags för träning? Våra 
träningstider är tisdagar i kårhusets idrottshall kl. 
16.15 till 17.15 och söndagar på  Fysiken vid Gibral-
targatan kl. 12.00 till 13.00. I början av varje vecka 
så sätter vi dessutom upp lappar lite runt omkring i 

fysikhuset som talar om vad 
vi ska spela på söndagen, så 
håll ögonen öppna!

Om du känner dig intres-
serad av att vara med så är 
det bara att dyka upp på en 
träning. Man behöver abso-
lut inte känna någon som 
helst press att komma varje 
träning, utan bara när man 
känner för det. Inte heller 
behöver man vara speciellt 
superduktig för att få spela 
med oss; ju fler vi är desto 

roligare blir det.
En gång per läsperiod så  anordnar vi en lite större 

aktivitet, vilket informeras på ett eller annat sätt. Är 
det något du undrar över så skicka gärna ett mail till 
oss på fif@ftek.se . 

Med vänliga hälsningar,
FIF genom emil Staf

fif

Hej Nollan!
Vi i SNF™ vill hälsa er hjärtligt välkomna till fysik-

sektionen och allt som hör därtill. Hoppas att ni be-
sökte cocktailpartyt i lv1 och att pubrundan därefter 
var en oförglömlig händelse!

Nu när nollningen går mot sitt slut är det dags att 
snacka allvar. Vi behöver dig till vår förening! För 
att kunna plocka upp åsikter från gemene student 
har vi årskursrepresentanter från varje årskurs i res-
pektive program. Du fungerar som ett språkrör mel-
lan student och studienämnd. Som grädde på moset 
får du varje tisdag en gratislunch när vi har lunch-
möte. Andra privilegier man kan få som medlem är 
att hjälpa till med kanelbullebak på 300 bullar eller 
bara att köpa vin åt alla nollan. 

Vi arrar förutom cocktailparty även en intresse-
väckande föreläsning där ett väl valt masterprogram 
bjuds in för att berätta om deras forskning. Har ni 
önskemål om gäster? Maila oss så ska vi se vad som 
kan ordnas. Dessa föreläsningar, populärt kallade 
BSD, brukar ligga i lv5. Kom dit, vi bjuder på bagu-
ette!

Har ni några som helst frågor eller åsikter röran-
de studier eller studiemiljö, föreläsare eller kurser, 
skicka ett mail så guidar vi er till rätta på Chalmers. 
Vi vill veta studenternas syn på alla sorters frågor. 

Hoppas ni har fått en härlig start på terminen och 
att ni är redo för fortsättningen. Kom gärna förbi 
styretrummet under tisdagsluncherna om ni har 
några frågor eller bara vill hänga med oss.

Helena Jakobsson larsson,
Ordförande SnFTM

snftM



11

…att Kraz är dum…

I skrivande stund sitter jag hemma i min lägenhet 
och rosslar, nyser och gnäller över att jag är sjuk. 
Igen. Det är nästan lite komiskt hur denna ”nolle-
sjukaepedemi” upprepas varje år oavsett om man 
läser på Chalmers eller kommer tillbaka till sandlå-
dan efter sommaren. Fast i det andra fallet är man 
nolla i den mening att man fick sitt sandslott mosat 
av en större unge.  

Nåja, jag skulle ju inte gnälla var det tänkt så nu ska 
jag skriva om någonting helt annat. Jag som skriver 
den här texten är ordförande i den relativt nybil-
dade förening Foton (tänk fysikaliskt) och ställde 
den, för en del, smått triviala frågan i rubriken ovan. 
För de allra flesta Svenssons innebär ”att ta en bild” 
bara att man lyfter upp kameran och kikar genom 
sökaren, eller vanligare, på bildskärmen och trycker 
på slutarknappen. Kameran förevigar motivet och 
händelsen som aldrig kommer åter.

Men hur bra blir de  här bilderna egentligen? Hur 
många bilder på Facebook är antingen suddiga eller 
platta och tråkiga av att man bränt av en blixt rakt i 
ansiktet på vännerna? Så hur gör man för att få dom 

där bilderna som får folk att stanna upp och titta lite 
nogrannare? Håll utkik efter oss i Foton och ryck tag 
i någon av oss och fråga om du undrar något. (Det är 
vi som springer runt på diverse arrangemang med 
till synes onödigt stora kameror och fotograferar i 
tid och otid). Du kanske inte kan få ett kort och kon-
cist svar alla gånger men med lite visat intresse visar 
det sig att bilden inte är lika omöjlig att fånga som 
man kanske först kan tro.

Om du är intresserad av att ta bättre bilder i största 
allmänhet, då tycker jag att du ska hålla utkik efter 
vår introkurs i fotografi som vi tänkt hålla någon 
gång under hösten. Det här med att avsluta på ett 
bra sätt kan vara svårt ibland så jag låter bli.

Foton, genom Olof Berglund

hur tar Man en biLd?
neJ Men aLLvarLigt, hur gör Man?

VAD HAR VecKOBlADeRIeT FöR MIg SOM STu-
DenT?
Gamla tentateser, ibland med facit och lösningar, och 
föreläsningsanteckningar.

KOSTAR DeT någOT?
Nej! Veckobladeriet sköts av veckobladeristen som sitter 
med i SNFTM, och underhålls på frivillig basis. Anteck-
ningar köps in med pengar från sektionen varför man kan 
anse att du som student redan har betalat för tjänsten.

AnTecKnIngAR?
Föreläsningsanteckningar som komplement ifall man 
själv har missat en föreläsning eller har dålig handstil.

KAn JAg SÄlJA MInA AnTecKnIngAR?
Ja. Förutsatt att de bedöms kompletta och läsbara, och 
anteckningarna i kursen inte nyligen uppdaterats. Vissa 
anteckningar är snyggt TeX-ade men detta är inget krav, 
men det är krav att anteckningarna i så fall går att scanna.

