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Redacteurerna
har ordet

Detta är vår sista Druid, så vi tänkte dela med oss av
några minnesvärda ögonblick från vårt år av
Druidredigering:

Druiden

Anno MMXX

ANSVARIG UTGIVARE:
David Bergman
REDACTEURER:
Filippa Wentz
Melker Axelsson
INFORMATIONSMÄSTARE:
Adam Jacobsson Trönndal
DA VINCIS:
Alva Wessman
T hilda Qvist

- Under slutredigeringen av första Druiden när en
“forskare/jurist” berättade för oss att han skulle
stämma Systembolaget för att de bryter mot
barnkonventionen genom att beskriva smaker och
därigenom berövar barnen på sin identitet.
- När Filippa redigerade en hel artikel i Druiden 3
med ett typsnitt utan åäö och la till prickarna manuellt med ritverktyget, varefter Melker bytte typsnitt
till ett som hade åäö.
- Den mycket awkward photoshooten inför första
Druiden som resulterade i nedanstående bild.
- Censuren av Matildas artikel i Druiden 2 som resulterade i att hela Informationsutskottet övervägde
att göra en Kexit.
Melker Axelsson och Filippa Wentz
Redacteurer 2020

SKRIBENTER:
Amanda Ekeg ren
Elin Stemme
Hannah Viklund
Ida Ekenberg
Matilda Lindberg
Mässutskottet
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FRÅGA INFU
Vi är många som har halvsovit under en match eller ett lopp som ens
kompisar påstår är “jättespännande” och “jätteviktig”. För att spicea
upp tillvaron lite har vi i InfU därför svarat på frågan “vilken spårad
regel till en Spårt hade du velat lägga till?”.

Amanda Ekegren - B18
Journalist

Melker Axelsson - K17
Redacteur
Fotboll hade ju varit mycket roligare att kolla på om det spelades
i 3D. Lägg till några rampar,
fallgropar och plattformar och
ta ditt lag till en ny division. och
fotbollen till en ny dimension.

Jag skulle vilja ta tillbaka kultur
som en sport. Vid några OS under
början av 1900-talet fanns både
måleri och poesi som olympiska
grenar. Ge oss mer kultur! Kanske digitalt ritande som OS-gren?
Möjligheterna är oändliga!

Elin Stemme - B18
Journalist

Alva Wessman - B19
Da Vinci
Backhoppning fast med så kallade
wingsuits, oj va dom skulle flyga.

Jag hade velat ändra så att man får
använda två racket i badminton.
Man behöver ju bara en hand för
att hålla i ett, så det känns som
om det finns massor av outnyttjad
kapacitet!

4

Matilda Lindberg - B18
Jounralist

Adam Jacobsson Trönndal - K18
Informationsmästare

Jag tycker att det inom curling borde införas en regel om att innan
man skickar iväg stenen så måste
man först genomföra en omgång
av irländsk julafton. Curling ska ju
vara en precisionssport så varför
inte göra det till en extrem precisionssport? Tror att denna regel
skulle kunna höja intresset för
sporten något enormt, inte minst
genom att alla som tittar på får sig
ett mycket gott skratt!

Jag har de senaste dagarna börjat
spela lite schack men det går inge
vidare.. Jag tror del av problemet
är att jag spelar samtidigt som jag
tittar på en Netflixserie (välkommen till Corona!) och då konstant är distraherad. Jag tycker att
professionella schackspelare borde
tvingas kolla på ett par avsnitt av
en ny serie dagen innan match och
sen under matchen så spelar man
nästa avsnitt! Då får vi allt se vem
som är en ‘Grand Master’!

Ida Ekenberg - B19
Journalist

Hannah Viklund - B17
Journalist

Jag tycker att vi borde införa
ett femte simsätt under de
stora simtävlingarna: bröstsim
á la sjön Sjøn. Det skulle vara
förbjudet att simma utan skor,
och det skulle införas obligatoriskt bastubad i två minuter
mellan varje 50 meters-sträcka.
Hur kul skulle inte det vara att
titta på?

Jag tycker att det borde vara
obligatorisk för alla deltagare
i Tour de France att cykla i
dopklänning eftersom det
ändå pågår så mycket doping.
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Thilda Qvist - K19
Da Vinci

Filippa Wentz - K17
Redacteur

Vore det inte coolt om
det fanns en separat del i
simtävlingar där deltagarna
hade sjöjungfrufenor? Tror
det skulle locka större publik i alla fall!

