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har ordet
Det var inte lätt att komma på något som 
var fett, men när Lil’ Pump den 23/2 
släppte sitt andra album “Harverd Drop-
out” (Ja, Harverd) så blev jag påmind om 
vad som verkligen är det. Det är Hip Hop, 
och fetaste subgenren är tveklöst mumble 
rap. När man tränar sig själv inom ett fält 
brukar det sägas att man ska lära sig grun-
derna för att sedan glömma dem. Där är 
mumblerappare inga undantag, de har 
tränat så mycket på att artikulera sig att 
de har glömt hur man gör. Tur att jag 
inte är så bra på matte!

Jag vill tacka Robert Hansen Jagrelius 
för att han har offrat mycket tid för 
att göra vårt jobb åt oss med tidnin-
gen. Tack Robert!

Simon Enbom B17
Redacteur 2019
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Feta personligheter i all ära, men det är inte Lil’ Pumps ansikte som dyker upp 
på min näthinna när jag ombeds att skriva om ämnet ”fett”. Triglycerider med 
långa (helst mättade) fettsyror är det som snurrar i tankarna. Kanske yrkesska-
dad, men långa kolvätekedjor är ju helt klart en trevlig tanke. En sockrig do-
nut, friterade lökringar och Bjäre chips – heja triglycerider! Som det matfreak 
jag är så är det inte förvånande att mina första tankar är dessa. Men efter en 
andra tanke kommer min hjärna dock upp med lite andra feta fenomen. 

Feta i meningen som slangordet, vilket (för alla gamlingar) betyder ”coola” 
eller ”häftiga”. Leif  GW Persson är fet person! (Observera igen – fet i mening 
som slangordet…). Som kriminalnörd är det få saker som är intressantare än 
”Veckans brott” på SVT eller ”Brottsjournalen” på TV4. Även om brotten 
som tas upp är allt annat än ”feta”, är det ytterst intressant att lyssna på GW:s 
analys av de olika situationerna. Varför befann sig personen på den platsen 
vid den tidpunkten? Är gärningspersonen känd av målsägaren? Hur kommer 
rättegången fortskrida? Rättegångspodden och P3 dokumentär är andra infor-
mationskällor där man kan grotta ner sig i om man har en något morbid ådra. 
Dock ska man akta sig för att grotta ner sig allt för mycket precis innan lägg-
dags, det kan bli en aning svårt att sova…

Men nu har jag svävat iväg. Vi ska ju fokusera på vår feta
Druiden! Med en Druiden på tema ”fett” serverar InfU er en 
härlig blandning av smördrypande artiklar och gräddtoppade 
krönikor. Ni har nog aldrig sett en sådan fet 
Druiden som denna. Så sätt er tillrätta och 
njut lite extra så här i fettistider…

Andrea Öhlander B17
Redacteur 2019
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Hannah Viklund
Informationsmästare
“I en reklamkatalog 
för husvagnar. En 
kort men intensiv 
modellkarriär.”

Henrik Östberg
Regisseur
“I en upplåsbar pool 
fylld med popcorn på 
en Dr. Alban-konsert”.

Vilma Medin
Journalist
“LTH p.g.a. har hela 
livet tänkt: över min 
döda kropp att jag blir 
ingenjör”

Andrej Zemtsovski
Photograph
“Som en dansker så 
er det mærkeligeste 
sted jeg har været er 
Sverige. Hvad fanden 
er Systembolaget for 
noget?”

Robert Hansen 
Jagrelius
Da Vinci
“På en svartfest med 
Håkan Hellström i ett 
enormt cirkustält un-
der Elfsborgsbron.”

Erik Robertsson
Journalist
“Sjungandes med en 
gospelkör i ett fängelse 
i Chicago”

Månaden Mars är döpt efter den romerska stridsguden med samma 
namn. Man brukar säga att alla vägar leder till Rom, men vad är det 
konstigaste stället du har hamnat på?
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Lovisa Persson
Journalist
“På ett Airbnb mel-
lan en polisstation 
och en sexlekssaks-
butik i Prag.

Simon Enbom
Redacteur
“På en övergiven 
cykelfabrik i Slove-
nien”

Anton Kvarnbäck
Journalist
“Sittandes på ett kakel-
golv i ett muslimskt hem i 
Indonesien, deltagandes i 
den 1 timma långa bönen 
på Ramadan. Har aldrig 
haft så ont i lederna i hela 
mitt liv.”

Oraklet på Delphi
Journalist?
“Somnade i templet, 
vaknade upp på en 
parkbänk i Troja. Det 
var lite märkligt”.

Melker Axelsson
Journalist
“Utanför det vietname-
siska krigsminnsmuséet 
tillsammans med en 
enbent man som sålde 
olagliga böcker bakom 
en stridsvagn.”

