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har ordet
Vår tredje Druiden är årets längsta hittills och kill-
gissningsvis även den längsta någonsin. 
Den innehåller bland annat:

- 42 sidor (plus 4 bilagor)
- Ett 20-tal festande E:are
- 1 mord
- 3 typsnitt som saknar åäö, följt av 6 nervsamman-
brott hos Redacteurerna
- 36 prickar över ä och ö och 10 ringar över å tillagda 
manuellt
- 40 prickar och ringar tillagda och sedan borttagna 
igen när typsnittet ändrades 
- x antal dank memes
- hundratals användningar av principen “good 
enough” när InDesign strular
- 6 pHøs
- 4 tsk vaniljsocker från två recept
- 3 (très) bien artiklar
- 2 artiklar om horoskop
- 2 himmelska resp. jordliga artiklar
- 1 featured utskott
- 1 fantastiskt innehåll

Melker Axelsson och Filippa Wentz
Redacteurer 2020
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Ida Ekenberg, B19
Journalist 2020

Hannah Viklund, B17
Journalist 2020

Vattenormen, eller Hydra på 
latin. Efter flera veckor av 
slingrande och väsande har 
jag nästan börjat identifiera 
mig mer som hydra än 
människa.

Andromeda. Hon kedjades 
fast vid en klippa för att 
offras till ett havsmonster. Jag 
har suttit på en sten vid Loch 
Ness (dock helt frivilligt).

I Informationsutskottet vänder vi oss ofta mot stjärnorna för att få svar på allt 
från övningsuppgifter i Termon till när den där inlämningen skulle in 
egentligen. Stjärnorna har inte bara makten att ge oss svar på livets frågor, utan 
även estetisk tillfredställelse. Därför har vi nu tagit chansen att fråga InfU en 
gång för alla vilken stjärnbild de mest kan relatera till.

Adam Jacobsson Trönndal, K18
Informationsmästare 2020

Triangulum, eller 
Triangeln på svenska. Mina senaste veckor 
har varit fullt av vingar och vinklar så ett 
klart val för mig.

Fraga InfU

5
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Thilda Qvist K19
Da Vinci 2020

Inte är det kompassen i alla fall med 
mitt hemska lokalsinne går jag fel så 
fort jag ska någonstans som inte är 
KC eller Delphi.

Melker Axelsson, K17
Redacteur 2020

Herkules. Han dödade en gång ett 
sjömonster genom att hoppa in i dess 
mun och skära upp det inifrån, vilket 
liknar hur jag angriper Matlab-pro-
blem. (ojoj, kaxigt /mvh Filippa)

Elin Stemme, B18
Journalist 2020

Duvan. Jag tänker på hur man kan 
titta in i ögonen på en duva och 
förstå att där bakom sker absolut noll 
tankeverksamhet. Så känns det efter 
tillräckligt många matteuppgifter.

6
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Matilda Lindberg, B18
Journalist 2020

Giraffen. Hur coola är 
inte giraffer liksom? Den 
består av flera ljussvaga 
stjärnor och precis så 
känner jag inför, under 
och efter en tenta.

Filippa Wentz, K17
Redacteur 2020

Jag relaterar starkt till 
Södra fisken i egenskap 
av göteborgare som har 
emigrerat till Lunds 
varmare breddgrader.

Amanda Ekegren, B18
Journalist 2020

Orion. Dramatiskt po-
serande med sin pilbåge. 
Jag tycker om att skjuta 
pilbåge. 

Alva Wessman, B19
Journalist 2020

Målaren. Jag gör inget 
annat än att måla speci-
ellt som DaVinci, så ett 
självklart val.

7
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Mira & Culix:

Mirreby, we have a problem.

“Vet du vad? Jag tror inte Mirreby är 
en helt vanlig småstad trots allt” säger 
Mira.
“Inte det?” säger Culix när de anlän-
der till deras tredje mordplats den här 
veckan.
“Det är ju inte alla städer som har ett 
eget rymdprogram!” Den flådiga entrén 
till Mirrebys Rymdbas tornar upp sig 
framför dem och Polischefen Pål kom-
mer ut för att möta dem.

Polischefen Pål leder dem till rymdbasens 
gym, som är ett inglasat rum med dyr 
gymutrustning, förstklassig luftkonditio-
nering och Astronauten Astrids blodiga lik 
mitt på golvet. Pål berättar att rättsläkaren 
bedömt att döden inträffade någonstans 
mellan klockan 21 och 23 till följd av ett 
slag mot huvudet med ett trubbigt föremål. 
Astrid är iklädd träningskläder, hennes 
tröja bär färgerna för fotbollsklubben Mir-
reby IF och numret på deras bästa forward. 
Mira och Culix noterar att en av hantlarna 
saknas, en rätt så tung en.

Först intervjuar de Vakten Vincent i ett av 
rymdbasens konferansrum. Han är bredax-
lad och hans biceps ryms knappt i ärmarna 
på pikétröjan.
“Jag gick min runda som vanligt och vin-
kade till Astrid när jag gick förbi gymmet 
runt klockan 20. Hon var glad och levande 
då. Vinkade tillbaka, trevlig tjej” berättar 
Vincent. 
“Vilka av personalen har tillträde till gym-
met?”
“Alla, men det är Astrid och Praktikanten 
Patricia som nyttjar det mest. Förutom jag 
då!” Det sista säger han med ett kort skratt 
och spänner sina muskler. 
“Såg du någon annan?” 
“Jag såg Fysikern Farhad från ett fönster 
när han var på väg hem strax efter mid-
natt” .
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De intervjuar sedan Fysikern Farhad på 
hans kontor. På hans skrivbord står foton 
på hans familj och en kaffemugg med 
texten “Don’t panic” i stora, vänliga bok-
stäver. På väggen hänger en whiteboard 
med grafer och en kalender med bilder på 
grannstaden Werastads fotbollsklubb.
“Jag stannade kvar sent för att granska 
datan från dagens mätningar. ” berättar 
Farhad. Han är en tanig man i 40-årsåldern 
och han tittar på dem med trötta och ledsna 
ögon. “Uppskjutningen skulle ha varit 
nästa vecka så det har blivit många sena 
nätter. Astrids död är en enorm förlust för 
projektet, och för alla som kände henne”
“Satt du här inne själv hela tiden?” undrar 
Culix.
“Ja, eller nej, Patricia svängde förbi 
ungefär klockan 21 och vi pratades vid en 
halvtimma eller så. Sedan satt jag här själv 
tills klockan plötsligt var midnatt och jag 
gick hem ”

Sist intervjuar de Praktikanten Patricia. 
Hon och Astrid var kursare på AA, Astro-
nautAkademin, båda två bäst i klassen. 
“Har ni pratat med Farhad än? Sa han 
något om vem som kommer åka istället för 
Astrid? Jag kan inte fatta att hon är borta” 
säger Patricia så fort de har satt sig ned. 
“Vi pratade mest om kvällens händelser. 
Han nämnde att du besökte hans kontor” 
säger Mira.
“Ja, just det! Jag ville prata med honom 
om mina förslag till hur vi skulle kunna 
optimera styrsystemet”
“Hur dags var detta?”
“Runt 22, jag gick hem strax därefter. Men 
han sa alltså inget om vem som ska flyga 
raketen istället för Astrid?”

Efter intervjuerna går Mira och Culix till 
garaget för att tänka. De står och 
beundrar det ståtliga rymdskeppet i tyst-
nad. Så armbågar Mira Culix och de nickar 
mot varandra. De har listat ut vem mörda-
ren är, har du?

Se svaret i bilaga I!

Av: Elin Stemme, B18
Journalist 2020



10

Asteroidkakor

 
Mina kollegor i InfU bestämde under 
sommaren att jag skulle dela med mig av 
ett recept även i denna Druiden. Vem är 
jag att säga emot? Jag har inga recept med 

rymdtema tyvärr. Om ni gör detta recept 
gånger 14 kan ni baka på 42 ägg, det är det 

bästa jag kan komma med. Eller så kallar vi dem 
bara för Asteroidkakor?

