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Kära läsare,
i handen håller du 2019 års tredje Druiden. Som vår framsida avslöjar är denna upplagas tema Nollning. Att välja detta tema resulterade
i flera problem (läs: möjligheter), där det främsta var att Nollningen
2019 hände, eftersom det stjäl en del tid. Det var likaledes en stor
gåva till alla som behövde ett stycke inspiration. Om jag till exempel
hade velat skriva om en stor seger hade jag plockat fram Cheer. Om
jag i stället velat skriva om ett stort misslyckande hade jag skrivit om
Andrés stoneface (eller frånvaro av) på StadsKringWandringen. Om
jag ville göra ett test hade jag testat alla pHaddergrupper och sedan
delat ut poäng baserat på tveksamma värderingar, oklara spelregler
och riggade domslut. Säg att jag hade velat utnämna den bästa nollan. Det hade jag inte gjort för det vore olämpligt. Möjligheterna är
ändliga!
Nåväl. Det är vår förhoppning att detta ska kunna bli ytterligare en
kul grej från Nollningen 2019, och om ni får lika mycket glädje av
att läsa tidningen som vi fick av att göra den så skulle det göra mig
väldigt glad.
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Simon Enbom B17
Redacteur 2019

Fråga InfU
Nollningen anses ju av många vara höjdpunkten på året, och det är inte ovanligt att höra även de
mest gamla och dryga minnas tillbaka till sin första sittning eller första sjøn Sjøn-dopp. Men alla
dem där bra minnena från Nollningen har man ju hört så många gånger, så för att skapa en frisk
fläkt i nyhetsflödet frågar vi oss nu;

Vilket är ditt sämsta Nollningsminne?

Hannah Viklund
Informationsmästare

Malin Strandmark
Photograph

Henrik Östberg
Regisseur

Som Nolla var Monumentmålningen en av de häftigaste händelserna under
första veckan; jag menar,
vem gillar inte att springa
som en galning över campus med färg i händerna
och kladda runt? Att som
pHadder året efter sitta och
skrapa bort färg från asfalten med en tom ölburk till
klockan 10 en söndagskväll
var dock inte en riktigt lika
härlig upplevelse (jag talar
till er K- & B18). Jag skulle
ljuga om jag sa att jag inte
gillade mina Nollor lite
mindre efter det.

Nollesjukan! Jag hoppade bl.a. över förra årets
Draggning för att jag
kände att jag var på väg att
bli sjuk och verkligen inte
ville missa FlyING eftersom det var det uppdraget
jag var med i. När alla andra var i Helsingborg på
FlyING låg jag i alla fall
hemma med hög feber...

Att efter Kostymeraden
(Masqueraden), somna
på tåget mot Malmö och
vakna upp på Kastrup
klockan 5 på morgonen.
Iförd underställ med
flamingomönstrade badbyxor utanpå samt halvt
utsmetat clownsmink i
ansiktet. (Om ni inte har
gissat det redan så var vårt
tema “torra dykare på
cirkus”). Sorgligt nog var
det inte första gången jag
vaknade i Danmark under
Nollningen…
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Robert Hansen Jagrelius
Da Vinci

Melker Axelsson
Journalist

Erik Robertsson
Journalist

Hålla modet uppe under
otrolig sjukdom, bakishet
och sömnbrist som pHøs
på FlyING 2018 när man
skulle valla en jävla massa
Nollor till Helsingborgs
skummaste kvarter.

Jag var “hemlös” under
större delen av min Nollning 2017, och jag missade
ÖverpHøsstafetten därför
att jag var på boendelotteri
på Malmös.

Att vi inte vann FlyING
2018 när jag var UppdragspHadder trots att
vårt bidrag var bäst. Fortfarande stolt. Och ledsen.

Simon Enbom
Redacteur
När jag vid min första interaktion som pHusknolla
hälsade med mitt riktiga
namn. Choke.

Alma Hammar
Arkivarie
ft. Elias
Carlssons
näsa

Vilma Medin
Journalist
Att den enda bilden på
hemsidan från förra årets
Nollning som jag är med
på ser det ut som att jag
bara har hår på ena sidan
av huvudet. Bildbevis: se
ovan.

