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Visste du att varje år växer jordens
befolkning med 1,1%? Det innebär att om 310 år kommer antalet
människor på jorden vara högre än
antalet stjärnor i vintergatan. Just
det året kommer det enligt mina
beräkningar finnas 11000 Pokémon
och smartphoneskärmarna (samt
fickorna de förvaras i) kommer nå
storlekar större än solen. Detta
kommer givetvis störa de äldre
i samhället, som vid detta laget
kan beräknas leva 2139 eller 3193
år för män respektive kvinnor.
Den globala temperaturen över
land och vatten kommer att ha
ökat med runt två grader, vilket
inneburit katastrofala förluster för
biodiversiteten men oerhörda vinster för glassindustrin. Eller inte.
Länge har människor velat förutspå framtiden, vare sig detta skett
genom kristallkulor eller teblad.
Nu för tiden är det mest populära
sättet att studera statistik. Många
förlopp är dock komplicerade,
och få händelser passar perfekt in
i enkla kurvor. Förenklingar krävs,
och om de görs så absurda som
de jag gjort ovan kommer även
resultaten bli lika absurda. Kanske
kommer helt andra saker hända.
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Kanske kommer en zombieapokalyps att sätta stopp för mänsklighetens tillväxt. Kanske kommer
antalet nya Pokémon att plana ut
och sedan minska då fler och fler
faller offer för zombies. Kanske
kommer zombiesarna inte alls vara
lika intresserade av smartphones,
bilar och glass som vi är. Jag säger
inte att jag håller på att utveckla ett
zombievirus i mitt hemmalabb/garderob på Kämnärsvägen (hehehe),
men man vet aldrig.

förutsägande statistik istället för
statistik som helhet, men jag är en
man av handling. Låt ropen skalla:
Lägg ägg lin-reg!
Tage Rosenqvist
Redacteur

Så därför har jag nu ett förslag:
förbjud statistik. Visst, många
statistiker skulle förlora sina jobb,
och Hans Rosling skulle förmodligen ge oss en missnöjd blick från
någonstans ovan molnen, men tänk
er de nyvunna arbetsmöjligheterna
för sierskor och horoskopförfattare.
Dessutom slipper vi fåniga förutsägelser som att den att Sverige kommer att bli ett U-land år 2030 eller
valsegrar uttagna i förskott. Kanske
skulle vi bli bättre på att leva i nuet
istället för att ständigt fokusera på
framtiden. En mer eftertänksam
och bättretänksam redacteur skulle
kanske välja att uppmuntra att ta
alla spådomar med en nypa salt,
eller i alla fall rikta in förbudet mot
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Quarter Life Crisis

A part of you want to fool around,
keep things casual. Pfft “I´m in my
twenties I will find “the one” sooner or later, there is no rush”. But
then you look at all the engagement
pictures, pregnancy announcements
and weddings that is covering your
entire facebook feed. Adulthood
is now reaching your friends... and
you do not like it! Why aren´t you
guys young and stupid like me? I’m
scared! You then start questioning
if you in a serious manner should
look for your one and only… even
if the thought of a family life makes you throw up a little bit.

Ahh the wonderful quarter life
crisis… That beautiful thing that
occurs in your twenties. The thing
that drives you to insanity because,
yes indeed, you have now lived a
quarter of your life. And where has
that gotten you?
As a kid, you thought 25 year olds
new everything. Kids will now
approach you when they get lost
in the store. Yes, YOU are now the
adult... that should have your shit
together… but let’s be honest, you
probably don´t.

4
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It is alright though, in denial that
your most exciting years might be
behind you, you will now colour
your hair, buy clothes you cannot
afford and go on adventurous
vacations that are way out of your
physical capabilities. Meanwhile,
you internally struggle to decide
whenever to focus on you career or
continue to backpack. If you don´t
travel now, how can you be sure
that you ever will? If I don´t focus
on my career now, how can I then
climb my career ladder?

Hey there now! Turn that frown
upside down! As an adult, you
can buy your own booze! You are
however offended if they ask for
your ID. “Hey! You silly, I am an
adult can´t you see that?”. But it feels even worse when they don´t ask
for your ID. “WHAT?! DO YOU
THINK I LOOK THAT OLD?!
HOW DARE YOU!”.