Jag och min familj har länge lajvat tillsammans. Lajv är 
en form av levande rollspel, där man istället för att som 
i klassiskt rollspel slå en tärning och berätta om sin 
karaktärs äventyr klär ut sig och agerar. Min lillasyster 
brukar oftast lajva skogstroll, och då bakar hon dessa 
kakor att ta med sig att bjuda vänner på. “Geggakakor” 
kallar hennes karaktär dem för. 

Kakorna blir som ett mellanting mellan cookies och 
kladdkaka; kladdiga kakor i storleksordningen 
småkakor.

Ca 35 st

190 g mjukt smör
eller margarin. 
4 ½ dl socker
3 ägg
3 tsk vaniljsocker
6 ¾ vetemjöl
1 ½ dl kakao
1 ½ tsk bakpulver
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1. Sätt ugnen på 175°C. Blanda samman smör, 
socker, ägg och vaniljsocker i en bunke till en 
slät smet. Med en elvisp tar detta under en 
minut, men det går även utan.

2. Blanda ihop mjöl, kakao och bakpulver i en 
egen skål, eller om ni är som mig och bara äger 
en skål - i en gryta.

3. Sammanför de torra ingredienserna med 
smeten och rör ihop. Gör sedan småkakor och 
lägg på en plåt med bakplåtspapper. Detta görs 
lättast med två skedar. 

4. Dekorera eventuellt med strössel, chokladbi-
tar eller något annat gott. Bara fantasin sätter 
gränserna här. Det finns kanske mer eller min-
dre lämpliga saker att placera på kakorna. Gör 
en adekvat bedömning - ni är alla intelligenta 
människor.  

Grädda kakorna i 8-10 min. Lägg upp dem på galler och låt svalna. Förvaras i kyl 
om de ska stå länge. Kakorna är ruskigt goda kalla. 

Detta recept är bekräftat att fungera precis lika bra med mjölkfritt smör. Det gör ju 
inte kakorna veganska, men det är ett steg på vägen! Jag tror att syftet med äggen 
i detta recept är sammanbindning av ingredienser, så det borde gå att byta ut mot 
något annat proteinrikt medium, kanske chiafrön? 

Av: Amanda Ekegren, B18
Journalist 2020



Quiz - Vilket pHos ar du?
Likt stjärnor på himlen har pHøset strålat under Nollningen, men vilka är 
egentligen dessa mytomspunna varelser? Gör InfU’s högkvalitativa quiz för att 

ta reda på vem i denna supergrupp som DU är mest lik.

Hur hanterar du stressen med att plugga på distans?

1. Som den utmärkta strateg jag är har jag gjort upp en detaljerad plan 
över kursen och har lagt in alla föreläsares nummer på speed dial.

2. Jag går ut och springer en sådär 3-4 mil, det brukar funka.

3. Det finns ingenting som tar bort stressen som lite Nolledanser!

4. Kryper ihop i fosterställning och gråter.

5. Jag har börjat ackompanjera alla föreläsningar med gitarr. Det är  
mycket roligare att läsa om derivata om man har ett coolt gitarr-riff  till!

6. Vaddå stress? Det är ju låååångt kvar till tentan!

Vilken film tittar du helst på en fredagskväll?

1. Bring it On

2. Twilight

3. Last Vegas

4. SEX and the City

5. Bohemian Rhapsody

6. The Wolf  of  Wall Street

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Du blir utvald att åka iväg och befolka en ny planet. Vad 
blir ditt uppdrag på den nya planeten?
1.Jag blir såklart världshärskare över hela planeten!

2. Jag lagar till riktigt spaceade måltider!

3. Jag hinner dö av ålder innan vi kommer fram.

4. Jag håller både konditionen och andan uppe genom att köra ”Raketen”   
en gång i halvtimmen.

5. Jag underhåller alla med att spela ”Rocket Man” på repeat.

6.Jag betalar någon annan att jobba åt mig.

Vilken karaktär i ”Friends” identifierar du dig mest 
med?
1. Monica

2. Rachel

3. Ross

4. Joey

5. Phoebe

6. Chandler

Vad står det i din Tinder-bio?

1. Gillar du Bruce Springsteen? För jag är the Boss.

2. Hips(ter) don’t lie.

3. Gammal man gör så gott han kan.

4. Är du släkt med Yoda? För Yodalicious.

5. I was made for lovin’ you baby.

6. Jag lägger gärna till dig i min portfolio ;)
13
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Flest 1:or Sofie: Du är mest lik pHøsets øverhuvud Sofie! Precis 
som øverpHøset är du en målmedveten ledare som alltid har 
siktet inställt på vinst. När alla andra står och småfryser i dugg-
regnet är du den som taggar igång folk för att visa resten av LTH 
vilken färg som är den bästa.

Flest 2:or Elias: Grattis! Du är mest lik hipster-pHøset Elias! 
Trots den bristfälliga hipster-skäggväxten är du den i gänget 
med den lagom slitna jeansjackan, rutiga skjortan och en alg-
burgare i handen.

Flest 3:or Jerry: Du är mest lik pHøsets mest erfarne: Jerry! Pre-
cis som Jerry älskar du Nolledanser och det är dig alla kollar på 
för att komma ihåg stegen.

Flest 4:or Tilda: Du är mest lik pHøs Morgana! Precis som Tilda 
tycker du att träning är toppen och går gärna runt i träningsklä-
der till vardags för att åtminstone ge ett sportigt intryck!

Flest 5:or Tito: Du är mest lik pHøsets egna rockstjärna Tito! 
Likt Tito har du stora musikaliska talanger som bara väntar på 
att upptäckas. Med andra ord, om den här ingenjörs-grejen skiter 
sig kan du i alla fall försörja dig som gatumusikant!

Flest 6:or Felix: Grattis, du är mest lik pHøsets egna Wolf  of  
Wall Street Felix! Precis som Felix har du stenkoll på ekonomi 
och vet precis vilka aktier man bör ha i sin portfolio. Medan alla 
andra sliter sitt hår för att få sitt CSN att gå ihop sitter du redan 
på din första intjänade miljon (tack vare alla aktier i Zoom).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Av: Hannah Viklund, B17
Journalist 2020
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Thildas Guide till Naturen
Som ny student får man en massa information som är mer eller mindre bra. Till exempel: 
hamna inte efter i endimen är ett bra råd, men raggningsrepliker från termon är inte fullt 
lika bra. Något som jag dock saknar är information om den närliggande naturen. Även gam-
la studenter blir lätt hemmablinda och inser inte att det finns mer i det skånska landskapet 
att utforska än maskinparken. Därför ska jag nu dela med mig av mina fyra bästa naturtips 
som är tillgängliga från Lund.

Om du är ny till Lund eller helt enkelt bara inte varit ute i skogen så mycket så är tidig höst 
en bra tid att starta, bäst är det när det inte regnar. Nu börjar löven ändra färg och det är 
inte så varmt att det är jobbigt att röra sig utomhus. Packa en lätt picknick eller ge dig ut på 
en längre vandring med övernattningar. I många fall kan du lätt ta dig ut med hjälp av kol-
lektivtrafiken, men det finns även pärlor inom cykelavstånd.

Halvdag
Transport: Cykel

Cirka 35 minuter från Lund hittar du Billebjer. 
Ett mysigt utflyktsmål som är nära och lätt att 
ta sig till. Packa picknickkorgen, pumpa däcken 
och ge dig av. Väl framme kan du gå runt sjön 
som är ett gammalt stenbrott eller följ några sti-
gar som går att hitta i området. Här är det inga 
längre sträckor men de bjuder på utsikt över de 
närliggande fälten och en fin dag kan du även 
se till Malmö och Köpenhamn. Har du tur finns 
även hallon, blåbär, björnbär eller körsbär att 
plocka.Bi

lle
bj

er
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Övernattning/Heldag
Transport: Tåg till Helsingborg, buss till Höganäs, buss till Mölle busstation

Kullabergs branta stup, unika naturliv och vackra vyer gör det till ett besöksmål olikt 
många andra i Skåne. Leden följer kusten men i omväxlande natur, allt från öppna ytor 
till branta sluttningar och grottor att utforska. Besök exempelvis Valdemarsgrottan som 
är en av de största och den mest välkända grottorna. Den absolut vackraste solnedgången 
hittas vid klipporna nära Josefinelust, där det även finns vindskydd för att spendera nat-
ten. Besök naturum vid Kullens fyr för att lära dig mer om det rika djurlivet och glöm inte 
att besöka Nimis, ett konstverk byggt av drivved som du kan klättra genom. Bär du tung 
packning så är det en bra ide att lämna den innan du börjar klättra ner, det är en bra bit ner 
men värt mödan. Följ Skåneleden runt Kullen. Gå från Mölle, stanna och sov vid Josefi-
nelust för att dagen efter gå upp till Håkull den högsta punkten på halvön med sina 188 
meter över havet för att sedan ta bussen hem från den mysiga byn Arild. Vill du bara vara 
borta över dagen kan du gå till Björkeröd och sen snedda tillbaka till Mölle.

