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Detta nummer handlar om kärlek.
Kärlek i alla former, till varandra och till det vi älskar att göra.
När jag tänker på kärlek tänker
jag självklart på min familj, och
mina nära och kära. Jag tänker
på allt annat jag älskar. Jag älskar
musik, att skapa det med andra
som också älskar det. Jag älskar
den friska luften när man är ute
alldeles för tidigt på morgonen.
Jag älskar känslan när man är trött
och frusen och äntligen får lägga
sig under täcket.

ANNO MMXVII
ANSVARIG UTGIVARE:
Dennis Bog ren
REDACTEURER:
Tag e Rosenqvist
Julia T homasson
INFORMATIONSMÄSTARE:
Emma Kihlberg
MEDVERKANDE I DETTA NUMMER:
Jenny Lönsjö
Manfred Klug
Linnéa Tengvall
Louise Bengtsson
Emma Kihlberg
Ing rid Isacsson
Albin Lindvall
Anton Izad Khast
Linnéa Petersson
Roman Lord
Viktor Halldén

Druiden är organ för Kemi- och Biotekniksektionen vid TLTH. Druiden kan innehålla spår
av organ-kemiska processer men förhoppningsvis inte levande vävnad eller andra organ.
Druiden utkommer med 4 nummer per läsår
(med den facila frekvensen av ett nummer per
läsperiod) .
Insändare, frågor till frågelådan
och andra bidrag mottages gärna på
k-druiden@tlth.se
k-infom@tlth.se
Redaktionen förbihåller sig rätten att förkorta insänt material samt rätten att utesluta
kränkande eller stötande material.
TRYCKERI OCH REPRO
Tryckeriet, E-huset

1

Ibland när man är nere kan det
vara svårt att se kärleken i vardagen. Att man då istället bara
märker av det negativa och det
som inte bidrar med något till
livet. Dessa dagar är sånt som de
flesta har, vissa mer än andra. När
jag har sådana dagar brukar jag
försöka klämma in något som gör
mig glad på dagsordningen. Kolla
på söta kattungar på youtube och
lyssna på musik som gör mig glad.
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När inte allt det hjälper finns ett
knep som alltid gör mig på bättre
humör. Bob Ross- videor. Han är
gåva till mänskligheten, den största
feel-good-citatmaskinen jag sett.
Om man nu inte har upptäckt denna gudagåva som är Bob Ross, så
kan jag rekommendera det. Han var
en man som har gjort videor om
hur man målar, och gör en glad när
han gör det. Bob Ross är mannen
som inte bara lärt många att alla kan
måla, utan också givit dem glädje.

gör lite fel, man kan alltid hitta ett
positivt sätt att se på det. Även om
det ser dåligt ut för stunden, kan
det kanske leda till något bra.
Man behöver inte bara fokusera på
det negativa, även fast det oftast
är lättare. Om man istället tänker
som Bob Ross ser man nog lättare
kärleken i vardagen. Det tar väldigt
mycket tid och energi att tänka
negativt och att hata.
Som Bob Ross själv sa, ”I can’t
afford to hate people, I don’t have
that kind of time”. Gör som Bob
Ross, sprid kärlek, inte hat.

Kanske hans mest kända citat
är ”There are no mistakes, only
happy accidents”. Det är ett trevligt
budskap att sprida vidare. Allt detta
kan appliceras på det vardagliga
livet. Det gör inget om man ibland

Julia Thomasson,
Redacteur
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Lund
Har ni tänkt på en sak? Hur fantastisk staden Lund är. Detta är något
jag känt under hela min studietid,
men som jag märkte desto mer nu
på Valborg. Tänk egentligen vad
fantastiskt det är att ungdomar från
hela landet (och världen) kan samlas
här på en så liten yta och göra diverse väldigt konstiga saker och det
anses helt naturligt. Hur naturligt är
det att man som ny student kommer till LTH, får på sig färgglada
sparkdräkter och sedan springer
runt i staden och målar konstiga
skulpturer? Hur naturligt är det att
vi under Valborg samlas flera tusen
människor i en park och har picknik
hela dagen? Inte väldigt naturligt ur
ett utomstående perspektiv.

andra studenter på lekplatsen som
är vårt campus och vi blir accepterade för detta. Det är detta som
gör Lund till en så fantastisk stad.
Man får vara lite som man själv vill,
och staden och dess medborgare
accepterar en. Hur konstigt det än
må vara.
Det spelar ingen roll hur en utomstående person ser på staden och
tycker vi beter oss onaturligt. Vi
som studenter får vara precis som
vi vill, och staden accepterar det.
Lund accepterar oss för de vi är,
och det är en av sakerna som gör
staden så fantastisk.

