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Det är den resan vi stolta tittar tillbaka på under ålderns höst när vi dricker
vårt te, när vårens första knoppar
börjar slå ut.
Linnéa Tengvall
Jacob Bjurenfalk
Redacteurer
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Intervju med årets lärare
&
årets övningsledare
Frågor till Gunnar
1. Vad motiverar dig att göra en bra
insats som lärare?
Det som framförallt inspirerar är önskan
att se tillfredsställelsen hos en teknolog
som just har förstått hur det hänger ihop.
Jag tycker det är en härlig känsla när jag
själv förstår något (det händer för all del
inte så ofta längre..), men det är faktiskt
lika roligt att se när en student får en
aha-upplevelse.
2. Vad har du för knep för att hålla
studenterna uppmärksamma och
engagerade?
Det handlar om att hitta en lagom balans
mellan avspändhet och allvar. Det vi undervisar om är i allra högsta grad
på allvar, och det krävs en betydande insats för att nå upp till målen. Därför tror jag att en liten smula humor är viktigt.
3. Vilken är din favoritefterrätt?
Filterkaka.
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Frågor till Aleksis
1. Vad är en vanlig “tröskel” inom mattekurserna som studenter brukar ha svårt för, och hur gör du för att tackla detta?
Ordet ”bevisa” skrämmer genast iväg många studenter från att ens försöka
lösa en uppgift. Därför tycker jag det är viktigt att försöka avdramatisera
ämnet. Detta gör jag genom att försöka involvera så många konkreta saker
som möjligt då jag förklarar något. Exempelvis lånar jag studenternas
pennor, linjaler eller läskburkar då jag diskuterar begrepp i linjär algebra.
Mitt språkbruk brukar vara enkelt och jag försöker ha en skojfrisk framtoning. Om avdramatiseringen lyckas
blir studenterna mer mottagliga och mer
intresserade av att vara med och diskutera olika lösningar, snarare än att bara
passivt ta emot hjälp.
2. Hur förbereder du dig inför en
övning?
Jag räknar igenom de uppgifter som
eleverna ska räkna och tittar igenom det
material som nyligen har gåtts igenom.
Sedan går jag till övningen med inställningen att det blir roligt att diskutera studenternas olika problem - och jag
blir sällan besviken!
3. Vilken funktionskurva är snyggast?
Det är insidan som räknas, så därför får det bli funktionen f(x)=max(0, x).
Den gör inte mycket väsen av sig rent visuellt, men den används ofta som
en byggsten i s.k. artificiella neurala nätverk. Dessa nätverk kan användas
till en stor mängd uppgifter såsom igenkänning av objekt i bilder eller att
slå världsmästaren i brädspelet Go.
Erik Bergman
Journalist
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Dit och hem igen – en bordershoppingsaga
Historien är full av heroiska sällskap som upplever fantastiska
äventyr med världsförändrande
konsekvenser. Christofer Columbus
upptäcktsresa, som tillsammans
med sin besättning ledde till upptäckten av en halvt ny värld. Robert
Falcon Scott och hans antarktiska
utforskningsteam, som kom tvåa till
sydpolen och sen dog. Frodo och
ringens brödraskap, som efter flera
månaders trakasserier av Saurons
polare och långa perioder med bara
småvuxna, svettiga och håriga män
till sällskap trots allt lyckades kasta
Maktens ring i Domedagsberget.
Ingen vet hur världen hade sett ut
idag om dessa hjältar inte lämnat
sina stora, ibland håriga fotavtryck
på den. Men en saga överglänser
dem alla. Detta är sagan om hur en
grupp biotekniker korsade Öresundet, kämpade sig genom Danmark
och tog sig till Tyskland med det
mest nobla målet man kan tänka
sig: att köpa billig öl.

ett spjut, ackompanjerad av min
flickväns gnyende protester. Snabbt
som igelkotten tar jag en dusch
för att rena mig inför det närmast
spirituella som snart kommer att
hända mig. Med bara en morgonrock som skyler min skulpterade,
gudalikakropp blickar jag sedan ut
genom fönstret. Det är en strålande
dag. Himlen är täckt av ett skimrande grått täcke, och kråkorna sjunger
vackert. Min smakfullt överviktige
granne står och bolmar elegant på
en cigarett, innan han slänger fimpen i den majestätiska hög han utvecklat på vår innergård. Inspirerad
av scenen klär jag på mig, och beger
mig iväg på min trofasta springare,
den Flygande duvan, och rullar iväg
mot den plats där jag stämt möte
med den första expeditionsmedlemmen.
05:30
Den första som ansluter sig till
följartåget är Big-L, som egentligen
heter något helt annat och mycket
mindre häftigt. Trots att Big-L är så
mycket som en minut försenad håller jag god min, och vi cyklar i rask
takt bort från Delphikorset