Lovisa Persson
Journalist
Att tillbringa en sittning
huttrandes i dyngblöta
kläder efter att ha kämpat
genom en regnstorm till
Lophtet

Att i endast fullmånens och mobilficklampans ljus leta efter och
plocka upp pompomplasten som spridits över hela St. Hans efter
Nollefredagen. Detta tog timmar och ledde nästan till att samtliga
- øverstar, amiral och general - tappade lusten att slutföra Nollningen. Vi vill till nästa år starta en kampanj för att antingen förbjuda
pompoms (sorry Cheer) eller se till att Kåren sponsrar inköp av
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biologiskt nedbrytbara
pompoms för att undvika att kommande
øverstar själva bryts ner :)))))
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Tokig i
Nollning?
Det är något med Nollningen
som gör den till en alldeles speciell period i ditt liv. Intensiva,
rätt märkliga dagar som plötsligt
kommer till ett slut och då så var
det dags att komma igång med
resten av livet som varit på standby i en månad. Det enda som
återstår är en långsamt växande
hög av räkneuppgifter, smutstvätt och blåsta näsdukar från den
fruktade nollesjukan. De allra
flesta är dragna mellan lättnad
och besvikelse.

Andra tar det ytterligare ett steg
längre och går med i pHøset.
För visst gillade de nollningen så
mycket att de bara måste få vara
en mycket större del av den! Vem
vill inte gå runt i frack och snygga brillor alla dagar i veckan?
Men det finns även andra vägar
att gå om du precis som dem,
som oss, inte har fått nog av
Nollningen ännu. Varför inte gå
med i en annan Sektion? Druiden har intervjuat flera studenter
som av olika anledningar bytt
program och testat att vara Nolla
en gång till.

Vad händer nu? För vissa är
Nollningen en sådan självklar
högtid att de söker pHadder
inför nästa år för att igen få
chansen att dansa i spontana
flashmobs och ta ett (icke-)uppfriskande dopp i sjøn Sjøn med
alla nya studenter.
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Frida Knutsson
pluggar Bioteknik, B18
Läste ett år INDEK, I17
Favoritfärg

Skulle vilja svara gult, men det är ju faktiskt inte
alls snyggt... Så får bli blå.
Vad fick dig att byta program?
- Jag trivdes väldigt bra med min klass och Sektionen, dessutom var alla
event/sittningar väldigt väl organiserade. Jag tyckte även det var roligt
att I-sek har många utskott att engagera sig i, samt att hela Sektionen
jobbar nära näringslivet. För mig var kurserna det avgörande beslutet för
att byta program. Jag kände att jag var mer intresserad av biologi än vad
ekonomi-ämnena lockade mig. Då jag läst naturvetenskap på gymnasiet, kände jag att jag gärna ville testa något nytt, och varför inte då något
ekonomirelaterat?
Det visade sig att det inte passade mig… och det är väl charmen med
livet. Testa och lära sig nya saker. Jag hade dessutom bioteknik som
mitt andrahandsval när jag sökte till universitet, så tankarna på att läsa
bioteknik fanns faktiskt redan från början. Jag saknade även den mer
praktiska biten på Industriell Ekonomi… trodde aldrig där och då att jag
skulle erkänna att jag saknade att laborera.
Vad är det bästa med din nya Sektion?
- K-sektionen är som en enda stor familj och välkomnande på alla möjliga sätt. Jag upplever det verkligen som att alla som vill engagera sig på
något vis har möjlighet att få göra detta. Det finns alla slags poster, små
till stora och utbudet är stort. Det är dock inte bara antal utskott som gör
en Sektion bra, utan för mig spelar människorna en större roll. Människorna på K-sektionen är drivna, genuina, respektfulla och roliga.
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Vad saknar du med din gamla?
- I-sektionen har väldigt bra kontakt med olika företag och jobbar tidigt
med att studenterna ska skapa kontakter. Jag saknar också att I-sektionen
jobbade mycket med case och hur man jobbar tillsammans och effektivt
för att lösa dessa. På I-sektionen finns något som kallas för Mentorsgruppen där man som ny student får en mentor som kan bolla tankar med.
Ett roligt koncept! Det är synd att K-sektionen inte har ett utskott som
jobbar med innovation.
Vilket är ditt bäst minne från Nollningen?
Jag skulle nog säga att få hänga och lära känna människorna i min pHaddergrupp. Känslan att skriva spex i sista sekund, att hets-köpa utrustning
till Masqueraden, sy på sina första märken på ouvven och lära sig svansen
på Spritbolaget.
Om du var med i Nollningen igen, vilka skillnader
lade du märke till?
- I-sektionen hade träff med alla tjejer precis innan Nollningen började.
I-sektionen har en sittning som kallas för I<3M där tjejer från I och M
har sittning tillsammans (och killar från M och I tillsammans). Men upplever att K-sektionen har fler sittningar med andra sektioner. Olika
syn på alkohol, K-sektionen har ingen
ritual kring ouvvepåtagning.
Och slutligen.... vem gör
Nollningen bäst?
K-sektionens Nollning >
I-sektionens Nollning

