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Ingen tidning utan redaktion! Här är hjältarna som ligger bakom detta nummer 
av Pålsjö Ängsblad. 

Nu tändas tusen juleljus
I vårat fina Lund
Och tusen tusen Ängsblad bjuds
På campus kårblå grund
 
Och över stad och Lund ikväll
Slipp Postnords slöa bud
För född är julbilagan nu
Din frälsare och Gud
 
Du stjärna som har hittat den
Låt våra milda ord
Få lysa in med hopp om frid
På varje pluggskrivbord
 
I varje grupprum kallt och mörkt
Sänd du en stråle blid
En stråle genom spalt och lins
Med hopp att tomten finns

Pålsjöredaktionen

Nu
 tä

nd
as

 tu
se

n.
..

Signad, precis som juletiden:
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Ida Jag älskar att träffa 
människor men ibland kan 
jag känna mig lite som den 
jobbiga parapapapapapapa-
fågeln i Kalle Anka. Som 
när jag går runt och delar 
ut tidningar med mig själv 
på omslaget till allt och alla, 
men jag hoppas såklart att 
ni diggar tidningen och 
förlåter mig! 

 

Stefan Min själsfrände är nog tomten som 
målar schackbrädor med schackmönstrad målarfärg.

Emma Piff! Jag älskar 
julen och speciellt julgranar. 
Det händer att jag retas med 
mina syskon vid jul, men det 
brukar sluta med att vi blir 
sams.

Moa Jag har en väldigt låg smärttröskel som tjuren 
Ferdinand (han överreagerade ganska starkt när han 
satte sig på ett bi) men framförallt ser jag mig själv 
som en livsnjutare som älskar att ta det lugnt och sköta 
om mina blommor! 

Max Jag är nog en 
av nissarna i tomtens 
verkstad. Jag snickrar 
mycket och gillar att 
bygga egna julklappar 
till mina vänner. 

 

Nico I’d pick Robin Hood. Something about the 
appeal of an archer with a hood adorn by the people 
really highlights my favorite traits in people.

Fråga 
Pålsjö!
Vem i Kalle ankas jul är du 
och varför?



HEMMA HOS 

EMMA
J U L - E D I T I O N
av Emma Kullgren foto Moa Mahlberg



Trillingnöt
Märkliga jultraditioner finns det gott om. Många var be-
svikna efter trillingnötens försvinnande från Aladdin-asken 
för något år sedan. Men istället för att deppa ihop går det 
att ta saken i egna händer! Här kommer ett recept på tril-
lingnöts-praliner, som är enkla att göra själv och svåra att 

misslyckas med.

 

ingredienser
200 g mjölkchoklad

100 g hasselnötskärnor
 

Sätt ugnen på 225°C och rosta hasselnötterna i 10 min. När 
nötterna svalnat lite, gnugga bort det överflödiga skalet. 

Smält chokladen i ett vattenbad eller på låg effekt i micron. 
Häll sedan i nötterna i chokladen och rör runt så att alla 
nötter får choklad på sig. Ta en sked och fånga upp tre nötter 
i taget och klicka ut på ett bakplåtspapper. Låt sedan stelna 
och ringla över eventuellt överbliven choklad med en sked. 

 

Chokladkolasnittar
Ett annat recept som passar perfekt till jul (eller vilken an-
nan dag som helst egentligen) är de här chokladkolasnittar-
na. Om man vill lyxa till det extra kan man även smälta vit 

choklad och ringla över. Bättre än så blir det inte! 

ingredienser

100 g  rumsvarmt smör
1 dl socker

2 msk ljus sirap
2 dl vetemjöl

2 1/2 msk kakao
1 tsk vaniljsocker
1 tsk bakpulver

Sätt ugnen på 175°C. Skär smöret i bitar. Lägg smör, sirap, 
vetemjöl, kakao, vaniljsocker och bakpulver i en bunke. Ar-
beta ihop till en deg och dela sedan degen i hälften. Rulla till 
två längder på en lätt mjölad bänk och lägg sedan längderna 
på en plåt med bakplåtspapper. Platta till längderna lite och 
ställ sedan in i mitt i ugnen i 15-20 min. Låt därefter svalna 
lite och skär sedan i sneda bitar. Låt kakorna därefter svalna 

helt på plåten.

av Emma Kullgren foto Moa Mahlberg
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Tycker du att de här 
sakerna inte är så 
mycket att hänga i 
gran? 