Andrea Öhlander
Redacteur
“I källarförrådet på 
Kungliga Operan i 
Stockholm.”
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Årets första djupdykning sker efter tips av förra årets arkivarie, Tage, 
och tar oss tillbaka till sektionens tidigaste dagar. Det är en kort skapelseberät-
telse om ett av sektionens viktigaste verktyg. Denna hjälte har genomdrivit 
många motioner och valt in alla sektionens funktionärer. Det är ett mytologiskt 
väsen, främst närvarande vid terminsmöten, vars lätta dunkning mot en yta är 
en uppmaning, ett beslut, vår lag. 

Häng med, nu dyker vi!

En djupdykning i arkivetDjupdykning 
i Arkivet

Finns det inte något alldeles utsökt 
delikat i insikten att nya saker 
saknar historia? Visst är det vack-
ert att gamla ting bär på minnen, 
eller ingår i vandringssägner, med-
an nya prylar väntar på att något 
ska forma dem, bli kantstötta och 
patineras? Framför oss ligger ett nytt verksamhetsår på K-sektionen, med nya 
funktionärer och i nya lokaler. Framför oss ligger också ett 55-årsjubileum. 
Bakom oss finns minnen från förra året men också alla andra historier som 
utspelat sig på sektionen i över ett halvt sekel. Som arkivarie har jag lyckan att 
kunna rota i arkiven och gräva fram guldkorn och det ska bli mitt stora nöje 
att dela några av dessa med er. 

Alma Hammar   B17
Arkivarie 2019
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En Kemikalisk Diet
Trött på Atkins? Mätt på LCHF? Vare sig du vill gå från kalottmodell till skelett-
struktur eller börja syntetisera aktin åt dina muskler, har Druiden rätt kost för dig!

Denna diet liknar kanske mer ett träningsprogram, 
eftersom den innehåller väldigt lite mat och väldigt 

En kemikalisk diet

Cyklohexan-dieten 

många komplicerade träningsmoment. Programmet består av en återupprepande cykel 
av cirkelträning, cykling, och dykning med cyklop. Ett triathlon för en atletisk keminörd 
alltså. För att utmana dig själv lite extra kan du lägga till övningar med rockringar, gymnas-
tiska ringar (såna där som man hänger i), eller varför inte ringa ett samtal till en personlig 
tränare? Det är upp till dig att välja och vraka bland läckerheterna på detta runda-men-sam-
tidigt-hexagonala smörgåsbord. Möjligheterna är oändliga! För att undvika missförstånd 
bifogar vi på Druiden dock några exempel på aktiviteter som vi inte rekommenderar: 

• Brännande på bål av häxor, särskilt inte cyklande sådana.
• Användande av skällsord under ett cykelpass (även kallat psykling)
• Deltagande i cirkelresonemang, som trots att de är utmattande inte har någon doku-

menterad positiv hälsoeffekt.

När du lyckats införa sex olika övningar i din träningscykel har du väl förtjänat titeln “cyk-
lohexathlon-mästare”! Men det slutar inte där, oh nej! Det fina är att efter att du genomfört 
träningscykeln en gång är det bara att hoppa upp på träningscykeln igen och börja om från 
början. Repetera ad infinitum, eller tills du nått din idealvikt, eller förlorat förståndet.
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Ät det som får dig att må bra. Ta en semla lite då och då för att det är 
gott och tradition och allt det där. Ät mindre kött för att avskogning 
och metanutsläpp suger. Träna för att kunna äta mer, eller gör det för 
att det är kul och gör dig piggare och smartare. Gör det som fungerar 
för dig, och lyssna på din kropp istället för på dieter och träningspro-
gram. Och stressa inte - livet är långt!

Även känd som dieternas diet. Du kanske tror att denna diet 
bara rekommenderas av Druiden på grund av dess namn, men 

Melker Axelsson   K17
Journalist 2019

Passar utmärkt för dig som sagt till dig själv att du ska gå ner 
några kilo inför sommaren, samtidigt som du lovat mormor att Osmosdieten

äta mer ”eftersom du är så smal”. Att gå upp i vikt med denna metod är mycket enkelt. 
Hetta upp ett bad, lägg dig tillrätta och ät en under andra omständigheter orimlig mängd 
saltlaktrits, saltad sill och/eller chips. Låt kraften av cellulär vattenkoncentration och din 
kropps brist på turgor göra resten. 