7

Anton Kvarnbäck
pluggar Eko, W19
Läste ett år Bioteknik, B18
Favoritfärg

Ingen kommentar.
Vad fick dig att byta program?
- Jag kände väl helt enkelt att jag inte brann för bioteknik eller kemi. Då
kändes fem år väldigt långt...
Vad är det bästa med din nya Sektion?
- Att den är mysig. Och liten. Och att det finns galna mängder hummus
på studiekWällarna.
Vad saknar du med din gamla?
Peppen. Den taggade gula massan - sånt kan ju faktiskt vara lite kul. Annars framförallt alla mina goda kamrater.
Vilket är ditt bäst minne från Nollningen?
Hehe. Får jag välja vilken Nollning jag vill? Bästa och bästa, men
pHøs-Roberts prestation under Sjungboksinsångnigen kommer jag sent
att glömma. Den som vet den vet.
Om du var med i Nollningen igen, vilka skillnader
lade du märke till?
Att W är en mindre sektion. Mer hummus, men annars mindre.
Och slutligen.... vem gör Nollningen bäst?
W-sektionen gör bäst hummus, men den första Nollningen är ju naturligt
lite mer speciell. Nu kände jag mig både som Nolla och gammal-och-dryg
#identitetskris.
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Frida Takman
pluggar Infocom, C19
Läste ett år Elektro, E18
Favoritfärg
Gult!

Vad fick dig att byta program?
- Jag var inte jättenöjd med elektronikkursen, men däremot tyckte jag
programmering var superkul! Så efter att ha läst igenom alla kursplaner
igen så verkade InfoCom härligt!
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Vad är det bästa med din nya Sektion?
- Att kurserna äntligen är intressanta och roliga, och att jag får vara kvar i
E-huset!
Vad saknar du med din gamla?
- Alla mina gamla klasskompisar som jag inte hinner se lika ofta som
tidigare. Och könsfördelningen är bättre på E-sektionen.
Vilket är ditt bästa minne från Nollningen?
- Mitt bästa minne från förra Nollningen var när jag första gången
fick se ”storbandet” med alla olika blåsinstrument som spelar i typ en
halvtimme varje gång! Mitt bästa minne från detta år är bacKWarDs,
superkul sittning!
Om du var med i Nollningen igen, vilka skillnader
lade du märke till?
- Jag har inte längre ett Phøs som spexar, nu har jag Staben som gycklar.
Man har också fått se mycket utav Pepparna (som är grymma på att gyckla). Samt mycket fler skämt om gaming (som jag aldrig förstår)
på denna Nollning. Jag har dock lärt mig att
spendera mina dagar i en lila Cheps!
Och slutligen.... vem gör
Nollningen bäst?
- Det kommer jag aldrig våga
svara på! Båda Sektionerna gör
det toppenbra!
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Hannah Tollander
pluggar Maskin, M18
Läste ett år Kemi, K17
Favoritfärg
Blå!

