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TRYCKERI OCH REPRO

Tryckeriet, E-huset

Visst är det facinerande att det alltid 
är så otroligt spännande att öppna en 
bok eller tidining. Du vet inte riktigt 
vad du ska förvänta hitta bakom om-
slaget som antagligen fångade dina 
ögon. Fenomenet med att inte riktigt 
veta allt, inte ha tillgång till hela kar-
tan kallas något. Du har säkert hört 
det förut och ordet som du nu letar 
efter är mystik... 

Det är mystiskt varför vi an-
vänder just ordet ”mystiskt”. 
För om man delar upp ordet så 
framkommer det två ord ”mys” 
och ”tiskt”. Mys vet vi nog alla 
vad det betyder. Det är något vi 
känner oss bekvämma med att 
använda och är näst intill en di-
rektöversättning från engelskans 
”chill out”.  

”Tiskt” är dock något vi inte vet 
vad det är. Det är något vi kän-
ner oss obekvämna vid och inte 
riktigt vill känna oss vid. Att sätta 
ihop orden gör att vi får ett ord 
som vi känner igen oss vid samti-
digt som det är totalt främmande. 
Mystiskt...

Jacob Bjurenfalk 
Redacteur
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HISTROIEN OM SJÖN SJØN
Det finns en plats som är mer 
mytomspunnen än KCs källare 
och som har fler rykten kring sig 
än det finns förklaringar till var-
för Ideon hotell kan skifta färg. 
En plats som alla LTH:s tekno-
loger håller varmt om hjärtat. 
En plats mitt i hjärtat av campus 
och som än idag klassas som den 
finaste platsen som någonsin har 
skådats. Detta är historien om 
platsens händelserika och blöta 
liv.

För länge sedan inte så långt bort 
från KC fanns en gång i tiden ett 
tegelbruk. Detta var Pålsjö tegel-
bruk och det låg på den plats där 
Helsingkrona nation ligger idag. 
Tegelbruket var ett av två tegelbruk 
i Lund och det var i drift mellan 
1837 och 1949.

Kort efter att tegelbruket lades ner 
började Lunds Tekniska Högskola 
att ta form och de enda spåren som 
finns av bruket idag är de två dam-
marna som finns på LTH-området. 
Dessa var så kallade lertäkter, som 
användes för att få lera till bruket. 
I folkmun är den stora dammen

mer känd som sjön Sjøn och har 
sedan länge varit en känd vallfärds-
plats för många studenter, främst 
vidandra tider på året.

Så det är förklaringen till varför 
sjön Sjøn har uppstått. Men ön Øn 
då? Varför finns den? Legenden 
säger att efter LTH:s uppkomst 
så uppstod en rivalitet mellan de 
första sektionerna; det var ständiga 
bråk om vilken utbildning som var 
viktigast, vem som hade de bästa 
medlemmarna, och vem som hade 
de coolaste sångerna. I ett av för-
söken att visa sig större än de andra 
försökte en av sektionerna därför ta 
över sjön Sjøn genom att bosätta sig 
i den; vilket ledde till skapandet av 
ön Øn. Det finns ingen dokumen-
tation kring vilken sektion detta var, 
men en skulle ju kanske kunna anta 
att det är någon som har tillgång till 
grävskopor och dylikt.

Sedan dess har övertagande av ön 
Øn blivit en maktsymbol över LTH, 
ständigt med olika härskare. Genom 
tiderna har övertagarna försökt 
lämna spår efter sig som ett sista 
desperat bevis för att de tagit sig
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Syftar speciellt på en viss K:are som 
år 2009, under en kall december-
kväll med minusgrader, krossade en 
lätt snötäckt is för att simma ut till 
telefonkiosken Telefonkiosken och 
måla den i den vackraste färgen av 
de alla. Snacka om hängivenhet till 
sin sektion.

Sjøn Sjøn skulle inte vara det den 
är idag om det inte vore för all färg, 
alla cyklar, TV-apparater, gazpacho-
sås i överflöd, ett 3,5 kilos torsk-
huvud och ett godtyckligt antal fler 
saker som alla har blivit dumpade i 
sjön Sjøn under de senaste årtionde-
na. Sjön Sjøn har även blivit färgad 
av F-sektionen under Regattan för 
tio år sedan. Ett tyskt, specialbe-
ställt, biologiskt nedbrytbart och 
”ogiftigt” färgämne användes som 
gav hela sjön Sjøn en klar orange 
nyans och förmodligen också en del 
bonuspoäng till F-sektion. 