TenTATeSeR?
Med andra ord tillgång till tidigare års tentafrågor. Då 
tentor är den enda examinationen i vissa kurser (dvs kur-
sen testar dig i hur bra du tenterar inte hur bra du kan 
kursen) är det oftast bra för betyget att kolla igenom vad 
som tidigare tenterats.

I några fall finns även facit eller till och med lösningar.

HuR KOMMeR JAg åT AllT DeTTA?
Gå in på ftek.chalmers.se/vbl (det går även att klicka 
sig fram från ftek). Överst finns en trevlig text och under 
detta en meny. Från början syns samtliga kursers mate-
rial under menyn. Om du vill sortera fram för dig intres-
santa kurser, klicka i menyn på årskurs och läsperiod ef-
ter önskemål. I varje läsperiod finns kurser som går då 
listade, tillsammans med kurskod. Kurskoden stämmer 
inte alltid för Teknisk Matematik.

I kolumnen ”senaste” syns årtalet för den nyaste filen 
i kategorin. Tentakit-kategorin är en kvarleva från tiden 
då alla tentor med lösningar fanns i en enda stor pdf. För 
er som fortfarande vill skriva ut alla tentor på en gång 
rekommenderar jag en titt på ”Tillämpad Unix”-labora-
tionen del 3 från datorintron.

För att öppna en kategori, klicka på den. Kategorin ”Ten-
tor” har överst en förklarande text för hur man upptäcker 
om en tenta-pdf innehåller enbart tes, tes+lösning etc.

cecilia Kjellman
F.D. Veckobladerist

veckobLaderiet
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hipster dinosaurs

Den sista maskinen är ingen mindre än FocuMa-
ma! Mellan Focus och föreningslokalerna står sek-
tionens drottning. Hon tillhandahåller kaffe, snask, 
kondomer och tamponger till kompispris. Pytsa 
i dina slantar (valfri valör), knappa in en lämplig 
kombination (B4?), och ut trillar din vara. Här till-
lämpas nötcremegaranti. Krånglar hon, förklara si-
tuationen för närmaste Focumaterist. Efter klander-
fritt problemlösande är du en nötcreme rikare!

Slutligen, om du vill nyttja våra maskiner men bara 
har sedlar i plånboken (för vilka fattiglappar håller 
sig med mynt?), så växlar vi mer än gärna åt dig. 
Grabba tag i närmaste Focumaterist och be rart om 
växel så ska du se att du står och drar i spakar på 
nolltid!

V.e.S. Focumateriet, via Sofgun

Focumateriet tillhandahåller för teknologens skull 
ett antal maskiner som jag här skall lotsa dig genom. 
Seden kräver att vi börjar med Focumaten. Här hit-
tar du hygienartiklar, mat eller överraskning för 
bara fem kronor (och 50% chans att du får 1 krona 
rabatt!). Singla ner dina fem enkronor (inget annat) 
i myntinkastet och dra ditt hårdaste i spaken tillhö-
rande din önskade vara.

Bredvid Focumaten står ingen annan än Dricko-
maten. Här gäller endast femmor. Lägg i din slant, 
och dra bestämt och utan skräck i din önskade flas-
ka. Drickomaten bara kan räkna till ett. En slant ger 
en läsk, två slantar ger också en läsk.

Bakom vikväggen står RockOla. Mata honom en 
krona eller femma, och välj din låt. RockOlas sam-
ling har utsetts till ”Bästa Låtblandning” av en lokal 
blaska.

Flipperspelen, fem till antalet, alla väl värda att 
spelas. Lägg i en kredit (fem kronor) eller flera, en 
del tar alla mynt men alla tar femmor. Lyser start-
knappen har du lagt i minst en kredit. En enkel 
tryckning på densamma och du är igång. Skjut ut 
kulan och flippra på flipprarna.

focuMateriet

…att det finns ingen alkoholhäst på Chalmers…

upptäckta i ett avlägset hörn av internet av webgeologen och Finformredaktören Staffan Ankardal
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En kladdkaka med smak av mint inleder denna 
kakfest. Finform verkar ha lyckats väldigt bra med 
sina hembakta konstverk. Men var vaniljdrömmar-
na, drömmarna med kanel eller kanske kladdkakan 
smakligast? Den frågan kommer nog snart besvaras 
efter lite fler tester.

/Anonym kakgourmet

Krispiga flingsmulor dansar i gommen,
en kavalkad av arom och passion slår takt.
Chokladraviner genomströmmas av kakaolava,
mot ljuvlig orientalisk kanel i full prakt.

I syltens sötma återfås sommarens frukt,
drömmarnas skorpa erinrar en fjärran värld.
Kvarlämnande av bakverk beivras starkt,
när vi i Sackarosriket fortsätter vår färd.

/Shelly

C is for cookie, that’s good enough for me!
/cookie Monster (crunch, crunch, cRuncH...)

Drömmar: Lite torra men helt OK.
Kladdkakan: Var jätteslut när jag kom :( !
Chokladdrömmar: Jättegoda :) !
Chokladbollar: Orkade inte p.g.a. SNF-bullar 
(sjukt bra!) och Styretgodis.
Singoalla: Jättegoda.
Kanelgifflar: Se chokladbollar. Min gissning är att 
de var torra för det brukar gifflar vara. SNF är bättre 
på bullar. Gör om gör rätt!

/Tora

Kladdkaka: Tråkig men med en intensiv choklad-
smak.
Vanildröm: En subtil vaniljtouche som snart över-
skuggas av hjortronsaltet. Ovanligt porös.
Chokladddröm: Tilltalande konsistens. Efterläm-
nar en söt, torr känsla i munnen.
Kaneldröm: En positiv överraskning.
Chokladboll: Lättsmält och hal med tydlig smak 
av havre. Toppiga.
Kanelgiffel: Man vill bara ha mer! (Risk för över-
ätning)

/cissi

När Nollan äter kaka, njuter Nollan.
nollan utvecklar smaksinne för kakor

Som en nolla var kakan mjuk och formbar med en 
kladdig mintsmakande kärna. Bra grund, men ut-
rymme för förbättring!