Vad fick dig att byta program?
- Kemiteknik kändes helt enkelt inte rätt för mig.
Vad är det bästa med din nya Sektion?
- Det finns så mycket som man kan vara engagerad inom. Man kan alltid
hitta något som passar en själv och man kan vara engagerad så mycket
eller så lite som man känner för.
Vad saknar du med din gamla?
- Jag hann aldrig vara så aktiv inom K-sektionen to be honest, men den
kändes som en bra Sektion. Precis som M-sektionen så fanns möjligheten
att vara aktiv och engagerad om man ville det. Det som jag i så fall saknar
mest är de personer på Sektionen som jag lärt känna och som jag inte
träffar så ofta längre.
Vilket är ditt bäst minne från Nollningen?
- Jag och tre andra gick från ena till andra sidan stan i fullständigt åskregn.
Det slutade med att vi fastnade på Gott och Nära med varsin pizza och
väldigt blöta ouvvar. Kanske inte så roligt just då, men ganska kul såhär i
efterhand.
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Om du var med i Nollningen igen, vilka skillnader
lade du märke till?
- På något sätt så kändes M-nollningen mycket mer intensiv än
K-nollningen. Samtidigt så är ju M-nollningen kortare så det kanske beror på det. Eller så har
jag bara glömt bort att K-nollningen var
intensiv också...
Och slutligen.... vem gör Nollningen bäst?
- Det har varit två olika typer av
Nollningar, och ingen har egentligen
varit bättre än den andra. De har bara
varit olika.

Jonathan Gustafsson
pluggar Maskin, M18
Läste ett år Kemi, K17
Favoritfärg
Alla!

Vad fick dig att byta program?
- Det enkla svaret är kurserna. De passade mig bättre än de på Kemi.
Vad är det bästa med din nya Sektion?
- Vännerna.
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Vad saknar du med din gamla?
- Vännerna.
Vilket är ditt bäst minne från Nollningen?
- Bästa minnet från Nollningen är första gången vi målade kiosken på K.
Väldigt udda grej att göra och första gången jag fick smak på den konstiga bubbla som är LTH.
Om du var med i Nollningen igen, vilka skillnader
lade du märke till?
- Förutom att vissa evenemang såklart var annorlunda så var det ytterst
lite skillnad. Färgen var annorlunda, kulturen ungefär likadan. (Dock innebär M-huset mycket större frihet...)
Och slutligen.... vem gör Nollningen bäst?
- Bådas var bra men M-sektionens Nollning 2019 var nog fetast.
Lovisa Persson B17
Journalist 2019

13

Teknologkårens militära
Hemlighet
- exklusiv intervju med nolleøverste Alma Fahlén Hammar
I det dunkla ljuset av en fotogenlampa sitter åtta uniformklädda figurer runt ett bord i Kårhuset. Ovanpå bordet, täckt av damm som fallit
från taket när bomberna skakar huset,
ligger deras planer för Nollningen.
Åtminstone tror jag att det är så det går till
när Nolleøverstarna träffas tillsammans
med sin general och amiral och planerar sina nästkommande strategiska drag
som Nollningens organisatörer. Men
jag måste erkänna att mycket om dessa
mäktiga militärer, Nollningens högsta
ansvariga, är okänt för mig. I en sällsynt intervju träffar jag en av øverstarna
– K-sektionens Alma Fahlén Hammar.

väl sagt att jag var lite sugen att söka
på vanligt sätt, men gjorde aldrig det.
Sen fick jag ett mail, och då blev det
så ändå! Kanske bäst om jag inte outar personen som nominerade mig.

“Keep your friends close

but your enemies closer”
Så högt som hon är uppsatt borde Alma
sitta inne på mycket hemligstämplad
information – inte konstigt att hon vill
undanhålla vissa detaljer. Jag distraherar henne med en smickrande fråga innan jag anfaller hennes flank med
de tuffare frågorna. Då kommer hon
säkerligen KROSSAS! … Ursäkta mig.