För att uppnå motsatt effekt, ställ dig i en öken eller annan torr plats (en ordvitskonferens 
i Göteborg till exempel), och utför ett intensivt träningspass (kanske någon av övningarna 
från föregående diet?). Den torra atmosfären försäkrar optimal vattenkoncentrationsskill-
nad och processen påskyndas ytterligare av allt svettande. Besök mormor på torsdagen, åk 
till stranden på fredagen och gör alla nöjda. Trots sitt enkla modus operandi har Osmos-
dieten dock på mycket kort tid dragit på sig ett flertal kritiska recensioner. Här följer några 
exempel:

• “Mitt cellmembran exploderade! 1/5!” - B. subtilis, Lund
• “Mormor sa att jag håller på att bli tjock och gav mig inga bullar :(” - Sven, Eslöv
• “Det vær en sjov idae po papperet” - Mørten, Danmark

Men tänk inte på det; det tar så mycket energi att tänka ändå - energi som du kan lägga på 
din diet istället.

Dieter-dieten
nej! Dieter-dieten är den överlägset bästa metoden för att nå och hålla din idealvikt. Dess 
mål är att fungera som en länk mellan de bästa delarna av olika dieter, ungefär som To-
mas Persson är en länk mellan verkligheten och den matematik som är så abstrakt att den 
knappt finns. Så hur fungerar det? Är metoden att träna två och två för att kunna äta medan 
den andre kör sina reps? Handlar det om att byta diet lite då och då för att förvirra kroppen 
till underkastelse? “Berätta för oss, Druiden!” Okej, här kommer det! Hemligheten till den 
perfekta dieten:
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”Den ser torr ut” – Anton

”Jag gillar inte grädde, men tillochmed 
jag tyckte det var för lite” – Lovisa

”De var bra i början men blev sämre i 
mitten” – Melker

”Den luktar gott iallafall” – Henrik

”Om medelmåtta var en semla” – Robert

”Vad gott det var med kaffe” – Anton

”Ja, teet var jättegott”  – Malin

Semlor, eller fastlagsbullar som många säger i Skåne, förknippas av de flesta med det dystra 
februarimörkret. De allra flesta av oss känner säkert också till att den traditionellt äts sista 
dagen innan påskfastan börjar. Ännu färre känner nog till att ”semla” på finlandssvenska är 
en fralla och att den i Danmark och Norge serveras med sylt istället för mandelmassa och 
ibland tillsammans med vaniljkräm. Idag är det inte många som orkar vänta till fettistisda-
gen för att smaka på årets första semla men fram till 60-talet fanns det ett förbud för bagare 
att servera semlor före fettisdagen. Men nu, dagen till ära, kan vi alla hitta vår inre Ture 
Sventon och frossa i Sveriges mest kända bulle.

Därför vill InfU hjälpa dig att hitta semlan som tillfredsställer dina fett behov. Se bara upp 
så att ditt öde inte sammanvävs med Adolf  Fredriks. Allting gott, men inte slutet för den 
här svenska kungen som föråt sig på semlor.

För många är en viktig faktor i semla-inskaffandet tillgängligheten. När man önskar öka sitt 
fettintag så står ett tufft spinningspass och en kraftig utsöndring från svettkörtlarna inte på 
listan och ett kort avstånd till fikat är eftertraktat. 

I Lund finns det flera Espresso House, men det finns ännu fler ICA-butiker och des-
sutom en butik nära de flesta studentboenden. Vi kan glädja er med att ICAs semlor är 
CSN-vänliga och kostar endast 15 kr/bullen.
Testandet började dock inte bra.

ICA

 
Betyg: 4 (hade tränat 4 pass på gymmet för denna)
Pris: 15 kr/bullen
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Om sparkassan sviktat tidigt denna månad finns det en 
ännu mer plånboksvänlig semla för alla som längtar efter 
cheap thrills. Och vad vacker den är!

”Vackert spritsad” – Andrej
”Ser sexig ut för att inte kosta någonting styck” – Robert

LIDL
”Mest fotogenisk grädde” – Andrej igen
 
Tyvärr har ingen i InfU lärt sig den gamla läxan att 
inte döma en bulle efter sitt florsocker-stänk. Skenet 
kan bedra.
”Den smakar som ozon luktar” – Alma
”Den är MOIST” – Anton

Vad denna semla kan skryta med är dock att den 
kommer från bageriet med självaste domänen 
bageriet.se. Men dessvärre måste budgeten för 
bageriet ha spräckts redan där.
”Dålig hemsida” – Anton
”Bra för ekonomin. Efter denna vill man inte äta 
fler semlor” – också Anton
 
Betyg: 3 dagar före CSN (fika för de desperata)
Pris: 9.50 kr st. 30 % off

För de resvana finns det möjligheten att lämna Lund på jakt efter den bästa semlan. 
Allra snyggast inslaget var den exotiska malmöitiska semlan. Dubbad godaste bullen och 
står ut från de andra med mandelbitar i mandelmassan. Men är det värt att åka till Malmö 
för denna?