Vi tycker att det är viktigt att hålla alla möjligheter öppna och 
därför har vi nu ordnat så att du kan hänga dem i granen om du 
vill. Klipp ut, sätt i ett snöre och överraska familjen i jul! De kan 
inte säga nej till något du klippt ut alldeles själv.
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Pålsjö
ängsblad Teknologkåren vid 

lunds tekniska högskola

Omtentaveckan

Studie
-platser
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Vad önskar du dig av Kårtomten? Fyll i 
och lämna till närmaste Kårnisse!

Kårtomten är en liten, liten, skäggig filur som bor långt in i de mörka delarna av Kårhuset som 
ingen någonsin besökt sen huset byggdes. Han har längre skägg än andra tomtar och är något 
av en definition på en tomte som spenderat lite för lång tid på en teknisk högskola. I juletider 
sprider han ljus, koffeinliknande ångor och motivation till alla studenter och har man varit snäll 

kan man till och med få igenom sina högsta önskningar. Här är vår önskelista!

Kära Kårtomten, i år önskar vi oss:

Jullov

Fler grupprum som de i V-huset

Bättre information och en tydligare hemsida

Studiemotivation 

Ett mer levande kårhus med bord i foajén 
och en inbjudande kårexpedition

Mer gratis kaffe

1.

2.

3.

4.

God jul och gott nytt år, 
detta önskar jag av min kår!
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Dörrarna öppnas

Dörrarna stängs

Middagsbuffé

Här är det vanligt att man har med sig en liten present till 

sin bordsdam eller bordsherre.

Taffeln bryts - Kaffe, punsch och dans

Taffeln bryts är ett äldre uttryck för att du nu kan släppa loss 

och strunta i bordsskick och annat som håller dig sittandes 

på stolen istället för att dansa loss.

Fyrverkerishow

Lundapyrot visar vad de går för och ger gästerna en spekta-

kulär show på tolvslaget.

Eftersläpp

Nu ska det dansas som aldrig förr. Börja 2018 på dansgolvet. 

De som förköpt eftersläppsbiljetter är varmt välkomna att 

delta på festen efter Lundapyrots fyrverkerishow.

Sexa

De som valt till sexabiljett får möjligheten att ladda ny ener-

gi under sexan med enklare mat och dryck.

17:00

17:30

18:00

22:45

00:00

00:20

01:30

Fira in 2018 med pompa och 
ståt i AF-borgen! 

 Klädkod: Högtidsdräkt m.a.o.
Balklänning, frack eller annan högtidsklädsel med akademis-

ka ordnar.

Kvällens program:
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Christmas time is usually a time of traditions and family, if you celebrate Christmas at 
all, and since it only happens once a year, very few people take the time to experience 
an alternative Christmas. However, if you are an exchange student you have the 
perfect opportunity to celebrate Christmas in a new way, and you can also share and 
inspire people to take part in your traditions.

Whether you play Christmas carols on repeat and wear a Santa hat every day or 
you don’t celebrate at all, Christmas in Sweden won’t pass by unnoticed. But what 
are these tomtenissar, yellow lussecats with controversial raisins and walking choirs? 
Here’s your ultimate guide to Swedish Christmas traditions!

Many people leave Lund on Christmas 
to celebrate with family around Sweden 
or around the world, but not all. 
Why not get together and share your 
traditions with some new people that 
are in the same situation? Or maybe 
skip Christmas and have fun with other 
things? Here are some things that are 
going on in Lund around Christmas.