The agony of decisions! Fool
around vs love, career vs discovery,
adulthood vs childhood. What is
the right thing to do? You know
the responsible thing to do… but
it doesn´t seem as fun. Is that it? Is
play time just over? Is this my life
now!? To blend in among all these
other boring adults? The ones I
told myself to never be like… and
yet here I am sounding like my
parents?! How can this be? Maybe it
doesn´t even matter? Maybe my existence is completely insignificant?
In the end I will be forgotten like
everyone else…. Why bother? Why
struggle for nothing? Do I even
care? I don´t care. This is stupid.

Happy quarter life crisis! I can´t
even wait for the midlife crisis! After all you are halfway there!

Do you remember what you did at
15? That’s right that was 10 years
ago!

Linnéa Tengvall
Journalist

En dag på KULA
Visste du att…

Sobi deltog för första gången någonsin i KULA?

3 snabba:
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- 19 företag deltog
- 63 företagsrepresentanter var på
plats under dagen
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- Flextrus höll en lunchföreläsning
om sin verksamhet

alla är här, min saknas fortfarande. En till kvart passerar, stressen
ökar, jag frågar mig själv: ”Har jag
glömt kolla mejlen? Har jag ens ett
företag??!”. Det står att ”Alfred är
påväg”. Inget mer. Inget telefonnummer. Inget sätt att nå ut till
honom. Jag känner paniken ta fäste.
Tänk om han läst fel? Tänk om han
gått till KTH istället?!

Fun fact:

4,7*5 liter glass delades ut under dagen. Det är det man kallar ett riktigt
glassigt KULA!
Akzo Nobel, Brenntag och Astra
Zeneca höll alla personliga kontaktsamtal under dagen. Vem vet vad
som kommer hända nästa år…?
Morgonen började briskt, klockan
var långt innan 8 och solens strålar
hade ännu ej nått över horisonten.
Efter en snabb frukost begav jag
mig till Gallien, med tunga steg
gick jag längs den föga traffikerade
vägen. När jag kom fram möttes
jag av en udda syn – klockan på
väggen framför mig uppvisade inte
sitt vanliga beteende, istället för den
vanliga ”klockan 8 med akademisk
kvart” uppvisade den en märklig
slags ”klockan 8 med anti-akademisk-quadrakvart”. Klockan var 7.

Då, genom dörren, stiger en man
in. Omringad av solens strålar och
ängla kör – ”Det är han! Det är
Alfred!” tänker jag. ”Äntligen är
han här!!”. Han kliver fram med bestämda och målmedvetna steg, det
är nästan som att han varit här förr!
Han fortsätter mot mig, jag sträcker
ut mig hand…! Och plötsligt vänder han av till vänster och går till en
föreläsningssal. Det var inte Alfred.
Det var en student… Förkrossad
återvänder jag till min ordförande
för att berätta att vi förlorat ett
företag och jag förbereder mig på
en utskällning.

Morgonen fortgick och snart var
det dags att möta företagen. En
kvart gick, tre företag kom, ännu
inget tecken på min personliga representant. Ännu en kvart, nästintill

Då! Just i den stunden, dyker han
upp! Från ingenstans står plötsligt en man klädd i mörk kostym
och mörkröd slips och erbjuder
sin hand. ”Hej, det är jag som är
6
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Alfred! Jag letar efter KULA.” säger
han med en självsäker röst. Jag vänder mig om, och med ett sinnestillstånd någonstans mellan panik och
exaltering sträcker jag ut mig hand,
tar ett fast grepp om hans hand,
och skakar. Lycka. Jag klarade det!
Jag lyckades välkomna mitt företag!
Jag skakar glatt hans hand, upp och
ner, upp och ner. Jag möts av ett leende, ”Detta gick ju bra!” tänker jag
till mig själv. Leendet omvandlas till
förvirring och förvirring omvandlas
till förtvivlan, jag skakar fortfarande
hans hand. Jag drar snabbt tillbaka
min hand och föreslår att vi hjälps
åt att sätta upp hans monter.

det var planen i alla fall. Jag återvänder till monitorn med ett leende
och hopp om framtiden, när jag
plötsligt inser – min representant är
borta. Han är försvunnen.
Jag frågar dem runt omkring och
får svaret: ”Nä han gick typ tio
minuter efter dig”. Jag väntar i en
kvart, han är fortfarande inte inom
sikt. Ännu en kvart går, det är dags
för lunch. Kanske är han redan
på lunch? Jag tar också lunch, när
jag kommer fram i Ester letar jag
frenetiskt genom alla bord – han
syns inte till. Kanske har vi missat
varandra? Jag återvänder till monitorn, han måste ju vara där nu. Till
min förvåning är han fortfarande
försvunnen. Han har nu varit borta
i en timme. Senarierna spelas upp
i mitt huvud. Tröttnade han och
gick hem? Är han ute och bekämpar brott? Gick han och festade en
stund och däckade på en toa? Ingen
vet. Jag går till förra årets ordförande med den hemska nyheten. Jag
har tappat bort min representant.