Efter allt detta kan man tro att sjön 
Sjøn är lika full av liv som vakuum 
men så är faktiskt inte fallet. En 
undersökning av en nyfiken ekostu-
dent visar att det finns ett stort bak-
teriellt liv i sjön Sjøn och den ovan 
nämnda TV-apparaten gav ett hem 
till en kräftfamilj förra året, ja i alla

över sjön Sjøns leriga dy och en 
gång varit kungar över ön Øn.

Ryktet säger att trädet som nu ståt-
ligt står där och gror på alla märk-
liga näringsämnen i sjön Sjøn är en 
sådan efterlämning från en sektion 
som håller träd kära. Men det finns 
äldre och mer mytomspunna objekt 
än så på det lilla landområdet, vär-
nat och dyrkat av alla teknologer: 
telefonkiosken Telefonkiosken. Nu-
mera syns inte dess ursprungsfärg 
efter att den idag används av alla 
sektioner som det främsta makt-
monumentet på LTH; den sektions 
färg som klär hytten står lite høgre 
i rang än vad de andra sektionerna 
gör just då. Men hur kom den dit? 
Vad var dess ursprungliga syfte? 
Rykten, och kunskap om vilken färg 
telefonkiosker vanligen brukar vara 
leder tankarna till en viss sektion, 
men berättelsen om telefonkiosken 
Telefonkiosken är en helt annan 
historia.

Som många vet finns det också out-
talade regler för hur ett äkta övertag 
av ön Øn ska gå till. Medan vissa 
väljer att ta den lätta vägen över 
med hjälp av flotten väljer andra att 
ta dessa regler på fullaste allvar. 
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fall innan den blev uppfiskad under 
Draggningen. 

Sjön Sjøn har varit en del av tekno-
loglivet ända sen den första dagen 
de första studenterna började på 
LTH. Den har gett oss förkylningar, 
två veckors magsjuka, skadade föt-
ter och men för livet. Men den har 
också gett oss glädje, gemenskap 
och minnen man aldrig glömmer. 
Sjön Sjøn är, och kommer förmod-
ligen alltid att vara det bästa och det 
värsta som någonsin har hänt oss 
under vår fantastiska studietid. 

Roman Lord & Julia Södergren
Kulturutskottet 
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Speak Up Days!
Under Speak up days samlade 
SrBK in sektionens åsikter om 
utbildningen och studiemiljön. 
Här är ett litet utdrag av vad ni 
tyckte.

Kladdkaka CEQ
Den som väntar på något gott vän-
tar alltid för länge … Under tiden 
kan ni förbereda era fritextsvar till 
nästa CEQ och se till så att just din 
klass fyller i flest enkäter!

Fler och mer studiekvällar
I år hoppas SrBK på att genomföra 
14 SMIL. I skrivande stund är SMIL 
inplanerat tisdagen 8/3.

Kaffe i tentaveckan/inläsnings-
veckan
Absolut! Studierådet jobbar på att 
samordna detta med övriga utskott 
inför 3e tentaperioden.

Poster/flyers bör finnas även på 
engelska
Enligt sektionens riktlinjer för 
informationsspridning ska posters 
och flyers finnas både på svenska 
och engelska.

Studenterna vill höra mer om 
CEQ-resultaten, vad har förbätt-
rats sen förra året
Detta är något som lärare bör infor-
mera om i början av varje kurs. Vill 
du läsa gamla slutrapporter kan du 
göra det på ceq.lth.se. Lösenordet är 
utvardering.

Fler av kurserna bör ges på eng-
elska
Detta är en fråga som kåren driver. 
Läs mer i TLTHs Studiesociala 
och utbildningspolitiska program, 
SOUP:en.

Fler micros
Vårt studerandeskyddsombud, Frida 
Heskebeck, ska under våren under-
söka tillgången till microvågsugnar 
samt kötiden till dem.
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Tips från studierådet:
Vill du veta mer?
•  SOUP:en TLTHs Studiesociala 

och utbildningspolitiska pro-
gram. Här står det mer om vilka 
frågor som kåren driver.