Jag är ett stort fan av att titta
på fotboll, men ibland tycker
jag att stämningen på läktaren kan bli lite väl rå. För att
minska huliganismen och
förbättra stämningen tycker
jag att samtliga spelare (utom
målvakterna) ska ha på sig
en fedorahatt och innan de
lägger en passning ska de
tippa den mot sin medspelare
och säga “M’lady”. Jag tror
helt klart att denna artighet
kommer att smitta av sig till
läktaren.
OBS! Målvakterna ska ha på
sig höghatt for that motståndaren skjuter av hatten
med bollen och sen går den in
i mål moment. En fedora är
en för liten måltavla.
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Längdskidor - det svenskaste vi har
Det finns mycket som gör Sverige till Sverige; våra värderingar,
våra grundlagar, vår kärlek för fika… ja listan kan göras lång.
Men det finns en sak som är viktigare än allt annat. Något som,
om det inte funnits, skulle kunnat ändra vad vi ser som svenskt.
Något som var med och verkligen skapade det Sverige skulle
bli. Jag pratar såklart om längdskidor! Utan längdskidor, hur
skulle då Gustav Vasa någonsin kunnat imponera tillräckligt mycket på dalmasarna för att de skulle stödja honom som blivande
kung av Sverige? Inte nog med det, genom detta skapades
det vida kända Vasaloppet. Något som verkligen skiljer agnarna från vetet, Sveriges största folkfest (eller blandar jag ihop
det med Melodifestivalen?). Hur som helst, längdskidor är en
självklar del av den svenska identiteten!

När det kommer till vinter-OS är alla typer av event som innehåller
längdskidor en självklar plats att hitta svenskar, både i publiken som
i resultatlistorna. Under OS i Pyeongchang 2018 tog Sverige totalt 14
medaljer. Av dessa kom tio från sporter där längdskidor spelar en
central roll. (Av de kvarvarande fyra kom två från curling och de resterande två från alpin skidåkning.) Tittar man historiskt på hur Sveriges
medaljskörd ser ut under vinter-OS så brukar ungefär hälften av medaljerna kunna kopplas till längdskidor. Det finns även en tydlig trend uppåt,
Sverige gör allt bättre ifrån sig generellt men speciellt inom längdskidor.
Vid vinter-OS 2014 vann vi 15 medaljer varav 11 hade med längdskidor
att göra. Detta tycker jag tydligt visar att när det kommer till Sverige
är det längdskidor som gäller! Längdskidor erbjuder ett perfekt sätt att
njuta av naturen. För att kunna göra det så finns det dock ett antal saker
som man behöver. Bland de mer självklara är förstås längdskidor,
stavar och pjäxor. Svårt att åka längdskidor utan rätt utrustning liksom…
om man inte har råd eller lust att införskaffa dessa så brukar det gå att
hyra på de flesta skidanläggningar.
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Detta leder oss osökt in på något annat som krävs för att
längdskidor ska kunna åkas, nämligen någonstans att åka! Det
fina med längdskidor, till skillnad mot alpint, är att så länge det
finns snö så kan man åka var som helst. För att alpinåkning ska
bli kul så krävs det backar, gärna något längre och brantare
än våra egna här i Sankt Hans, men för längdskidor är backar mer ett hinder än något annat. Sen var det ju det där med
snö… här i Skåneland går det ju inte alltid att garantera några
större mängder, men längre upp i norr finns ju alla skidanläggningar där snö brukar finnas under större delen av vintern och
där fiffiga maskiner kan öka mängden om den skulle råka tryta.
Det sista som krävs är kanske det svåraste att få tag på. Jag
pratar såklart om någon form av teknik! Enligt mig finns det tre
företrädande typer av teknik; den professionella, den som har
en förkärlek för att kasa samt den som tänker utanför boxen.
Det går att träna upp sin teknik så att man åker som proffsen.
Fördelar med det är ju bland annat att folk blir imponerade
när du åker förbi eftersom det ser ut att gå så lätt, backar är