”Den har svettats lite på toppen”  – Henrik
”För hal mandelmassa” – Robert
”Är det glidmedel i mandelmassan?” – Anton
”Den var tät, semla al dente” – Anton

Slutsats: håll käften stängd för denna bulle om du inte 
redan har vägarna förbi.

”Det finns inget kvar att skända i Malmö” – Robert
”Bäst för den är från Malmö” – Henrik

MALMO

Betyg: 3-bussbyten
Pris: 40 kr
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För alla miljötänkare och finsmakare som vill ta en god fika på stan rekommenderas 
Patisseriets veganska semla. Med sin tydliga kardemummasmak skulle den kunna ta sig till 
toppen på listan, men den faller på sitt sorgliga utseende och pissdyra pris. Helst borde den-
na semla inte få lämna cafélokalen och bör ätas snabbt. 

”Vad har de för halveringstid egentligen” – Anton
”Semlornas Titanic” – Simon E
”Guernica i ny tappning” – Melker
”Tack-gode-gud-att-jag-drack-metanol-semla” – 
Simon E
”Luftig grädde, syrlig och smakar havre” – Henrik
”More like créme ofräsch” – Simon E
 
BETYG: 2 på pH-skalan (suur)
Pris: 42 riksdaler

En resa upp till Fäladen är riskabel då den inte är kuller-
stensresistent. Den veganska semlan kammar hem priset 
som största besvikelsen. Kanske att den gått hem i ett 
blindtest, när soppan till grädde inte hade behövt beskå-
das. Det råder dessutom tvivel om den verkligen kan 
accepteras som vegansk – hittas i en tugga förfärade en 
av smakexperterna: ETT HÅRSTRÅ I BULLEN.

Vegansk

Om det är långt hemhem och du suktar efter den nostalgiska semla proportionen 
som endast kan återfinnas hos de äldre och visa föreslår InfU ett besök på Mormors Bageri. 
Det må vara kommersiellt men är så nära hembakat vi kommer i den här smakundersöknin-
gen. Äntligen en semla som faktiskt har grädde, tyckte många. Personligen hade jag dock 
kunnat skippa den ingrediensen. Gult är ju den finaste färgen vi vet, men varken gul snö 
eller som i detta fall - gul grädde - känns rätt.

”Den smakar fan som en semla ska smaka” – Alma
”Den smakar mormor” – Henrik
”Jag åt min mormors semla idag. Hennes var bättre” – Malin

Pris: 25 kr/bullen
Betyg: 25 på BMI-skalan (Bulle Mass Index)

Mormor



13

För den äventyrlige som vill testa något nytt och inte drivs av sötsug har InfU skapat 
mästerverket Sankt Roberts Semla. Önskar du inte att vi styrde över maten på sittningarna? 
De bästa förslagen är att gå efter vad du har i kylskåpet och leta substitut till de tre delar en 
äkta semla ska bestå av: kardemummabullen, mandelmassa och grädde.
 
Sankt Roberts semla har just det och lite till. På hembakat bröd breds ett jämt lager av 
dijonsenap som täcks av fluffig, syrlig créme frache. Som en extra detalj tillsätts skinka på 
toppen. Smakrådet är ense om resultatet.

”Det ser bättre ut än det smakar” – Robert

”Dijonsenap är den bästa senapen” – Alma

”Inte så homogen” – Simon S

”Man får be någon bön innan man äter den 
här”  – Melker

”Jag är veg”  – Alma

”Jag blev precis veg” – Melker

”Jag har ju smakat sämre i mitt liv” – Henrik

”Om man blundar smaksinnet kan man känna 
att det är en semla” – Robert

Betyg: 0/10, inte en semla
Pris: InfUs integritet

Om du inte känner dig övertygad av någon semla som vi testat här kan jag tipsa om 
alla nya semmel-varianter som har uppstått de senaste åren. Vinnarkoncepten jag tror på är 
semmelwrapsen, mandelmassa-i-bröd och semmelnachos.

Roberts

Lovisa Persson B17
Journalist 2019
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Det har gick ju 
inte 
så 
bra

Järnspikar. Bara några 
timmar kvar till dead-
line och jag har inte den 
blekaste om vad jag ska 
bidra med till druiden. 
Tema fett, jaha. Mitt rum 
på Parantesen ger då inte 
heller några tips. Det är 
väl inte heller det fetaste 
bland studentboenden 
kanske, men fettproppen i 
ledningen under vår disk-
bänk är banne mig inte att 
leka med. 

Jag knäpper en påse med 
cheesecrunchers av någon 
exotisk sort - inte den 
vanliga smaken. Kan det 

kanske vara nyckeln till 
framgång? Från innehålls-
förteckningen utläser jag 
ett fettinnehåll på stabila 
39%. Efter att ha “gått 
loss” på miniräknaren kan 
jag konstatera att om jag 
trycker en påse på 225 
gram så har jag fått i mig 
127,5% av det rekommen-
derade dagliga intaget av 
fett. Inte illa. 