04:50
Klockan ringer. Trots gruset i ögonen och unkenheten i min andedräkt, hoppar jag upp i sängen som
5
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för att plocka upp de andra resedeltagarna. Vi träffar R-Donk vid
M-huset. Därefter hämtar vi upp
∑azy-E vid Spyken, och Char-Low
nära Mejeriet. Självklart är även
dessa namn påhittade, även om
deras bragder och bravader är häpnadsväckande sanna. Tillsammans
företog vi oss en lång och mödosam resa till Staffanstorp, civilisationens vagga, för att kliva på bussen
till det förlovade landet.

in i resan, somnar jag in, trygg i min
tillit att busschauffören inte tröttnar
på de högljudda pensionärerna och
får göra en skarp högersväng på
Öresundsbron.

9:30
Panik! Jag hör havet svalla innan jag
skräckslaget slår upp ögonen. Som
tur är bussen bara lite blötare än när
jag somnade. Jag drar en lättad suck
när jag inser att det mesta av vätan
kommer från dricksvatten, Jäger06:30
meister samt en och annan läckande
Bussen avgår. Tragiskt nog får jag
urostomipåse. Vi har lämnat Daninte sitta bredvid mina kompanmark och befinner oss till havs! Jag
joner utan på en helt annan del
begråter ej att jag missat åsynen av
av fordonet, bredvid en lite rund,
det lilla, onödiga landet, och blickar
äldre man som regelbundet snapsar istället framåt, mot tax-freeshopen.
Jägermeister med sina vänner runt
Efter att ha överlagt med min crew
omkring. Mannens beteende och
och konstaterat att den enda anledunderliga doft-aura stör på intet sätt ningen att handla på färjan på väg
min reslust. Fast besluten om att
mot bordershopen vore att vaska
inte låta någonting komma emelCSN, kommer jag fram till att nålan mig och det fantastiska landet i
gon form av doping kommer vara
fjärran, packar jag upp det mobila
nödvändigt för att hinna inhandla
smörgåsbord som utgör dagens fru- allt på min shoppinglista. Denna
kost. Bagels med färskost utgör mitt var, för övrigt, både tjockare och
lembasbröd, burkyoghurt substituheligare än bibeln. Då det finns en
erar saltat sälkött, och drickkvarg
uppenbar avsaknad av dödsknark
får ersätta Vodka Explorer-flaspå båten, samt då klockan ännu
kan, annars en grundpelare i varje
är för ung för en första redbull +
äventyrares färdkost. Med magen
vodka, beslutar jag mig för att kaffe
fylld och sinnet trött efter flera mil
är nödvändigt, och utan någon
6

kanyl till hands får jag nöja mig med
att dricka den ur en kopp. En intensiv skitgubbeturnering senare (där
Big-L helt oförlåtligt snuvade mig
på vinsten) anländer vi till Tyskland,
möglicheiternas land.
10:30
Puttgarden är stort. En våning för
öl och cider, en våning för vin, en
våning för starksprit, en våning för
billigt skit och noll våningar för
skammen att ha spenderat tusentals
kronor på alkohol ryms ombord på
ett flytande, färjelikt slott, omgivet av ett magiskt glimmer. Det är
först nu jag inser att utmaningen att
handla allt jag behöver på endast
två timmar kommer kräva Mission
Impossible-lik precision. Som tur är
så har jag hela den föregående veckan tränat inför detta tillfälle genom
att tidsoptimera mina Willysbesök.
Mitt rekord ligger på 34 sekunder
för en hel veckas shopping. Hemligheterna ligger i att grabba tag i
alla varor samt att snabbt springa
ut med ett skri som får alla kassörer
att frysa till av skräck. För övrigt
handlar jag inte på Willys längre.
Utav respekt för andra kulturer
beslutar jag dock att genomföra
denna operation i smygläge. Första steget är att välja en kundvagn.