/Anonym person som inte ser
kladdkaka som ambrosia

Fjafjans kladdkaka är så mjuk och ljuv, som en 
sommarvind. Man njuter av den lika mycket som 
varje chalmerist av sin första dag. Den smälter på 
tungan och man vill bara ha mer. Kladdkaka är gott, 
men det här är godare. Fem Omnom till Fjafjans 
kladdkaka.

/Jas

Fjafjans kladdkaka lovar mycket vid första tuggan, 
med krämig kräm och mintig mint. Men ju närmare 
kanten man kommer desto torrare och mindre min-
tig blir den. Synd att den blir sämre och sämre och 
inte tvärtom. Nu är det torrheten man minns. Ty-
värr Fjafjan, du kan bli bättre.

/Anonym person som definitivt inte ser
kladdkaka som ambrosia
utan mer som pansarplåt

Pågens kanelgifflar är en fröjd för smaklökarna. 
Synd bara att de tar slut så fort!

/Wulffmorgenthaler

Gifflarna är som ”Little drops of Heaven”!
/Jesus

Drömmar med cashewnötter är framtiden!
/Leifi

Blotta tanken på kanel i drömmar kan få vilken 
rutinerad elefant som helst att trilla av pinn, men 
skenet bedrar! Kaneldrömmar har potential att ta 
”de våta drömmarnas” plats i boken över sexuella 
uttryck. Mycket fint!

/ubbe

Finform suger. Kan inte ens göra en halv mint, halv 
chokladkaka. Men Staffan är rätt söt.

/Dündar

Vaniljdrömmarna är himmelskt goda. Ena minu-
sen är att de är 95 % luft, och något för torra.

/I can haz cookiez wihout AIR plz?

ke-ki-ga ii desu ne?
recensioner av kakor och dyLika ting Med för Mycket koLhydrater

…att overaller är snygga…
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15.06: Idag är det föreställning, och vi tänkte, efter-
som vi är ungefär 1,5 år efter vår tid, sminkblogga. 
Här i bloggen kommer ni kunna följa våra eskapa-
der i sminklogen, och vi ska ge våra bästa tips på 
produkter och tekniker. Kanske får ni även en in-
blick i våra övriga förberedelser.

/Kaj 

15.10: Efter en första röstuppvärmning tänker jag 
nu fetta in ansiktet och lägga ett skyddande lager 
under grundsminket. Till detta använder jag CCS 
fotvårdssalva, fet och god. Agge, Sufflé och SnM 
pratar om hammare och muterade getter. Vi är 
igång!

/Kaj 

15.17: SnM har öppnat första ölen. Mun-näsa-hals-
tarmsystemet sminkar hon idag med Tuborg lime-
cut. Den är “Vattnig, söt och med en hint av øhl”. 
Den smakar inte ens lime. Fruktansvärt obehagligt. 
Product of Lithuania.

/Kaj 

15.42: Efter att just ha dött i värld 4-2 i Super Mario 
Bros. 3 så känner jag att det snart är dags att börja 
kleta in ansiktet med lite lösbrunt. Det fantabulösa 
fantabulösa namnet Blogging MollyTM etablerades 
just framför sminkspegeln, där fyra väldigt koncen-
trerade ensemblister för närvarande tävlar om hos 
vem det kommer att vara bäst drag ikväll.

/Börje

15.43: SnM ser ut att förlora tidigare nämnda täv-
ling, då hon för andra dagen i rad helt glömt göra 
dragen i pannan.

/Börje

15.52: “Paddan i väggen!” utbrister Kaj kryptiskt. 
Malin och Sufflé fixar en matbeställning till spexet, 
eftersom han tydligen visste vad hela spexet ville ha. 
Psychic/Psycho? Börje berättar om hans kamp mot 
specialsymbolerna.

/Jak! 

16.00: Greven, Plast och Jag grundade med grog-
gen, Sufflé, Kaj och SnM grundar med Kryolan 
Supracolour Teintsminke (Tantsmink alltså). 
Spåttifaj klämmer i Nationalteatern. SnM får till det 
och ser förjävlig ut. 

/Jak! 

16.08: Börje missar sminktröjan och välter nästan 
öhlen. Får man inte göra, inte bra! Öhlen vi dricker 
är äkta Pripps Blå folköhl ompapa.

/Jak! 

16.22: Vi har fått sushi, så sminkandet är i paus. 
Sminket har fixerats med Dialon Kroppspuder. 
Ulf Dageby fortsätter underhålla, med understöd av 
Herr Peps Persson och hans enastående blodband.

/Kaj 

f-spexets sMinkbLogg

…att hälsa på Dragos…
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16.34: Idag markerar jag mungipan med lite 
sesamfrön, för att få en svensk-japansk touch. 
Funderar på att applicera wasabi i ögonen för 
rätt ihopknipna look. Men, som Börje konstaterar, 
sneda ögon är ju ingen fördel.

/Kaj 

16.53: Även Jak är igång, han applicerar sitt grund-
smink med en svamp. Vissa röker dem, vissa tug-
gar, vi gnuggar. Allt funkar.

/Kaj 

17.53: Jaki, Jako och vi andra tar laddningsvirre. 
Ikväll dricker vi, som alla andra kvällar, Islamist 
deluxe.

/Kaj 

18.00: Sånger har sjungits och Kaj trivs bäst med 
öhl i magen. Måsen blev en trut i sedvanlig stil.

/Jak! 

18.33: Nu ska jag snyta mig utan att torka bort 
sminket. Spännande. Jag använder en Tork pap-
persservett.

/Kaj 

18.46: Läpparna målas med blandade färger, så 
att de ser ut ungefär som läppar. Det är det senaste 
bland kidzen. På Stureplan har alla läppar som ser 
ut typ som läppar.