inte något större problem och du kan ta dig runt motionsslingor inom
en rimlig tid.
Nackdelar är ju förstås att det tar tid att lära sig och ganska mycket
övning innan det börjar ge några resultat. Den hasande varianten är
en vanlig syn och fungerar för alla åldrar. Den går i stora drag ut på
att så länge marken är plan så tar du dig fram utan större problem.
När hinder, alltså någon form av lutning som kan klassas som backe,
dyker upp så brukar även problem dyka upp. Beroende på vana,
armstyrka och självbevarelsedrift så kan backar tacklas på olika sätt.
Uppförsbackar brukar tacklas genom att stavarna används för att
långsamt häva sig uppför backen. Benen används sparsamt och de
brukar ha en tendens att glida åt fel hål. Nerförsbackar tacklas oftast
med lätt böjda knän, hopp om att inga snäva svängar dyker upp och
ett uppiggande skrik av fruktan när farten ökar. Den sista tekniken
är den som jag själv tycker är absolut roligast. Den ger känslan av
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professionalitet utan att man behöver lägga ner tid på att lära sig
hur man egentligen ska göra.
Att åka längdskidor med hund är också ett väldigt bra sätt att
motionera sin hund utan att man själv behöver anstränga sig så
mycket. Kraven på utrustning ökar en aning eftersom man här
även behöver ha tillgång till en hund i lämplig storlek förutom
själva skidutrustningen. Det finns även lite krav på hunden som ska
dra; den bör varken vara för liten eller för lat. Storlek bör väljas
med tanke på hur tung du är och hur fort du vill åka bör finnas i
åtanke när hundens entusiasm beaktas. Den som vågar sig på
konsten att åka längdskidor med hund bör vara en person som är
bra på att ha många bollar i luften, som är auktoritär och som är
stresstålig. En hund kommer göra allt lite mer komplicerat samtidigt
som det gör det mycket roligare.
Så nu när vintern närmar sig med stormsteg; passa på att njuta av
det svenskaste vi har!

M

≈

L

Matilda Lindberg
Journalist 2020
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Mira & Culix är
mördaren på spåren
“Visst ska det bli skönt med lite julledighet” säger Mira och håller hårt i
kopplet så inte Ide springer iväg.
“Ja, det får räcka med mord för ett tag
nu” svarar Culix och väntar tålmodigt
på att Fix ska uträtta sina behov mot
ett träd. Mira och Culix går ofta ut med
polisstationens två blodhundar och
idag känns det tryggt att ha dem som
sällskap. Klockan är strax efter fyra på
eftermiddagen, så det är becksvart ute.
Motionsspåret de promenerar längs är
upplyst, men tittar man in bland träden
är skogen mörk och kuslig. Detektiverna
och hundarna vandrar vidare i tystnad,
men så plötsligt får hundarna vittring.
De pekar till höger om stigen, rakt in i
mörkret. Mira och Culix byter en blick
och sedan låter de Ide och Fix leda
vägen.

Ide och Fix följer spåret fram till en
närbutik, men väl därinne blir de distraherade av varmkorven framme vid
disken. Nu står de där och dreglar, glatt
vifsandes på svansen. Butiken är för tillfället tom sånär som på kassören. Den
unga tjejen låter Mira & Culix titta på filmen från butikens övervakningskamera
och på så sätt identifierar de sina tre
misstänkta.

Först intervjuar de Jägaren Jenny, en av
Mirrebys få invånare med jaktlicens. I
övervakningsvideon smäller hon upp
dörren och rycker åt sig två påsar godis
från en hylla.
“Jag var ute och spårade en grupp
vildsvin, men tappade spåret. Bestämde
mig för att köpa godis på vägen hem”
Mira och Culix frågar henne om hennes
humör i butiken.
“Jag var förbannad så klart! De där
svinen har grävt upp halva min mammas
trädgård och nu tappade jag bort dem.”
“Kände du Johannes?” frågar Culix.
“Jag har aldrig pratat med honom, men
jag läste en del av hans tidigare reportage. Innan han gick över till att skriva
skvaller”

De hittar liket på rygg bakom ett mossbeklätt klippblock. Båda känner igen
offret som Journalisten Johannes. En
snabb undersökning av kroppen visar
att han inte varit död länge och att han
och mördaren tycks ha tampats ett tag
innan mördaren slutligen ströp honom.
Bredvid kroppen ligger en tom väska
och en mängd omkringströdda papper.
Mira har precis lagt på luren efter att ha
underrättat Polischefen Pål, när Ide och
Fix börjar rycka i kopplen igen. De har
fått upp mördarens spår!
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Den andra misstänkta är den lokala
kändisen Löparen Lovisa. Hon har
representerat Mirreby i många nationella
tävlingar i distanslöpning, men har nyss
tillkännagjort att hon valt att avstå från
tävlan för en tid framöver för att istället
fokusera på sin fitnesskanal på MirreTube. I klippet från övervakningskameran verkade hon andfådd. Hon slänger
något i butikens papperskorg och köper
sedan två bananer och en kexchoklad.