Redan i detta steg misslyckas jag
totalt. Den kundvagn jag grabbar
tag i tycks vara hemsökt och ha
en hämnd att utkräva på mänskligheten. Vid minsta obevakade
ögonblick var den benägen att göra
utfall mot vilken människa som
stod i närheten. Många blev offer
för min kundvagn den dagen. Själva
shoppingen förflyter dock relativt
smärtfritt för mig själv. Oräkneligt
många vinprovningar, åtskilliga kilo
alkohol och en pappfigur av Steffo
från Morgonsoffan senare står vi
alla i var sina kassor och slänger
upp flaskor, flak och boxar av syndens juice på de löpande banden,
med endast minuter att avvara och
svetten pärlande i våra ansikten.

7

12:44
Med mycket möda och stort besvär
lyckas vi åstadkomma vad som på
ett mycket oroväckande sätt liknar
ett Jengablocktorn av ölflak i den
lilla trailern som kopplats bakpå vår
buss. Fyllda av tillit till att våra mörka besvärjelser och kontrakt med
diverse högst tvivelaktiga avgudar
skall hålla allt på sin plats under vår
återfärd, sätter vi oss i bussen. Jag
har äntligen slängt min personliga
Härskarring i min personliga ondskefulla vulkan, eller mer
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konkret: mina studiemedel åt
helvete. Fett värt, konstaterar jag,
innan jag åter faller in i någon slags
meditativ dvala i en plan att slippa
skriva om hemresan i artikeln som
senare skall skickas in till Druiden.
Drömmar om currywurst fyller
mina sinnen.
16:30
Jag vaknar på ett ytterst litterärt
behändigt sätt precis då vi åter ankommer till Staffanstorp. Självklart
har det börjat regna då vi stiger av
bussen, men inom mig finns bara
den nöjdhet som kommer av ett
jobb väl utfört. Som stolta jägare
som poserar över de enklast överkomna jaktbytena någonsin, staplar
vi vår sprit och tar en gruppbild
som med största sannolikhet kommer figurera i framtidens historieböcker. Efter att vår alkoholtaxi
anlänt, packats till bredden och åkt
i väg med ett utseende som att den
varit en tredjedel in i en bakåtvolt,
cyklar vi norrut mot Lund, rakt in i
en underbar solnedgång. På så sätt
tog vårt storslagna äventyr sitt slut,
och även om jag, min fullkomlighet till trots, inte kan tala för alla,
tror jag vi kände att vi hade uträttat
stordåd den dagen, likt inga andra
genom historien.

Tage Rosenqvist
Journalist
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Vårterminsmötet 2016
Ett Vårterminsmöte kommer och går, men de tagna besluten består
(ett tag i alla fall)! Under två kvällar i KC:A samlades K-sektionens
medlemmar för Sektionsmöte. Förutom diverse beslut åts det enorma mängder godis och runtom hela KC ekade skratten. Missade du
mötet eller vill du bara påminna dig själv om vilka beslut som togs?
Varsågod, här kommer en snabbrepris av Vårterminsmötet!
Bra att veta om Sektionsmöten
• Sektionsmötet är Sektionens högst beslutande organ och här har
alla medlemmar möjlighet att påverka Sektionen.
• För att ta beslut på Sektionsmöte krävs 30 närvarande medlemmar.
• Att ändra i Sektionens Stadgar kräver bifall på två på varandra
följande Sektionsmöten.
• Att ändra i Reglementet, en Policy eller Riktlinje kräver bifall på
ett Sektionsmöte.

Ekonomiska beslut
• Vinsten från verksamhetsåret 2015 läggs i Renoveringsfonden, Jubileumsfonden och Stipendiefonden.
• Den nya rambudgeten som klubbades gav SrBK dubbelt så mycket
pengar, en ny budgetpost med
namnet Sektionsglädje skapades
(håll utkik för när och hur pengarna kommer spenderas!) och det
budgeterades pengar för nya sektionslokaler.
• Sektionsmötet beviljade Styrelsens förfrågan om att få använda
pengar ur fonder för att ytterligare
finansiera nya studentlokalerna!
9
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Bioteknikspegaten är fastställd
Exakt färgsättning och design på Bioteknikernas nya spegat är nu klubbat. Spegaten finns
snart i en TLTH-ägd bokhandel nära dig!