Efter en fantastisk frukost i Gallien
hade paniken släppt och jag kände
att det inte längre var stelt efter
min överdrivet långa handskakning.
KULA drog igång och människorna vällde in! Vimmel och uppspelthet fyllde hallen medan de ivriga
studenterna slängde sig över de 30+
företagsrepresentanterna. Efter en
timme fick jag själv mingla runt, jag
fick många erbjudanden om jobb i
framtiden och även inspiration från
folk som läst det jag själv läser! Efter en kvarts minglande återvänder
jag till min representant. Eller, ja,

Hon tittar lite på mig och säger
sedan: ”Pröva leta runt lite”. Förtvivlad sätter jag av mot folkhavet
som nu har ungefär samma densitet
7
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som den vid Trump’s president
inval. Precis när jag kliver in i havet
hör jag vice ordförande skämtsamt
säga ”Det är lite typiskt av honom
att tappa bort sin representant”.
Orden skär lite i hjärtat. Men sedan,
efter lite självreflektion, inser jag att
– jo, det är nog rätt sant ändå. Med
modet återsamlat beger jag mig av,
och till min stora förvåning är min
representant tillbaka! Han förklarade att: ”Jag var bara på toa och
sen åt jag lunch”. En föga sannolik
förklaring. Till denna dagen har jag
ännu ingen förklaring vart han tog
vägen, eller varför han var borta så
länge. Men om jag skulle gissa, så
skulle jag säga att jag mött Lunds
alldeles egna Batman. Det är den
enda förklaringen.
Investor Porks

sektionsbacken
Känner mig fast som i ett ekorrhjul
Och jag märkte inte ens när vi gick
förbi jul
Hur kan man planera flera veckor
fram
När man har fullt upp att se ikapp
säsong 3 av Skam
Duggor och tentor ständigt lurar
runt hörnen
Hur stor och stark är egentligen
isbjörnen??
Tankarna vandrar, vad ska jag äta
ikväll?
Skulle jag se bra ut i blåställ??
Stort cred till dig som redan sommarjobb fått
Och till dig vars endim får vara ett
minne blott
Och till alla er som har planer för
lördag nästa vecka
Och till dig som har tid att på nåt
fik extraknäcka
Det är inte lätt att planera för framtida dagar
När tiden som gått fortfarande mig
jagar
Så jag prokrastinerar som så ofta
förut
Hoppas din framtid ser lite bättre ut

Rim I

Drog hem ett par dagar, behövde
en paus
Skogarna lugnar när livet känns
kaos
Trycker undan tankar på att jag flyr
Vet att jag tid från framtiden hyr
Linalgen flåsar mig ständigt i nacken
Lika tungt som när man cyklar upp

Jenny Karlsson
Journalist
8
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How to Succeed in Life after
School

No matter what type of zombies,
here’s a list on how not to die:
(Disclaimer: Might not work, I
haven’t tried it)

(…. if after school
means zombie apocalypse
and succeed means
survive)

Ah the future, to graduate, travel,
get a corgi, survive a zombie apocalypse, there is so much to see and
so much to learn. As for me, I just
can’t wait for season 5 of ‘House
of Cards’ to be released.1 Either
way, as future problem solvers we
must be willing to tackle future obstacles in order to reach these goals.
Thus, when a virus (or scientific
accident) threatens to redefine life
as we know it, my guess is that the
zombies are going to be a pretty big
obstacle.2

1. Choose a building in the middle
of nowhere with no ground-floor
windows and preferably surrounded
by agriculture-friendly land
2. Katana! Don’t know how to use
them, but it seems to have worked
quite well for Michonne in ‘The
Walking Dead’.5
3. Gather canned/ packaged food
(my favourite point). I call dibs on
the chocolate! I will know if you
steal it!