• Rättighetslistan innehåller de 
rättigheter, men även skyldig-
heter, som studenter vid Lunds 
Universitet, och där med LTH, 
har. www.lu.se/rattighetslistan

Vill du påverka?
• CEQ Fyll i kursutvärderingen 

och gå på CEQ-möten.

• Tlth.se/klaga Har du, eller 
har du haft, problem med ett 
schema? Försenade tentare-
sultat? Studiemiljön? Eller 
något annat som har med din 
utbildning att göra? Rappor-
tera detta till Teknologkåren, 
de kan även erbjuda hjälp och 
stöd. Du kan även rapportera 
anonymt.

Linnéa Petersson
SrBk
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SANNINEN BAKOM 
VALBEREDNINGEN
2000-talets kanske största mysterium är verksamheten inom K-sek-
tionens valberedning. Jag, Erik Bergman, rafflande reporter och 
kompetent korrespondent, har för avsikt att ta reda på valbered-
ningens djupaste hemligheter och kommer riskera mitt liv, min 
heder och min frihet för att ta reda på detta.

3 februari 18:32 – Bröt mig just in i konferensrummet på Kemicentrum. 
Detta är 8 minuter och 29 sekunder efter att siste man från valberedning-
en lämnade rummet, och platsen är i princip ostörd sedan deras vistelse. 
3 februari 22:14 – Med hjälp av nanoteknik och åtta jättebra linjaler har 
jag lyckats utlösa att det på whiteboardtavlan före utsuddning hade an-
vänts åtminstone två E och tre I. Slutsats: Valberedningen använder flera 
vokaler.

Datorsimulering av whiteboardtavlan.
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Mikroskopi av matlådan.
6 februari 03:22 – Jag är så nära. Allt som krävs är att knäcka deras 
databas.
6 februari 04:53 – Jag har skrivit ett Javaprogram som jag tror kommer 
fungera.

Programmet som används.

5 februari 12:31 – Har nu 3D-printat en av ledamöternas matlåda.
5 februari 12:54 – Bytte kvickt ut min kopia mot hennes original medan 
hon diskade, tog med bevismaterialet till laboratoriet.
5 februari 14:20 – Det visade sig att ledamoten hade ätit mat som var 
svår att diska bort. Antagligen köttfärssås. Slutsats: Vi kan inte bortse från 
möjligheten att minst en medlem i valberedningen kan få för sig att äta 
köttfärssås.
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6 februari 04:55 – Jag måste hacka hårdare.
6 februari 04:57 – Testar att hacka ännu hårdare.
6 februari 05:02 – Jag lyckades! Håller på att ladda ner ett första doku-
ment från deras databas. Få se…

6 februari 05:03 – Åh nej...
6 februari 05:04 – … de vet. De är här. Säg till min flickvän att j

Erik Bergman
Journalist
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De gjorde KUL(A) värd namnet
Recension av K-bandet under 
KULA-puben

Det var på torsdagskvällen under 
KULA-puben K-bandet hade fått 
äran att spela. Stämningen var god 
efter intag av fantastisk mat, och 
sakta men säkert började luften i 
Gallien vibrera starkare och starka-
re av förväntan. Sedan flera tiotal 
minuter tillbaka hade folk börjat ta 
plats närmst scenen för att få den 
bästa möjliga upplevelsen av det 
prestigefyllda bandet, darrande av 
spänning.

Och äntligen! Med den där avslapp-
nade, coola looken som bara riktiga 
rockstjärnor kan uppbåda intog 
K-bandet scenen. Fansen skrek av 
extas när de drog igång med Bla-
me it on the boogie. Låt efter låt 
ackumulerade den goda stämningen 
och glädjen i Gallien, och fick oss 
att undra om disco någonsin låtit 
så här bra. Med oslagbara versioner 
av bland annat Hot Stuff  och Kom 
igen Lena, fick de upp hela publiken 
på dansgolvet för att dansa som de 
aldrig gjort förut.

När vi inte trodde att K-bandet 
kunde bli bättre fick vi höra ett 
tillskott i form av Linda Myhrman 
både på piano och i låten Stayin’ 
Alive, till allas förtjusning. Som den 
skickliga skara musiker K-bandet 
är gjorde de vad som har börjat 
benämnas den bästa spelningen 
för K-sektionen. Den här kvällen 
rungade Gallien av deras discotolk-
ningar, och jag tror att alla som var 
där för att uppleva det längtar tills 
de får släppa loss till dessa legen-
ders kompositioner igen. K-bandet 
är bäst.

