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InfUmästaren har ordet 
 

Nu börjar vi närma oss årets slut. 
Vädret blir sämre och det blir kal-

lare, men framförallt så blir det 
mörkare. Är inte det en perfekt an-
ledning att krypa ihop i soffan med 

en filt och dricka julte?  
Njuta av att alla börjar sätta upp jul-
dekoration och ljusslingor och var-

för inte gå på en av alla luciatåg som 
finns i Lund?  

 
Efter ett lyckat Höstterminsmöte 

med fler deltagare än vad det varit så 
länge jag kan minnas, så hoppas jag 
att engagemanget på Sektionen fort-

sätter flöda, och önskar lycka till i 
nästa verksamhetsår!  

 

Druiden utkommer med 4 nummer per 
läsår (med den facila frekvensen av ett 

nummer per läsperiod). Insändare, frågor 
och andra bidrag mottages gärna på: 

druiden@ksek.se 
infom@ksek.se 

 
Redaktionen förbehåller sig rätten att för-
korta insänt material samt rätten att ute-
sluta kränkande eller stötande material 

 
TRYCKERI och REPRO 

Tryckeriet, E-huset 



 
 

 
 

Min och antagligen din idol 
 
 
Eftersom min artikel på tema 
Gallien aldrig fick komma till 
ljuset tänker jag fånga två fis-
kar på en krok och lyfta fram 
en av mina idoler ur mörkret. 
Om han inte redan var er idol 
kommer han antagligen att 
vara det när artikeln är slut. 
 
Varje sektion på LTH har ett 
skyddshelgon. De dyker upp 
lite här och var, till exempel 
som referenser i form av mo-
nument, på tygmärken och på 
märkesbackenmärket.  
 
Har man växt upp med René 
Goscinny- (se även Lucky 
Luke!) och Albert Uderzos 
serietidningsmässiga mäster-
verk Asterix är man bekant 
med Miraculix och vad han 
sysslar med, men om första 
kontakten med honom var att 
han hade en rundvandring på 
Sektionens hemsida, kanske 
en (aningen vinklad) presen-
tation gör susen! 

 
Asterix är en klassisk serie. 
Den utspelar sig 50 f.kr. och 
premissen är att romarna har 
erövrat hela Gallien. Hela 
Gallien utom en liten by i 
norr. Där håller ett band 
tappra galler ställningarna och 
avfäktar romerskt anfall efter 
romerskt anfall. Oavsett hur 
många centurier Caesar 
skickade kunde de inte ta 
byn. Detta var på grund av 
den fantastiska trolldrycken, 
vilken gav övermänsklig 
styrka under en tidsperiod. 
Miraculix är byns druid och 
är den ende som kan receptet 
på denna förfriskning. Vissa 
ingredienser är essentiella 
medan andra är valfria och 
Mirre är en riktigt bra mag-
känslekemist (läs: kock) som 
alltid presterar en brutalt god 
och synnerligen potent troll-
dryck. 
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Miraculix hette ursprungligen 
inte Miraculix. På original- 
språket franska heter han Pa-
noramix, som i panorama. Det 
syftar till hans vida syn, hans 
allseende. Han är dock gam-
mal så hans syn är nog rätt 
kass och glasögon var defini-
tivt inte uppfunna. Hans syn-
fält är vitt, men oskarpt. Mi-
raculix är en översättning 
som används i Skandinavien 
och Tyskland. Det är dock 
inte bara nord- bor som har 
givit detta kära barn namn. På 
engelska heter han Getafix, 
som kanske inte var den mest 
smakfulla översättningen som 
de till och från narkotikafixe-
rade amerikanerna kunde ha 
levererat.  
 
Det finns ytterligare ett tiotal 
namn av varierande lustighet, 
men min favorit måste ändå 
vara Finlands Akvavitix, som 
är en homage till precis det 
du tror. Om något vore en 
trolldryck, ja då skulle det 
sannerligen vara akvavit. 
 
Miraculix är en stor profil. 
Ingen vet hur gammal han är 
och han har riktigt bra skägg.  

 
Han ser ut som Gandalf men 
med bättre ansiktshår och jag 
hade kallat honom för en sil-
verräv om det inte vore för 
det faktum att han besitter 
hår lika vitt som den vitaste 
mellanmjölk. En fjällräv 
kanske hade varit rätt ord. 
Han är heller ingen enkneps-
ponny (Shakespeare uppfann 
många ord. Jag uppfann just 
det här.), nej, han kan mins-
ann koka ihop MINST fyra 
andra brygder som man hade 
kunnat säga är minst lika 
stora game changers. Jag tän-
ker inte minst på drycken 
som får hår att växa snabb-
bare. Jag hade lätt kunnat 
offra en hyra för den, då hade 
jag kunnat få lika bra skägg 
och mustasch som allas vår 
idol och favoritdruid. 
 
