Redacteuren har ordet
Energi är en sådan där trevlig sak att
ha till sitt förfogande. Vissa tycker det
är trevligare att göra sig av med energi
och andra att hamstra den så gott det
går. Själv föredrar jag en god blandning. Jag tackar sällan nej till sömn
eller en kaloririk måltid. Samtidigt är
det ganska trevligt med kuddkrig och
att dansa fötterna av sig till klockan
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03:00. Såhär till jul så ser vi folk
sprudlandes av energi. De kastar
glitter, snöbollar, julklappar, lussekatter och luciakronor på de mindre engagerade som om de vore
Grinchen.
Men varför klaga på det? De
ser till att adventsljusstakarna används. Att det finns julmat på bordet under dopparedagen (samt i
tre veckor efteråt i frysen och kylen). Glöm inte allt fantastiskt julgodis de bakar! De har så mycket
energi i kroppen att det inte gör
så mycket om de omsätter det till
ätbara energiknippen för oss. Men
det finns en filur som verkar ha lite
mer energi än alla andra omkring
jul. Tomten. Fast jag vill debattera för att hans renar är de riktiga
arbetarna under jul. Tomten sitter
ju bara där i släden. Sedan stannar
han för att göra inbrott hos folk.
Lite hyfs där gamle man!
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Så jag tänker ta mig friheten att
undersöka mannen utan hyfs hemligheter. Eller lite mer exakt ge lite
cred till hans renar. DE verkar inte
riktigt följa samma naturlagar som
oss andra. Hittills har vetenskapen
inte kunnat bekräfta att flygande renar existerar. Däremot finns det gott
om oupptäckta organismer. Även
om de flesta av dessa organismer är
insekter, bakterier eller alger, så kan
vi faktiskt inte utesluta flygande renars existens.
Vi ponerar nu att det finns flygande renar. Enligt lite osäkra källor så
påstår vi att tomten har dryga 30
timmar på sig (tack vare våra olika
tidzoner), att han behöver besöka 90
miljoner hushåll (borträknat hushåll
som inte firar jul), att varje julklapp
är ett paket lego och att släden därmed kommer väga ca 300 000 ton
(släden och tomtens vikt är därmed
inte inräknade) och att den totala
sträckan är ca 12070080 mil. Eftersom jag är trött och inte orkar räkna
och att detta trots allt inte är en vetenskaplig artikel… så tycker jag att
vi antar att tomten, renarna och släden inte lyder gravitationens lagar.
De väger därmed ingenting.
Vi har 8 renar som ska dra 300 000
ton… 12070080 mil… jag vet att du

tänker ”neeee det går ju inte”. Men
vi vet ju trots allt inte så mycket om
dessa FLYGANDE renar som vetenskapen ännu inte funnit spår av,
så vi antar att de klarar av detta. Glaset är halvfullt liksom.
Vart är jag på väg med detta? Jo..
Detta betyder att varje ren behöver
utföra ett arbete på ca 4.4^19 J varje
julafton. Joule!
Med detta önskar jag er en god
JOULE!
Linnéa Tengvall
Redacteur
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Tio fobier du kan ha för att vara cool
8. Hylofobi
En hylofob är någon som är rädd
för träd eller skog. Exakt vad träden
utgör för fara är oklart. Tydligen
finns det en film om onda träd med
Mark Wahlberg i huvudrollen. Den
har fått mediokra recensioner, möjligtvis som en reaktion av protester
från hylofober eller lobbying från
kränkta träd. För mer info, se kortfilmen ”Miljön” av Poesi för fiskar,
konsultera min vän Nicolas eller
kontakta närmaste ent.

Fobier är inne. Fobier är hippt. Alla
har en, så är det inte dags för dig att
skaffa ett par också? Här är ett par
spännande, mer ovanliga fobier du
kan göra till dina egna.
10. Barofobi
Barofobi defineras enligt phobiasource.com som ”en irrationell och
överväldigande rädsla för gravitationen”. Det finns flera typer av
barofobi; dels kan de drabbade vara
rädda för att ramla eller krossas
av gravitationen, dels kan de bli
skräckslagna av tanken att gravitationen skulle upphöra och att de
helt enkelt skulle flyta iväg.