I sin flamingoinspirerade uniform kan
hon (likt Hannibal) dyka upp var som
helst, för att sedan (olikt Hannibal)
snabbt flyga iväg – till nästa slagfält antar
jag. Som nattansvarig øverste gäller det
att både vara snabb och taktisk. Jag vill få
reda på så mycket som möjligt om hennes
roll och hur det är att vara del av
Teknologkårens militära gren.

Vilken var din mest framgångsrika operation under Nollningen?
Jag var nattøverste, så kvällsevenemang
var min grej, t.ex. pHadderkickoffen
och S-festen (som är min bebis). Sen
har jag haft lite jobbaransvar och spexansvar. Nollefredagen blev riktigt bra!
Det var ingen som kunde säga att de
inte såg nånting under Cheer, även om
solen gick ner. Den enorma backen i
St. Hans blev som världens amfiteater.

Hur blir man øverste?
Måste man ha tjänstgjort
utomlands?
Det gäller att ha kontakter, hehe! Nej, jag blev
nominerad faktiskt. Jag hade
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Slingriga svar från øversten; hon berättade ju inte ens hur många som togs
som krigsfångar. Jag inser att jag är
tvungen att måla in henne i ett hörn,
som Xerxes gjorde mot de 300 spartanerna vid Thermopyle. Det lätta
kulhaglets
frågor
måste
bytas ut mot ett taktfast bombardemang av grävande journalistik.
Hur ser du på risken för att Nollegeneralen ska genomföra en statskupp
mot den folkvalde Kårordföranden?
Båda kommer ju från W-sektionen, så
de är redan bundis liksom. Så om inte
de kör taktiken “keep your friends close
but your enemies closer” genom att vara
med i samma Sektion så kanske de redan
är i maskopi med varandra. Eko tar över.

Namn: Alma Fahlén Hammar
Ålder: 22
Befattning: Nolleøverste
Favorit-stridsvagn: Rosa

“Eko tar över”

Kära läsare, nu när ni fått en inblick i
hur Nolleøverstarnas arbete går till och
även fått veta first-hand om W-sektionens planer, vädjar jag till er att hålla er
säkra under de stundande våldsamheterna. Samla på er all nödvändig utrustning som inte kommer gå att få tag i om
W-sek inför undantagstillstånd, såsom
wienerkorv, engångsbestick och flygbiljetter. Om ni ursäktar tänker jag gå och
förbereda mitt närmaste skyddsrum för
när det stora skräckWäldet kommer.

Fullträff! W-sektionen är den sista Sektionen man skulle vänta sig en statskupp
av, vilket förstås gör dem till den bästa Sektionen att planera en sådan. Jag
bestämmer mig för att hastigt avbryta
mina frågor, retirera från intervjun och
rapportera till Druiden. En sista fråga
får fungera som rökridå för att täcka mig.
Kan du berätta lite om era uniformer?
Våra outfits, menar du? Jag tyckte ju
från början att vi skulle ha hawaiiskjortor och bucket hats, men det var inte
riktigt någon som nappade på det. Så
vi har outfits med tropiska djur istället.
Jag är flamingo, Fredric som är general är fisk, och de andra är bl.a. tiger,
groda, lemur... Men hallå vart ska du?!

Och för säkerhets skull: Länge leve el
Generalissimo Fredric, vår befriare!
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Melker Axelsson K17
Journalist 2019