Now, according to modern fiction
(movies, anime, videogames etc.)
there are several different interpretations of how a zombie behaves.
In ‘Resident Evil: Extinct’ (3rd film
in the series), failed experiments on
zombies resulted in a new type of
zombies, the Super Undead, that
are both fast and strong.3 Whilst in
‘Land of the Dead’, the zombies
gradually become more intelligent
resulting in a very dangerous ene-

Figure: I will find you!6
9
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4. Gather batteries.

12. If you see several clowns, then
you’re probably in the wrong apocalypse!
(I know, I hate when it happens
too!)

5. Gather stuff that might require
batteries, such as: LED torches,
walkie-talkies, and if you want to be
a real superstar, even a boombox,
so that you can have beach parties
with conga lines (hot tamale!)
(Disclaimer: Might attract zombies…. but you might deserve it…
what do I know…I don’t know
you)

13. If you are the person responsible for the zombie virus, please
create an antidote and save it for
me…
14. Always think twice before doing
something irresponsible…such as:
“Should I really create a zombie
virus?”

6. DO NOT start running down
the streets of Lund while imitating
the sound of a police siren!

7. Avoid dark corridors unless abso- 15. Always designate roles after
lutely necessary.
strengths, including: gatherer, re(Pro-tip: it is never necessary)
pair-person, Bouncy Castle-responsible.
8. If you hear an out of place
(OBS: may have to contact the
sound …walk the other way!
Student Board about the last one,
contact number is: 073-ABC-YM9. Don’t try to initiate a rap battle
CA)		
Louise Bengtsson
against a zombie.
Journalist
Sources:
1. http://www.imdb.com/title/tt1856010/?ref_=ttep_ep_tt
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Zombie
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Resident_Evil:_Extinction#Plot
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_the_Dead
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Michonne
6. https://imgflip.com/memegenerator/Liam-Ne-

10. Don’t ask your stunt double to
jump in…as you do not have one…
this is real life.
11. If you see a clown, run the
other way.

eson-Taken
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Future
Crossword
Across
1. Another word for predicting
2. Will we all do
3. This anion can be produced in
”yellow” situations
4. This is granting us future
5. ”Life is the pursuit of…”
Down
1. Opposite of Future
2. Ulf Ellervik was born here
3. Is being built northeast of Lund
4. Will we become
5. Favorite band of the author of
this crossword
6. The best color in the world
7. What we strive for
Albin Lindvall
Journalist

Across: 1. forecasting 2. die 3. sulfateion 4. time 5. happiness
Down: 1. past 2. linkoping 3.ess 4. engineers 5. dissection 6. yellow 7. graduation
12
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InfU möter: Leif Bülow
5 snabba frågor:
E. coli eller B. subtilis?
Rött eller gult?
KC eller BMC?
Vätgas eller kvävgas?
Periodiskt system eller biologiskt
system?
Han är föreläsaren som alla Bioteknikstudenter möter i första kursen
Inledande Bioteknik och sedan
pratar längtansfullt om under resten
av utbildningen. Hans föreläsningar
karaktäriseras av de ”inspirationsresor” han tar med studenterna på
där han berättar om allt från intressanta företag till olika möjligheter
för utbytesstudier. Vi bokade in ett
möte med den mycket omtyckta
föreläsaren Leif Bülow för att prata
lite om livet och framtiden.
Leif kommer ursprungligen från
Malmö och studerade kemi på
LTH. Under sin tid som student var
han framförallt engagerad på Sektionen under sitt fjärde år då han
var med och planerade den studieresa som det var vanligt att
13

sistaårsstudenterna gjorde. Resan
gick ut på att studenterna reste runt
med buss i Europa och besökte olika intressanta företag. Leif har även
varit aktiv på K-sektionen på senare
tid då han satt som Inspector åren
2005–2008 och blev utnämnd till
hedersmedlem av Sektionen år
2008. Idag jobbar han som professor i Biokemi.
Du har nyligen fått väldigt mycket pengar till ett forskningsprojekt, kan du förklara lite vad det
handlar om?
- Jag kommer jobba med havre. Om
man tittar på hur det ser ut med
livsmedelsindustrin idag så finns det
jättestora problem. Många livsmedelsföretag lägger ner och det är
svårt att konkurrera. Men det finns
en gröda i Sverige där vi är bäst i
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världen – Havre! Så jag tänkte att vi
måste satsa på havre för att kunna
konkurrera.