Sektionen har fått nytt Ordensband
Sektionen har ett nytt ordensband!
När beställningen har anlänt kommer Styrelsen gå ut med information om hur du kan köpa ordensbanden.
Ny signatur i e-post
Sektionsmötet beslutade att införa en ny signatur för funktionärer att
använda när de skickar mejl. Detta innebar en förändring i Sektionens
Grafiska Profil.
Ny filmpost i InfU
InfU har numera en filmskapare i sitt utskott! Posten heter Filmifix och
precis som Da Vinci kan Filmifix hjälpa Sektionens andra utskott när de
behöver det.
Halvvägs till Projektfunktionärer
Sektionen är ett steg närmare att ha Projektfunktionärer, eftersom att-satserna rörande ändringar i Stadgan godkändes. Projektfunktionärer är en ny
och friare typ av funktionär jämfört med ordinarie funktionärer som vi redan har! I samband med detta infördes också en Projektfond på sektionen.
Omfördelning av webb-poster
Från årsskiftet kommer det finnas två istället för tre funktionärer som
arbetar med Sektionens hemsida. Dessa två kommer gå under namnet
Krabbofix och återfinns i utskottet InfU.
10
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Sammansättningen av Valberedningen förändras
Valberedningen är numera ett utskott som är helt fristående från Styrelsen.
Vice Ordförande var tidigare automatiskt med i Valberedningen. Efter
beslut på Vårterminsmötet är Vice Ordförande inte medlem i utskottet
längre, utan bara kontaktperson mellan Valberedningen och Styrelsen.
Policy för Funktionärsval återremitterad
På Sektionsmötet lyftes en policy för hur funktionärsval ska gå till, och den
innefattade hela valprocessen från valberedning till val på Sektionsmöte.
Sektionsmötet gillade tanken men valde att återremittera policyn till arbetsgruppen för ytterligare förbättringar. Det betyder att arbetet kommer
presenteras igen på Hösterminsmöte 1 för nytt beslut.
Övergripande och Långsiktiga Mål klubbade
Målen som klubbades är sådant som Sektionen vill arbeta mot och med
under en längre period. Målen finns i fyra kategorier: Gemenskap, Utbildning, Näringsliv och Fritid. Du finner alla målen på Styrelsen anslagstavla
utanför Gallien!
Phøset ska valbereda Nollningsfunktionärer
Efter beslut av Sektionsmötet har nu Phøset rätt att valbereda sina egna
Nollningsfunktionärer. I praktiken är det så det har fungerat tidigare också,
men nu står det även klart och tydligt i våra Styrdokument! Alla andra
funktionärer valbereds som vanligt av Valberedningen även framöver.
Val av Valberedning
En Valberedning för 2016/2017 valdes på Sektionsmötet! Det finns fortfarande vakanta poster i Valberedningen. Kontakta Styrelsen eller Valberedningen om du är intresserad!
Om du vill veta vad som mer besultades i detalj, besök ksek.se!
Marika Arvidsson
Ordförande
11
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På hajk med IdrU

Söndag morgon, jag vaknar upp
till ljudet av en spraklande eld.
Fågelkvitter hörs och det är frost
på marken. Allt jag önskar är en
säng och lite varma filtar. Tyvärr
får jag inte ha det så bekvämt,
för det är hajk med IdrU!

Vädret var nu något sämre, men vi
slapp i alla fall regn. Vi vandrade en
bit längs Österlens kritvita sandstränder och hade kvalitativa och
skämtsamma samtal med varandra.
Efter att vi gått en bit var det dags
att lämna stranden för att bege oss
av inåt landet. Nu började det bli
en utmaning då vi nu stötte på vår
Vid varje lördagsmorgon finns två
första uppförsbacke samtidigt som
val. Antingen ta sin fulla rätt till
förtjänad sovmorgon, eller att ta till solen visade sig och vår tunga packvara på morgonen. I vanliga fall väl- ning kändes ännu tyngre.
jer jag det första alternativet, men
När vi väl kommit uppför backen
just denna gången kände jag att
hamnade vi först i en fårhage och
det inte gick, för det var nämligen
denna morgon som IdrU anordna- efter det i en hästhage. I hästhagen
blev det ett längre stopp, då en av
de sin hajk.
våra idrottsförmän fick väldigt bra
Klockan 8:45 stod vi, ungefär fem- kontakt med en vacker och ståtlig
häst.
ton studenter från K- och E-sektionen, färdiga att bege oss ut i den
skånska vildmarken. Solen sken
När vi nu kommit utanför hästoch himlen var helt molnfri. Vi tog hagen väntades en vandring bland
tåget mot Simrishamn och sen en
några av Skånes fina åsar. Vädret
buss därifrån till Kivik. Väl framme blev vid den här tiden något sämi Kivik började vår runt 15km långa re och vi var tyvärr tvugna att ta
vandring längs Skåneleden till en
på oss regnjackor för att slippa bli
lägerplats en bit utanför den lilla
blöta av det regn som nu föll mot
tätorten Brösarp.
oss. Vi gick förbi en vingård där de
tillverkade sitt egna druvvin, något
12
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som såg oerhört exotiskt ut. Jag
kunde knappt fatta att vi fortfarande var i Skåne när jag fick se detta.