“Johannes har alltid haft problem med
att få i sig tillräckligt med spårämnen. Vi
diskuterade ofta hans diet och jag brukade rekommendera att han varierade
sin kost.”
“Pratade ni om vad han skrev om?”
“Ja, jag arbetar ibland nere på Mirrebys
labb och där snappar man upp allt möjligt. Man kan säga att jag var lite grann
av hans källa till information om diverse
provresultat och annat spännande. Utan
att nämna namn så klart! Inte för att
han behövde så mycket information
för att börja gräva. Han tog sitt jobb på
allvar, även på sista tiden. Gjorde alltid
ordentlig research. Och allting skulle
vara i pappersform, den killen hatade att
arbeta digitalt.”

“Jag kom precis från en löprunda när
jag gick in i butiken. Motionsspåret blir
precis lagom långt om jag springer två
varv.” Hon tar en klunk av proteindrycken som hon fått från sin senaste
sponsor. Mira frågar henne om hon
kände Johannes.
“Jag har intervjuats av många journalister. Jag kommer inte ihåg specifikt om
jag träffat just honom.” svarar Lovisa. “Kommer ni förresten gå ut med
information om alla som ni frågar ut om
detta? Så jag vet om jag behöver ta upp
det i min nästa vlog.”

Mira och Culix hittar en bra stock att
sitta på. De klappar fundersamt Ide och
Fix, som tuggar förnöjt på varsin korv
för ett väl utfört polisarbete. När årets
första snö sakta börjar singla ner över
dem reser sig Mira.
“Nu tycker jag vi går och arresterar den
skyldiga och tar jullov!”
“Håller med!” Instämmer Culix.

Sist intervjuar de Dietisten Diego.
Övervakningsvideon visar att han gick
in i butiken och köpte en påse nötmix.
Diego berättar att han och Johannes var
vänner som ofta träffades över lunch
eller en kopp kaffe.

Vem tror du de arresterar?
Svaret hittar du på sidan 17!

Av: Elin Stemme - B18
Journalist 2020
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KULA 2021
Nyligen var det HT2 och de nya
funktionärerna på K-sektionen
valdes in. Förra året var det vi
som satt i KC:A och spänt väntade på att bli invalda i Mässutskottet. Hos oss fanns det
många idéer på hur man kunde
utveckla MU och företagsmässan KULA och dessa blev ännu
fler efter att vi fick äran att
jobbat på KULA 2020. Vi lärde
oss så mycket, allt ifrån hur
man mutar jobbare med pizza
till hur man effektivast lägger
ut och ihop mattan (utan att
bryta tår under handtrucken).
Saker blir inte som planerat. Det har det nog inte blivit för någon det här året. Vi i Mässutskottet kommer, precis som många andra utskott redan gjort, behöva skapa oss en helt ny
väg för att hantera situationen som den är just nu:

KULA 2021 kommer bli digital!
Mitt i all dramatik och omskrivning av kontrakt
är det väldigt spännande och utvecklande att få
testa på något nytt. Det har grävt fram många
idéer och mycket kreativitet hos oss. Först och
främst har vi hittat en plattform, Graduateland,
som är prima när det gäller att behålla samtalet
mellan företag och student. CV-matchning, videosamtal och möjlighet att chatta om specifika
ämnen kommer göra det ännu enklare att hitta
intressanta företag, sommarjobb eller exjobb för
oss studenter! De som har gått på Arkad kommer
känna igen sig, men för nya mässdeltagare har
vi utvecklat en “How to KULA”- manual för hur
man navigerar sig i Graduateland. Snart kommer
vi släppa KULA-hemsidan med information, så
håll utkik!
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Ur diskussionen om hur vi ska få fram de fördelar som finns med en fysisk mässa har
även ett nytt koncept uppstått: Vi kommer skaffa podd! Där har ni möjlighet att få en
mer personlig, intressant och underhållande bild av företagen och får lära känna företagsrepresentanterna innan mässan.
Vi hoppas att ni är taggade på att delta i KULA 2021. Det betyder otroligt mycket,
inte bara för oss i MU som under året planerat för mässan, utan för hela sektionen.
Inkomsten från företag som deltar bidrar till hela sektionsverksamheten. Genom ert
deltagande lockar vi fler företag och sponsorer, samtidigt som ni studenter får en fot in i
arbetsmarknaden!
Många distanskramar,
Mässutskottet
Ps. Om nu undrar om det fortfarande blir goodiebags så är svaret...Självklart!
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Spårade år i historien
Av: Hannah Viklund, B17
Med bara några få veckor kvar till nyårsafton brukar det vara kutym att se tillbaka på
året som gått, minnas de bästa stunderna, skratta åt misstag man gjort och kanske
skänka en tanke åt de sorgliga stunderna som oundvikligen också finns i mer eller
mindre mängd. I framtiden tror jag inte det finns någon som inte kommer komma ihåg
2020. Det har onekligen varit en minnesvärt år med många känslor; frustration och
besvikelse över drömmar och planer som fåtts ställas in eller skjutas upp, rädsla och oro
för nära och kära men också lycka och tacksamhet för människorna i ens liv som funnits
där under hela året. Personligen tror jag faktiskt inte att jag någonsin varit lyckligare i
mina vänskapsrelationer, och det är det som håller humöret uppe när jag sitter ensam
i min lilla lägenhet och skriver min sista Druiden-artikel (det och alla Netflix julfilmer.
Seriöst, om inte den sociala distanseringen lättar snart kommer jag behöva skickas på
en ”Christmas Prince”-detox. Helst i Aldovia.).
Kort sagt, 2020 har varit ett riktigt spårat år men det finns faktiskt år som varit ännu
mer spårade. Så för att muntra upp den dystra stämningen något; luta dig tillbaka, läs
och njut av det faktiskt finns folk som har haft det värre!

Den Stora Snöstormen
Nästa gång du klagar över det skånska vädret, var
då glad att du i alla fall inte levde år 536 e.Kr. Till
följd av ett flertal vulkanutbrott på Island skapades
en massiv dimma som skymde solen – i 18 månader. Historiker har utnämnt detta år till det värsta
året att leva, värre än både Digerdöden och Spanska sjukan vilket ändå säger något. Europa, Mellanöstern och delar av Asien sjönk ner i ett mörker som
varade både dag och natt, temperaturerna sjönk
drastiskt, snö under sommaren gjorde att skördar
förstördes och till råge på allt bröt en pest ut som
dödade ungefär halva östra Romarrikets befolkning
och var en stor bidragande faktor till rikets undergång drygt 50 år senare. Här i Skandinavien har
mängder av guld från denna tid hittats som tros ha
varit gåvor till gudarna för att de skulle ge tillbaka
solljuset och man tror även att mytologiska händelser såsom Ragnarök och Fimbulvetr baserades på
detta väderutbrott.
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År 536

År 1518

Danspesten

I juli 1518 i Strasbourg inträffade
något ytterst märkligt. En kvinna
på gatan började, utan synbar anledning, att dansa med stor passion. Fler och fler människor
började ansluta sig tills runt 400
människor dansade runt i staden.
Dansandet pågick så länge att läkare tillslut var tvungna att kallas
in för att försöka föra de dansande
till sjukhus. Huruvida människorna faktiskt dansade till döds har
inte klargjorts, även om vissa källor hävdar att ungefär 15 personer
strök med i danspesten. Snacka om
att ”Stad i ljus” hade behövts sättas
på!