InfU (Vilma)
Testar

P luggställen
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Himlen

Omdöme: En äkta KC-klassiker. Oftast tyst. Oftast fullt. Centralt
belägen och har därför nära till det mesta. Det finns även möjlighet att
välja mellan olika typer av bord. Stort bord med flera stolar om du vill
plugga med dina kompisar, eller om du föredrar att läsa själv: ett enskilt bord med träskivor som avskärmningar på sidorna för att riktigt
understryka att du inte vill interagera med någon.
I mitten av lokalen kan det kännas något klaustrofobiskt eftersom den
höga männskotätheten i kombination med låg fönsterfrekvens och
friskluftsflöde utmynnar i en känsla av att befinna sig i en stängd låda.
Eller på UtEDischot fast utan musik och utan att ha kul.
Pryl för att maximera pluggeffekt: Som tidigare nämnts är det oftast
tyst men det har inträffat att främmande folk från andra Sektioner har
infiltrerat Himlen och inte verkar känna vissa regler, t.ex. att det ska
vara en låg ljudvolym. I dessa svåra tider kan öronproppar eller ett par
bra noise cancelling hörlurar vara en riktig räddare.
Betyg:
Mysighet: * i mitten,
*** på sidorna där det finns
fönster
Produktivitet: ***
Hets för att få plats: ***
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tysta
lässalen
Omdöme: När ryktet om en tyst lässal på KC uppkom tänkte iallafall jag lite föraktfullt att ”Haha, spännande att se hur tyst den blir”
men detta har jag verkligen fått tillbakakaka för. Det slitna uttrycket
att man kan höra en knappnål falla måste ändå upprepas eftersom
det stämmer. Tystnaden är så påfallande att man ibland frågar sig
själv om man kanske andas lite för högt just nu. Bra för läskurser
och ämnen som kräver full fokus. Undvik i ämnen där du behöver
diskutera med andra.
Pryl för att maximera
pluggeffekt: Det är ett välventilerat rum så om du är en frusen
person, ta med en tjocktröja. Det
vore ju tråkigt om ljudet från dina
hackande tänder skulle störa ditt
djupa fokus.
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Betyg
Mysighet: **
Produktivitet: ****
Hets för att få plats: **

Gallien

Omdöme: Vissa dagar orkar
man bara inte med alla arga lappar i vissa studieutrymmen, som i
caps lock ilsket förkunnar att det
är förbjudet att prata, äta, dricka och annat som man ju gillar att göra.
Man har behovet av en soligare, mer inbjudande plats där man märker av mänskligheten och det inte finns så mycket regler (inom rimliga
gränser), mer än att du måste ta av din labbrock innan du går in.
En sådan typ av plats är allas vårt favoritlunchrum, Gallien. Om du är
en disciplinerad människa som kan behålla hyfsat fokus trots att det är
lite småprat och rörelse runt dig är Gallien platsen för dig.
Stort, öppet, inte ensamt, och möjlighet att värma lunchen innan microkön börjar. Om du däremot är lättdistraherad kan Galliens många
freselser rikta ett svidande knytnävsslag mot dina studieresultat. Att
stå emot närheten till kylskåp och trevliga pratglada människor var
nog Asterix trettonde stordåd som tyvärr råkade klippas bort i filmen.
Pryl för att maximera pluggeffekt: Eftersom du är så nära vattenkokare och kylskåp, är en energikick i form av en fikapaus ingen tidstjuv. Ta med te eller snabbkaffe för att låta pluggflowet surfa på
koffeinkicken genom hela dagen.
Betyg
Mysighet: ****
Produktivitet: **
Hets för att få plats: *
19

Omdöme: Med perfekt utsikt över
sjøn Sjøn ligger Matteannexet. En
powerbank för D- vitaminförrådet då den totala fönsterarean långt
överskrider arean övrig fasad. Ljudnivån ligger på en bekväm nivå, absolut inte ljudlöst, men där ljudet
begränsats till ett dämpat småprat som de flesta inte störs av. Det kan
ju också vara skönt att då och då vista sig i miljöer med folk som inte
pluggar samma som en själv. Det kan vara befriande att mitt i den
värsta tentastressen, när man sitter och svettas över matten, tjuvlyssna
på de som sitter vid bordet bredvid och höra att de kanske pratar om
affärsjuridik eller något annat som inte har med matte att göra.

Matteannexet

Det är dock ingen studieplats för morgontrötta då den omåtttliga
populäriteten gör att betydelsen av att börja tidigt, som för de flesta
anses vara runt 8, bör omvärderas. Om ledigt bord önskas, gå dit så
tidigt som LU-kortets access tillåter.
Pryl för att maximera pluggeffekt: Ta med en kompis som kan
vakta din stol när du ska gå på toa. Från hyenor som otåligt cirkulerar
runt i annexet i jakt på övergivna platser.