 
Julia Södergren 

Journalist
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Mystiskt goda jordnötsrutor

Oförklarligt god spenatpasta
I tentaperioder är det svårt att 
både hinna förse sig själv med 
kunskap och med mat. Tack och 
lov kräver den här snabba pastan 
varken så mycket tid eller köks-
kunskaper för att tillaga. Ändå 
blir den så god. Mystiskt.

Ingredienser:
• Valfri pasta för 4 portioner
• 400 g stora vita bönor
• ca 450 g frusen spenat
• 2 st vitlöksklyftor
• 250 g körsbärstomater
• 150 g fetaost
• ½ citron

De här små godbitarna innehåll-
er bara fyra ingredienser men 
lyckas ändå ge upphov till en 
smaksensation i din mun. Mys-
tiskt.

Ingredienser:
• 250 g mörk blockchoklad
• 2 dl jordnötssmör
• 2 dl grovhackade saltade jord-

nötter
• Lite flingsalt

Så här gör du:
Smält chokladen i ett vattenbad. 
Värm försiktigt jordnötssmöret till-
sammans med de hackade jordnöt-
terna. Häll sedan ut ungefär hälften 
av chokladen på ett bakplåtspapper. 
Låt stelna och klicka sen på jord-
nötsblandningen. Häll på resten av 
chokladen och strö över lite flings-
alt, och låt sedan stelna i kylskåp. 
Skär i rutor. Avnjut. Viska för dig 
själv ”wow”.

Så här gör du:
Koka pasta enligt förpackningens 
anvisningar. Hacka vitlök och fräs 
med spenaten i olivolja tills vätskan 
har försvunnit. Halvera tomater, 
skär upp feta i mindre bitar, och 
häll av vattnet från bönorna under 
tiden. Blanda sedan allting i en kast-
rull, och häll på saften från en halv 
citron. Lägg upp på en tallrik. Ta en 
tugga. Njut.

Julia Södergren
Journalist
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KC:s hemligheter
Kärnreaktorer! Smittsamma 
sjukdomar! Hemligheternas 
kammare! Många är de rykten 
som florerar kring vad som göms 
i Kemicentrums dolda delar. I 
ett försök att gå till botten med 
dessa mer eller mindre bisarra 
misstankar, har denne journa-
list utforskat några av KC:s allra 
mest gåtfulla skrymslen.

Källaren
Djupt under skåpen på KC:s undre 
våning ligger ytterligare (minst) två 
våningar till. Vad som exakt finns 
på dessa våningar är oklart. En-
ligt uppgift skall det på våning -2 
finnas korridorer som är lika långa 
som de som ligger en våning upp. 
Därutöver skall anteckningar från 
decennier tillbaka finnas klottrade 
på väggarna, tecken från tidigare 
utforskare. Med andan i halsen 
begav jag mig nerför trapporna för 
att försöka bekräfta och fotografera 
detta.

Och visst kom jag ner till våning 
-2. Men inte mycket längre. Trots 
försäkringar om att en av dörrarna

vid botten av den vindlande trappan 
nästan alltid var öppen, var den i 
detta fall väldigt låst. Djupt besvi-
ken och med tunga steg återvände 
jag till ytan. KC: 1, Druiden: 0.

Våning 2+ i hus V
Hus V är den högresta byggnad 
som sammankopplas till KC:s hu-
vudbyggnad med två glaskorridorer. 
Just i denna byggnad finns, enligt 
säkra källor, en hel våning som står 
oanvänd. Med mod i barm och 
uppsyn som om jag hörde hemma 
där, begav jag mig till byggnaden.

Det hela började bra. I hissen fanns 
tre knappar, men bara två våningar 
beskrivna. Jag tryckte på knappen 
märkt med “2” och kunde till min 
häpnad enkelt ta mig till den för-
svunna våningen. När jag steg ut ur 
hissen kunde jag se en liten hall lik 
de som fanns på våningarna un-
der. Framför mig fanns en dörr, på 
vilken “edicinsk” stod skrivet med 
stora bokstäver. Kryptiskt. Med stor 
bävan förde jag min skakande hand 
till handtaget och tryckte. 
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rummet. Efter att ha kontrollerat att 
jag verkligen var ensam, smet jag in 
i den illa upplysta lokalen.