7. Kronofobi
Kronofobi är rädslan för tiden
och dess framfart. Kronofobi är
mycket prevalent hos journalister
inom K-sektionen som på dagen
för deadline precis börjat skriva sin
första artikel när de egentligen tänkt
skriva två.

9. Globofobi
Globofobi innebär att den drabbade känner en stark rädsla för ballonger. En stor orsak till globofobi
tycks vara ballongernas tendens att
spricka när man minst anar det. Av
denna anledning kan det vara en
bra idé att fråga din vän om denne
lider av sjukdomen innan du fyller
dennes lägenhet med ballonger på
hens födelsedag. Kända globofober inkluderar bland annat Oprah
Winfrey.

6. Nummerofobi
123456789! Om du var nummerofob, skulle du vid detta laget vara
vettskrämd. Vissa specifika former
av nummerofobi finns, exempelvis
tetrafobi (rädsla för fyror och tetrapak), triskaidekafobi (rädsla för talet
13) och hexakosioihexekontahexa
4
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2. Nomofobi
Nomofober kan inte klara sig utan
sina mobiltelefoner. Nya undersökningar visar att 103,23557% av den
svenska befolkningen under 143
års ålder lider av denna fobi. Vissa
menar att nomofobi i själva verket
inte är någon fobi alls, utan att de
drabbade istället är mesar.

fobi (rädsla för 666, mycket problematiskt för fans av dödsmetal). Är
du extra dålig på leken ”21” är detta
en bra ursäkt.
5. Oikofobi
Oikofobi är en rädsla för saker i
hushållet. Själv är jag livrädd för
diskhon, dammsugaren och tvättmaskinen, och lämnar därför allt
interagerande med dessa till min
flickvän.

1. Aibofobi
Sirap i Paris. Läskigt, eller hur?
Tycker du det, kan du vara aibofob. De är nämligen rädda för
palindromer, som kajak, sås och ö.
Genredigeringstekniken CRISPr
är trots sina stora vetenskapliga
användningsområden kontroversiell
i aidofobiska cirklar, då den använder sig av genetiska palindromer.
Att berömma en aidofob för deras
kunskaper i latin är ej att rekommendera.

4. Fobofobi
Denna fobi, uppfunnen av Tautologisektionen på Chalmers, är en
rädsla för fobier. När en fobofobi
inser att denna har fobofobi hamnar denna sannolikt i en oändlig
cykel av rädsla, mycket lik den som
infinner sig mellan en gjord tenta
och en rättad tenta.
3. Spektrofobi
Ej att förväxla med spektrofotometrifobi. Spektrofobi innebär att
den drabbade är rädd för speglar.
Mycket vanligt förekommande hos
vampyrer och fula människor.

Som ni märker finns det mycket att
vara rädd för! Vi hoppas att ni äntligen hittat fobin ni letat efter. Blir du
skrämd av avslut, är det här nog ett
bra ställe att sluta lä- SLUT
Tage Rosenqvist
Journalist
5
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En Joule i evighet
Ni kanske känner igen den här
lilla krabaten, fågeln som dricker
i all evighet. Eller så kanske ni har
sett detta evighetssnurrande hjul.
I dessa Joule-tider är det dags att
vi utreder dessa evighetsmaskiner,
hur kan de fungera?

Termodynamikens första lag säger
att energi kan varken skapas eller
förstöras, endast omvandlas. Men
hur kan det då finnas evighetsmaskiner? Sanningen är att det inte
finns några evighetsmaskiner.
Den drickande fågeln bygger på att
dess huvud är fuktigt och att när
vattnet från dess huvud avdunstar tas värme från fågelns huvud.
Den minskade temperaturen i
fågelns huvud gör att det bildas ett
undertryck i fågelns huvud som
suger upp vätskan som fågeln har
i kroppen vilket gör att fågeln blir
tung i huvudet och tippar framåt, ner i glaset där fågelns huvud
blir fuktat igen. Vätskan i fågeln
rinner tillbaka ner i rumpan och
processen börjar om igen. Denna
evighetsmaskin bygger alltså på att
fågelns huvud doppas ner i vatten
och fungerar således bara så länge
som det finns vatten kvar i behållaren.
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Det evighetssnurrande hjulet bygger på att det bildas ett moment,
hävstångseffekten, när tyngden
trillar över. Problemet med denna
är att den totala vikten som finns
på andra sidan av hjulet jämfört
med hävstången är tyngre än vikten vid hävstången. Detta gör att
momentet i hävstångsarmen och
momentet från andra sidan blir
lika. Lite energi försvinner hela ti-