Betyg
Mysighet: ***
Bild saknas p.g.a. fullt
Matteannex vid fototillfälle.

Produktivitet: ****
Hets för att få plats: *****
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Hemma
Omdöme: Att plugga hemma är ett minfält. Kylskåp, säng, roligare
saker att läsa och tv eller dator som lockar med ett avsnitt av din favoritserie är bara några av de prövningar som hemmet erbjuder. Många har försökt - få lyckats. Det finns ett mantra som lyder ”Ta inte
med dig jobbet hem”.
Sensmoralen är nog att man inte ska låta sin jobbstress sippra ut i sitt
privatliv. Men jag tror ändå att det dolda budskapet är att anledningen
till att man inte ska ta med sig jobbet hem är att jobbet då inte blir
gjort.
Pryl för att maximera
pluggeffekt: Inga materiella
ting kan rädda situationen.

Betyg
Mysighet: ******
Produktivitet:
Hets för att få plats:*
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Vilma Medin B17
Journalist 2019

Djupdykning
i Arkivet
(& Sjøn)
Året var 1967. Kanske hade Sverige precis ställt om till högertrafik, kanske var
Olof Palme en rising star, kanske hade “the Summer of Love” precis övergått i
höst men vem brydde sig? Det var sjøn Sjøn. Det var Regattan. Denna uråldriga
tradition, detta sjöslag som ett eko ifrån tiden då flottor och armador dundrade
fram över de sju haven. Och Sjøn! Lika pur då som nu, omöjlig att bada i utan
dra på sig dubbelsidig lunginflammation.
Häng med, nu dyker vi!

Alma Hammar B17
Arkivarie 2019
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Här kan man alltså se att det var förmodligen M-sektionen som vann året innan, då ett av
prisen för att man vann Regattan var att ön bytte namn till sektionens namn + ön det kommande året, alltså Mön. Kul om K vann då,24
höhö.

Lucas Werner has for two years consecutively been an International Mentor for
the K-guild. He has also been a Mission Mentor for the Lådbil and the Ballongistapult. Druiden decided to ask the veteran International Mentor about his
experiences of the Introduction.
1.

So, tell us something about yourself !

Well I’m 21 years old, and I come from Falkenberg in the Swedish province
Halland. I’m studying my third year of Biotechnology.
2.
Can you tell us the difference between an International Mentor and
a Group Mentor for only the Swedish students?
Since the International students arrive earlier, our Introduction starts roughly
one week earlier than the Introduction for the Swedish students. Another difference is that some events are reserved for Swedish students, meaning that the
International Mentors need to come up with fun activities on their own with the
Mentor Group. The main focus of the International Mentors is not to prepare
the new students on how it is to study at a university, since the International
students are familiar with this from before.
Instead, as a mentor, you slowly help the International students to integrate
into the student traditions of LTH, and you listen and explain how the cultural
atmosphere in Sweden might be different from their country of origin in order
to ease the transition to live here in Lund and also participate in the activities of
the K-guild.
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3.
What is your best Introduction
Memory and what do you think is the
best thing about the Introduction?
My best memory is FlyING 2017, during my
own Introduction. It was a great event, I had
a blast walking through Helsingborg in the
gazing sun. I also met a lot of new friendly
people from other Guilds, and the After Party was the best I ever been to.
The best thing is to help new people become
integrated into the culture of LTH, meet
new people from all over Sweden, and the
world, and share the memories we have at
different events.
4.
Was there something you missed
during the Introduction this year?
For my taste, there were too few Introduction dances.
5.
Nice! So do you have a favorite Introduction dance from this Introduction?
I really enjoyed the Introduction dance of the V-guild. The song to the Introduction dance is “Hey Baby”, and the artist is Tungevaag & Raaban.
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Erik Robertsson K17
Journalist 2019

Quiz

-Vilket pHøs är du?
A.
		
		
B.
C.
D.
		
E.
F.

Hur spenderar du helst en ledig kväll?