dessutom med bara några få sekunder som vi klarade oss ifrån en
hagelstorm. Efter maten spelade
vi kort, lekte lekar och hade en
härlig stund kring elden innan det
var dags att sova. Natten blev iskall
med en temperatur under nollan.
På morgonen låg det frost på marken och vi ville nu bara bege oss
hem. En snabb frukost och sen
tog vi oss till bussen som skulle ta
oss till tåget som skulle ta oss hem
igen.

Efter ett tag upphörde regnet och
vi kom till en lövskog där vi fick
uppleva vårens härliga grönska och
se blommor vi aldirg sett förut. Vi
tog en paus i skogen där vi ägnade
oss åt att sjunga sektionssånger för
varandra och vi fick även chansen
att lära E-sektionen vår nolledans.
Ingen av oss orkade dock dansa
så vi berättade muntligt hur man
dansar den.

Jacob Bjurenfalk
Redactuer

Vi kom tillslut ut ur skogen och
hamnade istället i Brösarp. Vi lyckades ta oss genom hela orten och
vi hittade en genväg till dit vi skulle.
Ingenjörer som vi är tar vi alla genvägar som går att ta i livet och utan
att ens hinna blinka var vi framme
vid vårt slutmål. Lägerplatsen bestod av en grill, ett utedass och ett
stort vindskydd som mer var som
ett oisolerat hus. Vårt mål var nu att
starta en brasa så fort som möjligt
så vi att vi kunde börja tillaga vår
mat.
Vi lyckades efter mycket slit och
T-röd få igång en brasa och snart
låg all vår mat på gallret. Det var

13
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Bra att veta om AFB
Har du lyckats få lägenhet eller
rum på AFB? Grattis! Nu finns det
ett par saker du bör veta som jag
verkligen önskar att jag hade lärt
mig tidigare under min studietid.
För det första finns det två krav du
måste uppfylla:

året. AFB granskar oftast dessa
två krav en gång i halvåret (ibland
årligen), då efter omtentorna.
Ifall du tackar ja till en bostad på
AF bostäder går det inte att ångra
sig. Enda alternativet är att omedelbart säga upp bostaden och ställa
sig i kö på nytt. En sista sak som är
bra att veta är att AFB skickar inte
påminnelsefakturor på försenad
hyra. Du skickas genast till inkassobolag, och ifall det sker två (2)
gånger blir du för evigt kickad från
AFB:s kösystem. Ingen nåd!

Det första kravet är att du måste ta
15 HP per termin på Lunds universitet. Om du inte uppfyller detta blir
du kickad från din lägenhet inom
tre månader, och får din köplats
nollställd. Dessa poäng kan inte fördelas om mellan olika terminer likt
CSN:s krav – om du tar 14,5 HP
en termin och 45 HP nästa så har
du ändå misslyckats med att uppnå kraven. Du kan få göra denna
tabbe en (1) termin under hela din
studietid, och du
får under max två
(2) terminer även
räkna in högskolepoäng från andra
universitet för att
uppnå kravet. Det
andra kravet är att
du måste vara med i
Studentlund och ha
betalat terminsavgift två gånger om

Erik Bergman
Journalist
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DANK MEMES
Ibland är det kul med lite
internskämt som man
endast kan förstå om
man läst lite kemi. Om du
inte förstår känn dig inte
dum, du kommer inte vara
ensam.
Till vänster har vi

Under sitt första år på Kemi-och Biotekniklinjerna läser man organisk kemi. Där lär man sig
fantastiska saker som