Men det är en av sakerna som fascinerar mig. Vi teknologstudenter har
på många sätt och vis gått tillbaks
till barndomen. Vi leker fåniga lekar
med varandra, vi klär oss i overaller
och målar saker med händerna, vi
har skämtsamma rivaliteter med

Manfred Klug
Sekreterare 2017
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Ny läsårsindelning
För ett tag sedan bestämdes det att
läsperioderna kommer att ändras
till nästa läsår. Det som ligger till
grund för förändringen är statistik
som visar att studenter som skriver omtentor i omtentaperioder i
anslutning till ordinarie tentamensveckor ofta inte klarar alla tentorna
som man skriver. Pluggandet till
de olika tentorna konkurrerar med
varandra och det slutar med att
man har samma antal kurser efter
sig trots en godkänd omtenta. Det
som kommer att gälla nästa år är att
omtentaperioden som brukar ligga
efter nyår flyttas och kommer att
ligga i anslutning till Påsken, den
kommer även förlängas och omfatta två veckor. Dessutom så kommer
omtentaperioden som ligger i juni
att tas bort. Det stora målet med
omstruktureringen är att fler tentor
ska klaras.
Jenny Lönsjö
SrBK 2017
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Vårdikt
Våren
Kärlek
Visst är de samma sak?
Alla blad som slår ut
Alla blommor som spirar
Vintern
Den gråa vardagen
Är äntligen över
Bakom mörka moln
Vågar solen sig fram
Månaden april
Med det oberäkneliga vädret
Är förbi
Våren är här
Med våren
Kommer kärleken
Kärleken
Till solen
Till värmen
Till livet
Glädjen
Att sitta i solen
Gallien i ryggen
Tanka värme
Detta är kärlek
På riktigt

Ingrid Isacsson
Photograph
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Kärlekens historia i
Europa
Vad är kärlek? Hur har det formats
under åren som människan i väst
har existerat?
Idag är kärleken mer fri och liberal
än den någonsin har varit. Borta är
tiden då bara heterosexuella äktenskap var tillåtna och sex innan äktenskapet var fullständigt otänkbart.
Åtminstone i kyrkans och ledares
ögon.
Men det har inte alltid varit så.
Grekerna på sin tid för ungefär
2200 år sedan hade en bild av kärlek
som skiljer sig väldigt mycket från
den bild vi har idag. Äktenskap
var vanliga där men ambitionen
sällan högre än att man och hustru
uppnådde något slags konsensus.
Skilsmässor var också vanliga och
livslånga äktenskap så ovanliga att
romerska historiker senare upprättade listor över dem, eftersom de
var så ovanliga.
Den ”äkta” kärleken sökte de gamla
grekerna istället på annat håll,
nämligen i vänskapen mellan goda
vänner. Den kärleken representerade frihet och jämlikhet, som båda
var högt aktade värden. Kärleken
7

mellan man och kvinna såg man
ned på. Den var besvärlig och innebar risk för farliga och uppslukande
passioner. Var det sex man var ute
efter var det bättre att gå till någon
av samma kön.
Vi tvingas resa 1700 år framåt i
tiden, till 1600-talet för att börja
finna lyckliga slut och långa äktenskap - om än inte präntade på
papper - som en standard snarare
än undantag. Då började poeter och
författare att berätta om förälskade
som finner varandra och håller ihop
hela livet.
Under 1700-talet växte en europeisk
medelklass fram. Kärleksäktenskap
började bli ekonomiskt möjliga och
den romantiska kärleken såg för
första gången dagens ljus. Intressant nog är det kärleken till Gud
som står förebild.
Att likna kärleken mellan man och
hustru till den som man skulle ha
till Gud tyder på hur mycket kärleken uppvärderades under denna tid.
Precis som namnet antyder så lånar
den romantiska kärleken också
inspiration från romantiken, som
har sin storhetstid under 1800-talet.
Romantiken uppstår som motreak-
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tion till upplysningens stora tilltro
till förnuftet. Istället för intellektets
betydelse betonas upplevelsen, och
känslan anses vara själva kärnan i
tillvaron. Än idag menar många att
känslor är långt viktigare än tankar
och handlingar när det gäller att
förstå kärlekens innersta väsen.
Sedan dess har inte kärleken ändrats i stora drag fram tills förrän
2000-talets intåg. För första gången
sedan grekernas tid börjar samköniga och HBTQ-relationer bli socialt
och samhälleligt accepterat. Kärlek
är nu en källa till inspiration för artister, konstnärer, filmmakare av all
dess form. Kärlek har sannerligen
gjort en storslagen resa genom åren
sedan grekernas tid.
Albin Lindvall
Journalist