Visste du förresten att 
Danmark införde en fetts-
katt 2011? Förhoppningen 
var att bättra på folkhäl-
san en smula. Någonting 
känns fel här, tänker 
kanske du - 

Danmark? Fettskatt? 
Folkhälsa? - och mycket 
riktigt, bara ett drygt år 
senare avskaffades fetts-
katten. Ordningen var 
återställd. Enligt osäkra 
källor på the world wide 
web så ska danskarna 
under fettskattens mör-
ka dagar ha hållit sin 
fettkonsumtion konstant 
och istället dragit ner på 
grönsakerna för att få 
vardagsekonomin att gå 
ihop. Ingen är förvånad. 

Nej, det gick inte alls 
något vidare med att 
spotta ur sig den där 
artikeln. Jag bestämde 
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mig för att söka lyckan 
en trappa ner genom att 
konsultera pHøset 
André Nordin. 

Utöver undertecknad är 
han en av få kända sek-
tionsmedlemmar som 
tagit sin tillflykt hit till 
Parantesen. På golvet i 
rum 1209A står ölflaken 
staplade och väggarna är 
täckta av klotter i form 
diffekvationer och in-
tegraler. Hade man inte 
vart teknolog hade man 
ju börjat undra. André 
förklarar att han suttit 
upptagen med att göra 
“pHösdesign-work” och 
jag nickar förstående. Dä-
refter frågar jag vad han 
har för relation till fett.

– Oh, det är min vardag-
shjälte. Alla vet ju att jag 
är helt värdelös på att laga 
mat - jag brukar komma 
med två kokta ägg till 
lunchen. Men väljer man 
att ösa på fett, typ två kilo 
majonnäs, så blir det rätt 
nice ändå, säger André.

Relationen till fett tror 
han kan bli en tillgång i 
pHøset. Alla vet ju att det 
är tidsslukande att vara 
pHøs, men att bara ha 
två kilo majonnäs på allt 
gör ju att han kan bidra 
med mer till sektionen, 
förklarar André från sin 
skrivbordsstol.

Jag går vidare med att frå-
ga om han visste att 
Danmark 

hade haft en fettskatt.

– Nej, men tycker det är 
ganska rimligt, svarar han. 
När jag sedan berättar om 
den danska fettskattens 
öde ser han fundersam ut, 
men mitt besök har nått 
sitt slut och jag lämnar 
rummet. Det här gör 
ingen artikel, tänker jag - 
och nu är det min tur att 
vara fundersam.

Det var ju förpillat att 
det skulle gå så här - och 
Hannah som har varit så 
snäll, så ska man gå och 
göra pannkaka av sitt 
förtroende som journalist. 
Det är nog bäst att jag 
äter upp resten av mina 
cheesecrunchers.

“Men väljer 
man att ösa 

på fett, typ två 
kilo majonnäs, 
så blir det rätt 

nice ändå”

Anton Kvarnbäck, B18
Journalist 2019
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sektionens egna
RÖJ 
ARE

Att LTH går i framkanten för 
forskning inom ett brett antal om-
råden är inget som undgått de per-
soner som var närvarande i aulan 
under sin första dag. 

Men att ett av områdena är e-sport är 
kanske mer överraskande. F1 Röj är 
ett årligt återkommande evenemang 
som inträffar under hösten där tio 
funktionärer anordnar ett 3-dagars 
evenemang fullspäckat av interaktiva 
aktiviteter som kretsar kring det mest 
episka av alla datorspel ”Röj”. Spe-
landet av spelet sker till och med i 
verkliga livet och runt omkring själva 
”Röj”-spelandet anordnas sittningar, 
eftersläpp, vinrunda och bruncher. 

I samband med att en annan da-
torspelsrelaterad titel, ”Röjar-Ralf  
kraschar internet”, hade premiär nu 
i februari, så ville jag veta mer kring 
F1 Röj och vände mig därmed till 
sektionen egna röjare, Gabriella 
Andersson och Johanna Bengtsson, 
med lite frågor. 
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Vad fick dig att söka till F1 Röj? Hade du tidigare 
varit med på eventet?
- Jag sökte inte själv posten utan blev nominerad till den 
inför TLTH:s fyllnadsval på våren. Nomineringen gjorde 
att jag fick upp ögonen för F1 Röj då jag inte hade varit 
med på eventet tidigare. Utifrån vad jag hade hört om 
evenemanget kändes det som att det skulle passa mig bra!