Det finns många anledningar 
att hylla Miraculix. Han är till 
exempel en riktig krigshjälte. 
När han skulle på det årliga 
druidmötet i skogen blev han 
kidnappad av de hänsynslösa, 
avskyvärda, vedervärdiga  
ogärningsmännen som är go-
terna.
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Genast efter att Mirre fått 
äran av att bli krönt till årets 
druid, den mest prestigefyllda 
utmärkelse en druid kan få, 
förstör de fingertoppskänslo-
kalla goterna allt genom att 
kidnappa 50 f.kr. kemimäss-
iga superstjärna. Väl där väg-
rar Miraculix kategoriskt att 
tillverka trolldrycken och lu-
rar dessutom de dumma  

 
goterna att han inte kan språ-
ket när han i själva verket är 
flytande i råskinnens språk. 
Han blir slutligen räddad av 
Asterix och Obelix, karaktä-
rerna många påstår är seriens 
huvudkaraktärer. 
 
Men min huvudkaraktär är 
Miraculix. Nu är han antagli-
gen din också. 

 
 

Simon Enbom 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 



 
 

 
The Black Friday Hangover 

 
 
As I’m writing this we’ve 
now reached the end of No-
vember and with November 
comes a lot of darkness. Alt-
hough after November 
comes December with the 
Christmas cheer that will 
lighten up your days until we 
finally reach the 25th (or may-
be 27th if you’re like me), but 
I’m not going to write about 
the things that light up your 
life. This article is about the 
opposite (if you’re really 
dramatic, again, like me).  
 
Black Friday originates from 
USA and is the busiest shop-
ping day of the year. The tra-
dition of shopping until 
you’re dropping on the Fri-
day after Thanksgiving came 
to Sweden 2013 and has since 
grown, making it an estab-
lished around the country. 
Although shopping and try-
ing out your new rugby skills 
while you’re trying to get the 
best deal is fun, Black Friday 
have severe side effects like 

dehydration, sensibility to the 
sun, nausea and headache.  
 
You wake up the day after 
Black Friday and realise that 
the 50 pairs of jeans that you 
just bought caused the envi-
ronment severe dehydration, 
so you leave your bed and 
water your plants while 
promising yourself to never 
buy that much clothing again. 
When you reach your win-
dow you get blinded by the 
sun. Is the sun always this 
hot? The carbon dioxide 
emission you contributed to 
yesterday comes to mind, so 
you close your blinds and 
promise to not order that 
much stuff online again.  
 
That’s when you get nause-
ous. You think of all the la-
bour that went into the stuff 
you bought and that probably 
not all of it was fair trade. 
You get a headache and think  
“never again”.

 
 
5 

 
 



 
 
 
So you cuddle up on the sofa 
and turn on the TV. They are 
talking about the “Christmas 
present of the year”, the re-
used garment. You now 

know what to get all of your 
friends and family for 
Christmas, everyone looks 
good in jeans after all.  

 
 

Filippa Wentz 
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Gå med i en sekt? 
 
 
Funderar du på att gå med i en sekt? Nedan kommer en lista 
med för- och nackdelar som kan vara till hjälp för att ta ditt be-
slut. Detta är ett beslut som ska tas med ytterst försiktighet, då 
det kan vara ödesdigert att gå med i fel sekt, om man hamnar 
bland människor man inte klickar med.  
 
Fördelar med att gå med i en sekt: 
 

1. Gemenskap. Du har alltid någonstans där du hör hemma, 
och där folk bryr sig om dig.  
 

2. Privilegier. Detta kan vara fysiska, som gör livet lättare, nå-
got njutbart, eller till exempel möjligheten att få andra att 
göra vad du vill.  
 

3. Syfte. I en sekt jobbar man ofta tillsammans mot ett ge-
mensamt mål, och behöver inte längre fundera över så löj-
liga frågor som vad meningen med livet är.  
 

4. Kontakter. I en sekt kan finnas människor från olika bak-
grunder, man får som medlem ett brett kontaktnät med 
folk som ”got your back”.  
 

5. Kunskap. Du kan få kunskap om sekten, och dess inre 
hemligheter man inte vet som icke-medlem. Du har även 
en stor chans att få svar på frågor som vem Gud verkligen 
är, om det finns en, eller vem som annars skapade jorden.  
 