den på grund av friktion och annat
vilket gör att hjulet så småningom
kommer att sluta snurra.
Trots att dessa evighetsmaskiner
inte är verkliga ska vi ändå se till
att njuta av Joulen. God Joule!
Frida Heskebeck,
Studerandeskyddsombud
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Statistik från Höstterminsmötet
Efter mer än 13 timmar av möte så
undrar man: vad har vi egentligen
åstadkommit?
Under första dagen så klubbades
nästa års rambudget och 8 av sektionens styrelseposter. Andra dagen
valdes resterande 111 posterna.
Totalt 119 poster!
Den andra frågan man undrar är:
Hur gick det egentligen för Valbe-

redningen?
Efter att ha lusläst alla frågeformulär och hållit intervju för kandidaterna till 29 poster (24 % av sektionens alla poster) så kom de upp
med ett förslag som de var mycket
nöjda med. De hade nominerat
kandidater till 83 % av posterna
och hade lämnat 17 % av posterna
vakanta.

8
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Efter mötet så är 61 % av de valda
kandidaterna valberedningens förslag. 16 % av de valda kandidaterna
är valda på vakanta poster. 14 % av
de som valdes blev en annan kandidat än valberedningens förslag och
9 % vakantsattes. I nästa alla fall av
val av annan kandidat så berodde
detta på att valberedningens förslag
avsade sig nomineringen.

Valberedningen ser med glädje
fram emot funktionärsåret 2017!
Ps. Nästa års valberedning väljs på
Vårterminsmötet 2017. Ds.
Linnéa Petersson
Valberedningen 2016/2017
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The Techno-Gnome!
In the previous publication of Druiden,
Max Viklund drew a rendition of the
Guild’s Techno-Gnome which
unfortunately didn’t make
the cut. But here it is
in all its glory!
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Energikick i ätbart format
Ibland när energin inte riktigt räcker till för plugg, lek och allt annat
kul som händer i Lundalivet så kan det vara på sin plats med en liten
(eller stor) sockerkick. Delar därför med mig av några av mina favoritrecept. Hoppas ni gillar dem!
Moas Mintbrownies (ca 25 st små, eller 1 stor)
100 g smör
100 g choklad
2 ägg
2 dl socker
1,5 dl mjöl
1 tsk bakpulver
1-2 tsk pepparmintsarom
1. Smält smör och choklad.
2. Blanda allt.
3. Tillsätt ev nötter och annat gott.
4. Häll i smord och bröad form.
5. Grädda i mitten av ugnen i ca 25 min på 175°C.
6. Låt svalna innan du tar ut dem ur formen, annars faller hela alltet sönder!
7. Skär i bitar, eller ha den som en enda stor kaka istället.
Citronkladdkaka
1 citron
150 g smör
3 ägg
3 dl socker
2 tsk vaniljsocker
2,5 dl vetemjöl
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1. Tvätta citronen. Riv skalet fint och pressa ut saften (ta bort kärnorna).
2. Smält smöret. Tillsätts socker. Ta bort från värmen och tillsätt övriga
ingredienser.
3. Rör ihop till en slät smet och häll i smord och bröad form.
4. Grädda i mitten av ugnen i 18-25 min på 175°C.
Chokladkolakakor
100 g rumsvarmt smör eller margarin
1 dl socker
2 msk ljus sirap
2 msk kakao
2 dl vetemjöl (+ ev 2 msk extra)
1/2 tsk bikarbonat
1 tsk vaniljsocker
1. Rör ihop smör, socker och sirap poröst.
2. Blanda ihop de torra ingredienserna (resten) separat.
3. Rör ihop allt.
4. Dela degen i två delar. Rulla ut till längder (ca 2 cm i diameter) och platta ut dem på en plåt. Räffla ev med en gaffel.
5. Grädda i ca 15 min på 175°C. Låt svalna lite (OBS! Ej kallna helt) innan
de skärs i bitar. Skär gärna lite på snedden så får de stilig form.
6. Låt kakorna ligga kvar på plåten tills de är helt kalla.
Moa Larsson
Journalist
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Energirik smoothie
När plugget är krävande och
dagar blir långa på KC så kan
det ibland behövas lite extra
energi, så därför kommer här
mitt bästa recept på en riktig
supersmoothie.