/Kaj 

20.11: Första akten avklarad, sminkningen måste 
ha funkat jäkligt bra med tanke på hur bra det gick 
och hur kul alla hade! Nu klär Sufflé av sig och låter 
Kaj inleda det obligatoriska mellanaktskladdandet. 
Brännis äntrar logen och påpekar att han idag fak-
tiskt hade kul medan han läppjar på en Weihens-
tephan Hefeweissbier från Bayrische Staats-
breuerei.

/Börje 

22.17: Andra akten färdigspexad och Sufflé smin-
kas om än en gång. Den mörkaste grundfärgen blir 
de ljusa delarna av hans ansikte. Jag äter choklad-
kaka med ihälld whiskey. Matgruppen är bäst. Focu-
materiets folköhl är oslagbar och Sufflé kan intyga 
att vår Da Bomb var god. SnM har tränat på att kissa 
stående. Hon vill ha en pip.      

/Jak! 

22.21: Sebastians ymniga kroppsbehåring sträcker 
sig över både bröst, ögonfransar och haka. Ögon-
fransarna förkortar han effektivt med lite grundfärg. 
En skjorta duger gott för att dölja hans bringa. SnM 
avslöjar att han inte har baddräktsbehåring. BLÖH!

/Jak! 

23.52: Det där, det gjorde vi fan så bra. Nu ska 
sminket bort. Och Pasta Alfredo på det.      /Kaj 

23.58: Fartland i Tornado har fastnat i vinkelvolten 
och SnM har gränslöst roligt åt att att jag under av-
sminkningen av misstag misshandlar mitt vänstra 
öga.       /Börje

Text & bild: Harald ”Kaj” Freij
Johan ”Jak” Arvidsson
Jacob ”Börje” Wiklund

…att epsilon är större än noll (men mindre än f)…
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Om man inte är föreningsaktiv, inte har någon ten-
ta att akutplugga till, inget socialt liv utanför Chal-
mers och inte heller några spännande fritidsintres-
sen kan man ibland få  rätt tråkigt. Just detta hände 
mig idag, och när jag beklagade mig över detta fick 
jag förslaget att skriva något till Finform. Resultatet 
blev denna helt osponsrad slumpvandring genom 
stan. 

Söndag 22/8 -10 
14.47 DIRIgenTgATAn, VÄSTRA FRölunDA
Jag lämnar lägenheten utrustad med penna, väst-
trafikkort och 100 kronor. Planen  är att ta mig till 
Frölunda Torg för att köpa ett block. Reglerna säger 
dock att jag måste ta den första spårvagnen som dy-
ker upp och tyvärr går den in mot stan så jag hoppar 
istället av vid Axel Dahlströms torg. 

15.07 Axel DAHlSTRöMS TORg  -10KR
Efter konststycket att gå vilse på detta minimala torg 
är jag tillbaka på hållplatsen. Ett block är inhandlat 
på en tobakshandel efter att ha dissat tre-packet på 
ICA. Jag kliver på sjuan in mot stan igen. 

15.14 SAHlgRenSKA HuVuDenTRé
Byter blixtsnabbt till sexan mot Länsmansgården 
men hoppar av redan vid Linneplatsen, nu blir det 
promenaddax. 

15.28 SVeAplAn  -20KR
Svänger upp från Linneplatsen mot Övre Husarega-
tan och slår mig ner med en Magnum Gold på något 
slags landskap i kullersten. Glassen får 3/5 i betyg, 
den var god men inte outstanding, och det kunde va-
rit lite mer kolasås. Torget var rätt trist, inget ställe 
jag skulle välja att hänga på direkt. 

15.52 SKAnSTORgeT
Jag överväger kort att gå upp mot Skansens Krona 
men det verkar jobbigt så jag fortsätter ner mot 
Haga istället. 

15.59 HAgA nygATA
Börjar ångra den där glassen när jag går förbi alla 
cafeer, särskilt min personliga favorit Grapolino. 
Dagens budget har dock inget utrymme för 40-kro-
norskaffe så det får bli en annan dag. 

16.10 JÄRnTORgeT
Här finns ett jättestort myrorna som tyvärr brukar 
vara väldigt utplockat, böcker finns det dock gott om 
och har man tur kan man fynda. En av mina abso-
luta favoritväskor köpte jag här för under 50 kronor 
förra sommaren. Men eftersom Myrorna har stängt 
på söndagar kliver jag istället på ettan in mot stan. 

16.23 DOMKyRKAn
Hoppar av vid Grönsakstorget och försöker komma 
på något smultronställe att visa här. Svaret kommer 
när jag går förbi Soppdax, ett billigt och bra lunch-
ställe på Magasinsgatan som visserligen varit stängt 
de senaste gångerna jag gått förbi. Kan eventuell 
bero på att det varit semestertider och att jag inte 
gått förbi på lunchtid. Funderar på att ge mig ut på 
lite mer okänd mark och hoppar därför på buss 19 
mot Backa. 

16.37 BAcKAplAn -25KR
Alla affärer här stänger fyra på  söndagar, det får bli 
en stripstallrik på Flintston istället. Jag konstaterar 
på nytt att strips är bäst på gatukök. 

tidsfördriv
eLLer: ”hur Man fördriver en söndagsefterMiddag”

…att Bernhard Behrens är den enda som kan sudda tavlor…
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16.52 HJAlMAR BRAnTIngplATSen
Att ta första bästa buss härifrån kan vara något 
riskabelt, risken att hamna mitt ute i något indu-
striområde på Hisingen känns dock något mindre 
överhängande nu än en vanlig vardag. Tian mot Bi-
skopsgården kommer minuten innan den mot Guld-
heden så lite mer Hisingen får det bli i alla fall. 

17.01 eKeTRÄgATAn
Här händer absolut ingenting, nu åker jag tillbaka 
till stan igen. 

17.15 BRunnSpARKen
Vid Brunnsparken är begreppet första bästa inte helt 
entydigt eftersom många vagnar går samtidigt, men 
eftersom sjuan är närmast får det bli den. Väldigt 
praktiskt eftersom jag har siktet inställt på Vasa- 
platsen. 