Kemiskämt
Varför använder det svenska försvaret stora mängder syra?
För att neutralisera fientliga baser!
Viktor Halldén
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Romersk staty av den grekiska
kärleksgudinnan Afrodite.
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Sångboken - mer än bara en
bok med sånger
Det finns en tradition på Sektionerna inom Teknologkåren vid Lunds
tekniska högskola att man på sittningar skickar runt sina sångböcker
och att alla som sångboken hinner
passera klottrar någonting i den.
Det finns många roliga saker man
kan få i sin sångbok; Kärleksförklaringar, meddelanden från vänner,
telefonnummer, mer eller mindre
vackra teckningar och annat som
den glada teknologen får för sig att
föreviga under sittningen.
Som ny student på K-sektionen
använder man sångboken för första
gången på fredagen i första nollningsveckan, när man har en liten
sittning med bara Phaddergruppen. Under sittningen lämnas de
första små hälsningarna i de helt
nya och fina sångböckerna. Phaddrarna brukar skriva någonting i stil
med ”Härligt kämpat under första
veckan” eller ”Välkommen till
Lund min lilla Nolla” och alla ens
nyfunna vänner klottrar ner något
internskämt eller kanske det där
namnet man kallade sig själv under
9

första dagen när man lekte namnlekar. Under nästkommande nollningsveckor klottras meddelanden
i sångboken från personer utanför
den egna Phaddergruppen, kanske
från andra Sektioner till och med.
Läsperioderna går, sittningar passerar och sångboken fylls på.
Så en dag sitter man där och bläddrar igenom sångboken och snubblar
över ett meddelande som ens vän
skrev under den där allra första
sittningen. Ofta kan man konstatera att det var ett ganska anonymt
meddelande, man hade bara känt
varandra i fem hela dagar vid det
laget. Det blir som ett mått på hur
mycket som har förändrats sedan
den kvällen, hur mycket man har
vuxit och utvecklats på så många
sätt. Internskämt har kommit och
gått, kanske förstår du inte hälften
av meddelandena i din sångbok om
bara några år.
En av mina favoritsaker som jag har
i min sångbok är sidan med recept.
Rubriken på det recept som dök
upp först lyder Kladdkaka Deluxe.
Jag har ännu inte provat receptet,
men jag har en känsla av att det
kommer att resultera i någonting
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alldeles särskilt.
Bredvid detta kladdkakerecept har
jag även ett annat recept som räknar
upp ingredienserna till mjölk och
flingor, och jag väntar med spänning på att se om fler användbara
recept kommer dyka upp under
resten av min studietid.
Sångboken är så mycket mer än
bara en bok med sånger. Så oavsett
om du är en person som ritar håriga
kroppsdelar, eller om du är den som
skriver utförliga kladdkakerecept –
tack för ditt bidrag!
Emma Kihlberg
Informationsmästare 2017
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Nördiga
Raggningsrepliker
Tävlingens vinnare!
Skulle du vilja genomgå en bimolekylär nukleofil subsitution?
-För dina underkläder skulle vara en utmärkt lämnande grupp!
-Anton Izad Khast Wellerfeld
Är du uran?
-För jag har aldrig sett
någon så strålande.
-Linnéa Petersson

Snygg Pipett, ska vi hångla?
-Manfred Klug

Snygg labbrock, men jag
tror du är finare utan.
-Manfred Klug

Har du en Uranstav i handen eller
har du bara väldigt bra utstrålning?
-Manfred Klug