Väl inne, blickade jag ut över rum-
met. Det var litet, med pappkar-
tonger överallt. På båda av rummets 
kortsidor fanns glasdörrar man kun-
de se igenom. Där, på andra sidan, 
låg de tömda rum jag kommit för.

Med hopp i hjärtat provade jag 
dörrhandtaget. Äntligen skulle jag 
kunna utforska, hitta svar. Men till 
min förtvivlan var även denna dörr 
låst. Tårarna började välla fram, och 
mitt bröst hävde ur sig en uppgiven 
suck.

Efter en stunds tystnad hade jag 
äntligen accepterat faktumet: KC:s 
hemligheter ligger för evigt utanför 
oss vanliga dödligas grepp. Så vände 
jag hem, och började ett nytt liv. Ett 
liv i evig ovisshet, men lyckligt ändå.

 
Tage Rosenqvist, Journalist

Givetvis var det låst. Precis som alla 
andra dörrar på våningen. Till och 
med toaletterna. Förtvivlad började 
jag slita av håret i tovor. Återigen 
hade KC:s mysterier överlistat mina 
försök att lösa dem.

Förrådet i hus IV
Jag hade börjat vända mig till al-
koholen. Mina vänskapsrelationer 
hade havererat. Min familj talade 
inte med mig längre. Jag hamnade 
ur fas på Linjär Algebra. Men jag 
hade fortfarande en plats kvar att 
undersöka: våning två i huset som 
för närvarande är ockuperat av 
V-sektionen.

Utåt sett verkade denna våning vara 
den mest använda av KC:s dolda 
lokaler. På våningsbeskrivningarna 
vid trapporna var den beskriven 
som “förråd”. Men från vad jag 
hade hört, hade hela våningen blivit 
uttömd, till den omfattning att det 
inte ens fanns någon el där.

Och mycket riktigt, efter att jag smi-
digt slunkit upp för trapporna och 
tittat genom glasdörrarna såg jag en 
lapp som uppmanade besökare att
trycka på en knapp på en skarvsladd
om de ville ha ljus i det mörka
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Kula - 2016
I skrivande stund närmar sig arbets-
marknadsdagen KULA (kort för 
Kemi- och bioteknikUtbildningar 
Leder till Arbete) med stormsteg 
och i år är vi större än någonsin! 
Planeringsgruppen för mässan 
har i år lagt extra krut på att utöka 
utbudet på mässan och dessutom ge 
studenterna på Kemi- och Biotek-
niksektionen på LTH möjligheten 
att inspireras och knyta kontakter 
under en hel vecka.

Den 18 februari går mässan av sta-
peln men i år tjuvstartade vi redan
med event en vecka innan. Det 
erbjöds CV-granskning, CV-foto-
grafering med InfU:s photographer 
och CV-stuga så att studenterna fick
möjligheten att vässa sitt CV inför 
mässan. Inför mässan kommer även
ett par företagsrepresentanter besö-
ka Kemicentrum för att hålla
föredrag för intresserade studenter. 
Mässan invigdes dessutom i form
av seminarium och mingel med 
alumner, vilket var ett samarbete 
med UKG, där alla anmälda besöka-
re bjöds på middag och goodiebags.

Utbudet under själva mässan har 
också utökats. I år erbjuds
kontaktsamtal, vilket innebär att 
studenterna får möjligheten att 
boka upp ett personligt möte med 
företagets representant. Detta är 
extra intressant för studenter som 
söker fast anställning, sommar- eller
examensjobb då chansen att få job-
bet på plats finns. Dessutom är
antalet företag så pass stort att den 
stora utställningshallen i
A-huset känns liten.

Planeringsgruppen för KULA har 
verkligen jobbat på stenhårt inför
mässan. Förutom att ansvara för 
företagskontakten har alla i gruppen
haft ett specifikt ansvar. Exempel 
på ansvarsområden inom gruppen 
är logistik, marknadsföring, spons 
och mat, samt event och tävlingar.
Under själva mässan agerar pla-
neringsgruppen tillsammans med 
resten av IndustriKontaktGruppen 
2015 och 2016 företagsvärdar.