17.35 KungSpARKen, neRe VID KAnAlen 
-15KR
Jag köper en cappuccino på Rosa Pantern vid Vasa-
platsen, de har nämligen halva priset på take away-
kaffe. Det finns ställen med godare kaffe, men det 

här är helt okej och framförallt sjukt värt. Det gillar 
vi! 

17.53 VASAplATSen
Eftersom jag lovat att vakta provsitsdörr blir sista 
stoppet på min resa Focus. Mina sista pengar tänkte 
jag lägga på en tidning, men eftersom inflationen 
tydligen slagit till helt utan min vetskap räcker inte 
mina 30 kronor till mer än något Hänt Extra-aktigt 
så det får vara. 

18.03 FOKuS
Om jag ska utvärdera eftermiddagen hade jag väl 
egentligen tänkt åka någonstans jag inte varit förut 
men tiden räckte inte riktigt till. Jag lärde mig inte 
så mycket nytt på denna slumpvandring förutom att 
affärerna på Backaplan stänger en timme innan de i 
Nordstan, men det var ett helt okej tidsfördriv i alla 
fall.

Text: Tora Dunås
Bild: Simon Sigurdhsson

pysseLhörnan

…att livet är härligt…

utdrag ur dp-krönikan
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…att tenta…

VgK010 KonSolKunSKap fK, 5p

(Video Games in Close-up)
0729 - Datavetenskap CTH/GU
Examinator: 1112 Tekn dr B. Svensson

KuRSenS SyFTe
Kursen syftar till att göra teknologen än mera för-

trogen med de olika spelsystem som finns på mark-
naden och den historiska utveckling som ligger bak-
om dessa. Vidare skall teknologen få en detaljerad 
inblick i de olika spelkaraktärer och äventyr som 
dominerade TV-spelsvärlden under senare delen av 
80-talet.

KuRSenS InneHåll OcH ORgAnISATIOn
Kursen börjar i läsperiod 2 och tar vid där grund-

kursen slutade. Vi tittar mera i detalj på Nintendos 
8-bitarslåda och Segas första konsoler. Nintendos 
8-bitare är för övrigt ett centralt begrepp i kursen, 
och vi kommer ägna mycket tid åt att studera spe-
len Super Mario Bros., Zelda och Kid Icarus. Viss fo-

kusering kommer även ske på Sonic the Hedgehog. 
Den tunga teorin kommer tas från området ”warp-
zonemodellering” och frontforskningen kring s.k. 
Nintendotumme.

Förutom dessa mer teroretiska delar kommer vi 
titta på olika handkontroller och diverse hjälpme-
del (exempelvis Zapper ljuspistol). Vidare tar vi i de 
obligatoriska laborationerna upp hur godisflottiga 
fingrar påverkar spelandet (ni som är allergiska mot 
jordnötter kan få slippa denna del av kursen), och 
hur man bäst bär sig åt för att hitta en bekväm sitt-
ställning.

Eventuellt kommer klassen besöka någon stor 
spelmässa strax innan jul. Tidigare besök har varit 
mycket uppskattade.

exAMInATIOn
Inlämningsuppgifter samt en praktiskt orienterad 

tentamen där teknologen visar sina nyvunna kun-
skaper i valfritt spel. Bonuspoäng kan utfärdas för 
de som varvar spel under laborationerna.

Text: Finform nr3, 00/01

favorit i repris
kursutvärdering från förr (när det onekLigen var bättre)
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BAlleRInA elleR SIngOAllA?
Jochim & Frida: Ballerina
Anton: Singoalla

VAD VAR ROlIgAST unDeR nOllnIngen?
Frida: Hurm, hmm, uuh, får man säga allt? Det är 
en kombination av att träffa allt nytt folk och ha så 
mycket kul på och utanför olika arr. 
Jochim: Svårt att säga, en blanding av Hockey-
kalaset, DP-bastun och mitt nollningsuppdrag, att 
arra en sittning åt FnollK och tre andra NollK:n. 
Anton: Vet inte, det är väldigt svårt. Men kanske 
DP-bastun?

SKulle Du SÄgA ATT Du ÄR en TypISK cHAl-
MeRIST?
Jochim: Ja och nej, jag är ganska introvert och det 
kan jag känna att jag har gemensamt med många 
här men samtidigt är jag nästan ovanligt utåt här.
Frida: Jo det skulle jag säga, jag är nördig och tyck-
er det är roligt med matte och fysik.
Anton: Ja, det skulle jag säga.

SKulle Du HellRe VARA en MunK elleR en 
cHIpMunK?
Jochim: En munk, kristen munk med kåpa och 
grejer.
Frida: Vad är chipmunk? Okej, en jordekorre, ja 
det är jag hellre. 

VIlKeT ARR VAR TRåKIgAST?
Johan: EKAK’s nollhäfv, det är kul att kolla på häfv 

men fem timmar är alldeles för mycket. Och Frida 
håller med mig. 

VIlKen SIDA BReR Du på på KnÄcKeBRöD?
Frida: Den bubbliga.
Jochim: Den mjöliga.
Anton: Rätt sida, där det fastnar mest smör.

VAD HAR Du lÄRT DIg unDeR nOllnIngen?
Jochim: Inte är det måttlighet i alla fall. Men den 
främsta läxan är att du får inte roligare än du gör 
det, så om du får en rolig eller konstig idé så tveka 
inte utan gör det dubbelt så konstigt.
Frida: Man överlever med ett par timmar sömn 
varje natt, det är värt att inte sova om man kan ha 
kul istället.
Anton: DP är sjuka i huvudet och Chalmers öhl är 
bäst filtrerad i skogaholmslimpa.

HuR HAR DIn BIlD AV cHAlMeRS MOTTAg-
nIng FöRÄnDRATS? 
Anton: Tidigare var min bild av Chalmers att det 
var mest supa och festa, men nu är min bild att det 
är mest supa och festa.
Frida: Jag trodde att det skulle vara ännu mer alko-
hol och hets, men det har varit otroligt roligt.
Jochim: Jag hade nog ganska bra idé av hur det 
skulle vara då jag läste TD för fyra år sedan men 
hoppade av, men F-nollningen är bättre.