6. Coola kläder. Detta är nog den främsta fördelen med att gå 
med i en sekt

7 
 
 



 
 
 
Nackdelar med att gå med i en sekt: 
 

1. Isolering. Ofta kan man inte behålla kontakten med alla ti-
digare bekanta. Detta är dock inte riktigt en nackdel, då 
man ändå har alla kontakter man behöver i sekten, samt att 
de ”gamla vännerna” faktiskt inte tillför så mycket till livet 
ändå.  
 

2. Samhället. Det finns många utanför som inte förstår sig på 
sekten, vilket gör att man kan förlora sin status i samhället. 
Detta betyder inte så mycket då din status i sekten är vikti-
gare.  
 

3. Beroende. Som medlem i en sekt är du beroende på alla 
andra och de är beroende på dig. Istället för individualitet 
är man del av något större.  
 

4. Lämna. Det kan vara svårt att lämna sekten efter du gått 
med. Detta är dock inget problem, för varför skulle du vilja 
lämna när du väl är inne? 
 

Sammanfattning 
Om man ser på det stora hela finns det många fördelar med att 
gå med i en sekt som kommer vara en fördel för dig både socialt 
och i framtiden. Det finns inga egentliga nackdelar med att gå 
med i en sekt.  
 
 

Julia Thomasson 
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The Dark Music Quiz 
 
Question 1: From which song by the Swedish indie pop band 
Miiike Snow does the following line come from: “There was a time 
when my world was filled with darkness, darkness, darkness”? 

1)  Lonely life  

2)  Animals  

3)  Devil’s Work  

Question 2: Which heavy metal band has made a renown cover 
of the Simon & Garfunkel song that starts with the line “Hello 
darkness, my old friend”? 

       1) Disturbed  

       2) Slipknot  

       3) Korn 

Question 3: Avicii’s single Fade Into Darkness became a major hit 
in 2011, placing forth on Sverigetopplistan. How many other 
tracks did Avicii release that placed HIGHER than forth on Sve-
rigetopplistan? 

       1) 7  

       2) 10  

       3) 6 
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Question 4: To which of their songs does the band The Darkness 
battle space aliens with their guitars? 

1)  Nothing’ s Gonna Stop Us  

2)  Everybody Have A Good Time  

3)  I Believe in a Thing Called Love  

 

Question 5: The famous/infamous Canadian band Nickelback 
released their sixth studio album Dark Horse in 2008. Which 
American artist released a single with the same name in 2013? 

1)  Lady Gaga  

2)  Demi Lovato  

3)  Katy Perry  

 

Find the answers on the last page! 

 

Erik Robertsson 
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Att vara ensam behöver inte vara mörkt 
 

Att vara ensam kan i vissa fall 
vara det bästa som finns. Du 
kan få ha på dig vad du vill, 
du kan göra vad du vill, du 
kan titta på den där töntiga 
filmen som du vill – utan att 
någon har några som helst 
synpunkter. Alla mår bra av 
att vara ensamma ibland, 
vissa behöver mer ensamhet 
och andra mindre – men det 
kan ge en enorm ro att få 
vara ensam och samla sina 
tankar från stund till stund.  
 
Men att vara ensam kan 
också vara det värsta som 
finns.  

Att vara ensam är inte jobbig 
– men att känna sig ensam är 
jobbigt. Det finns ingen som 
kan säga när någon är ensam 
eller inte, för känslan kan vara 
densamma om du så ute i öde 
öknen, eller i ett rum fyllt 
med människor. Som med 
det mesta måste ensamheten 

vara självvald för att den vara 
något positivt. Ofrivillig en-
samhet är den ensamheten 
som sätter igång kroppens 
stressystem och som får oss 
att må dåligt både psykiskt 
och fysiskt. Alla människor 
känner sig någon gång en-
samma. Känslan varierar i 
styrka, tid och hur allvarlig 
den känns beroende på vem 
du är. Men likväl är den job-
big. Alla är vi olika, och alla 
genomgår vi olika saker i li-
vet, men för de allra flesta 
kommer det perioder i livet 
där människorna runt om-
kring en verkar lite längre 
bort än vanligt, och ensam-
heten kommer krypande.  

Det finns olika sätt att känna 
sig ensam på – att vara reellt 
ensam, att sakna de djupare 
kontakterna med männi-
skorna runt omkring en eller 
att vara rädd för att bli en-
sam.  
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Detta är bara några exempel, 
men bland det viktigaste när 
man känner sig ensam är att 
inte bli fast i känslan – för det 
finns faktiskt saker man kan 
göra för att bryta den! Om 
man är reellt ensam, eller har 
svårt att skapa djupare kon-
takter, är det viktigt att våga 
ta kontakt. Det krävs en hel 
del mod, men våga utmana 
dig själv och våga utmana 
rädslan som hindrar dig från 
att ta kontakt. En bra sak kan 
vara att utvidga sitt sociala 
nätverk – kanske engagera sig 
i en studentaktivitet som ver-
kar rolig? Våga även lita på de 
som faktiskt finns nära dig, 
vad händer om du låter nå-
gon komma dig lite närmre?  