År 1807

Napoleon mot Kaninerna

Många minns nog Napoleon bäst för hans nederlag vid Waterloo 1815 som satte stopp för
hans europeiska välde, men den militära ledaren led redan 1807 sitt kanske mest förnedrande nederlag. För att fira slutet på kriget med Ryssland beslöt sig den gode Napoleon
för att anordna en kanin-jakt med några av sina högst uppsatta militära ledare. Han beordrade en av sina män att införskaffa kaniner att skjuta, vilket denne gjorde med råge.
Uppskattningsvis 3000 tama kaniner släpptes ut på ett fält för männen att skjuta på.
Problemet var att dessa kaniner var så vana vid att människor matade dem, så när jaktsällskapet närmade sig dem började kaninflocken att rusa emot dem, likt revolutionärerna som stormade Bastiljen. Efter flertalet fruktlösa försök att försöka avvärja sig från
kaninhopen fick Napoleon och hans män slutligen se sig besegrade och flydde slagfältet.
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År 1919 Melass-tsunamin i Boston
Den 15:e januari 1919 inträffade en av Bostons värsta olyckor någonsin. En massiv tank
med ungefär 13 000 ton melass sprack och på grund av melass höga densitet (cirka 1400
kg/m3) fanns där en stor mängd med potentiell energi. När vätskan störtade ut ur tanken skapade denna energi cirka 8 meter höga melass-vågor som rörde sig med en hastighet av 56 km/h. Tsunami-vågorna rörde sig flera kvarter och krossade alla byggnader som stod i dess väg. 150 människor skadades och 21 dog till följd av vågorna, och
en stor mängd hästar och hundar omkom eller skadades också. Konsistensen av melass gjorde det ytterst svårt att försöka rädda och hjälpa människor, och många av de
omkomna var så täckta av sirapsvätskan att de inte gick att känna igen. Som man kan
förstå tog det oerhört lång tid att rensa upp efter tsunamin, och det sägs att man kunde
känna doften av melass en varm sommardag årtionden efter tsunamin intog Boston.
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17
Svar till Mira och Culix: Journalisten Johannes höll på att skriva
en artikel om Löparen Lovisas
dopingresultat, som Dietisten
Diego informerat honom om.
Lovisa har inte frivilligt valt att
sluta tävla utan har blivit avstängd efter att de hittat spår av
dopingsubstanser i hennes prov.
Om sanningen kom fram skulle
Lovisa ha förlorat sin sponsring
och sitt rykte. Så hon mördade
Johannes och stal hans papper
med bevis och anteckningar.

Memes med Filippa

Miraculix ar:

Programledare:
Ida Ekenberg, B19
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quiz med miraculix
Det har återigen blivit december. När månaden december yttras, vandrar tankarna hos många direkt till vänner och jul. Förstå mig rätt, så är det
för mig också, men jag kan ibland tycka att årets egentliga höjdpunkt hamnar lite i skymundan för lussebullarna, julklappsstressen och de stora släktkalasen. December innebär ju att årets På spåret-säsong äntligen är igång
igen! Så, för att fira att fredagskvällarna under de hårdare coronarestriktionerna nu officiellt är räddade, och för att spårvagnarna i Lund äntligen ska invigas, tycker jag att det passar mycket bra att låta Miraculix leda ett eget På
spåret-avsnitt. Det återstår nu alltså bara att fråga: Vart är Miraculix på väg?

Destination 1
10 p
8p

Svar på nästa
sida!

6p
4p
2p

Miraculix har nu tagit sig ut ur KC och rör
sig sakta men säkert mot alfabetets slut.
Kanske ekar det en känd ABBA-låt från
hans slutliga destination?

Både italienska delikatesser och vegetarisk lunch
kan införskaffas intill vårt resmål, där också lägenheter tornar upp sig över staden.

Målarfärg är en lämplig packning när du reser till vår
destination, som ofta knyts ihop med ett känt dubbelnamn.

Hoppas att Miraculix har badkläder och skor med sig, för på
väg till destinationen kommer han med mycket stor sannolikhet att bli blöt. Kanske behöver han ringa efter torra kläder när
han kommer fram?

Har Miraculix kommit fram till mobilaffären Mobilaffären? Nej! Han
har nu nått sitt slutliga mål:
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Listan
Nu sätts era kunskaper kring K-sektionens tema på prov. Vilka tre karaktärer finns inte med i serien om Asterix och Obelix?

Senilix
Prefix
Smidefix
Majestix
Ellervikix
Idefix

Svar destination 1: Telefonkiosken Telefonkiosken!

Crabbofix

Svar destination 1:
10 poäng: Rör sig mot ö, ABBA-låten
“Ring ring”.
8 poäng: Pizzeria och salladsrestaurang,
Helsingkrona-tornet.

Ladokix
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Prefix, Ellervikix, Ladokix

Svar listan:

Destination 2
10 p

Miraculix har lyckats virra sig bort rejält från LTH:s campus, och är nu
på väg mot en huvudstad inom nya landsgränser som bland annat
innesluter en känd litteraturprins och flera öar. Miraculix undrar om
det är någon i detta land som kallar på honom.

Tycho Brahe leder er till landet Miraculix är på väg mot, i alla fall om
man syftar på åren före 1658. I landet slöts då nämligen en fred i en
festivalstad, vilket resulterade i att ett land blev mindre medan ett
annat land blev större.