Var det någon skillnad att vara engagerad på kåren 
jämfört med sektionen?
- Det finns en skillnad men den är svår att sätta ord på. 
Kåren är en väldigt stor organisation och det var väldigt 
lärorikt att få en inblick i hur den fungerar genom att vara 
engagerad där och träffa människor som varit med där 
mycket. Jämförelsevis så har man lite mer koll på sektion-
ens verksamhet innan man blir funktionär där. Vid kåren 
får man även träffa folk från andra sektioner och möter på 
så sätt många nya synsätt.

Hur många var ni i arbetsgruppen och hade du något 
speciellt ansvar/roll?
- Ledningen består av 10 personer. Jag var en av två dag-
sansvariga, som innebär att man har huvudansvar att fixa 
allt som sker under dagarna. Det innebar bland annat att 
planera brunch, fixa aktiviteter under tävlingarna och att 
fixa vinrundan.

Vad är ditt bästa minne från F1 Röj?
- Jag har svårt att välja ett minne för allt tillsammans var 
det som var bäst, både under själva eventet och under hela 
året innan, alla nya människor man träffat och lärt känna 
och att se hur de många timmarna av planering blev till 
verklighet. Men ett mäktigt ögonblick från helgen var när 
vi alla som ordnat F1 Röj stod och gungade tillsammans 
på scenen, bakom vår fantastiska DJ, under Stad i ljus och 
tittade ut över alla deltagare på dansgolvet.  

Johanna Bengtsson B16, 
dagsansvarig för F1 Loco Röj 2017
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Vad fick dig att söka till F1 Röj? Hade du tidigare 
varit med på eventet?
Jag har varit med på eventet två gånger tidigare innan jag 
sökte till ledningen, både under AsaF1 Röj 2016 och F1 
Loco Röj 2017. Det var mest det som inspirerade mig till 
att söka eftersom det var bland de roligaste eventen jag 
har gått på under min studietid.

Var det någon skillnad att vara engagerad på kåren 
jämfört med sektionen?
Det roligaste är att man får träffa teknologer från andra 
sektioner, vilket ger en inblick i hur ”sektionskulturerna” 
skiljer sig åt mellan sektionerna. Vi i ledningsgruppen 
förvånades ofta över hur olika vissa saker fungerade från 
sektion till sektion. 

Hur många var ni i arbetsgruppen och hade du 
något speciellt ansvar/roll?
 Ledningen bestod av 10 personer som alla hade olika 
ansvarsområden. Mitt ansvarsområde bestod mestadels av 
att fixa med jobbare inför evenemanget och vara kontakt-
person för dem samt fixa med kick-off.

Vad är ditt bästa minne från F1 Röj?
Bland mina roligaste minnen från min tid som röjare var 
när hela ledningsgruppen åkte upp till Linköping med 
tidigare ledningsgrupper för att delta i ett liknande even-
emang. Man kan se det som en väldigt intensiv tredagars 
kick-off! Under F1 röj helgen var det roligaste när man 
hade tid att gå runt och prata med alla som deltog i 
evenemanget. Att sitta i entrén till ett eftersläpp kan ge en 
väldigt många underhållande konversationer.

Gabriella Andersson B16, 
ansvarig för jobbare och kick-off  för
F1 Röj Romanum 2018

Erik Robertsson   K17
Journalist 2019
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Tisdag eftermiddag utanför Kemicentrum i slutet av januari. Allting är ask-
grått. Man kan inte urskilja var asfaltshavet slutar och himlen börjar. Längs med 
kravallstaketen, genom tjocka skikt av snöslask skyndar människor förbi. Nackarna 
krökta som på vissna blommor. Väntande, längtande efter bättre tider, med ångesten 
rivande i bröstet inför ytterligare många veckor i den skånska vintern. Deras flacka-
nde blickar som förgäves letar efter luckor i staketet för att kunna ta sig snabbt och 
enkelt till Matteannexet i tid till föreläsningen. Hoppet som slocknar när de de inser 
att det inte kommer gå idag heller. KC är forfarande hopplöst inkapslat i byggar-
betenas avspärrningar. Folkmassan tvingas till beslut att antingen ta en omväg förbi 
A-huset eller pulsa genom oceaner av lera utanför Ekologihuset. Precis som igår och 
många dagar innan det. Luften skälver av ett undertryckt men ändå brinnande hat 
mot spårvägsbygget som aldrig tycks ta slut. 

Frågan som svävar i luften som en gloria ovanför campus: Är 2019 året då Lund, likt 
fågel Fenix, reser sig ur byggdammet och blomstrar som aldrig förr?