Genom att göra KULA till något 
stort är vår förhoppning att sek-
tionens studenter ska känna att de 
verkligen fick ut något alldeles
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Företagen under årets mässa:
AkzoNobel, Flextrus, Trelleborg, 
Miljöbron, Brenntag, Unionen,
Borregaard, Sveriges Ingenjörer, 
Flint Group, Venture Lab, Novo
Nordisk, Borealis, Novozymes, 
Apotekarsocieteten, Haldor Topsoe, 
AAK, Perstorp, Colloidal Resource 
samt doktorander. 

Dessutom medverkade Academic 
Work, Kiviks Musteri, Flextrus och 
alumner under eventen inför KULA.

Cathrine Klingspor Harder 
IKG-Ordförande 2015

extra av denna vecka. 2016 är för-
hoppningsvis året då Kemi- och
Biotekniksektionens arbetsmark-
nadsdag kommer gå till sektionshis-
torien som en riktig kanon-KULA.

Sist men inte minst vill jag som av-
gående ordförande för IKG tacka
alla i IKG 2015 för sitt engage-
mang. Jag vill tacka mässgruppen 
som gjort ett utomordentligt arbete 
när det kommer till att planera allt
som har med mässan att göra. Jag 
vill även tacka eventgruppen som
gjort ett enormt arbete under årets 
gång genom att kontakta företag
och komma på nya idéer på event 
genom att tänka ”outside the box”. 
Jag vill tacka båda grupperna för att 
de lagt ner extremt mycket tid på
sitt engagemang som funktionärer, 
tid och engagemang som kanske 
inte syns utåt men jag vill ni ska 
veta att i alla fall jag har sett hur
fint ni kämpat. Ni är några riktiga 
stjärnor! Sist men inte minst ett
stort tack till alla i IKG 2016 som 
varit med och stöttat IKG 2015 i
sitt avslutande arbete i och med 
mässan. Ert arbete och nya energi 
är guld värt!
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Studietips
Ännu en läsperiod har gått och det är säkert många som frågar sig: 
Varför pluggade jag inte lite extra denna gången? Därför tänker jag 
att du ska få några tips på hur du kan effektivisera ditt pluggande.

I början av läsperioden
• Bläddra genom kurslitteraturen
• Titta på rubrikerna, bilderna och innehållsförteckningen
• Gissa vad som är huvudtemat i kursen

Före föreläsningen
• Bläddra igenom kapitlet som ska gås igenom, läs sammanfattningen
• Titta igenom powerpointen som kommer på föreläsningen
• Om du inte vet vad något är, gissa!

Under föreläsningen
• Lägg undan mobilen
• Ta anteckningar
• Ställ frågor

Efter föreläsningen
• Läs igenom dina anteckningar
• Gör en sammanfattning för dig själv, vad var viktigt från denna föreläs-

ningen?
• Gör övningarna/repetera
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Inför tentan
• Läs igenom anteckningarna/sammanfattningarna
• Gör ex-tentor
• Prata med dina kamrater och hjälp varandra med det som är svårt

Alla dessa tips passar inte alla, men alla kan säkert plocka något. Det hand-
lar inte om hur många timmar du lägger ner på plugg utan om att plugga 
effektivt när du väl pluggar.

Lycka till med pluggandet!

Frida Heskebeck
Journalist
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Cyklarnas stad
vid här, men som får amerikanska 
borgmästare att utlysa undantagstill-
stånd och gör att hela befolkning-
en ger sig iväg till Walmart för att 
bunkra chips och jordnötssmör så 
att de har något att äta den kom-
mande veckan. Den sortens bris. 

Eftersom jag har varit med om 
detta förr och Den Beste Sykkelns 
cykelstöd är lite skevt och lätt välter 
om man tittar på den för argt så 
hade jag kört in framhjulet i cykel-
stället. När jag hoppade upp och 
trampade iväg kände jag att det 
var lite vingligare än vanligt, och 
efter ca 20m hoppade kedjan. Det 
visade sig att ramens svetsning nere 
vid tramporna hade lossnat, vilket 
fick hela bakdelen att gå helt jävla 
bananas och skakade mer än ett helt 
zumbapass tills kedjan lossnade. 
Cykelramen hade helt enkelt blåst 
itu över dagen här i cyklarnas stad.