Är du möjligtvis Staphylococcus aureus?
-För jag vill ha dig över hela min kropp.
-Manfred Klug
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Jag kan va substratet till
ditt aktiva säte.
-Linnéa Petersson

Du måste vara ett svart hål, för jag har
aldrig känt mig så dragen till någon.
-Linnéa Petersson

You’re like an exothermic reaction,
you spread your hotness
everywhere.
-Linnéa Petersson

We must both be chemicals because I
really want to bond with you.
-Linnéa Petersson
Hey girl, you are just like an electron...
because you make my heart tingle.
-Roman Lord

Are you thermodynamics?
-Cuz you seem really hard.
-Linnéa Petersson

Are you sitting on the F5 key?
-Because your backside is refreshing.
-Manfred Klug

Is that an extra electron in your pants?
-Because I really need someone to fill
my valence shell.
-Linnéa Petersson
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The crossword of love
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Across
1. What is love?
2. Love is a strong feeling of...
3. In what form does true love come, according to Albert Einstein?
Down
1. The topic of this issue of publication
2. One of the substances released when you have a crush on somebody
3. A bond that people commit themselves to while in love
4. A city that we love
5. The ultimate form of compassion
6. The most beloved star
7. What does the pope love?
Albin Lindvall
Journalist

17th century heart painted on a suit of armor in
Livrustkammaren

Across: 1. babydonthurtme 2. affection 3. quietly
Down: 1. love 2. dopamine 3. marriage 4. lund 5. altruism 6. earendil 7. hisneighbor
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What Kind of
Cheese Are You?
~Gouda~ day, dear reader. Now
that I have your undying attention,
let’s relate your love life to cheese!
Whether you are single, in a relationship, or somewhere in between,
when it comes romance, to be
“cheesy” is more than the texture
of a dairy product (different definitions may apply). Sound completely
unlike you? Well don’t worry, below
are a few questions to help you with
your soul-searching. The questions
focus on how you may (or may
not) act in a lovey-dovey situation,
regardless of your current relationship status. Pick the statement that
suits you the best, it will help you
find your cheese. Oh….and there is
no scientific backing to it, enjoy!
1. Scenario: Moonlight, Paris,
Eiffel tower. How does that
sound?
a) Oui oui, ma chérie /mon
chéri! We will stroll along
the Seine (river) holding
hands whilst I serenade you
in five different languages.
15

c)
d)

Sounds cosy, a stroll in the
moonlight to end a perfect
day!
Great, I need a vacation!
Anywhere would work!
No.

2. Scenario: Venice, gondola,
sunset. What are you doing?
a)
Enjoying the company
whilst taking in the scenery.
b)
Serenading my love in five
different languages whilst
throwing roses at the sun
set.
c)
Reminiscing of when we
first met whilst enjoying the
sound of the gondolier
singing.
d)
No.
3. Scenario: Lund, exam-time,
rain. What are you up to?
a)
Writing my exam
b)
Writing my exam
c)
No.
d)
Preparing new songs to
serenade with.
Scoring
1. a=20, b=15, c=10, d=5
2. a=10, b=20, c=15, d=5
3. No points given here…oops
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x=40
Blue Cheese! This cheese has its
own strong and unique flavour. To
some it is an acquired taste, to others it is perfect. I see that you ended
up here, dear reader! Well, congratulations, you love to be cheesy and
let the world know every butterfly
tingling feeling in your stomach.

Your Cheese
x=10
Rubber Duck! Well, not everybody likes to be cheesy. No worries,
INFU’s got your back!
10<x≤20
Cream Cheese! Soft with a mild
taste! Your cheesiness level is always
on the down low, playing it cool.
Instead of exploding with romance,
you enjoy calmly expressing your
feelings.

Did you feel like none of the above
suited you? Don’t worry, if you
want to find the perfect cheese to
identify yourself with, then Google
is your friend.
Louise Bengtsson
Journalist

20<x<40
Aged Gouda! With time the flavour
of this cheese intensifies, there is
also a sweet taste connected to the
gouda. As for you, dear reader,
there is something sweet about how
you act around your beau. As the
relationship grows so does your
desire to express that lovey-dovey
part of you.

Källa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Parmigiano_reggiano_factory.jpg
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Gimme Love

think? Let me convince you that
this is the way to enchant somebody to fall in love with you!