Trots många motgångar - 
Spårvägsbygget snart färdigt
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Strax innan julen 2015 håller Lunds kommunfullmäktige sammanträde. Det är en 
dag som det ska skrivas om i tidningarna. Refereras till som historisk. När ljudet 
av ordförandeklubban som slås mot bordsskivan ekar mellan väggarna har beslu-
tet fattats. Lund får en spårväg. Med blicken fastnålad på målet om noll utsläpp av 
växthusgaser förutspår många att spårvagnen ska bli katalysatorn som ska driva 
kommunens arbete mot en klimatvänlig framtid.

Men det är långt ifrån alla som delar förtjusningen. Trots att första spadtaget inte ens 
tagits är spårvägen redan en stark vattendelare både bland politiker och privatperson-
er. Illviljan mot spårvägen har tagit sig uttryck bland annat genom ett nytt politiskt 
parti med avveckling av spårvägen som kärnfråga. 

Kontrasten mellan spårvagnens förespråkare och antagonister förtydligas ytterligare 
när byggarbetet startas i februari 2017. I takt med spadtagen blir staden mer och 
mer ogenomtränglig. Ett frö av irritation har slagit rot och börjat växa okontrollerat 
bland Lunds befolkning. Staden har gradvis förvandlats till en labyrint av avspär-
rningar som varje dag får otaligt många människor att väsa fula ord mellan spända 
käkar. 

Parallellt med att spårvägen lovordas, tilldelas priser för sin miljöinsats sträcks lång-
fingrar från upprörda cyklister ut mot den likt krucifix mot onda andar. När byggar-
betet dessutom visar sig bli dyrare än vad som från början planerats breder mörka 
orosmoln ut sig över stadens invånare. Har Lunds kommun fastnat i rävsaxen? En 
halvfärdig räls, vars pris i nuläget beräknas motsvara ett och ett halvt CSN per deci-
meter, och ett bankkonto som töms lika fort som Lophtet efter sista tonen på Stad i 
ljus tystnat. 

Men arbetet fortlöper och sakta men säkert börjar rälsen ta form. 5,5 kilometer lång 
ringlar den sig fram mellan Clemenstorget och MAX IV. Sakta närmar sig tiden för 
när infrastrukturen enligt plan ska fullbordas. 2019. Året som det pratats och drömts 
om ända sedan det där mötet i december 2015. Kanske till och med innan dess. Året 
då rälsen ska färdigställas och vagnen ska provköras för att enligt plan öppnas för all-
mänheten under nästa år, 2020. Arbetet är nu inne på slutspurten och synas i detal-
jer. Belysning monteras. Det börjar talas om design och namn på vagnar så väl som 
hållplatser. Till och med spårvagnsskeptiker börjar fundera på hur just de ska kun-
na utnyttja det mytomspunna färdmedlet. För trots allt, inget tvivel kan väl trumfa 
nyfikenheten på detta nästan futuristiska väsen. Till exempel ska den kunna utnyttja 
teknik för att återvinna bromsenergi och hållplatserna ska hållas snö och isfria med 
hjälp av restvärme från ESS och MAX IV. 
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Och faktum är att spårvagnslinjen har potential att underlätta vardagen för en ofta 
missgynnad grupp av teknologer.
Morgon efter morgon i decennier har de trampat upp för kung Oskars väg i tour de 
France-tempo. I regn, snöslask och motvind. Färden mot KC från det fjärran landet 
i väst, Vildanden. I framtiden kommer Vildandenbor efter en kort och flack cykeltur 
till Clemenstorget kunna stiga på spårvagnen och åka hela vägen till skolan utan att 
behöva stryka bort en enda svettpärla från pannan. Underbara, bekväma, men ändå 
miljövänliga dagar väntar.

Tillbaka i lerhavet mellan KC och Ekologihuset. I den skoningslösa vinterblåsten 
fortsätter längtan efter en lucka i kravallstaket, det ultimata tecknet på att Lund 
lösgjorts från byggarbetsbojorna. Djupa suckar från förbipasserande människor sam-
mansmälter med det slaskande ljudet från deras kängor som trampar genom leran. I 
väntan på löftet om den både lovordade och föraktade Lundalänken. 

Vintervädret är grått och trist men det finns stråk av något mer. Ett dämpat skim-
mer av något annat som är påväg. Ingen säger något men alla vet om det. Två par 
ögon tillhörande ångestridna studenter möts i samförstånd. Samma frågor cirkuler-
ar i deras huvuden. Kommer det avslutade spårvägarbetet vara det som återställer 
ordningen på campus? Eller kommer den begynnande trafikeringen av rälsen tvärt 
om göra framkomligheten ännu sämre och därmed föra LTHs studenter ur askan i 
elden? Bara framtiden kan utvisa. 2019 blir ett bra år. Och om det inte blir det så blir 
det iallafall spännande. 