Kullaberg

Halvdag/ Heldag
Transport: Cykel/ Buss till Knivsåsen alternativt buss till Skrylle

Skrylle är bra och nära till Lund. Med både motionsspår och längre rundor för vandring 
är Skrylle det optimala sättet att lämna Lund under dagen för en ordentlig dos natur utan 
att resa alltför långt. Om motionsspår är av intresse rekommenderas bussen till Skrylle 
men annars går det minst lika bra med buss till Knivsåsen, då går sträckan dessutom förbi 
Dalby stenbrott innan leden fortsätter in i de vackra skogarna. Du kan följa Skrylleslingan 
som är en del av Skåneleden och bjuder på öppna fält, skog och en hel del backar. I den så 
kallade Trollskogen som leden går genom kan du se de unika vresboken som snirklar sig 
upp mot himlen, frestande att klättra i men tänk på att inte bryta några grenar eftersom 
detta strider mot allemansrätten.

Skrylle
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Övernattning/Heldag
Transport: Tåg till Stehag, buss till Skäralid 
Nationalparken

Söderåsen är en av tre nationalparker belägna i 
Skåne och enligt mig den mest värd att besöka. 
Det finns inte något ställe som är bättre att be-
söka under hösten än Söderåsen. Löven ändrar 
färg och bjuder på flera vackra utkiksplatser med 
möjlighet för flertalet instagramvänliga bilder. 
Vid Hjortsprånget följer du en smal stig ut på en 
klipphylla där du sedan kan blicka ut över 
Skäralidsdalen. Kolla in om naturum fyll din 
vattenflaska i källan och gå sedan upp för de 
långa trapporna till Kopparhatten där du kan 
blicka ut över sprickdalen. I nationalparken hittas 
både rasbranter, lövskog och porlande bäckar, de 
stora höjdskillnaderna bidrar till ett unikt klimat 
som gör att flera olika arter frodas i området. 
Om du bara besöker över dagen finns det 
flertalet grillplatser nere vid skäralidsdammen 
där du kan tillaga din lunch. Vill du istället över-
natta så finns det vindskydd och flera tältplatser 
att sova vid. Om du vill gå en längre bit kan det 
vara en ide att hoppa av vid Röstånga och börja 
vandringen därifrån.Sö

de
rå

se
n

Tips!
Planera din vandring med hjälp av 
Skåneledens kartplanerare.

Sök alltid upp din resa dit för att se om där är 
några oväntade förändringar.

Fler ställen att besöka: Kolla på sälar vid Må-
kläppen, fiska och paddla i Snogeholmssjön 
eller vandra i skogarna kring Höör. Det finns 
mycket att upptäcka så ge dig ut!

Krabbelurer Vem gillar inte smör och socker? 
När du varit ute i den friska luften är krab-
belurer den ultimata fikan, tänk dig sockerkaka 
i pannkaksform och sen doppade i socker (om 
man vill) 

1 ägg
1 dl socker
2,5 dl vetemjöl
1 dl mjölk
1 tesked vaniljsocker
1/2 tesked bakpulver
1/2 tesked salt

Blanda ägg och socker, rör sedan ner 
resten av ingredienserna och blanda till 
en jämn smet. Förvara smeten ex i en ren 
ketchupflaska för att lätt portionera upp 
smeten.
Stek i matfett, doppa i socker och NJUT!

Av: Thilda Qvist, K19
Da Vinci 2020
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Har du problem i kärlekslivet? Känner du att stjärnorna sviker dig och inte ger dig de 
svar du behöver? Ta en titt i Druidens egna Horoskop! Sluta lyssna på vad brinnande 
klot av väte och helium säger till dig och vänd dig istället till det Periodiska Systemet. 
Läs vilket tecken du är född i och låt grundämnena sedan visa dig vägen till kärlek 
och lycka!

Na Känd vetenskapsman med detta stjärntecken: 
Charles Darwin

Reagerar bäst med: Syre och Väte

11

Natrium är ett viktigt ämne i kroppen då den bland annat upprätthåller celler-
nas membranpotential så att elektriska signaler från hjärnan kan föras vidare till 
resten av kroppen. Personer födda i detta tecken kännetecknas därför ofta av sin 
intelligens, men har också starka känslor gentemot välgörenhet och humanitärt 
arbete. En person född i Natriums tecken ser det ofta som sin plikt att rädda värl-
den, vilket ibland kan leda till att ett hjälte-komplex utvecklas. Så om du vill fånga 
Natrium på kroken är det bara att punktera däcken på din cykel och vänta på att 
din räddare ska dyka upp!

Jan 20 - Feb 18

18
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Ca Känd vetenskapsman med detta stjärntecken: 
Albert Einstein

Reagerar bäst med: Syre

20

Kalcium är en av våra 20 jordartsmetaller och precis som grundämnet är en 
person född i Kalciumets tecken ofta jordnära och livsnödvändiga. Att dejta en 
person i Kalciumets tecken är ofta stabilt då kalcium hjälper till att reglera hjärtats 
kontraktioner. Det förekommer dock att för intensivt umgänge med Kalcium kan 
leda till trötthet, förvirring eller psykos, så tänk efter innan du beslutar dig för att 
åka på semester med Kalcium.

Feb 19 - Mars 20

O Känd vetenskapsman med detta stjärntecken: Leo-
nardo da Vinci

Reagerar bäst med: Det mesta

8

Syre är ett ämne med hög reaktivitet vilket kan göra personer födda i detta tecken 
aningen impulsiva och energiska. Personer födda i Syrets tecken kan därför ofta 
hamna i oväntade situationer, men de hittar alltid ett sätt att ta sig ur dem. Syre 
vet att livet på jorden är beroende av dess närvaro vilket kan göra Syre en aning 
självsäkra. I rätt sällskap kan den oförutsägbara Syre skapa fantastiska reaktioner 
som H2O, men se upp så du inte råkar ut för Syrets explosiva sida.

Mars 21 - April 19

19
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Kol är den stabila delen av de organiska kolföreningarna, och detta visar sig även 
i personer födda i Kolets tecken. Personer födda i Kolets tecken är vänliga och 
stabila människor som man gärna vill ha omkring sig, och har du problem är det 
till Kol du kan vända dig för att få hjälp. Deras väna natur kan ibland missuppfat-
tas som tråkig, men tar man sig tiden att leta kommer man garanterat hitta en 
diamant.

C Känd vetenskapskvinna med detta stjärntecken: 
Rita Levi-Montalcini

Reagerar bäst med: Väte

6 April 20 - Maj 20

Kvicksilver är en metall som har haft stor betydelse för mänskligheten, vilket 
även stämmer för personer födda i detta tecken. Personer födda i Kvicksilvrets 
tecken är ofta sociala och nyfikna vilket ofta får andra människor att känna en 
dragningskraft mot dessa. Många kända personer är födda i detta tecken, och om 
reaktionen är rätt kan relationer med Kvicksilver bli guld värt. Ett varningens ord 
dock; trots sitt fagra yttre kan Kvicksilver snabbt byta guld mot gift, så se till att 
inte hamna på Kvicksilvers svarta lista.