Bild: Foton 
Text: Staffan Ankardal

intervJu Med noLLan

Joachim Millard Frida Bohman Anton Olbers

…att omtenta…
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Nu ska lära dig hur du ska överleva på F. Du ska 
så klart inte följa tipsen religiöst utan att tänka på 
saken, ungefär som att du inte äter fotsvampssalva 
för att Anders eller din mamma säger så.

Inte för att låta alltför optimistisk så kommer ditt 
liv antagligen se ut så här: om fem till tio år har du 
tagit examen på F eller TM och märker att du hatar 
din utbildning. Om fem till tio år till så har du fått 
två barn som du inte tycker om och redan en skils-
mässa i bagaget. Dina barn kommer att hata dig och 
om fem till tio år kommer du att vara helt ensam 
och dö av prostata- och/eller bröstcancer. Vet du 
vad som hade hjälpt? En utbildning som du tycker 
om hade underlättat situationen.

Det jag vill säga är att om du valde den här utbild-
ningen för att imponera andra, dig själv, din familj 
etc. så kan jag säga att det inte är så jävla impone-
rande att gå på F/TM. Bankar du huvudet mot en 
vägg tillräckligt länge så kommer den att gå sönder, 
men till vilket pris? Jag säger heller inte att du ska 

bli en porrstjärna bara för att det verkar kul (men 
det får du gärna vara, jag kommer inte att döma 
dig). Här läser man många olika kurser inom sprid-
da ämnen så det är absurt att förvänta sig att man 
ska tycka om alla kurser. Men om du vaknar varje 
dag och tänker att du vill slänga dig i väggen varje 
dag när du tänker på utbildningen så kanske det inte 
är rätt. Men ta det inte för extremt, gud vet att jag 
hatar den här utbildningen på många olika sätt, men 
överlag tycker jag att det är grym utbildning. Det här 
är någonting du själv får bestämma och du får helt 
enkelt känna efter om det är någonting för dig. Testa 
hur det känns och om du tycker om det så kör du på 
full fart och om det inte verkar något för sig så är det 
inte hela världen.

HÄR KOMMeR någRA SnABBA TIpS FöR ATT 
öVeRleVA på F:

Chillax — Det här är den viktigaste regeln på F! 
Oavsett vad som än händer så är det här den vik-
tigaste regeln. Jag upprepar igen så att du inte ska 
glömma detta: Det här är den viktigaste regeln att 
komma ihåg. Vad menar jag med det? Att vad som 
än händer så ska du ta det lugnt. Följer jag den här 
regeln? Oftast inte, men det är ändå den viktigaste. 
Varför är den så viktig då? För att det är lätt att man 
fastnar i människors förväntningar på dig, dina egna 
förväntningar på dig själv, kravet att klara alla kur-
ser, kravet att få högt betyg, kravet att gå på alla fö-
reläsningar, kravet att laga hälsosam mat hela tiden 
kravet att städa huset, kravet att derr derr derr. Det 
slutar aldrig. Folk blir dumma i huvudet av stress 
och kan ta kål på dem. Se till att även om det är 
mycket som ska göras så får du hålla huvudet kallt 
och övertyga dig själv att oavsett vad som händer så 
kommer saker att lösa dig. Klarade du inte en tenta? 

Fem kattungar kommer då att dö i USA. Hinner du 
inte gå på föreläsningen? Jordens spermaproduk-
tion kommer att minskas med 17%. Så grundregeln 
är alltid: CHILLAX!

Självförtroende — Nej, jag menar inte att folk 
ska gå ner på knän varje gång du går in i ett rum. 
Men om du ska skriva en tenta och hela tiden tror 
att du aldrig kommer att klara tentan — NEWS-
FLASH: Du kommer inte att klara tentan. Ha en at-
tityd när saker blir tufft. Tänk inte, ”OHHH MYYY 
GOOOOOOD”, när du ska plugga tuffa saker, tänk 
istället ”Meh, det är jobbigt men fuck that shit”. 
Några har detta naturligt och några får jobba på det 
helt enkelt. Men även om man tror att saker är job-
bigt får man ljuga för sig själv och övertyga sig själv 

att överLeva på f

…att nollK ser dig…
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om att saker är lättare än vad de egentligen är.
”Det är så lätt” — Det kommer finnas människor 

som tycker att allting som de läser här är så jävla lätt. 
De äter Schrödingerekvationer och skiter kvantfysik 
och de kan inte vänta med att berätta hur lätt allting 
är. När man frågar om hjälp så kommer den klas-
siska ”amen vadå, det är ju så lätt, vad är det du be-
höver hjälp med”. Undvik denna hälsofara vad som 
än händer. De flesta här är sköna och hjälper gärna 
till men ibland så dyker det ”that guy” upp som inte 
kan sluta beundra sin egen smarthet. Douchebags 
finns överallt och det är upp till dig att skydda dig 
mot dem.

”Men jag behöver inte gå på föreläsningen 
för jag kan plugga hemma” — Nej, det kan du 
tyvärr inte. Eller rättare sagt så kommer du inte att 
göra det. Det lättaste sättet att misslyckas med en 
kurs är att inte gå på föreläsningar (eller att skjuta 
sig själv i benet men jag är realistisk just nu). Man 
inbillar sig själv att man kommer att vakna klockan 

sju på morgonen och ta fram böckerna och plugga 
på köksbordet. En vis man sa en gång ”that shit will 
not fly” och han har rätt. Även om du tror att du 
inte lär dig något på föreläsningarna så lär du dig 
mycket mer än vad du tror. Vid föreläsningarna är 
man väldigt effektiv och hinner mycket på bara två 
timmar; även om föreläsaren inte är en rockstjärna 
så är det ändå värt att gå på föreläsningarna. Före-
läsarna, räkneövningsledarna och din mamma kan 
bara hjälpa dig till en viss gräns, du måste anstränga 
dig också. Om du funderar på att plugga hemma is-
tället för i skolan, så glöm inte att farbror Dündar 
har varnat dig.