Vilma Medin   B17
Journalist 2019
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Framtiden är en mytomspunnen plats där ingen tidigare varit. Låt Druidens egna 
Orakel dra upp tidens rullgardiner och ge dig ett ögonblicks inblick i vad som 

komma skall!
Alkalimetall (20/1-15/3)

Alkalimetall upplever många turbulenta händelser i sin omgivning 
under veckan. Hennes känsloliv är extra instabilt och minsta lilla 
påtryckning kan vara droppen som får glaset att rinna över. Och att 
spilla ett glas vatten är något av det sista Alkalimetall vill göra. Faktum 
är att hon bör undvika vatten fullständigt denna vecka - kanske längre. 
Istället bör hon sträcka ut en hand, och söka lyckan bland övriga st-
järntecken. Som tur är för veckan med sig stora möjligheter till kärlek 
och vänskap för vår Alkalimetall, som är duktig på att bjuda på sig 
själv och skapa stabila relationer med andra stjärntecken - särskilt med 
Halogen.

Veckans faroangivelse: H260 - Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga känslor 
som kan explodera.
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Alkalisk jordartsmetall (16/3-14/5)

Jordartsmetall är en riktig team player just nu, och befinner sig uppe i 
många olika projekt samtidigt. Under veckan kommer hennes magne-
tiska personlighet förbrylla personer i hennes omgivning, som kom-
mer att inse att hon utgör projektets skelett, dess sanna kärna. Om 
Jordartsmetall har planerat några viktiga inköp bör dessa utföras tidigt 
i veckan, eftersom rad på rad av arbetsuppgifter kommer att läggas 
på hennes bord allteftersom tiden går. Under helgen får hon oväntat 
besök och en chans att vila upp sig. Sjukt!

Aktinoid (15/5-13/7)

Förnyelse är ledordet för Aktinoid den här veckan. Precis som Al-
kalimetall upplever hon instabilitet i sitt liv, men denna instabilitet 
kommer inte från hennes interaktioner med omgivningen utan från 
inom henne själv. Aktinoid har under veckan en förhöjd förmåga att 
se djupt inom sig själv, bryta ner sitt inre och arbeta med att uppnå 
inre stabilitet - även om det innebär en total förändring av vem hon 
är. Hon bör inte vara rädd för att kasta ut oönskade delar av sig själv 
för att göra plats för personen hon är menad att vara.

Veckans faroangivelse: H340 - Radioaktivt och kan orsaka genetiska förändringar. Till det 
bättre, såklart! (förhoppningsvis)

Veckans faroangivelse: H251 - On fire! Självupphettande. Kan börja brinna. 

Lantanoid (14/7-11/9)

Lantanoid är till naturen en mystisk varelse, full av okända egenskaper 
och outgrundliga tankegångar. Hennes framtid är därför svår att sia 
om. Kanske planerar hon en Mission Impossible-lik stöld av min-
eralsamlingen på CAS - kanske nöjer hon sig med att stjäla några 
mikrovågsugnar i Gallien. Hur dessa bravader skulle sluta är svårförut-
sett, till och med för ett erfaret Orakel. Oavsett vad framtiden har 
att utvisa för detta hemlighetsfulla stjärntecken väntar en minst sagt 
spännande vecka - så mycket kan sägas.

Veckans faroangivelse: H312 - Skadligt vid hudkontakt, kanske? Vem vet? Ha på dig 
handskar för säkerhets skull
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Halogen (12/9-10/11)

Den kommande veckan är Halogen riktigt skarp och har möjlighet 
att få sin starka vilja igenom i sitt professionella liv. Hon låter ingen 
komma i vägen när hon anskaffar nya tillgångar, utan för sig som en 
ångvält fram genom veckan. Dessa framgångar i arbetslivet orsakar 
en storm av nya följare som omsluter henne i ett moln av sannolika 
framtida positioner. Halogen bör dock vara medveten om sin negativa 
utstrålning och försöka att inte reagera våldsamt när någon ber henne 
att “ta det lugnt” och “vända på den där sura minen”.

Ädelgas (11/11-19/1)

Livet leker för Ädelgas! Oavsett vad hon företar sig verkar hennes 
planer gå i lås och alla hennes ambitioner uppfylls. Enorm pro-
duktivitet och tursamhet väntar Ädelgas den här veckan, och hon 
bör inte låta en sekund gå förlorad! Den stora utmaningen för den 
självständiga och envetna Ädelgas blir att dra med sig personerna i sin 
omgivning på sina upptåg. Men detta lyckas hon givetvis också med, 
eftersom hon är fullständigt ostoppbar den här veckan.

Veckans faroangivelse: H420 - Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i 
övre delen av atmosfären. För karriärens skull.

Veckans faroangivelse: H337 - Kan orsaka hybris.

Oraklet på Delphi   K300 f.kr
Orakel 2019