Leif berättar att han lyckades få
flera livsmedelsföretag som jobbar
med havre att bli intresserade. Vad
de kommer göra i det här projektet
är att bestämma hela genomet för
havre, vilket är en enorm uppgift.
Uppskattningsvis kommer projektet
att använda mer datakapacitet än
vad man använde för att sätta en
människa på månen.
- Vi kommer spruta ut massor
med DNA-sekvenser som vi sedan
ska pussla ihop till ett fullständigt
genom. Som en jämförelse kan man
titta på att en människa är diploid,
man har en kromosom från vardera
föräldern. Havre är hexaploid, så
den har alltså sex stycken uppsättningar av kromosomer, vilket gör
att det blir mycket svårare att få
fram hela genomet.
14

Informationen som de får fram
från projektet kommer sedan att
användas för att ta reda på hur man
kan ta fram livsmedel som är mer
hälsosamma.
Leifs roll i det hela kommer att vara
som projektledare. Han förklarar att
han kommer att själv gå in i smådelar av projektet, men hans största
uppgift kommer att vara att dirigera
projektet som helhet. Projektet
kommer huvudsakligen att vara i
Lund, men samarbete kommer även
finnas med forskare i Umeå, Göteborg och Stockholm. Det drar igång
till sommaren och är beräknat att ta
åtta år.
Om du fick ge ett råd till någon
som studerar Bio- eller Kemiteknik idag, vad skulle det vara?
- Att aldrig säga nej. Jag märker ofta
att när människor får möjligheter,
kanske en fråga om man vill åka till
Kina eller till USA så blir de spontant lite rädda och säger nej, men
jag vill då istället råda er att vända
på det till något positivt och säga ja.
Emma Kihlberg
Informationsmästare 2017
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IdrU I Druiden
How is it even possible that it´s
been 2 months of 2017 already??
And me, who thought 2017 was
going to be my year! This was the
year when I was going to become
faster, stronger and over all much
prettier, happier and better. And
then two whole months passes by
without me noticing and the only
thing I can brag about is a pair of
shining new (unused) trainers and
two knee-injures. But isn´t new
years a bit like when you sleep
through the first lecture of the day?
It´s always the best to just roll over
and fall back to sleep, hoping for
better luck tomorrow.
Let´s use this year for a bit of
warming up instead to make next
year´s resolutions last longer! Look
at it as that motivational speech
you tell yourself before going to
bed facing that dreaded and tough
morning ahead you. To help you
with this IdrU-17 got a whole lot
of exciting events coming up this
year to max up your self-esteem and
make the chances of getting longer
than next year´s February a little bit
better. What about hiking Skåne´s
15

most beautiful nature? Or maybe
just come for a run a sunny Sunday
afternoon? What about getting all
your friends together and beat them
all in an epic game of paintball? Or
maybe size that childhood dream of
yours and come with us for a beginners evening of horse-back riding?
And if all these events feel like
an even bigger effort than getting
out of bed and off to school on a
Monday morning, please get you´re
shit together in time for the famous
tandem bike ride later this spring.
You will regret going back to sleep
and missing this one! It will be epic,
we promise! And even if we´re
maybe not getting that ripped beach
body this year either, we´re going to
have a whole lot of fun anyway.
Jenny Karlsson
Idrottsförman
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Framtidens
teknik
Vem vet vad framtiden har att komma med?
Jag minns första gången jag stötte
på teknik. Då menar jag inte den
teknik som användes vid min födsel
utan snarare mitt första elpiano,
min första dator och alla möjliga
tekniska leksaker som redan fanns
under sena 90-talet då jag växte
upp.
Som barn hade man så klart inga
referenser sedan innan men jag kan
tänka mig hur speciellt det måste ha
varit för mina föräldrar att ge mig
(och även min syster i samma veva,
ska sägas) en Xbox i julklapp. Jag
levde så klart inte under 70-talet då
mina föräldrar växte upp men jag
vet att den moderna teknik som vår
generation har växt upp med inte
ens fanns på kartan i det läget. Det
må så vara att bilar redan existerade
då, det må så vara att människan
frekvent gjorde besök på månen
och ja absolut, det må så vara att
det fanns teveapparater på den
tiden.
16