Dec. 26th-30th 
Lundaspelen Handboll - Go watch the 
sport that Lund is best at: handball!
Dec. 31st 
TLTH’s New Year’s Ball in AF-borgen
Dec. 24th 
Christmas Concert in Stadshallen 

If there is snow:  Take a day trip to 
Vallåsen for some skiing! 

Many churches also have service and 
concerts on Christmas. 

Tivoli in Copenhagen is open every day 
including Christmas eve with lots of 
christmasy Christmas things to do. They 
also have a firework festival!

Take a look at vinterlund.se to find 
an activity that you like or write in a 
student facebook group to find some 
new friends to have some glögg with. 

Visit or volunteer at a christmas 
celebration for people in need of some 
food and company on christmas eve.

Lussecats and burning goats
-an ultimate guide to Christmas in Sweden

Are you staying in Lund over christmas?
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[sv] advent [en] advent
The official countdown to Christmas, ta-
king place the four Sundays before Christ-
mas: first advent, second advent, third 
advent and fourth advent. Celebrated by 
lighting one, two, three or four candles in 
an adventsljusstake and drinking glögg.

[sv] bock [en] male goat
Usually made out of hay and a great thing 
to mix up all your tomtenissar with.
See also: Gävlebocken.

[sv] Carola
A Swedish singer who has seen better years 
but every Christmas her guilty pleasure 
fans are easy to identify because they will 
queue her Christmas covers on Spotify all 
the time.

[sv]dopparedan [en]Christmas Eve

[sv]dan före dopparedan [en] the day 
before Christmas Eve

[sv] dan före dan före dopparedan [en] 
the day before the day before Christmas 
Eve
 
[sv] glögg [en] mulled wine
Hot wine with spices. A great reason to 
drink alcohol instead of tea when a cup of 
tea would probably be more appropriate. 
You put raisins and almonds in the glögg 
and then you crack your teeth trying to tap 
the bottom of your cup to get the raisins 
out when you finished the glögg but it was 
totally worth it because soaked, spongy, 
alcoholic raisins are delicious.

[sv] gävlebocken [en] the male goat of 
Gävle
Big goat made out of hay that is built in 
Gävle every year, and also burnt down 
every year. In 2016 it only saw the light of 
day for a couple of hours before the flames 
took it. From this we learn that hay is very 
flammable and that Gävle municipality 
need to spend less money on hay goats and 
more on things to do for their inhabitants.
See also: Bock.

[sv] janssons frestelse [en]janssons 
temptation
A not very tempting gratin with potatoes 
and anchovy.
Synonyms: Disappointed children thinking 
it was potato gratin.
See also: Julbord
 
[sv] julbord [en] christmas table
Buffet on Christmas Eve and also a reason 

to party every day in December by eating 
julbord with your colleagues, distant fami-
ly members, friends, enemies etc.

[sv] julkalendern [en] Christmas 
calendar
Usually refers to a TV-series for children 
from December 1st through 24th. Every 
year it’s a different story and it tends to 
create more discussion around adults than 
children. Pretty much every Swede has a 
favorite julkalender.

[sv] julmust
Soda with delicious flavour that can’t be 
described but has to be tasted. As we say 
with our most Swedish accents: “Christmas 
must is a Christmas must!”. There are 
many brands and you should be careful 
what you choose when you’re with a Swede 
because they will have strong opinions. 
The cashier might give you strange looks 
if you choose Nygårda and she’s on team 
Apotekarnes.

[sv] Jultomten [en] Santa Claus, Father 
Christmas
Man dressed in red with white beard and 
a creepy laugh. Spoiler alert: Usually your 
dad a couple of minutes after he says “Oh, 
I need to go and buy the newspaper!”.
Synonyms: Tomten.