Michael
Keton!!!
Memes av
Manfred Klug

Elektrofeel aromatisk substitution
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A journey into the unknown
A while ago, we (Frida & Erik)
went into the wilderness to experience the harsh forces of nature. It
turned out to implicate a lot more
trouble than we had expected.
Day 1: We set up a basic camp and
gather firewood to create a small
campfire.
Day 2: We start collecting berries
which we roast over the fire. Yummy!
Day 4: We feel like have postponed
setting up our portable stove for
too long. We get it done and have
meatballs for dinner!
Day 5: Knowing your surroundings
is key to survival! We explore the
nearby environments and pinpoint
important locations on the map.
Day 11: The full moon is out! We
take the advantage of this and go
on a midnight stroll through the
woods.
Day 12: Erik had a terrible nightmare. That’s what happens when
you don’t sleep enough.
Day 21: The nights are getting
awfully cold. We didn’t pack enough
clothing for this. Gotta stay close to
the campfire.
Day 24: We’re getting kind of tired
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of eating meatballs.
Day 25: The cold nights are becoming a real issue.
Day 30: A curious deer visited our
camp. Funny.
Day 32: Erik is having nightmares
again. He talked about the trees
guarding each other.
Day 36: While the nights are not
nearly as cold anymore, it has
started to rain. The food we have
collected is getting spoiled and it’s
difficult to keep warm when we’re
constantly soaked.
Day 41: We didn’t know that is was
possible to experience rain for five
days straight. This is really bothersome.
Day 42: Frogs seem to enjoy this
weather. We can hear A LOT of
them croaking around us.
Day 45: Today could’ve ended
poorly. We found ourselves among
a small group of moose calves and
their mother was not happy. Needless to say, we had to run for quite
a while.
Day 47: We seem to have set up our
camp a bit too close to a beehive.
Should we destroy it?
Day 48: We destroyed it.
Day 49: We managed to get some
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collect as much as we can.
Day 70: The temperature is starting to get comfortable once again
Day 71: A badger the size of a bear
attacked our camp and we almost
died.
Day 72: This time, a pack of
hounds attacked our camp. We
managed to slay them, but two of
them exploded and set fire to us
and we died.

honey from the beehive and we are
now mixing it with our meatballs to
sweeten them up a bit!
Day 56: Remember when we
complained about the cold? Well,
these days we are experiencing the
opposite problem. We find ourselves taking siestas during daytime to
avoid the heat.
Day 60: The heat is getting unbearable.
Day 61: A small bushfire broke
out today, but we managed to stop
it before anyone could get hurt.
We are really getting tired of the
sunshine.
Day 67: This place seems to be
rich in potassium nitrate minerals.
With not much else to do, we try to

If you want to experience the joy
of playing Don’t Starve Together,
you can buy it and join us!
Frida Heskebeck and Erik Bergman
Journalist
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Swag?
Minns ni när ordet ”swag” började
krypa fram? Som alltid när barn
växer upp till vuxna passerar man
den där tiden när det börjar bli
coolt att tillhöra vissa grupper, klä
sig på ett visst sätt, och säga rätt
saker. Swag är en del av det där. Det
dök upp någon gång runt 2012 i
ungdomskretsar, och användes väl i
stora drag om saker var coola. Ordet mottog stor kritik, många ansåg
att det användes av mindre intelligent folk, och att de som trodde de
var coola när de använde det i själva
verket var ganska fåniga.
En skulle ju kunna tänka sig att
det här ordet därför skulle förtvina
bort, som de flesta modeflugor gör.
Men det är här mystiken uppstår.
Det har gått några år sedan ordet
först blev modernt, och något har
hänt med det under åren. Förmodligen började det som ett hån; folk
använde ordet på ett sarkastiskt sätt,
för att lite grann göra narr av de
som faktiskt menade swag när de sa
det. ”Shit vad swag du är”, kunde
man säga på skämt när en kompis
löjlade sig.

Men nu, år 2016, kan jag se en
kompis komma in i föreläsningssalen i en ny, cool jacka och ärligt säga
”shit vad swag du är”. Och mena
det. Utan att vi har märkt det har
ordet swag slingrat sig runt språkcentret i våra hjärnor, och vi har
tagit det till oss med öppna armar.
Vad vi en gång avfärdade som
löjligt använder vi nu helt uppriktigt. Hur har detta kunnat gå förbi
oss obemärkt? Vad blir nästa ord vi
skrattar åt för att sedan skriva in i
vår vokabulär?
Julia Södergren
Journalist
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En Ädel Nollning

Klockan 17:15 fredagen 22/4 startade Phøsets temasläppsfilm inför
nollningen 2016. KC:C var fullpackat med phaddrar, intresserade
sektionsmedlemmar och det nyaste
tillskottet till nollningsfunktionärerna: Knøset.
I utrymmet mellan källarkorridoren
och salen stod ett nervöst Phøs. Vi
hade precis fått våra frackar från