Men den tekniska boom som vi har
sett sedan 90-talet är verkligen helt
enastående. Det är därför jag trots
allt nog inte kan föreställa mig hur
bisarrt det måste ha varit för mina
föräldrar att ge mig och min syster
en Xbox i julklapp. Teknik som
de bara hade kunnat drömma om
under 70-talet som barn.
Nu under tjugohundratalet har vi
nått höjder som vi som barn bara
hade kunnat drömma om.
Virtual reality-headset, bärbara
mobiler med samma datorkraft som
datorprocessorer stora som byrålådor bara kunde drömma om under
90-talet, artificiell intelligens som till
och med vinner över världens bästa
schackspelare i form av Magnus
Carlsen.
Just ordet drömma tror jag är anledningen till att vi har nått denna
exponentiella tekniska utveckling
som vi ser idag. Såvitt jag vet är
det, bland andra, just den förmågan - fantasi och därmed förmågan
att drömma - som tillåter människan att genomföra den fantastiska
utveckling som vi har sett under
Homo Sapiens livstid.
Fantasi och även vår strävan efter
ett för alltid bättre liv. Oavsett hur
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bra det än blir till att börja med.
Även om det med kritiska ögon
kan ses som en förbannelse har det
ändå gett oss den oerhörda utveckling som än pågår idag. Och vi
stannar inte. Varje dag uppfinns nya
konstruktioner och innovationer
och det är här vi som teknologer
kommer in i bilden. Det är vi som
ska stå för framtidens teknik och
det innebär ett oerhört ansvar. Men
jag hoppas vi står redo för detta
ansvar.

var dag tror jag ändå att framtiden
kommer att medföra positiv utveckling för oss alla. Oavsett vad hoppas
jag att vi alla som blivande ingenjörer gör vårt bästa för att uppnå
de projekt som vi som potentiella
världsfrälsare tar för oss. Och förhoppningsvis kommer vi att få se
en fortsatt exponentiell utveckling
av vår teknologi.

Är det vi som slutligen kommer att
finna botemedlet till Aids? Är det
vi som kommer att bryta fysikens
lagar, slå Einstein på fingrarna och
faktiskt överkomma ljusets hastighet och därmed öppna dörren
till en ny värld - interstellär rymdfart? Är det vi som efter all denna
klimatdesperation finner ett sätt att
reproducera fotosyntes på konstgjord väg och därmed hindra denna
eskalering av C(CO2) i atmosfären
och därmed hindra växthuseffektens obevekliga framfart?
Trots vår tids globala svårigheter
ser jag på framtiden med extremt
nyfikna ögon. I tider då hotet av
terrorism och den globala uppvärmningen allt mer ser värre ut för

Albin Lindvall
Journalist
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Men jag säger då det, vem vet vad
framtiden har att komma med?

CEQ - Vad händer sen?
När kursen är slut får alla studenter
en CEQ-enkät som de fyller i. Men
detta är bara början av CEQ-arbetet.
När du och alla dina kurskamrater
har fyllt i CEQ-enkäterna granskar
Studierådet alla fritextsvar. Det
innebär att felstavningar rättas och
att personangrepp tas bort, detta
för att studenternas respons ska
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kunna sammanställas till en arbetsrapport som används av lärare och
programledning.
Nästa steg i CEQ-arbetet är att det
hålls ett utvärderingsmöte. På detta
möte träffas kursombuden, lärare
för kursen och programledning och
diskuterar hur kursen har varit. På
detta möte används CEQ-svaren
som underlag för att en konstruktiv
diskussion ska kunna föras.
Efter utvärderingsmötet skickar
kursrepresentanterna in en sammanfattning till studierådet. Denna
sammanfattning hamnar i slutrapporten vilken kan hittas via Läroch timmplanerna.

Studenterna är bäst på att svara på sina
CEQ-enkäter i lp1 och betydligt sämre i
lp4. De senaste åren har svarsfrekvenen
gått ner jämfört med tidigare år.
18

Studenternas generella nöjdhet har stadigt
ökat sedan man började med CEQ-systemet.

Kurserna på progrmmet känns mer angelägna nu än tidigare
Studierådet 2017
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Horoscope

Explosive 5/1-20/2
Explosive has a tough year ahead
of her. A lot of reactive situations
will appear and it will be up to Explosive to handle them as good as
possible. Some of these situations
will leave Explosive with a sense of
instability within herself and the
feeling of wanting to change. If
handled with care and love Explosive will thrive, but if put in situations with a lot of strong emotions
and emotional friction Explosion
might respond impulsively which
might harm people in her surroundings.
Lucky date: 10/3. Be spontaneous,
but stay calm.