dags att sätta på locket och skaka
om rejält. Sen är det bara att njuta,
förslagsvis iklädd träningstights
under en föreläsning.
Kritiker kan mena att det inte är en
riktig smoothie eftersom ”den inte
innehåller några bär eller grönsaker”. Men de kritikerna behöver
faktiskt lära sig att carpa lite jävla
diem och njuta av livet!

Börja med en eller två burkar bearnaisesås, beroende på hur hungrig
du är, och häll ner innehållet i en
träningsshaker. Späd sedan med
en kärleksfull skvätt grädde (vispgrädde såklart, ingen fånig matlagningsgrädde för då blir smoothien
alldeles för vattnig). Råkar man
hälla på för mycket vispgrädde är
det ingen fara, jag brukar lösa det
genom att smälta någon deciliter
smör och hälla i. Det går faktiskt
bra att ha i lite smör även om man
inte tog för mycket grädde, det
tillför bara lite krämighet. Knäck
sedan i ett ägg. Har man nyligen
tränat kan man ta två. För att förstärka bearnaisesmaken brukar jag
ha i lite vitvinsvinäger, persilja och
en respektabel mängd dragon. På
så sätt får man i sig lite grönt också.
Som avslutning brukar jag knäcka i
5-6 isbitar av vitt vin, innan det är

Simon Svensson
Journalist
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Studiebevakning i ett nötskal
kursansvariga och programledare.
En annan del av studiebevakningen, som kanske inte är lika synlig
för den vanliga studenten, är att
vi har studeranderepresentanter i
beslutande organ såsom i programledningen och i institutionsstyrelser. Här får studenter vara med
och tycka till om saker såsom vilka
kurser vi skall läsa och vilka förkunskapskrav som bör gälla för de olika
kurserna.
Allt det här sköts genom ett tätt
samarbete mellan Sektionen och
Kåren centralt. Tycker du att det
låter intressant eller undrar något?
Tveka inte att haffa tag i någon från
Studierådet så berättar vi mer!

Visste du att fundamentet bakom
Kårens och sektionernas verksamhet är studiebevakning? Det var för
att göra studenternas röster hörda
rörande utbildningarna som det
hela startade. Även om kår- och
sektionsverksamhet numera innebär
otroligt mycket mer så är studiebevakningen fortfarande dess centrala
roll.
Här på K-sektionen består studiebevakningen av flera olika delar
och arbetet drivs främst av oss i
Studierådet. Till exempel hjälper vi
LTH med att granska CEQ-fritextsvar, vi ser helt enkelt till att de inte
innehåller irrelevanta kommentarer
eller personangrepp. Det är även
vårt ansvar att skicka studenter på
CEQ-möten där kursers förbättringsmöjligheter diskuteras med

Ebba Rosendal, Studierådsordförande
2016
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Erik Bergman
Arkivarie
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Picture competition!
InfU has determined a winner for the picture competition. The
mission was to send in a high-energy photo with a good motivation.
Below we will showcase the winner and some memorable contestants!

The winner!

High energy dancing during the introduction! So
much colour and movement!
Roman Lord
16
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Beer is not pathetic! Beer is energetic!
Manfred Klug

Burn baby burn!
Ingrid Isacsson

The amount of work our hearts complete during a life time
corresponds to 20 minutes of sunlight on earth!
Martin Jönsson
17
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IdrU’s Juldryckssprovning 2016
(och några mindre juliga insmitare)

krona, vi är ju trots allt studenter) och
hur bra de funkar till pepparkaka.

Vi i IdrU vill självklart hjälpa alla
Sektionens medlemmar som vill köra
en egen upplaga av (sn)ölmilen under
julledigheten och har därför, med medlemmarnas bästa i åtanke, genomfört
en provning! (Med detta vill vi också
uppmana alla att tänka på sin hälsa, och
därför ta minst varannan julmust, eller
varje julmust om så är mer passande).