Have you at some point wished that
you could just pour a love potion
in your crushes drink? Hoping you
could simply stare at your interest
like Edward Cullen and then have
them just running towards you?
Meekly hoping it could be just as
easy to fall in love as in those cheeky romantic comedies?

A study called “The Experimental
Generation of Interpersonal Closeness: A Procedure and Some Preliminary Findings” by Arthur Aron
among others found 36 questions
that catalyses feelings of closeness
among the study participants.
Instructions: Answer the total of 36
questions in order, then stare in to
each other’s eyes for four minutes
without speaking.

You haven’t?
LIAR!

One on the couples in the study
later got married and invited the
rest of the participants and professors to the wedding. More recently
Mandy Len Carton wrote about
how she fell in love with her, then,
crush using this method.

You have? Are you a bit too lazy to
put effort in and want the easy way
out? Or is it that you think you have
done everything right, and you are
now desperate for results?
Well, well, well… I might have
some good news for you! It isn´t a
spell, a potion or a romantic gaze...
It is….*drumroll*
36 questions and a stare off! What
now? Well not any 36 questions,
some very specific 36 questions,
and the stare off comes after these
questions. This sounds stupid, you

Do you still want that love potion
or are you willing to try this experiment?
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7. Do you have a secret hunch
about how you will die?
8. Name three things you and your
partner appear to have in common.

The questions:

9. For what in your life do you feel
most grateful?

Set I
1. Given the choice of anyone in
the world, whom would you want
as a dinner guest?

10. If you could change anything
about the way you were raised, what
would it be?

2. Would you like to be famous? In
what way?

11. Take four minutes and tell your
partner your life story in as much
detail as possible.

3. Before making a telephone call,
do you ever rehearse what you are
going to say? Why?

12. If you could wake up tomorrow
having gained any one quality or
ability, what would it be?

4. What would constitute a “perfect” day for you?

Set II
13. If a crystal ball could tell you
the truth about yourself, your life,
the future or anything else, what
would you want to know?

5. When did you last sing to yourself ? To someone else?
6. If you were able to live to the age
of 90 and retain either the mind or
body of a 30-year-old for the last
60 years of your life, which would
you want?

14. Is there something that you’ve
dreamed of doing for a long time?
Why haven’t you done it?
20
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15. What is the greatest accomplish- 24. How do you feel about your
ment of your life?
relationship with your mother?
16. What do you value most in a
friendship?
17. What is your most treasured
memory?
18. What is your most terrible memory?
19. If you knew that in one year
you would die suddenly, would you
change anything about the way you
are now living? Why?
20. What does friendship mean to
you?
21. What roles do love and affection play in your life?
22. Alternate sharing something
you consider a positive characteristic of your partner. Share a total of
five items.
23. How close and warm is your
family? Do you feel your childhood was happier than most other
people’s?

Set III
25. Make three true “we” statements each. For instance, “We are
both in this room feeling ... “
26. Complete this sentence: “I wish
I had someone with whom I could
share ... “
27. If you were going to become a
close friend with your partner, please share what would be important
for him or her to know.
28. Tell your partner what you like
about them; be very honest this
time, saying things that you might
not say to someone you’ve just met.
29. Share with your partner an embarrassing moment in your life.
30. When did you last cry in front
of another person? By yourself ?
31. Tell your partner something that
you like about them already.
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32. What, if anything, is too serious
to be joked about?
33. If you were to die this evening
with no opportunity to communicate with anyone, what would you
most regret not having told someone? Why haven’t you told them yet?

References:
The study:

34. Your house, containing everything you own, catches fire. After
saving your loved ones and pets,
you have time to safely make a final
dash to save any one item. What
would it be? Why?

The Experimental Generation of Interpersonal Closeness: A Procedure and
Some Preliminary Findings
Arthur Aron, Edward Melinat, Elaine N. Aron, Robert Darrin Vallone,
Renee J. Bator

35. Of all the people in your family,
whose death would you find most
disturbing? Why?

April 1, 1997

36. Share a personal problem and
ask your partner’s advice on how
he or she might handle it. Also, ask
your partner to reflect back to you
how you seem to be feeling about
the problem you have chosen.

Article:
Modern love – To fall in love with anyone, do this
Mandy Len Carton

Linnea Tengvall New York Times
Journalist
Jan 9, 2015
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