Phøsets temasläpp
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sömmerskan och Josefins design
överträffade alla förväntningar. När
vi hörde phaddergrupperna komma
in i salen, skrikande på deras kampvisor, spelandes sin musik började
hjärtat slå fortare.
Filmen startades och vi i vårt lilla
rum hörde bara musiken kombinerat med ljudet av jublande phaddrar
utanför. Applåderna vällde genom
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salen när var och en av oss i Phøset
presenterades i filmen Jacob spenderat timmar på att redigera och
klippa ihop.

nu är det bara planering och övande
på stoneface som återstår
innan vi är redo för nollningen.
Men en sak ska ni veta kära läsare.
Med tanke på hur nervösa vi var
när vi skulle gå ut och visa oss för
phaddrarna. Tänk då hur nervösa vi
kommer vara när vi ska visa oss för
nollorna sen... Tagga nollning!

Efter filmens slut gick vi in i salen,
och reaktionen när phaddrarna såg
våra nydesignade frackar var overderlig. Att sedan få ropa “Hejsan
Phaddrar!” iklädd full phøsmundering var enormt tillfredsställande.
Sen det faktum att jag personligen
inte kunde hålla masken för fem öre
var lite pinsamt…

Manfred Klug
Phøs 2016

Vi har nu under en längre tidsperiod lurats och ljugit om vad temat
är, hur vi ska vara klädda och allt
möjligt egentligen. Att kunna släppa
på hemligheterna och faktiskt prata
med våra kamrater om temat kommer vara en enorm lättnad.
Temat på nollningen i år kommer
alltså vara “En Ädel Nollning” och
var och en av oss i Phøset kommer
vara uppkallade efter varsin ädelgas. Vi är sex Phøs och det finns
sex ädelgaser. Ett under att inte (så
vitt jag vet) någon har tänkt på det
tidigare!
Nu har ett av de större momenten
under våren äntligen avklarats, och
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Citat

- Vad sa du nu egentligen?
Det är sant. Citatsidan är tillbaka! Vi alla vet hur kul det är när folk gör
bort sig och det är inte mer än rättvist att alla Sektionsmedlemmar ska få
ta del av felsägningarna! Vi vet att ni har saknat InfU 2015 och som tur är
har vi ögon och öron över allt. Och helt ärligt kunde vi inte hålla oss borta
från Druiden.

En irriterad student reflekterar över höjden av konflikträdsla:
- Han är ju så konflikträdd att han är rädd för sig själv.
Pluggtrött teknolog:
- Jag vill pynta, pyssla och supa
Student förklarar vad sann glädje är:
- Vad du ser glad ut. Har du en bra dag?
- Äh jag vet inte…Jag såg en fin rumpa där borta, kanske är det
Student under sin exjobbspresentation:
- Fler frågor? Nu lät jag som Ulf Ellervik
21
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Student med rätt prioritering:
- (Jag) stressar aldrig till kollektivtrafiken. Det är den inte värd.
Tre studenter äter lunch:
Student 1: - Men ska inte ni gå?
Student 2: - Nej, vi kan vänta på dig. Känn ingen stress!
Student 3: - Men du kan överväga att äta lite fortare. Ta gärna lite
större tuggor.
Nationsredo student kollar på sig själv i spegeln:
- Jag ser ut som en bortskämd bitch!
Student om sina tidigare pluggerfarenheter:
- Nu ska jag ta mina hörlurar och då blir det focusmode. Vi kan faktiskt
fokusera. Vi har gjort det förr.
Student om sin tonårskärlek Alexander Rybak :
- Jag har inte tänkt på honom på jättelänge…Hans hår är så fluffy!!!
Student reflekterar om kändisskap och ett mörkt förflutet:
- Tänk om vi vore kändisar…Då hade vi haft problem på riktigt.
Teknolog försvarar sin oförmåga att ta hand om djur:
- Jag har haft en hamster en gång. Den levde så länge den skulle
Kristina Sturk
Vice Ordförande 2016/Sekreterare 2015
Sara Persson
Revisor 2016/Redacteur 2015
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Homecoming Day
Lördagen den 23 april var det dags för LTH:s första Homecoming Day, en
dag med målet att locka så många alumner som möjligt tillbaka till campus. K-sektionens eget Kommando Gul anordnade för detta ändamål en
förträfflig Alumnipub i Cornelis. Totalt var det 17 alumner som deltog,
majoriteten gamla K och B:are, men även några från F, D och E. Många
bekanta ansikten, med andra ord.
På puben fanns både öl,
cider, drinkar och punsch.
Maten var utomordentligt
god. Härliga burgare (lammfärs eller veg) med hembakande brioche-liknande
bröd och ackompanjerat av
knaprig örtkryddad klyftpotatis. Mums!