”Nästa läsperiod ska jag faaan plugga” — Det 
här är typen som inbillar och lovar sig själv att han 

(eller ”hon”) kommer att plugga otroligt mycket mer 
och kommer att vara sjukt disciplinerat och klara 
allting utan att ändra en enda sak i sin vardagliga 
rutin eller tankesätt. Jag kan säga att jag ska bli 
statsminister i år, det betyder ingenting. Att säga sa-
ker är lätt, att göra saker är tufft. Om du har bestämt 
dig för att plugga mer så kan du i alla fall försöka 
förstå varför du vill plugga mer, varför du gör saker 
som du gör, hur mycket du pluggar, när du pluggar 
etc. Det blir nog lättare att plugga om man vet var-
för man ska plugga. Om du pressar dig själv till det 
yttersta för att kunna plugga, så bör du nog ha ett 
snack med dig själv.

”Jag ska nog satsa på den kursen” — Detta 
händer när man inte har pluggat tillräckligt mycket 
eller om det blir för tufft helt enkelt. I desperation 
så inbillar man sig att det är bättre att klara en kurs 
istället för att ha två omtentor efter sig. Men om du 
tänker långsiktigt så kommer du att ta de kurser du 
inte har klarat på omtentan. Att läsa en kurs från 

grunden under loven är mycket, mycket tuffare än 
att bara repetera en kurs som man redan kan. Det 
finns så klart undantag till den här regeln men gene-
rellt sett är det bättre att läsa alla kurser och om det 
visar sig att man kuggar både så har man i alla fall 
pluggat på dem. Om du inte har gjort det, kommer 
det att bli tufft att läsa in kursen igen.

Men det viktigaste tipset är att se till att man mår 
bra (inte för att låta som Oprah). Men se till att du 
är så nöjd med ditt liv som möjligt så kommer sa-
ker nog lösa sig. Ha kul, festa, festa inte för mycket, 
plugga smart och glöm inte att göra roliga saker då 
och då. Det är lätt att man glömmer det. Ni får ha 
det så bra och lycka till.

Text: Dündar göc

…att Finform hör dig…
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Välkomna till fysikens epicentrum; platsen där 
webben föddes! Så bemöttes några teknologer med 
mörka ringar runt ögonen efter en lång bussfärd ge-
nom Centraleuropa. Supraledande magneter, var-
ningsskyltar med en kleptomanisk städta… intryck-
en var många. Här kommer några utvalda axplock:

Utanför Chalmersbiblioteket samlades vi dag 1 
mentalt disträ efter en veckas tentor och med obe-
skrivlig längtan efter FARM:s stora famn. Delar av 
ett (bakfullt?) F6 tog plats i bakre delen av bussen 
tillsammans med närvarande redaktionsmedlem 
och resekamrat X. Vägen genom Europa gick smi-
digt med filmkomplement på en suddig skärm och 
fruktad frukt. Sömnen blev inte särdeles angenäm 
mot en icke-ergonomisk stol. X visade dock gott 
mod och hjulade bredvid bussen kl. 5 på morgonen.

Väl framme i Confœderatio Helvetica begav vi oss 
ut i den gemytliga staden vid sjön och ett eroderat 
Taffelberg. Genève har ett mycket pittoreskt läge 
vid utloppet till Lac Léman där floden Rhône tar 
vid. Den artificiella gejsern Jet d’Eau alstrar vackra 
regnbågar i solskenet på helgerna. Med all trötthet 
förträngd flanerade vi nedför strandpromenaden 

och besökte caféer i gamla stan, där vi fick suveräna 
chokladtryfflar till kaffet. Sedan klättrade vi upp till 
katedralen för en strålande vy över staden. De föl-
jande dagarna gick vi ut på jakt efter arméknivar och 
sprang ett raskt minimaraton längs strandkanten. 
Otaliga teknologer vågade ta sig ett dopp i sjön, vari 
flera Titanic-isberg säkert lurade under ytan... Kväl-
larna spenderades på mysiga kvarterskrogar med 
god mat och trevliga sällskap.

Till själva medelpunkten anlände vi först dag 3. 
Rutinerade guider tog vid och anläggningen intro-
ducerades med en rad eminenta presentationer. 
Stämningen var mycket positiv och personalen be-
geistrad över att de tidigare i veckan äntligen hade 
observerat neutrinooscillationer, då en myon-neu-
trino i en stråle skickad från CERN detekterades 
som en tau-neutrino i laboratoriet i Gran Sasso, IT. 
I kontrollrummet indikerade den stora mängden ur-
druckna champagneflaskor på hyllorna att firande 
uppskattas. 

Vi lotsades runt till bl.a. ATLAS:s besökscentrum 
— en av de största detektorerna på LHC-ringen med 
syfte att söka efter Higgsbosonen och hitta potenti-

charMig eMMentaLer

ISOlDe - en labyrint av sladdar

…att inte träffa mittenglaset…
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ella partikelkandidater till mörk materia. Dessvärre 
fick vi inte se själva experimentet eftersom säker-
hetsföreskrifterna stärkts efter olyckan för något år 
sedan… Höjdpunkter blev rundturen i ISOLDE, där 
man undersökte exotiska radioaktiva isotoper samt 
CLIC, experimentanläggningen till ett förslag på 
nästa stora accelerator efter LHC. 

På CERN tedde sig allting en smula bättre. Be-
sticken var magnetiska, dammsugarna radioaktiva 
och glassarna större. Det kändes som hemma — ett 
Chalmers modell XXL med tjusig utrustning. Efter 
att ha väntat in F6 som ivrigt uppmanat oss övriga 
att stanna kvar när de fyllde på med LN2 i ett expe-
riment i ISOLDE, och då vi satt ute i solen utanför 
cafeterian, reflekterade vi över att vi gärna skulle 
vilja komma hit igen. Teoretisk fysik är inte så tokigt 
ändå. Vi vill säga tack till alla er som gjorde den här 
fantastiska resan möjlig! CERN — en plats att längta 
till!