Efter jag har färgsorterat alla mina strumpor kopplar jag gärna av med
ett pussel. Känner jag mig extra äventyrlig kanske jag tillochmed tar ett
med 1000 bitar!
Framför spegeln, gråtande över min sorgsna mustasch.
På gymmet såklart, need the gains! Och nej, jag överkompenserar inte.
En mysig dejt på korvmojjen. Kanske även spelar en snutt på min kazoo
för att höja stämningen.
Hemma, jag får inte vara ute längre än klockan 8 för mamma.
Konsert med Fricky

Om du vore en karaktär i Harry Potter, vem skulle du vara då?

A.
Molly Weasley
B.
Hagrid
C.
Malfoy
D.
Harry Potter är sååå 2010, jag vill hellre vara en karaktär i en lågbudget
		hipster-film
E.
En enhörning, för de är fina
F.
Dobby

Vart går din drömsemester?

A.
Jag har alltid velat bestiga ett berg, så Sankt Hans backar är ju den
		perfekta destinationen!
B.
En äventyrlig campingtur på liv och död i Borgarparken. Se upp för galna
		
studenter med tenta-ångest!
C.
Segelsemester på sjøn Sjøn!
D.
Jag vill känna storstadspulsen, så Gallien under lunchtid är perfekt!
E.
Semester? Varför skulle man någonsin vilja lämna KC?
F.
En exotisk safari till andra sidan spårvagnsvägen. Har man tur kanske
		
man får se en maskinare eller rent av en D-are som vågat sig ut i
		
ljuset.
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A.
B.
C.
D.
		
E.
F.
		

A.
B.
C.
D.
		
E.
F.
		

Vad har du i din matlåda?

Något med mycket lök i. Kanske faktiskt bara lök.
Knaperstekta hönsäggstockar.
Något väldigt komplicerat som får mängder av imponerade blickar.
Varmkorv, grillkorv, prinskorv, falukorv, hackkorv, röd korv, tysk korv, lång
korv, kort korv, smal korv, tjock korv, tjurkorv, din korv ;)
Två hårdkokta ägg.
Inget slår hederliga, gamla (utgångna) puds som legat utanför kylskåpet
ett par veckor.

Vad står det i din Tinder-bio?

Vem behöver Tinder? Alla vet ju att kärlek börjar på K.
Våra barn kommer inte bli skalliga innan 30.
Du kan kalla mig Nakna Kocken.
Som det musikaliska geni jag är föredrar jag att kommunicera med 		
song lyrics så ska vi lunka hem så småningom?
Vill du ha någon ull? För jag har hela säcken full.
Gillar role play med svarta frackar och hård röst. Bonus om du har
solglasögon på dig.
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Flest A: Linnea
Precis som øverpHøset tycker du bäst om en lugn kväll
hemma, men du är alltid redo att hjälpa till om det behövs.
Vissa kan bli lurade av ditt små-tantiga sätt, men du vet
att du är bäst på fest när det gäller!

Flest B: Erik
Grattis! Du är mest lik pHøs Azoth! Precis som Erik är du
alltid redo att stämma upp i sång och spex, och när andra
människor står och gungar håglöst fram och tillbaka på
dansgolvet är du den som gör succé med dem senaste
Nolledanserna!
Flest C: David
Du är mest lik pHøsets egen gourmand! Likt David gillar du
att njuta av livet och du gör det helst med en räkmacka (från
Bästkusten såklart) i ena handen och ett glas vin i andra.

Flest D: Carl
Precis som Carl kan du ibland vid första anblick uppfattas
som en dryg storstadsbo, men så fort folk lär känna dig inser alla vilken underbar person du är. Och rolig. Och ödmjuk.

Flest E: André
Du är mest lik pHøsets minsting André! Alla grupper behöver en Baby Spice för att dra ner medelåldern i gruppen
lite grann och göra den sådär ”hipp” som ungdomarna idag
gillar.
Flest F: Gabrielle
Grattis, du är mest lik pHøs Aqua Aura, jag menar Regia!
Precis som Gabrielle är du den som ser till att alla
trivs och har det bra, även när regnet öser ner och
pudden är slut!
Konstruerat av:
Hannah Viklund B17
Informationsmästare 2019

29

30