Flammable 21/2-28/2
Flammable can look forward to a
rather nice and calm year if she ma19

kes sure she stays out of situations
that risks sparking her fire. 2016
was a hectic year and if she leaves
all the negatives behind her 2017
will help her feed her passions and
help her grow without burning any
bridges or sacrificing anything of
value in her surroundings.
Lucky date: 5/6. Make sure you enter this day with an open heart and
be positive towards change.

Oxidative 1/3-15/4
Oxidative has a great year ahead
of her if she manages to keep her
mouth shut. Her intentions are
always good, but her advice do rarely lead to improvement for anyone.
She needs to accept that things
have their own way of solving
themselves without her interacting.
If she minds her own business she
will find joy and happiness and
realize that good things will come
to those who wait.
Lucky day: 14/2. Believe in good
and good will come.
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Corrosive 16/4-16/5
Corrosive is unfortunately facing
some pretty tough social challenges
this year. People in her surrounding
cares about her and wants the very
best for her so she must be careful
not to hurt them. Corrosive must
be aware of her actions, as there
will be some situations this year
where her actions might be destructive for family and close friends.
She can´t ask too much of people
around her and she must remember
that sometimes alonetime is the
best for keeping a good relationship
alive.
Lucky date: 12/5. Be prepared for
the unexpected.

Toxic 17/5-23/7
2016 was a tough year and unfortunately Toxic is entering 2017 with
only a few friends left by her side.
Toxic must put a lot of effort into
nursing the relationships she´s got
20

left and not let the sorrow for lost
times get to her. Big parts of the
past year´s struggles were due to
her own actions and the only thing
she can do now is to learn from the
past and make sure her mistakes
isn’t repeated.
Lucky date: 13/9. Seize the day and
let yourself free (but make sure
you do it when no one is around to
avoid disaster).

Harm 24/7-30/9
Harm has a lucky year ahead of
her personally, but unfortunately
at the cost of a lot of struggles for
her family and friends. People in
her closest surroundings will suffer
a tough year with illnesses, but
whether this is because of Harm
herself is hard to tell. Maybe she
will do best in keeping her distance to make the recovery quick and
painless for her family. She will
benefit from putting that extra time
into self-care and self-development.
Maybe read a book about not hurting people that cross her path?
Lucky date: 24/12. Someone special
will enter your life.
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Someone asks about a party next
week
And I´m really struggling not to
freak
Hazardous 1/10-4/1
I don’t have time, so stressed out
Wherever Hazardous goes she will
Should be studying, but filled up
cause trouble this year so maybe
with doubt
just lock herself in a tower and wait Want to run away, but unsure where
for a prince in shining armor? If
to
this isn’t part of Hazardous plan,
Maybe just go to bed, blaming the
maybe just being careful will do
flu
the trick. If she makes sure not
So I put down some words, writing
putting herself or the people she
a rhyme
loves in any risky situations, this
Procrastinating til after bedtime
year can turn out to be the best year People say the struggle is worth it
of her life. But participating in any
all
activities that includes any kind of
But what if I don’t make it, what if
equipment, speed or other adventu- I fall
rous things the year might take an
Is the view from the top really that
unexpected turn.
great
Lucky date: 18/5. Embrace the
Someone assure me, I´m losing my
feeling of being alone and not do
faith
anything. ´
But if I give up I will never have a
clue
Jenny Karlsson If the sky from the top is really that
Journalist blue
So I open my books, clear my head
once more
Getting ready to fight, I´m gonna
win this war
Struggling to keep my mind nice
Jenny Karlsson
and clear
Journalist
Have to make plans for my future
career

Rim II
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arrangerats var fjärdee år. Senaste
gången Lundakarnevalen arrangerades var 2014. Då hade Karnevalen
5 000 ideellt aktiva och 400 000
besökare.

Ett år till Lundakarnevalen

Om man där efter läser i sektionens Reglemente står det ”Karnevalgrupp*. Väljs vart fjärde år,
på Vårterminsmötet året innan
Lundakarnevalen äger rum”. Nästa
Lundakarneval är 2018 och dessa
kommer väljas på Vårterminsmötet
i år.