Hg Känd vetenskapskvinna med detta stjärntecken: 
Chien-Shiung Wu

Reagerar bäst med: Guld

80 Maj 21 - Jun 20
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Silver är en av våra ädelmetaller, och ädel är även ett passande ord för personer 
födda i Silvrets tecken. Dessa personer karaktäriseras ofta av sin sympatiska och 
lojala natur, och är därför utmärkta vänner och partners. Silver hamnar ofta i 
skuggan av den mer uppmärksammade Guld, vilket kan leda till att personer 
födda i Silvrets tecken kan ha vissa problem med avundsjuka. Har man förmåga 
att förbise detta och behandlar personen väl kan dock en relation med Silver vara 
livet ut.

Ag Känd vetenskapskvinna med detta stjärntecken: 
Maria Goeppert Mayer

Reagerar bäst med: Fluor

47 Jun 21 - Jul 22

Den mest eftertraktade metallen är utan tvekan Guld, och på grund av detta har 
personer födda i Guldets tecken aldrig ont om uppmärksamhet. Guld i ensam 
form brukar inte vara någon större hit, och behöver därför ofta en annan metall 
för att öka dess hårdhet och fungera som bäst. På grund av Gulds skinande rykte 
och dyrbarhet kan dock personer födda i Guldets tecken vara aningen egocen-
triska och självcentrerade. Detta i kombination med vissa dominanta drag gör att 
Guld ofta hamnar på högt uppsatta och framgångsrika positioner.

Au Känd vetenskapskvinna med detta stjärntecken: 
Rosalind Franklin

Reagerar bäst med: Silver

79 Jul 23 - Aug 22
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Personer födda i Fluors tecken kännetecknas av sin praktiska natur, vilket kor-
responderar väl med fluors användning inom tandvården. Fluor är den halogen 
med den högsta elektronnegativiteten och personer födda i detta tecken kan där-
för ses som aningen kritiska och pessimistiska. Låt dock inte detta avskräcka dig, 
en person född i Fluors tecken är ofta mycket snälla och kommer alltid hjälpa dig 
att montera dina IKEA-möbler.

F Känd vetenskapsman med detta stjärntecken: 
Michael Faraday

Reagerar bäst med: Järn

9 Aug 23 - Sep 22

Ett av de tyngre grundämnena är Bly som också är bland de äldsta grundämnena 
kända av människan. Gammal, vis och bra med tyngd i sina argument är alla 
egenskaper som man kan hitta hos personer födda i detta tecken. Dessa egen-
skaper utnyttjas ofta i juridiska eller diplomatiska syften, och om det är råd du 
behöver är det till denna person du ska vända dig. Om du funderar på att inleda 
en mer seriös kärleksrelation med personer födda i Blyets tecken bör du dock 
fundera en extra gång då långtidsexponering av Bly kan leda till skadliga effekter 
för din hälsa.

Pb Känd vetenskapsman med detta stjärntecken: 
Alfred Nobel

Reagerar bäst med: Fluor

82 Sep 23 - Okt 2
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Personer födda i Kryptonets tecken kännetecknas ofta av en aningen mystisk 
aura som omger dem. Precis som ädelgasen håller sig personer födda i detta teck-
en oftast till de sina, så om du vill fånga en Krypton måste se till att imponera 
stort. Trots mystiken är personer födda i Kryptonets tecken ofta positiva och op-
timistiska och kan ofta vara det ljus som behövs i mörkret. Var dock vaksam på 
att inte såra Kryptons stolthet, som värdesätts högst av allt av personer födda i 
detta tecken.

Kr Känd vetenskapskvinna med detta stjärntecken: 
Marie Curie

Reagerar bäst med: Krypton

36 Okt 23 - Nov 21

Väte är vårt lättaste grundämne, och lika lätt flyger personer födda i detta tecken 
över jorden. Personer födda i Vätets tecken kännetecknas av sin reslust, även-
tyrlighet och nyfikenhet, vilket gör att man ofta hittar dessa personer på något 
vandrarhem i Sydostasien. Personer födda i detta tecken har lätt för att skaffa sig 
vänner, både flyktiga sådana och mer stabila relationer. Vätes mångsidighet och 
höga reaktivitet kan dock leda till att personer födda i Vätets tecken känner sig 
rastlösa och fångade i mer seriösa relationer, så det bästa kanske är att bara låta 
dem flyga fritt.

H Känd vetenskapskvinna med detta stjärntecken: 
Ada Lovelace

Reagerar bäst med: Allt

1 Nov 22 - Dec 21
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Järn är ett av de vanligaste ämnena i jordskorpan och har använts av människan 
i flera tusen år till diverse saker. Personer födda i detta tecken är ofta jordnära och 
är inte rädda att smutsa ner sig och jobba hårt. I kroppen transporterar järn syre 
och därför brukar dessa två tecken komma mycket bra överens både på det vän-
skapliga och romantiska planet. Järn förekommer sällan helt ensam, och därför 
kan personer födda i Järnets tecken ha vissa problem med att vara ensam. Trots 
detta bör alla ha en Järn-vän för om du känner dig trött kan du alltid lita på att en 
dos av Järn piggar upp dig. 

Fe Känd vetenskapsman med detta stjärntecken: 
Stephen Hawking

Reagerar bäst med: Syre

26 Dec 22 - Jan 19

Av: Hannah Viklund, B17
Journalist 2020
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Ett utdrag ur 
vetenskapens historia

Ett av mina stora intressen är historia. När jag lyckas med att kom-
binera historia och vetenskap blir jag extra glad. Det är anled-
ningen till att jag äger ett par vetenskapliga tryckskrifter från ti-
digt 1900-tal. Det är en väldigt speciell känsla att bläddra i dessa, 
att varsamt vända samma blad som någon annan vände för mer 
än ett århundrade sedan, för att insupa samma information. 

av Amanda Ekegren, B18
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Bokens inledning börjar 
med en burdus sammanfatt-
ning av “undervisningens 
första grunder”. Jorden är 
rund, och roterar tillsam-
mans med flera andra him-
lakroppar runt solen. Själv-
klar fakta för de flesta av 
oss idag, och lika självklart 
för författaren. På denna in-
ledande sida visar han även 
upp ett fotografi på Mars. 

Passande nog för denna utgåva av Druiden äger jag en bok om stjär-
nor och planeter, tryckt 1914. Den 64 sidor långa skriften heter “Jor-
den och Solsystemet”, skriven av professor Karl Bohlin och utgiven 
av Verdandis småskrifter. Jag har fått tillåtelse från sagda förening 
att dela med mig av några guldkorn ur boken. 

”Den som då förkunnade 
våra dagars åsikt i frå-
gan [om jordens form], 
ansågs för löjlig, när han 
icke drabbades av förföl-
jelse” 

InfU vill i samband med denna artikel rikta ett tack till stu-
dentföreningen Verdandi i Uppsala, som gett sitt tillstånd till 
att delar av denna bok får publiceras i Druiden. Föreningen 
grundades 1884 av Karl Staff, och har fortfarande aktiva med-
lemmar - en bukett gula rosor till dessa medlemmar från InfU.  
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Professor Bohlin går sedan vidare till 
att skriva några sidor om en person vi 
alla känner igen, Pythagoras. Här är 
det inga rätvinkliga trianglar att räk-
na på dock, utan det är sfärer som gäl-
ler. Ett logiskt resonemang gällande 
månen och de andra planeterna pre-
senterades tillsammans med ett par 
pedagogiska skisser. Ytterligare ett foto-
grafi, denna gång på en månförmörkelse.

”Såsom månens yta, 
betraktad även med 
blotta ögat, gav anled-
ning att antaga, så 
föreställde sig Pytago-
ras densamma försedd 
med berg och dalar 
samt land och hav; 
för övrigt antogs den 
vara befolkad av ett 
jättesläkte.”
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Likabehandlingsenkäten
Skyddsutskottets slutsatser

Mestadels positivt
Först och främst har vi kunnat se att de 
flesta svarande trivs på Sektionen och 
tycker att det generellt är god stämning. 
De känner sig välkomna till sektionseve-
nemang, är bekväma med att vistas i dess 
lokaler och vet vart de kan vända sig ifall 
de behandlas orättvist under sin studietid 
(t.ex. till oss!). Exempel på saker man näm-
ner som särskilt positiva är att det finns 
många olika sorters event så att man all-
tid kan hitta något som passar en, samt 
att folk är trevliga och hälsar på varandra.