6p

Miraculix inser att han aldrig tidigare har varit på resmålet tidigare.
“Hurdan mark finns det där?” frågar han sig själv. Han har tidigare
bara hört att landet ska vara förhållandevis platt jämfört med andra
länder.

Röda korvar, ett tivoli och en staty av den lilla sjöjungfrun väntar
på Miraculix på vår destination som befinner sig i ett av Sveriges
grannländer.

2p

8p

4p

Miraculix har nu kommit fram till sin destination! Här hoppas han
kunna införskaffa sig en kaj – han har nämligen nått staden...

Svar destination 2:
Svar destination 2: Köpenhamn!
10 poäng: Den kända litteraturprinsen är William Shakespeares “Hamlet”.
Referens till låten “Natteravn” av Rasmus Seebach.
8 poäng: Tycho Brahe föddes år 1546 i Skåne. Danmark tvingades överlämna
Skåne till Sverige efter freden i Roskilde som slöts år 1658.
6 poäng: “HurDAN MARK finns det där?”
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InfU testar:

Spådomstekniker
Under det turbulenta år 2020 är det många som frågar sig vad som egentligen
kommer hända i framtiden - inte minst InfU. Och eftersom vi har nästan obegränsade befogenheter att göra löjliga saker och sedan skriva om det i tidningen tänkte
vi nu visa upp resultatet från vår spådomskväll.

Namn: Elin Stemme

Elin - ”In kaniner we trust”

Spådomsmetod: Kaniner
Framtid: Triangeldrama på jobbet
Det finns tydligen en spådomsmetod där man
låter papegojor välja ut tarotkort som visar
framtiden. Vi hade ingen papegoja, så Amandas kaniner fick duga.

Ruter sju: Businiess success
however problem with the
other sex.
Elin - ”En chef kanske?”

Namn: Alva wessman
Spådomsmetod: historiebok
Framtid: bättre än dåtiden

Filippa - ”Du kommer bli
hemmafru!”

Alva slog upp en sida om Berlinmurens fall, vilket vi tolkar som att hon kommer spara massor
av pengar eftersom Kalla kriget kostade massor!

Matilda - ”Du kanske inte blir
så utseendefixerad”
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Namn: Melker Axelsson

Matilda: ”Du behöver tid att
reflektera över dig själv.”

Spådomsmetod: Drömmar
Sinnestillstånd: rubbad, Laktosintolerant
Melker drömde att han blev förgiftad i ett korridorskök i en exorcismliknande ritual där pentagram,
levande ljus och yoghurt ingick. Tydligen innebär
en dröm om yoghurt att man behöver lära sig kontrollera sina känslor, men sånt gör mig bara så arg!

Filippa - ”Melker är egentligen laktosintolerant”

Namn: Filippa Wentz

Melker - ”Hollywoodfru”

Spådomsmetod: Tarotkort
Framtid: Rik, men drabbad av en manlig olycka
Filippa valde tre kort inom kategorierna hälsa,
kärlek och karriär. Korten visade att spådomen:
Du kommer bli rik men se till att ta hand om
hälsan! Manliga olyckor står runt hörnet!

Filippa - ”RIK! Jag kanske jobbar
som minister?”
Matilda - ”Blir man rik av att vara
minister?”
Korten: Olycka aka manssjukdom. En manlig olycka

Elin - ”Först får du bra nyheter och sen får du mer bra
nyheter”

Namn: Ida ekenberg
Spådomsmetod: Teblad
Framtid: Rikedom i malmö
Bladen formades till fåglar, vilket innebär goda
nyheter! En saxofon tolkade vi som en jazzig
tillvaro. Sedan InfU testar-kvällen har Ida blivit
vald till Informationsmästare 2021, så löftet
om goda nyheter besannades!
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Matilda - ”Varför kommer vi
alltid tillbaka till Malmö?”

Namn: Matilda lindberg
Spådomsmetod: Ordbok
Framtid: Passionerad, men något
hälsoskadlig
Matilda valde att spå sin framtid med hjälp
av en ordbok. Orden som kom att definiera
hennes framtid var “Slang (Orm, eldig, kanon,
vulgär, ex)” och “Huvud”. Detta gavi en passionerad romans med en brittisk diplomat, vilket
oturligt nog resulterade i inandningsbesvär på
grund av avgaserna i Indien.