Att vara rädd för att bli en-
sam kan ha att göra med att 
det finns känslor och tankar 
som man är rädd för att ta itu 
med. Det kan leda till att man 
gör allt för att undvika att bli 
ensam. Bokar upp sig på för 
många aktiviteter och försö-
ker se till att ha saker att göra 
så ofta som det bara går –  

bara det är något som hindrar 
en från att vara ensam. Även 
då man egentligen skulle be-
höva en lugn kväll för åter-
hämtning, så känns det så 
jobbigt att man ger sig ut 
bland folk ändå. Här krävs 
det också mod, men ett annat 
typ av mod. Här måste man 
också våga utmana sig själv – 
men nu att på vara ensam 
istället för att söka kontakt.  

Som medmänniska har man 
en enorm möjlighet att hjälpa 
någon som känner sig ensam. 
Att ta kontakt med någon 
och fråga hur denne mår kan 
göra stor skillnad, och bety-
der inte heller att du genom 
detta plötsligt får ansvaret för 
den som är ensam. Våga se 
människorna runtomkring 
dig, bara några ord kan vända 
någons dag till det bättre. 
Lägg en kvart i veckan till att 
se dem som inte känner sig 
sedda, för visst har du väl en 
kvart i veckan? Och var inte 
rädd för att säga fel, det är 
bättre att säga fel än att inte 
säga något alls!  
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Ensamhet är viktigt på flera 
sätt. Det är viktigt att mot-
verka, men också viktigt att 
omfamna. Jag, precis som de 
flesta andra, har känt mig en-
sam från tid till tid – och där-
för vet jag, precis som du, att  

det är viktigt att vi ser 
varandra. Så i detta höstmör-
ker tycker jag vi ger detta en 
chans. Och om det så bara 
får en enda person att känna 
sig mindre ensam – är det 
inte värt det då? 

 
 

Andrea Öhlander 
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KULA 

 
The 14th of February it is finally time for our own career fair, 

KULA. On the schedule for this year we have a CV-review and a 
CV- photoshoot that you don’t want to miss. This year it will be 
possible to have private meetings with representatives of some 
of the companies, these will take place during KULA. In the 

evening after KULA there will be a dinner with company repre-
sentatives where students of the K-guild can purchase tickets to 

spend the evening with these. 
 

Sofia Bengtsson, Mässkontakt 
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Doodle corner 
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Dags att öva på Jullåtar? 
 

Känner du att du kan alldeles för få låtar som alltid sjungs vid 
jul? Eller får du samma känsla som jag, att vilja sjunga med i allt 
men ändå bara kunna refrängen och nynna på resten? Här kom-
mer hjälpen, texterna till två vanliga jullåtar! 
 

 
Jul, jul strålande jul 

 
Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar 

Himmelens kronor med gnistrande ljus 
Glimmande bågar i alla Guds hus 

Psalm som är sjungen från tid till tid 
Eviga längtan till ljus och frid! 

Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar 
 

Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar 
över stridernas blod och larm 

över all suckan ur människobarm 
över de släkten som gå till ro 

över de ungas dagande bo 
Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar 

 
 

Hej mitt vinterland 
 

Hej, mitt vinterland, nu är jag här 
Nu biter frosten i min kind ty kall är kvällen 

Hej, mitt vinterland, se månen där 
Den lyser kyligt trind på mörka himlapällen 
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Bjällrans klang nu friden stör 
När vi genom skogen kör 
Bofink uti granens topp 

Förlåt att jag väckte dig opp 
 

Hej, mitt vinterland, åh vilken kväll 
På vinterholiday 

Nu blinkar stugans ljus mot mig 
I mitt vita vinterland 

 
Hej, mitt vinterland, åh vilken kväll 

Jag andas luften ren men fryser om min näsa 
Hej, mitt vinterland, snart i mitt käll 

Ska jag få sitta uti brasans sken och läsa 
 

Lilla fölet raskt du går 
Snart du lön för mödan får 
Du får varmt i stallets vrå 
Och havre att mumsa på 

 
Hej, mitt vinterland, nu är jag här 

På vinterholiday 
Nu blinkar stugans ljus mot mig 

I mitt vita vinterland 
 

 
 
 

Ingrid Isacsson 
 
 
 
Answers to The Dark Music Quiz: 2, 1, 2, 3, 3 
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