En genomgående trend är att engagerade 
medlemmar (dvs medlemmar med en 
funktionärspost) givit mer positiva svar än 
icke-engagerade. De har också, gissnings-
vis på grund av intresse för Sektionens ar-
bete, varit mer benägna att fylla i enkäten. 
Detta utgör en statistisk svaghet i under-
sökningen; bakgrunden hos de svarande 
återspeglar inte Sektionen som helhet där 
en majoritet är icke-engagerade. Som åtgärd

skiljer vi här på enkätsvar från engagerade 
respektive icke-engagerade. Det fanns två 
enkätpåståenden där skillnaden mellan 
de två gruppernas svar var statistiskt sig-
nifikant.1 Dessa påståenden var “Jag kän-
ner mig inkluderad på Sektionen” (medel-
värde 4,0 resp. 3,0 på en femgradig skala) 
och “Jag känner mig välkommen på sek-
tionsevenemang” (4,1 resp. 3,5), där enga-
gerade i båda fallen gav mer positiva svar. 

Även om de flesta svar är positiva har det 
framkommit en del kritik och förslag på 
förbättringar, som vi vill delge härnäst.

Av: Melker Axelsson, studerandeskyddsombud med fysiskt ansvar

Under våren genomförde vi i Skyddsutskottet en likabehandlingsenkät bland Sektionens 
medlemmar, något som senast gjorts år 2018. Syftet var att undersöka medlemmarnas 
upplevelser av Sektionen och ge ett forum att föreslå förbättringar. Enkäten besvarades av 
98 personer, varav en kvalificerad majoritet, 76 personer, haft en funktionärspost någon 
gång sedan 2018; resten hade aldrig haft en post. Här delar vi de viktigaste tendenserna vi 
uppfattat bland svaren.

Sofia Fureby (B18) och Fabian Fond (B19) är Sektionens 
likabehandlingsombud.

1p=0,05; ber. enl. metod på s. 168-169 i Matstat-boken.
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En uppdelad sektion
Som tidigare nämnt fanns det en del skill-
nader mellan svaren från engagerade res-
pektive icke-engagerade medlemmar och 
det var tydligast i denna del av enkäten, 
där de senare var mer benägna att beskri-
va relationen som svag eller dålig i sina 
fritextsvar. Många upplever att det finns 
starka grupperingar mellan de två grup-
perna och att man sällan blandas. Detta 
kan förstås ha att göra med att man lätt 
hamnar i grupper som har liknande in-
tressen, till exempel sektionsengagemang. 

Dessutom upplevs det att det blivit mer status 
att ha en funktionärspost eftersom konkur-
rensen om dessa ökat under de senaste åren.

På frågan om det är svårt att bli engagerad 
i Sektionen svarade 13 av 22 icke-engage-
rade “Nej”; resten svarade “Ja” eller gav ett 
icke-entydigt svar. Den främsta anledningen 
som ges till att det kan vara svårt är att det 
är hård konkurrens om poster, men äve-
natt Sektionen känns intern och att man 
måste känna mycket folk för att bli vald.

Hierarkier
Sist vill vi ta upp att flera svarande upp-
lever att det finns en hierarki mellan Sek-
tionens utskott, där stora utskott som 
syns mycket ses som högst upp. Man an-
ser att det finns en statusskillnad där vis-
sa utskott ser sig som bättre eller vikti-
gare än andra. Trots att många enkätsvar 
nämner hierarkier som något som finns 
på Sektionen, ges det få konkreta exem-
pel på hur dessa gestaltar sig, vilket tyder 
på att det är mer av en generell känsla.

Avslutning
Skyddsutskottet vill tacka alla som fyllt i en-
käten och hoppas att Sektionen kan ha nytta 
av det vi kommit fram till. Arbetet med resul-
taten från enkäten fortsätter, så vill man ut-
veckla ett svar, eller ta upp något helt annat, 
finns vi alltid här för att lyssna och arbeta 
fram åtgärder. Vill man läsa mer om likabe-
handlingsenkäten finns en längre samman-
ställning av enkäten på QR-kod i Gallien.

En skadlig jargong
Ett ämne som tagits upp i enkäten är jar-
gongen “gammal och dryg”, som (sektions-
mässigt) äldre studenter med mycket erfa-
renhet ibland kallats när de kommer med 
förslag eller invändningar i olika samman-
hang. Flera av de svarande upplever att de-
ras åsikter inte tas på allvar när det här be-
greppet används, vilket i sin tur leder till att 
man inte längre känner sig lika välkommen 
på Sektionen, även om man tidigare varit 
mycket engagerad. Dessutom beskriver man 
att många av Sektionens evenemang känns 
riktade till yngre studenter och att man ifrå-
gasätts ifall man dyker upp på dessa, efter-
som man ses som “färdig” med Sektionen.

Vi i Skyddsutskottet håller med om att 
“gammal och dryg” är ett onödigt och 
problematiskt talesätt och rekommende-
rar att man inte använder det, även om 
man inte menar något illa. Det är egent-
ligen inte begreppet i sig som är proble-
met, utan dess roll i en jargong där äldre 
studenter riskerar att bli exkluderade. 

Skyddsutskottets kontaktuppgifter 
finns på K-sektionens hemsida!
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Infu testar: 
Stjärnskådning

”Okej, så vi har sett två rumpor och en 

kasipeja” - Filippa 

InfU tog sig till St. Hans en mörk kväll för att upptäcka gamla och nya 
stjärntecken. Utrustade med te, linschips och Hannahs proteinkakor 
(som hon inte själv fick äta av) la vi oss på en kulle, endast omgivna av 
mörkret – och ett gäng E:are som hade fest (med mera) 100 m bort.

”Ser ni w:et? Det är cassio-

peja. Så, nu har ni sett det.” - 

Alva

”Jag träffade Lasse Branteby en gång. 

Det är min bästa stjärnupplevelse.” - 

Filippa

"Jag gillar herkules, han påminner 

mig om mig själv" - ödmjuk Melker

”Varför snurrar månen runt oss egentli-

gen? Har den något motiv?” - Filippa

”Är Thor en alien?” - Hannah

”Sa du får?” - Alva

”Sa du fågel?” - Filippa 

”Titta, stjärnorna rör 
sig!” - Hannah

”Det är molnen” - Alva

30



31

”Solen lyser med sin frånvaro” - 

Melker

”Jag har en egen stjärn-

bild: Ankan” - Alva

”Bara jag ser tre stjärnor i 

följd tror jag att det är Orions 

bälte”- Hannah ”Han hade kanske flera bälten” 

- Filippa 

Ord om kvällen:

”Stjärnspäckad kväll” - Ida
”Alldeles, alldeles underbar” 

- Filippa 
”Har du inget roligare att 

säga?” - Hannah”Det var himmelskt” - Filippa

”Ni har stjärnskådat, jag har få-

gelskådat” - Melker (som gick förbi 

minst två par gökar påväg uppför backen)

”Jag har inget mer att til
l-

lägga” - A
lva

”Kvällen gick i raket-

fart” - 
Ida

”Det  var två starka grejer 

ikväll; Melker och chipsen” - 

Ida

”Jag spänner mina muskler nu 

men det kanske inte syns” - 

Melker

”Jag kommer inte på nåt att säga för jag blir så 

distraherad när alla snacksar” - Hannah (som gör 

en labb där man måste väga allt man äter och därför väljer 

att inte äta)
31



32

Kinesiskt horoskop
Varfor du ar som du ar

Av Matilda Lindberg, B18
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Har du någonsin känt att du inte förstår dina medmänniskor? Att dina föräldrar, syskon, kol-
legor eller kompisar på sektionen beter sig på sätt som du inte alls känner igen dig i? Ett sätt att 
ta reda på vad som egentligen styr andras tankar och känslor är förstås att ta sig en titt på deras 
horoskop. Vi är vana vid vår zodiak med tolv stjärntecken som speglar de olika månaderna 
under ett år. Om stjärntecknen känns otillräckliga och du vill ha en ännu djupare förståelse för 
människorna omkring dig, bör du också ta reda på deras kinesiska horoskop. Till skillnad mot 
vår zodiak så är det inte en cykel på tolv stjärnbilder under ett år utan en cykel av tolv djur, ett 
per år. Alltså att personer födda under samma år har vissa egenheter och karaktärsdrag och att 
dessa personlighetsdrag återkommer till personer födda tolv år senare.