I IdrU gillar de flesta av oss öl, men
inte alla. Det finns alltså två betygsskalor;
Övrigas: 1 till 7 (betyg anges som
ett medelvärde av våra sammanlagda
betyg)
och
Johans: -6 till +1

Vi har valt att testa oss igenom 20 olika
juldrycker av alkoholhaltig karaktär.
Vi började med lägsta procenthalten
och jobbade oss upp procentmässigt.
Vi har bedömt dryckerna efter christmas-feel, smak, APK (alkohol per

Vi reserverar oss för skeva bedömningar, felaktiga uppgifter, felstavningar
och annat som ni kan anse vara vårt
fel.
Betyg

1. S:t Eriks Winter Session IPA, 33cl, 4,1 %, 19:90:ÖlIdrU: ”Ät inte pepparkaka till, det blir beskt”
Johan: ”Inte så julig”
2. Hannas Julcider Pepparkaka, 33cl, 4,5 %, 17:90:ÖlIdrU: ”Jättegod, den här kan jag bli full på”, ”Barnglögg”, ”Chai-latte”
Johan: ”Synd att den dricks tidigt i provningen…”
3. Södra Deer Santa, Maltfabriken Brewery, 33cl, 4,5 %, 19:70:ÖlIdrU: ”Choklad”, ”Vörtbröd”, ”Rätt god ändå”
Johan: ”Doften var under all kritik”, ”Drickbar”
4. Falcons Julmumma, 50cl, 5,2 %, 18:50:ÖlIdrU: ”Ojojoj, vilken explosion alltså”, ”Oj, kardemumma”
Johan: ”Detta är en vuxenjulmust. Instämmer”		
(notera att Johan instämmer med sig själv)
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5. Nils Oscar Kalasjulöl, 3cl, 5,2 %, 19:90:ÖlIdrU: ”Sur valnöt”, ”Jag tycker den var rätt god”
Johan: ”Disgusting shit”
6. Saku Kuld, 50cl, 5,2 %, 15:90:ÖlIdrU: ” Ja, den smakar vanlig öl”, ”Mycket kolsyra”,
”Den funkar nog med thaimaten”
Johan: 7. Sofiero Julöl, 50cl, 5,2 %, 14:90:ÖlIdrU: ”Det här är nog fan vår botten”, ”Luktar lite piss”
Johan: ”Uh, det här är typ som Svarte Petter”
8. Fuller’s Old Winter Ale, 50cl, 5,3 %, 27:90:ÖlIdrU: ”Smakar lite bränt”, ”Någon glömde pepparkakan i ugnen”
Johan: ”För mycket”, ”Smakar vanlig ogod öl”
9. Samuel Adams Winter Lager, 35,5cl, 5,5 %, 19:90:ÖlIdrU: ”Gammal dålig ost”
Johan: ”Gammal källare, hipsterpub”
10. Kalla tiders Ängöl (ekologisk), 50cl, 5,8 %, 32:90:ÖlIdrU: ”Lite ruttet ägg men inte så mycket”
Johan: ”Får rysningar, hårresande äckligt”
11. Lunds Julöl, Brown Ale, Lundabryggeriet, 3cl, 6,0 %, 18:50:ÖlIdrU: ”Hår på bröstet”, ”Granbarr”, ”Syntetiskt, bättre än ost”
Johan: ”Nej, nej, nej, nej, neeej”
12. Fair Bear Comes, Christmas, 33cl, 6,0 %, 24:70:ÖlIdrU: ”Tjära”, ”Titta, den skummar ju inte ens”,
”Får jag använda Johans betygsskala?”
Johan: ”Även rysningarna avlöser nu varandra”
13. Wisby Julbrygd, Gotland Bryggeri, 33cl, 6,0 %, 19:90:ÖlIdrU: ”Bättre än väntat”
Johan: ”Vad har jag gjort? Att jag betalar för detta…”
14. Anchor Christmas Ale, 35,5cl, 6,5 %, 25:90:ÖlIdrU: ”Helt klart bästa på länge”
Johan: -
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15. Cabin Fever, 35,5cl, 6,5 %, 26:60:ÖlIdrU: ”Ingen god smak. Men ingen jobbig eftersmak”,
”Känns som man precis börjat men inte vet hur man brygger”
Johan: ”-”
16. Jämtlands Julöl, 33cl, 6,5 %, 22:90:ÖlIdrU: ”Krispig ändå”, ”som att äta superkall snö”
Johan: ”Nej, bara äcklig öl”
17. Charlis Snöfall, pepparkakig vinteröl, 33cl, 6,5 %, 24:70:ÖlIdrU: ”Ingen pepparkaka”
”smakar den ens bra med pepparkaka?! Nej…”
Johan: ”Ja, tjära-cancer-död”
18. Swedish Elk Brew, 33cl, 7,5 %, 11:90:ÖlIdrU: ”Jävligt lättdrucken”
Johan: ”Det här klättrar ju i alla fall upp på -3”
(Ja, Johans betyg är sjukt oklart med tanke på citatet…)
19. Lagunitas Holiday Ale, 35,5cl, 7,7 %, 25:90:ÖlIdrU: ”Oh jävlar, vi är tillbaka i ljuset”, ”Aftonstjärnan”,
”Dricker den till Kalle Anka”
Johan: ”Den var bra. Jag ångrar mig. Den var inte bra”
20. Bryggmästarens Samma Klaus, 33cl, 12 %, 32:90:ÖlIdrU: ”Spriteftersmak”, ”Har de spätt ut den med sprit?”,
”FAN! Ät aldrig pepparkaka till!!”		
Johan: ”Nej, nej, nej”, ”Mina kinder ryser”		
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Writing a book in 30 days
I entered the month of November
with a mission. 1 story, 30 days,
50 000 words. Looking at my
word-document now, I can say
(with considerable certainty) that
I will not achieve my goal of 50k.
However, even though I have ”only”
written 10 149 words it still feels
like I have accomplished something.
Those 10k are, after all, 10k I would
not have had without having embarked on this journey.