Som tur var hade jag en gammal re-
servcykel. Vi behöver inte gå in på 
vilket märke, men jag kan säga som 
så att Den Beste Sykkeln är fortfa-
rande i bättre skick än min

Det sägs att Lund är cyklarnas stad. 
”Med cykel kan du ta dig var som 
helst på 10 minuter!” Jo tjena. Heter 
man Lance Armstrong och har en 
cykel för 30 000kr så kanske. Men 
min DBS är inte ens värd en pro-
cent av det. DBS är märket på min 
cykel, det är ett norskt märke och 
förkortningen står för Den Beste 
Sykkel.

Den Beste Sykkeln har inte rullat 
många meter de senaste veckorna. 
Den Beste Sykkeln hade en trasig 
dynamo, skevt framhjul, vajern till 
handbromsen var av precis som 
växlingsvajern, sadeln var lös efter-
som skruvgängorna var paj, hand-
tagen satt fast med silvertejp och 
fotbromsen fungerade ibland. När 
jag tog av de två cykellysena jag fått 
från ARKAD halverades värdet på 
cykeln. Tog jag av cykellåset sjönk 
värdet till noll. Men jag trampade 
på, för Lund är ju trots allt cyklar-
nas stad. 

En dag när jag kom ut från KC 
blåste det en liten lätt Lundabris. Ni 
vet den där sortens bris vi är vana
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reservcykel. Första dagen hade låset 
frusit fast och min nyckel blev helt 
sned. Med extranyckeln fick jag 
dock upp låset och kedjan gick bara 
av tre gånger på femtio meter på 
grund av all is som gjorde kedjan 
mjuk och smidig som ett cement-
block. På vägen till skolan fick 
jag punktering. För cyklarnas stad 
råkar nämligen också vara de fulla 
studenternas stad, vilket gör att det 
ligger så mycket glassplitter från öl- 
och spritflaskor på vägarna att det 
får poliserna i Cops som står längs 
vägarna med spikmattor för att få 
stopp på biljakterna att se ut som 
amatörer.

Dessutom är Lund byggd i uppförs-
backe. 78 meters bakfull bestigning 
på kullersten mellan den lägsta och 
den högsta punkten.  Skulle du nå-
gon gång mot all förmodan cykla på 
ett håll som innebär nerförsbacke 
kan du räkna med en lätt Lundabris 
i motvind som gör att du måste 
stå upp och trampa dig ner. Lund, 
cyklarnas stad. 

Simon Svensson
Journalist
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Being on the Guild Board for two 
years you sort of  forget what life 
was like before. Before you had me-
etings all the time. Before you spent 
more hours in the Student Board’s  
Room than any other place in Lund. 
Before you were everybody’s go-to 
person for opening doors to various 
storage rooms. 

And then those two years are over 
and you are back to being a mem-
ber of  the Guild like everybody 
else. No longer having the power to 
open important doors. No long-
er checking the Guild mailbox on 
auto-pilot every day when you come 
to school. No longer knowing 
exactly what shirt to wear on Tues-
days. No longer being offered free 
left-over food from events. 

It can be kind of  scary. Not 
knowing where to eat lunch because 
you are not used to eating it in Gal-
lien at the same time as everyone 
else. Not knowing what goes on in 
the Guild because you are so used 
to being “in the loop”, which you 
are not anymore. Not knowing what 
to do with your old Board-shirt

So much time to spare
since it’s not like you’ll be needing it 
anymore (see pictures). 

It can also be kind of  nice. You 
don’t have to feel the responsibility 
of  cleaning the corridors of  Ke-
micentrum at 3AM on a Sunday 
morning because drunk people have 
been passing through the building 
on their way to the after party. You 
don’t have to constantly keep part 
of  your brain capacity reserved for 
Guild-related stuff. You don’t have 
to plan everything in your life so far 
ahead anymore because you are no 
longer as busy all the time. 
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But after being so immersed in the 
Guild-life for the past two years I 
also find myself  at a loss sometimes 
because I don’t know what to do 
with all my spare time. Evenings 
off. Lunch hours free. No longer 
as obvious which people you will 
be hanging out with every hour of  
every day. 

So much time to spare now. Man, I 
need to find a hobby… I have way 
too much free time on my hands. 
Also, I hear there’s this thing called 
“studying”. Maybe I should add that 
to my list of  possible hobbies? 

Moa Larsson
Journalist 
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