Det kinesiska horoskopet följer det kinesiska året vilket betyder att personer födda i januari och 
februari bör ta en extra titt på när det kinesiska nyåret inföll året de föddes, för att säkert veta 
vilket djurtecken de tillhör. Eftersom man inte bara ska lita på allt man läser har jag tillfrågat 
några personer från sektionen för att se hur bra deras personligheter stämmer överens med de 
kännetecknande drag de fått från sitt födelseår. Deras resultat går säkert att uppskatta med hjälp 
av en normalfördelningsfunktion.

RATTA 
1996-02-19 till 1997-02-06

De karaktäriseras av att de är klipska, in-
tellektuella, förföriska, älskvärda, lekfulla 
och generösa. De flesta älskar spel, pussel 
och liknande och hasardspel är ett sätt för 
många att hålla sinnet skärpt. Hamstrande 
av saker är ett kännetecknande drag och 
därför har råttor svårt att motstå reapriser 
och specialerbjudanden. Genom matlag-
ning och underhållning visar de upp sitt 
utmärkta värdskap. Råttor kommer bäst 
överens med tjuren, draken och apan men 
även grisen och hunden fungerar bra till-
sammans med råttan. Kaninen och hästen 
är helt olämpliga som partners till råttan. 
Bland kända råttor ingår David Batra, Sha-
kespeare, Mozart och Tommy Körberg.

Tjurar är arbetsamma, starka och jordnära. 
De är även stillsamma, tåliga och väldigt 
metodiska. Tjurar är mycket för traditioner 
och har därför ofta svårt för förändringar 
och nya idéer. De flesta tjurar är inte sär-
skilt romantiska av sig. Man ska inte låta 
sig luras av tjurars fridsamma yttre för 
under ytan finns ett mer hetsigt tempera-
ment. En tjur drar sig inte för att ta till våld 
mot det som står i dess väg. Tjurar passar 
mycket bra tillsammans med råttor, tuppar 
och ormar. Apor och hundar brukar vara 
goda vänner med tjuren. Däremot är tigrar 
någon tjuren ofta råkar i slagsmål med och 
geten någon tjuren inte orkar med. Barack 
Obama, Napoleon, Eddie Murphy och Char-
lie Chaplin är några av alla kända tjurar.  
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TJUR
1997-02-07 till 1998-01-27
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TIGER 
1998-01-28 till 1999-02-15

Tigrar är rebeller som kräver respekt av 
sin omgivning. Många är födda till ledare 
även om de ibland drabbas av bristande 
disciplin och envishet. De flesta tigrar är 
hetlevrade. Tigrar attraherar sin omgiv-
ning genom oemotståndlig charm och är 
omtyckta för att de oftast uppför sig väl. 
Tigrar lever farligt och undviker aldrig 
risker. De flesta tigrar är känsliga och gräl-
sjuka av sig. Hästen, draken och hunden 
är den ideala partnern för tigern. En råtta 
eller en gris kan också fungera ihop med 
en tiger. Till tigerns fiender hör ormen, ka-
ninen och ofta även tjuren. Några av alla 
kända tigrar är Marilyn Monroe, Beet-
hoven, Lady Gaga och Håkan Hellström.

KANIN 
1999-02-16 till 2000-02-04

Kaniner är sällan ensamma utan njuter av 
att utnyttja sin charm för att roa andra. Ka-
niner är milda, känsliga, fiffiga och fredsäls-
kande. De är även deltagande, förstående 
och fulla av medkänsla. Kaniner är kända 
som de lyckligaste av djuren i det kinesiska 
horoskopet. Genom att noggrant studera 
problem kan kaniner med stor beslutsam-
het lösa dem framgångsrikt. Kaniner pas-
sar bra tillsammans med de flesta, speciellt 
getter, hundar och grisar. Även hästar, apor 
och ormar passar bra tillsammans med ka-
niner. Bland de få tecken kaninen bör und-
vika finns tigern, råttan och tuppen. Marie-
Antoinette, Einstein, Angelina Jolie och 
Roger Pontare tillhör alla kaninens tecken.

Gillar du förändringar?
Jag gillar förändringar när de väl har hänt, men har ofta svårare för själva 
övergångsperioden mellan gammalt och nytt. Det är dock något som jag bli-
vit mycket bättre på de senaste åren, och nu kan jag längta och se fram emot 
förändring och nya utmaningar på ett sätt jag inte gjorde när jag var yngre.
 
Är du romantisk?
Åh, jag är en hopplös romantiker! Jag älskar kärlek och blir väldigt glad när 
jag ser människor som är lyckliga tillsammans. Om alla bara älskade lite mer 
hade världen varit en så mycket bättre plats!

Hannah Viklund - Tjur

 Hur metodisk är du?
Jag skulle säga att jag har metodiska drag. Om jag har ett problem eller funderar över något brukar jag ofta 
försöka ställa upp problemet för att sedan metodiskt komma fram till en lösning. Ibland kan jag dock känna 
mig för otålig för metodik och bara köra på och lita på att det löser sig!  
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DRAKE 
2000-02-05 till 2001-01-23

Representativt för drakar är deras styrka, 
hälsa och tur. De är bra på det mesta spe-
ciellt om de har bestämt sig för att göra 
något. De flesta drakar är atletiska och mo-
tionerar därför regelbundet. Drakar kan i 
de flesta fall klassas som pratkvarnar och 
har inte svårt att kommunicera med per-
soner runt omkring sig. Däremot pratar 
de ofta utan att tänka efter innan. De är 
ofta idealister och perfektionister och har 
en tendens att känna sig lite överlägsna 
dem som de har omkring sig. Trots sin 
ofta lättsinniga natur är de flesta drakar 
ofta missnöjda och otillfredsställda. Dra-
kar klarar sig utmärkt själva men trivs an-
nars bäst tillsammans med apor, ormar, 
råttor eller tuppar. Tjuren och hunden 
fungerar oftast inte särskilt bra ihop med 
en drake. Bland kända drakar finns John 
Lennon, Salvador Dali, Rihanna och Freud.

ORM 
2001-01-24 till 2002-02-11

Ormar av båda kön anses ofta vara väldigt 
attraktiva och väluppfostrade. De är roman-
tiska, sentimentala och har ett gott sinne 
för humor. Ormar tänker ofta och mycket 
och är väldigt självkritiska. Reta inte upp en 
orm eftersom de allra flesta är mycket då-
liga förlorare. Ormar är för det mesta tjäns-
tvilliga men de har en tendens att bli lite 
för mycket på grund av sin kärleksfulla och 
hagalna natur. Tecknen som passar bäst till-
sammans med ormen är tuppen eller tjuren. 
Även förhållanden till en hund eller drake 
skulle kunna fungera bra. Relationer till tig-
rar eller grisar är dömda redan från början. 
Bland kända ormar finns H.C.Andersen, 
Avicii, Mao Zedong och Daniel Radcliffe.

Jonatan - Ratta
Hur förtjust är du i spel och pussel?
Jag tycker spel o pussel är jättekul, lite för kul nästan.
 
Kan du låta bli reapriser?
Ja jag är bra på att hålla i mina pengar även om rean lockar.
 
Tycker du om att laga mat?
Älskar att laga mat! Det blir inte alltid gott men det är alltid kul! 
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HAST 
2002-02-12 till 2003-02-01

Hästar är inte kända för att vara tålmodiga 
och en del kan vara ganska egocentriska. 
Deras karaktär är ganska ombytlig vilket 
gör att de kan vara hetlevrade ena dagen 
och sentimentala den nästa. De flesta häs-
tar är charmiga, underhållande, roande, 
fyndiga, populära och diplomatiska. Om 
en häst lämnas ensam för länge kan dess 
självförtroende försvinna. Problem som 
inte berör dem direkt har hästen ingen tid 
för. Varje 60-årscykel ger upphov till ett år 
med eldhästens tecken. Personer födda un-
der dessa år har samma egenskaper som 
alla andra hästar, hos dem är de bara mer 
uttalade. Hästen passar bäst ihop med en 
tiger, tupp eller get. Hästen fungerar inte 
särskilt bra ihop med råttan, grisen och 
tjuren. Apor och hästar ska undvika varan-
dra. Newton, Pasteur, Nelson Mandela och 
Harrison Ford är några av alla kända hästar.