Sara Gruen, Cinder by Marissa
Meyer, and The Night Circus by
Erin Morgenstern.
You “win” if you manage to complete the challenge before November is
over. Even though the organisation
which organizes this crazed writing
frenzy (by maintaining the website, etc.) offer a number of “winner
goodies”, the main things that you
do win are bragging rights and the
novel draft that you have produced.
I won during my first year (2011),
but have since then never gotten
quite that far with my drafts.

The reason for my mission of 50k
words was that I was participating in NaNoWriMo this year.
NaNoWriMo (or National Novel
Writing Month) is an event taking
place during the month of November each year, during which the
participants (wrimos) challenge
themselves by writing a first draft
for a novel, 50k words long, in 30
days. The tradition was first started
in 1999 (when it took place in July)
and the number of participants has
since then grown from 21 to over
430 000 from all over the world!
Several best-selling books have
started out as NaNoWriMo-drafts,
including Water for Elephants by

The community surrounding
NaNoWriMo is full of creative and
supportive people, each with their
own areas of expertise. There are no
rules as to which genre to write in,
and therefore you can get some very
interesting combinations of stories
when discussing with you fellow
writers during a Write-In (where we
sit and write together, often at some
café or other). Of course, sometimes you also get distracted and start
talking about things completely unrelated to your stories. Basically, you
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socialize with a lot of cool people
and some of them will end up being
your close friends afterwards. In a
way, it’s similar to student life.

Hope to see you in the forums next
year!
Moa Larsson
Journalist

If you feel like this writing adventure sounds like something for you,
then you should definitely check
out their web-site nanowrimo.org
and look around. The forums are
particularly interesting, as is the
long list of pep-talks from published authors that wrimos can read
when they e.g. suffer from writer’s
block or a lack of motivation. Both
the pep-talks and different parts of
the forum (for me particularly those
where university-students talk about
how they manage to fit writing into
their already busy schedule) can also
be motivational for things other
than writing.
NaNoWriMo is a crazy month of
writing, putting a straight-jacket on
your so called “inner editor”, meeting loads of great people (online
or IRL) and exploding with creativity. And if you do not follow the
rules to a T (e.g. don’t start a brand
new story on the 1st of November)?
So, what? It’s fun to be a Rebel.
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