Logga Lundakarnevalen
Lundakarnevalen, ett mytomspunnet event som inträffar var fjärde
år. Som inflyttad Lundabo hör man
karnevalen talas om i ordalag som
”Du kommer stå SÅ mycket i kö!”
och ”Det var det roligaste jag någon
sin gjort!”, oftast i kombination
med varandra. Men teknologminnet
är kort, så mer än så får man sällan
veta.
Enligt Wikipedia har Lundakarnevalen rötter ända tillbaka till 1849
då Smålands nation tågade genom
Lund ut till Lilla Råby utklädda till
ett bondbröllop. Karnevalen har arrangerats med varierande periodicitet men sedan 1946 har Karnevalen
22

För att veta vad Karnevalsgruppen
egentligen är och gör, fråga närmsta
Valberedningsledarmot.
* ej att förväxla med karnevalskommitteen
Linnéa Petersson
Valberedningsledarmot

Affisch för Lundakarnevalen 2014
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oss. Det vill säga ljus som färdas i
299 792 458 m/s. Låt avståndet det
handlar om sjunka in lite.

Livet, Universum
och Allting
Har du någonsin legat på en äng,
tittandes upp på stjärnorna och
funderat på om det finns någon
annan där ute som tittar på en för
dig främmande stjärnhimmel och
frågar samma sak? Har du någonsin
tittat på Venus klara sken tidigt på
kvällen och känt hur vår närmsta
grannplanet är så nära, men ändå så
långt bort (cirka 40 miljoner kilometer långt bort)?
När man tittar på stjärnorna är det
svårt att inte bli fascinerad över
universums fantastiskt enorma
storlek. Runt vår sol kretsar det åtta
planeter (RIP Pluto) samt diverse
asteroider. Föreställ dig att det finns
nästan lika många planeter kring
varje stjärna du ser där i natthimlen.
Tänk dig att varje stjärna ligger i en
galax, och att varje galax innehåller
flera miljoner, om inte miljarder,
stjärnor. Tänk dig att det i sin tur
finns flera miljontal galaxer. Galaxer som ligger så långt bort så att
vi inte ens kan observera dem, för
att ljuset inte har hunnit färdas till
23

När man ligger där på ängen är
det lätt att fyllas med en känsla av
skräckblandad förtjusning. Det må
vara väldigt vackert, men det ger en
också insikten i hur liten man som
människa faktiskt är, i detta enorma
virrvarr av himlakroppar. Det är lätt
att känna sig obetydlig och ifrågasätta meningen med livet, universum och allting.
Om denna sorgsna tanke skulle fylla
ditt huvud finns det ändå glädje att
finna. I ett så enormt universum
spelar det ingen roll att den senaste
tentan inte gick som du önskat. Det
gör inte så mycket att du tappade
ditt frukostägg på golvet när du
skulle lägga det i kastrullen för att
koka. Det är okej. I ett så stort universum är det trivialt.
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Har du någonsin legat på en äng,
tittandes upp på stjärnorna och
funderat på om det finns någon annan där ute som tittar på en för dig
främmande stjärnhimmel och frågar
samma sak? Om du svarar nej på
denna fråga, stanna upp nästa gång
det är stjärnklart och titta upp på
stjärnorna. Njut av stillheten. Njut
av det vackra. Njut av livet.
Manfred Klug
Sekreterare 2017

A mole of chemical
poetry

The properties of iron
Are beautiful and strange
A metal, cold and hard and black
Turned rusty in the rain
A trans-substantiation
Of element and tears
And who’s to say our heart’s decay
Won’t change in coming years?
For in the darkest places
Are kindled roots and leaf
If iron can transform again
Perhaps so too can grief
Viktor Halldén
24

Rim III

Är det nu du ger upp på mig och
allt vi haft
Är det nu jag går hem dränerad på
kraft
Är det nu vi båda går iväg var och
en för sig
Är det nu Det inte finns något mer
dig och mig
Är det nu jag börjar tänka på dagar
utan oss
Är det nu jag känner hur saker sakta
rycks loss
Är det nu vår framtid helt slutar att
finnas
Är det nu allt vi hade knappt längre
går att minnas
Är det imorgon vi inte längre finns
kvar
Är det här verkligen ditt slutgiltiga
svar
Är det till veckan vi inte längre
säger hej
Är det nästa månad jag ser dig med
ny tjej
Är det vår framtid som nu slutar
finnas till
Är det det här vi bestämt, är det det
här vi vill?
Jenny Karlsson
Journalist
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Max Viklund
Journalist
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