GET 
2003-02-02 till 2004-01-21

Getter är retsamma, lekfulla och kärleksful-
la. De är även kända för sin kreativitet och 
grace. Ofta tror getter att gräset är grönare 
på den andra sidan och många känner sig 
ofta missnöjda och nedstämda. Getter är 
generellt sett dåliga på att passa tider och 
är inte alltid på det klara med vem som 
faktiskt äger vad. De flesta getter är motsat-
sen till ledartyper utan är helt nöjda med 
att rätta sig i ledet. Getter gillar att leva lyx-
liv och håller troget ihop med de personer 
som kan se till att detta sker. Som partner 
till geten passar hästen, grisen och kaninen 
mycket bra. Även apan skulle kunna vara 
en utmärkt partner. Däremot fungerar inte 
förhållande med tjuren och hunden speci-
ellt bra. Bland kända getter finns Mick Jag-
ger, Bill Gates, Steve Jobs och Julia Roberts.

Gillar du att vara ensam? 
Jag har absolut inga problem med att vara ensam utan känner att jag oftast 
behöver ha perioder av att vara ensam för att kunna landa och samla mina 
tankar och ladda min energi. Jag älskar dock även att umgås med människor 
och får mycket energi av det också! Så tycker om att vara ensam och kan 
klara någorlunda långa perioder där jag är själv men skulle nog bli lite galen 
om jag inte skulle kunna träffa eller prata med andra.

Agnes - Kanin

Är du bra på att lösa problem?
Skulle själv säga att jag är hyfsad på att lösa problem, är definitivt oftast mer inställd på att lösa problem 
än att bara snacka om det (Tex om man pratar med kompisar och deras problem) Tycker även om att lösa 
problem på alla olika nivåer, pussel eller hur man skall genomföra en resa, sen kanske det inte alltid är det 
bästa resultatet men oftast tycker jag nog ändå att det blir hyfsat bra.
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APA 
1992-02-04 till 1993-01-22

Utmärkande karaktärsdrag för apan är fyn-
dighet, skärpa och en förmåga att under-
hålla sin omgivning. De är ofta skickliga 
affärsmän och kan lösa de mest kluriga 
problem på ett framgångsrikt sätt. Apor är 
ofta ambitiösa och fåfänga. Personer födda 
i apans år är ofta älskade av andra trots att 
de inte alltid talar sanning. De flesta apor är 
alldeles för kvicktänkta för att någon ska 
komma på deras lögner. Trots det är inte 
alla apor lögnare, men passa dig för de fles-
ta lögnare är apor. Personer födda i apans 
tecken kommer bäst överens med draken 
och råtta. Även tigern, ormen och getter 
kan fungera bra ihop med apan. Hästar och 
grisar är dock ingen bra kombination med 
apan. Kända personligheter födda i apans 
tecken är bland annat Leonardo da Vinci, 
Celine Dion, Will Smith och Ted Gärdestad.

TUPP 
1993-01-23 till 1994-02-10

Tuppar är underhållande, generösa och 
kreativa. De är även vackra och populära. 
De flesta personer födda i tuppens tecken 
tycker om att resa och tycker om att pröva 
på andra livsstilar. Tuppar har en tendens 
att skryta och att överdriva saker. Ett ka-
raktärsdrag som många tuppar har är att 
de ibland behöver vara ensamma för att 
ladda batterierna. Att ge andra råd är nå-
got som tuppar ofta tycker om. Personer 
födda i tuppens tecken brukar komma bra 
överens med tjuren, ormen, hästen och 
draken. Både hunden och råttan är också 
mycket bra partners till tuppen. Tigern 
är någon tuppen verkligen bör undvika, 
liksom en annan tupp. Beyonce, Veroni-
ca Maggio, Ernst Kirchsteiger och Stefan 
Löfven tillhör skaran av kända tuppar.

Malin - Tiger
Är du en född ledare?
Jag skulle inte säga att jag är en född ledare. Kanske lite förvånande 
då jag är Mässansvarig i år kan man tycka, men man kan öva på och 
utveckla nya egenskaper.
 
Är du en risktagare?
Generellt sett är jag nog inte en risktagare, oftast känns det säkrare att 
ta det säkra före det osäkra. Sen finns det ju alltid undantag såklart!
 
Är du en rebell?
Oftast följer jag med strömmen så en rebell kan jag nog inte heller klassas som.
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HUND
1994-02-10 till 1995-01-30

Hundar älskar rättvisa och frihet. Personer 
födda i hundens år är väldigt generösa, 
pålitliga och tillgivna. De är även respekt-
fulla, uppmärksamma och otroligt lojala. 
Många hundar är pessimister och de har 
en benägenhet att oroa sig otroligt myck-
et. Några av hundens lite sämre egenska-
per är att de är envisa och cyniska. Hun-
den trivs allra bäst tillsammans med en 
häst, en tiger, en kanin eller till och med 
en tupp. Drakar och getter brukar bli lite 
för mycket för dem. Några av alla kända 
hundar är Freddie Mercury, Benny Anders-
son, Carl XVI Gustaf  och Michael Jackson.

GRIS 
1995-01-31 till 1996-02-18

Ett kännetecknande drag hos grisar är att 
de gör allt för att glädja sina nära och kära. 
Dock är personer födda i grisens tecken 
ofta väldigt lättlurade och ofta ganska nai-
va. De flesta grisar är pålitliga, ärliga, upp-
riktiga och mycket tillgivna. Många grisar 
är intellektuella och läser därför inte vad 
som helst. Grisar älskar alla typer av njut-
ning som livet har att erbjuda. Med rätt råd 
och vägledning kan personer födda under 
grisens år bli skamlöst rika. Personer föd-
da i drakens eller kaninens tecken är per-
fekta som partners till grisen. Getter och 
ormar är däremot en mycket dålig match. 
Bland kända grisar återfinns Elton John, 
Per Gessle, David Bowie och Al Capone. 

信息
委员
会反
对所
有形
式的
审查
制

度，
特别
是那
些影
响我
们作
家的
形

式。 
希望
董事
长不
要发
现这
一

点。 
信息
委员
会反
对所
有形
式的
审查
制

度，
特别
是那
些影
响我
们作
家的
形

式。 
希望
董事
长不
要发
现这
一

点。

信息
委员
会反
对所
有形
式的
审查
制

度，
特别
是那
些影
响我
们作
家的
形

式。 
希望
董事
长不
要发
现这
一

点。 
信息
委员
会反
对所
有形
式的
审查
制

度，
特别
是那
些影
响我
们作
家的
形

式。 
希望
董事
长不
要发
现这
一

点。38



Rymdfanatikerns
Guide
Till
Lund

av: Ida Ekenberg, b19

3939



40

Vid en första anblick kan rymden och astronomi vara något som upplevs som väldigt av-
lägset, och då menar jag inte bara ur ett avståndsperspektiv. Rymden är ingen växt man 
kan ta på som inom biologin, och den är inte heller en reaktion man kan studera på nära 
håll som inom kemin. Bortom all abstrakt fysik och matematik är det dock ändå någon-
ting med det relativt tomma området i universum som har lyckats attrahera mig med sin 
dragningskraft. Faktum är nämligen att rymden är ett hem för otroligt häftig vetenskap, 
ingenjörskonst och vackra himlafenomen. Så, hoppa in i raketen, spänn fast säkerhets-
bältet och gör dig redo för en resa som i fyra steg kommer att ge dig en guide för hur du 
som rymdintresserad kemistudent ska överleva dina studieår inom Lunds stadsgränser!