Från sektionens Universitetskontaktgrupp,
som har hand om alumniverksamheten,
närvarade Alumniansvarig Moa (undertecknad) och FpT-ansvarig samt Bioteknikansvarig Emma. Den sistnämnda passade på att
under kvällen prata med alumnerna om det
Mentorskapsprogram som är i uppstartsfas
på sektionen. Hoppas att några nappade på
idén!
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Det var annorlunda förr, men huruvida det var bättre då eller är bättre
nu… Ja, därom tvista de lärde.

Dagen till ära hade KG satt ihop
ett quiz på temat ”K-sektionens
historia” med frågor såsom när
Kårobligatoriet avskaffades (2010
visade sig vara rätt år) och vilken
fråga man var tvungen att ha 100%
rätt på för att bli godkänd i Allmän
Kemi på 80-talet (Periodiska systemet, kämpigt värre).
Det var både spännande och klurigt, och undertecknad lärde sig en
hel del ny trivia. Visste ni att man
på 80-talet behövde få ett visst
utbyte (t.ex. ≥65%) för att bli godkänd på sin labb i Allmän organisk
kemi?

Moa Larsson
Journalist & Alumniansvarig

På bilden nedan visas alla som deltog på
puben!
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Inside från Linköping
Helgen 4-6/3 spenderade jag i
Linköping tillsammans med fina
Ebba. Jag fick se Linköping och
ett helt annat studentliv än vad
jag är van vid.

På lördagen tog vi en enorm sovmorgon och gick sedan ner till
Campus. Alla byggnader låg på rad
längs en cykelbana, ganska smidigt
kan jag tycka. På Campus fanns
“Bengts soffa”. Vad är det för speciellt med denna soffa kan man fråga
När jag kom upp på fredagen åt vi
sig? Jo det är en betongsoffa som
god mat och umgicks med Ebbas
har inbyggd värme, urtrevlig att sitta
fantastiskt trevliga kompisar. Ett
sjungglatt gäng datatekniker. Jag har på en kall marsdag. Området slutade
med en park full av märkliga statyer,
varit lite orolig över om Ebba har
det bra uppe i Linköping men efter allt från höga pelare till en bänk i en
att ha träffat hennes vänner känner sjö.
jag mig lugn, hon har det fantastiskt
bra där uppe.
På Campus pågick en
sandslotts-tävling. Lag hade
köat i timmar för att vara
med i denna ärofyllda tävling.
Konceptet är att på torsdag och
fredag är det fest,på lördag är
det någon slags tävling under
dagen och sedan lite mer fest
på kvällen. Engagemanget och
jublet från publiken var enormt
och kreativiteten flödade bland
de tävlande lagen som fick den ena märkliga uppgiften efter den andra. Exakt vilka krav det
var för att vinna var aningen oklart. Oavsett var vinnande och förlorande lag lika glada och firade lika glatt. När vi lämnade sandslottstävlingen skänkte jag en tanke till de personerna som
var tvungna att städa undan all sand som hade spritt sig i lokalen. Det jag är mest imponerad
över är att studenterna i Linköping har liknande evenemang med fest och tävlingar varannan
vecka utan att intresset för evenemangen minskar.
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Men nu kommer vi till Linköpings
studentliv:
För det första heter det inte att man
spexar på sittningar det heter att
man gycklar.
För det andra har alla studenter overaller, inte bara teknologerna.
För det tredje är studenterna väldigt
… jag kan inte hitta rätt ord men jag
ska förklara vad som hände så får
du själv hitta ett lämpligt ord.

I ett hus var det försäljning av
träslöjd, i ett försäljning av gammaldags godis och i ett en gammal
bank. Hade jag kunnat hade jag gått
runt i denna stadsdel hela dagen.
Tyvärr stängde affärerna så småningom och vi var tvungna att gå
hem och äta.

Jag har haft en fantastisk helg och
insett att Lundastudenterna inte är
så märkliga som jag trott. StudentliLinköping som stad är en helt vanlig vet i Lund och Linköping är precis
stad dock aningen större än Lund.
likadant fast ändå helt olika.
Det jag gillar mest med Linköping
är att en stadsdel, Gamla Linköping,
Frida Heskebeck, Journalist
är helt uppbyggd med hus från
1800-1900 talet.

Fantastisk träslöjd, en godisaffär och en bank
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