Namn: Thilda qvist
Spådomsmetod: Tarotkort
Framtid: spenderas horisontellt
Thilda valde spådomskonsten tarotkort. I kategorin kärlek drog hon korten Three of Wands,
Eight of Wands, Page of Wands, vilket traditionellt tolkas som “Looking ahead, expansion, rapid growth”. VIdare till karriären drogs
korten Ten of cups, four of swords, Knight of
cups som gav spådomen “Inner happiness, fulfillment, dreams coming true, Rest, contemplation, Romantic”. Sluterligen så drog Thilda
korten “Judgement, Four of Wands & King of
Wands” inom kategorin hälsa, vilket betyder “
Reflection, recening, awakening, community &
action, fearlessness”.
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Hannah: ”En passionerad
och explosiv relation med en
snake”
Hannah - ”Snaken kanske är
brittisk så du blir britt och
sen brittisk diplomat i de
asiatiska länderna!”
Alva - ”Du kommer få inandningsbesvär”
Hannah - ”Inandningsproblemen kommer från alla
avgaserna i Indien”

Elin - ”Mycket one-night
stands”
Matilda - ”Inte att rekommendera i Coronatider”
Matilda: ”Förtidspensionering”
Adam: ”Eller så blir du tillsammans med din chef?”
Hannah - ”Hamna i koma
och vaknar igen”
Matilda - ”Hamna på ett fint
äldreboende”

Amanda - ”Jag har ju redan
opererat båda knäna”

Namn: Amanda ekegren

Spådomsmetod: tärningar
Framtid: Bröllop på mars, världsherravälde, reumatism
Amanda blev lovad en framtid med ett bröllop
dit alla är inbjudna och där perfektion råder
överallt utom i knäna. Vilken lyckad framtid
ändå!

Matilda - ”Mars är krigsguden så ta över världen med
våld!”

Namn: Hannah viklund

Hannah - ”Låter lite som ett
helgon känner jag”

Spådomsmetod: händer
Personlighet: Godhjärtad gammal gummma
Hannahs händer innehöll en kluven huvudlinje
(självuppoffrande), en suddig ödeslinje (lugnt
liv) och en oavbruten livslinje (inga avbrott i
livet). Låter ganska härligt!

Elin - ”När du är åttio kanske
du hittar på något!”

Namn: Adam jacbosson trönndal
Spådomsmetod: Drömmar
Sinnestillstånd: på flykt

Adam - ”Jag är tydligen en
M:are innerst inne”

Adam drömde att han blev jagad av personer i
röda overaller i en by med sommarstugor, vilket betyder att han flyr från “en skuggsida av
sig själv”. Röd är ilskans och passionens färg,
mycket turbulent!

Hannah - ”Du har fula tankar.”
Adam - ”Ja.”
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Baka med Amanda:

Viktoriansk ingefärskaka

Ingredienser
250g (4.2dl) mjöl
100g smör
100g (2.8dl) brunt socker
250g (1.8dl) mörk sirap
4.5tsk torkad malen ingefära
1 stort ägg
1 tsk bakpulver
0.5dl varm mjölk
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Så här lagom långt in i Covid-isolering har jag tagit mig tid att utöva mina lagom spårade intressen. Jag har helt snöat in (eller här i Skåne är det väl inregnat) på historiskt återskapande. Förutom att jag för tillfället håller på att
handsy in tagelkanvas i kragen på en vinterrock, årsmodell 1896, har jag bakat viktorianska godsaker. Jag följer en Youtube-kanal som heter “English heritage” som bland annat lägger ut recept från sent 1800-tal i formen bakamed-mig. Det här är ett av deras recept, dock både halverat och omskrivet för
att passa de råvaror som vi har här i Sverige. Det var väldigt gott, tyckte både
jag och min partner. Gör en kopp te och dröm dig tillbaka till en svunnen tid.

Gör så här:
Börja med att homogenisera smöret genom att röra det med en stor slev.
Blanda i socker och ingefära, blanda väl. Tillsätt ägget och rör om. Tillsätt mjöl och sirap, lite i taget och blanda mellan varven. När du har tillsatt
allt och har en slät smet kan du lösa upp ev. Kvarvarande sirap i måttet med
den varma mjölken. Blanda ut bakpulvret i mjölken och tillsätt snabbt mjölken till smeten. Blanda om och häll i en brödform klädd med bakplåtspapper.

Grädda i 180˚C i 60 minuter.

Gör såsom Konungafamlijen: Börja Eder dag beqvämt
medelst en portion af Amandas kakor.
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