1. Lokalisera iss
Som ni säkert redan känner till finns det 
ett flertal härliga områden i Lund att pro-
menera på. Om ni någon gång exempelvis 
skulle vilja få en fin överblick över Lund 
och se ända bort till Öresundsbron, är 
Sankt Hans backar och Klosterängshöjden 
två platser som ligger på ett rimligt avstånd 
från KC. Framförallt gör Skånes platta 
landskap, i kombination med att dessa två 
platser är belägna högt över Lund, att Sankt 
Hans backar och Klosterängshöjden är två 
utmärkta ställen om ni någon gång skulle 
vilja se den internationella rymdstationen! 
Den internationella rymdstationen, eller 
den också kallas, är en bemannad rymdstation som ligger i omloppsbana runt jorden. 
Det roliga är att ISS faktiskt går att se med blotta ögat, som en mycket stark stjärna 
som rör sig över himlen. Det enda som behövs är en utsiktspunkt med en synlig ho-
risont, en kompass samt ett tidsschema för vilket datum och vilken tid som ISS kom-
mer att kunna ses över en specifik geografisk punkt. NASA har en officiell tidtabell 
för just detta, som går under namnet “Spot the Station”. Där anges tidpunkt, väder-
streck och rymdstationens vinkel över horisonten – med andra ord allt som krävs för 
att få en skymt av våra medmänniskor som kretsar runt jorden 16 gånger per dygn!
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Bara ett stenkast bort på LTH:s campus 
ligger Vattenhallen Science Center. Om 
det inte vore bra nog att ha flera intres-
santa utställningar, så befinner sig även 
Lunds planetarium i Vattenhallens lo-
kaler! Om ni någon gång har drömt om 
att sitta fastspänd i en raket och blicka ut 
över ett hav av stjärnor, måste Vattenhal-
lens planetarium vara så nära den upple-
velsen man kommer som kemistudent bo-
satt i Lund. Planetariet erbjuder visningar 
av astronomifilmer, och inte bara på en 
normal bioduk, utan på en filmduk som 
täcker större delen av taket. Så, ta med 
dig en vän, köp en biljett till en intres-
sant visning, luta dig tillbaka och åk ut 
på en timmeslång resa i vårt universum.

2. Besok Vattenhallens 
planetarium

3. Stjarnskada pa landet
Om du någon gång skulle känna dig överväldigad av allt plugg och inte vet hur 
du ska hantera den avgrundsdjupa stressen över att hinna med alla uppgifter i en-
dimen, kommer du snart att upptäcka att det finns få saker som är så avkopplan-
de som att titta upp mot en klar himmel och stjärnskåda. Det blir aldrig så mörkt 
som på landet, så ett hett tips är att ta sig ut någonstans där bebyggelsen är något 
mer gles. “Stad i ljus” må vara ett högt värderat fenomen inom studentlivet, men 
något problematiskt om du faktiskt vill se vad som finns på stjärnhimlen. Det 
finns appar som använder kompassen i din mobil och visar var på himlen du kan 
hitta olika stjärnbilder och synliga planeter, och om du dessutom skulle råka äga 
ett teleskop skulle det vara pricken över i:et för en perfekt, stjärnspäckad kväll.
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4. Ga med i en 
studentforening
Som ny student i Lund finns det en hel uppsjö av studentföreningar att gå med i. 
Det finns verkligen en förening för alla, oavsett om du är intresserad av folkdans, 
spex eller pyroteknik och fyrverkerier. Inte heller rymdfanatiker behöver frukta 
över att inte kunna få utlopp för sitt intresse – tvärtom! I Lund finns nämligen 
bland annat föreningen LARA (Lund Aerospace and Rocketry Association) som 
är en organisation som riktar in sig på att utveckla och bygga sina egna rake-
ter. Även studentföreningen ALVA finns, som arrangerar astronomi-relaterade 
evenemang som föreläsningar och stjärnskådningar. Så kort och gott – ett sol-
tempererat tips är att läsa på om de olika studentföreningarna som finns i Lund, 
och att sedan gå med i den förening som passar just dig! Även om kemin lig-
ger oss alla varmt om hjärtat kan det vara värt att ge astronomin en chans, det 
finns inte många naturvetenskapliga områden som är så häftiga som rymden.

Avslutningsvis hoppas jag att ni 
ur denna guide har hittat åtmins-
tone ett sätt att få utlopp för ert 
brinnande rymdintresse, eller att 
ni helt enkelt har blivit inspire-
rade att ge astronomin en chans. 
Rymden är faktiskt inte så avläg-
sen som den kan verka – i alla fall 
inte från Lund. Ser du stjärnan i 
det blå? Svaret på livets frågor är:

42 InfU
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En Inblick i arkivet 
Vad gör man om man två 

veckor innan sommaren får reda på att man inte fick som-

marjobbet? Man skapar sitt egna såklart! Under sommaren spenderade jag 

därför mycket tid nere i källarPhørrådet och städat ur arkivet. Bland alla roliga 

protokoll och stadgar har jag hittat en hel del ännu roligare dokument från alla 

delar av vår verksamhet under åren. Allt från funktionärslistor till autografer av 

nobelpristagare i kemi!

Det jag tänkte berätta lite om här är att vi sedan långt tillbaka är hedersmed-

lemmar i en av tidernas mest kända serietidningars fanclub, Fantomenklub-

ben! 

Trots att Fantomen kanske inte riktigt går upp till serien om våra vän-

ner från Gallien i Asterix och Obelix så är den ändå en klassiker bland 

serietidningar! Och vem som helst kan ju inte bli hedersmedlemmar! (nu 

kunde alla som ville bli det men alla blev det inte men vi blev såå..)

I



Litegrann om Fantomenklubben: 

Den grundades 1950 och lever än idag även om den inte har 

samma gravitas som den en gång hade.

Det finns ett rankingsystem där alla börjar som novis och 

om man svarar på frågor angående Fantomen och dess 

serier så kan man ranka upp till Aspirant och sen Kandidat, 

Riddare, Mästare och om man tar sig hela vägen blir man 

till slut Stormästare! Var på den här listan K-sektionen 

befinner sig har jag inte hittat något om men vi har många 

Stormästare på sektionen så kan inte tänka mig att vi 

kunde vara något annat!
Av: 
Adam 
Jacobsson
Trönndal

Informationsmäs-
tare 2020 

I

Praktikanten Patricia 
trodde att om Astronau-
ten Astrid dog skulle 
hon få åka istället, så 
hon överrumplade Astrid 
inne på gymmet och slog 
ihjäl henne med en hantel 
kl 22. Patricia ljuger 
om tiden när hon träffade 
Farhad och hon är stark 
nog att använda en av de 
tunga hantlarna.



Om bilderna vi använt i 
Druiden
Det är tur att man inte behöver göra allt själv. Förutom våra fantastiska skribenter som 
fyllt Druiden med text, vill vi uppmärksamma dem vars bilder vi plockat från cyberrym-
den och som fyller Druiden med fint ögongodis.

Kinesiska stjärntecken: Wikimedia Commons. Skapare: Angelus.
Chinese zodiac wheel: Wikimedia Commons. Skapare: RootOfAllLight
Solsystem: Wikimedia Commons. Skapare: NASA
Astronaut i atmosfär: Wikimedia Commons. Skapare: NASA
Internationella rymdstationen: Wikimedia Commons. Skapare: NASA
Night Sky Stars Trees 03: Wikimedia Commons. Skapare: Michael J. Bennett
Raket: Wikimedia Commons. Skapare: NASA

Kinesiska stjärntecken om Melker varit tvungen att rita dem själv:

Bild på Internationella rymdstationen som Melker tog själv:
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Memes med Filippa
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Zoom-situationer med Melker

”Yeah I don’t have a webcam 
so I can’t turn my camera on 
unfortunately”

”Can you hear me?”

”I have too many windows 
open”

Tre Q and A:s i veckan men 

bara en person dyker upp

*Föreläsaren drar 
över 1 min*

*Råkar ha micken på när man 
gäspar*

Föreläsaren: 

Går på två föreläsningar samtidigt men 
lyssnar inte på någon av dem.

”Hur får man en sån där cool 
bakgrund?”

”Can you see my screen?”

”Do you see the laser pointer?”
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Föreläsaren undrar om någon har 

frågor men kollar inte chatten