Text & bild: Malin Renneby

bLand reLativistiska nukLider

Jet d’eau och genèves småbåtsmarina

…att man ska ha MATlAB…

Man lär sig mycket på ceRn
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noLLans LiLLa ordLista
Ibland kan phaddrar, sektionsaktiva och andra ”fö-

rebilder” använda uttryck som du som Nollan har 
svårt att förstå. Vad är egentligen dumvästen? Vad 
menar DP med ”den lille” caps? Vad är B4, och var-
för är den alltid slut?

Men frukta icke! Med denna ordlista kommer du 
genast få svar på alla dessa frågor.

Text: Simon Sigurdhsson

Arr
Arrangemang. Kan betyda sittning, gasque, DuP, 
spelkväll eller annat någorlunda organiserat sam-
manhang. Används ofta som verb: Att arra. 

ASPA
Att aspirera medlemskap till en post eller förening. 
Detta innebär att man prövar på aktiviteter som för-
eningen brukar ägna sig åt.  
  
B4
Benämning för chipspåse i FocuMama. Den perfek-
ta måltiden en fredagskväll efter caps.  

BäSK
Bäska droppar. Dryck med besk eftersmak som ges 
till den som fyller 23 år av personens s.k. “vänner”.

CAPS
Populär dryckeslek som går ut på att kasta kapsyler 
i glas och därmed få de andra att dricka.   

Den lIlle
Missvisande benämning på något som kommer ta 
hela kvällen. Används ofta för att beskriva caps.

DumväST
Kortarmat klädesplagg som bärs av mer eller min-
dre tillfälligt intelligensbefriade teknologer vars 
dumheter har återberättats på sektionsmötet.  

DuP
Pub som arrangeras av Djungelpatrullen. Börjar all-
tid 17.23 av uppenbara anledningar.  

emIl oCH emIlIA
Symbolerna för den manliga respektive kvinnlige 
Chalmersteknologen. Emil var en teknolog på tidigt 
1900-tal som var ovanligt populär bland det mot-
satta könet.  

GASque
Sittning eller fest i gasquekällaren på kårhuset. Kan 
även betyda annat kalas anordnat av ett sexmästeri.  

GyCKel
Lagom genomtänkt eller fullkomligt spontant un-
derhållningsstycke. Kan bestå av en dikt, en sång, 
total tystnad, akrobatik, batik, komik, eller nästan 
vad som helst. Gyckel utförs hellre än bra.  

nollAn
Namn på förstaårsteknolog/er på Chalmers innan 
nollbalen då nollningen formellt är  över. Efter ba-
len, men innan teknologen klarat sin första tenta 
kallas teknologen Nymble.  

overAll
Ett vackert och någorlunda äckligt plagg som bärs 
av medlemmar av vissa kommittéer, däribland F6, 
DP och FnollK. På F-sektionen är de svarta, med vit 
text.

röv(nInG)
Räkneövning. 

SeKTIonSmöTe
Sektionens högsta beslutande organ. Här tillsätts 
sektionens kommittéer och funktionärer.   

SeKTmöTe
Se sektionsmöte. 

SITTnInG
Studentikos middagsbjudning, ofta med trerätters-
middag med sång och gyckel. Finns i väldigt olika 
former, från provsitsen till den notoriska 33-sitt-
ningen.  

TeKnoloG
Könsneutral benämning av student vid teknisk hög-
skola, till exempel Chalmers.

Text: Johan Arvidson

…att laTex inte är kinky…
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seriehörnan

…och att Finform bara innehåller objektiv journalistik!

Wondermark är en utmärkt serie och rekommenderas starkt av redaktionen. http://wondermark.com.

En annan läsvärd webcomic är Married to the Sea, som finns att läsa på http://marriedtothesea.com/.

Precis som många andra hänger redaktionen oer-
hört mycket på det gigantiska nätverk vi alla känner 
så väl: internet. På internet finns det mycket att läsa; 
bland annat så kallade webcomics.

Två webcomics redaktionen läser relativt ofta är 
Wondermark och Married to the Sea. De är myck-

et bra, och i lite samma stil båda två. Wondermark 
skrivs av David Malki! och kommer ut varje tisdag 
och fredag, medans Married to the Sea skrivs av 
Drew och Natalie Dee (även kända som The Sharing 
Machine), och kommer ut lite då och då.

Text: Simon Sigurdhsson
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finforM hör dig
Jag tycker bättre om druvor än säd

Viktor ”Meffe” nilsson (om whiskey)

Analys är som ett gatubråk
Maria Roginskaya jämför analys med algebra

Det verkar som att det är få personer som läser hela internet
Joakim öfverholm om att läsa mail m.m.

Gå med i 666; där gillar vi Twilight!
 Anonym 666-nollan tappar koncepten fullständigt

Det är ju lite jobbigt när det krymper och man inte kan leverera
Merca, om strumpfabrikers minskade produktion (eller något helt annat)

Jag tror inte att vi kommer att åka till Skåne eftersom vi ska åka till Helsingborg
Helena Jakobsson Larsson visar prov på goda geografikunskaper under CERN-resan

Det tog en stund att somna efter att ha druckit
2 monster, 4 powerking och en red bull

Solros har svårt att sova

Vem tar inte ettan före 69an?
Vivie Karlsson om phaddergrupper i allmänhet

…och sådana där träd… BROCCOLI!
Leifi diskuterar mat

Om man tillför värme så ökar temperaturen
göran Wahnström har koll på termon

Mitt hål var för djupt
Maria om varför hon inte lyckats

Man måste ju Hitlera den här drickan
Fjafjan konstaterar att Foculäsk är lite speciell

Skicka dina citat till finform@ftek.chalmers.se!