[sv] Kalle Ankas jul [en] Donald Duck 
(From all of us all to all of you)
At 3 pm on Christmas Eve, Donald Duck 
and his friends take over every living room 
in Sweden for one hour. It usually competes 
with Eurovision song contest and Melodi-
festivalen to be the most watched tv-show 
in Sweden.
See also (literally, you should see it): Karl 
Bertil Johnsson

[sv]Karl Bertil Johnsson
Tv-show about a boy working with sorting 
mail during Christmas, and (spoiler alert!) 
taking fancy packages that were sent to 
rich people and give them to the homeless 
instead. A true Christmas classic and 
probably the only positive association most 
people have with the Swedish mail system.
See also: Kalle Ankas jul
 
[sv] knäck [en] crack
A highly addictive… type of candy. Cara-
mel with almond pieces in it. The name 
suggests that you might crack your teeth 
eating it.

[sv] lussebulle [en] lussecat, lussebun
Yellow curly wheat bun with saffron.

Synonyms: Lussekatt, saffransbröd, 
saffransbulle.

[sv]luciatåg [en]lucia train
A choir consisting of dressed up people sin-
ging Christmas carols and carrying candles 
on the 13th of December, in celebration of 
St. Lucia.
See also: Stjärngosse, pepparkaka, tärna, 
Lucia, tomtenisse.

[sv] pepparkaka [en] gingerbread (Pep-
per cookie in Swenglish)
The most delicious cookie in the world. 
Usually in shape of a heart, Christmas 
tree, pig or goat.
See also: Pepparkakshus

[sv] pepparkakshus [en] gingerbread 
house
A little house built of gingerbread and 
candies. Many Swedes get very competitive 
with their gingerbread houses.

[sv] risgrynsgröt [en] rice porridge
Nasty porridge made of milk and rice, 
served with cinnamon and sugar. Accord-
ning to the tradition, an almond is put in 
the risgrynsgröt and the person who gets 
it will get married in the upcoming year. 
Risgrynsgröt is one of the most controversial 
Christmas dishes and the author of this 
article might be biased and will probably 
never get married.

[sv] sill [en] pickled herring
Raw herring in different kinds of sauces. 
Eaten at pretty much every holiday in 
Sweden.

[sv] stjärngosse [en] star boy
Person in luciatåg wearing a hat with 
stars on and a stick with one star on (or 
sometimes a candle).
See also: Luciatåg.

[sv] tomtenisse [en] christmas elf (kind 
of ).
Poor little creatures that have to do all 
Santa’s work and that we usually put tiny 
little pictures or figures of everywhere. Can 
also be part of a luciatåg.
Synonyms: nisse.
See also: Luciatåg.

[sv] tärna [en] tern? Bridesmaid? No 
one really knows.
Person in luciatåg with glitter in the hair, 
carrying a candle.
Synonyms: Wannabe Lucia
See also: Lucia, Luciatåg

Swedish christmas from A to Ö.
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Holid
ay

Recipes 101
A Concise Guide To College Cooking

Google It. Trust Us On This One

Sweet Corn Muffins

Simlple Tomato and Cucumber Salad

Layered Macaronni and Cheese

Bruschetta with Tomato and Basil

Ingredients: Sugar, Cornmeal, Baking Powder, Milk, 
Butter, Vegetable Oil, Salt, Flour

Ingredients: Olive Oil, Lemon Juice, Salad Mix, Tomato, 
Cucumber, Black Pepper, Garlic, Bell Pepper

Ingredients: Olive Oil, Garlic, Kosher Salt, Black Pepper, 
Plum Tomato, Basil Leaves, Vinegar

Ingredients: Black Pepper, Salt, Milk, Elbow 
Noodles, Eggs, Cheddar, Paprika, Butter
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av Max Viklund

Tecknologen - hur teknologer firar jul



God jul och gott nytt år önskar Pålsjö Ängsblads redaktion! 




