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Redacteurerna
har ordet
Hello K-guild!

Druiden

Anno MMXXI

This is the third Druiden we as InfU have
made and the first one for this school year.
Since this year’s Introduction just finished we thought that a pun with the theme
was the obvious choice for the name and
theme of this Druiden as well!

ANSVARIG UTGIVARE:
Casper Nisula
REDACTEURER:
Matilda Lindberg
T hilda Qvist

INFORMATIONSMÄSTARE:
Ida Ekenberg
DA VINCI:
K ajsa Eliasson Apelqvist
SKRIBENTER:
Amanda Ekeg ren
Emelie Rollén
Ludvig Balfors
K athleen Nguyen
Sorosh Ziarati

Efter sommaruppehåll var det alltså
dags att gnugga geniknölarna och
se hur bra ens minne är. InDesign
skulle återigen startas upp för att ge
liv åt våra duktiga journalisters verk
och tillsammans skapa Druiden du
håller i handen (eller läser digitalt).
Den här gången hade varken Thilda
eller Matilda planerat sin tid speciellt väl vilket gjorde att deadlinen
dök upp väldigt plötsligt. Som ni
säkert märker så lyckades vi ändå
vilket så klart tyder på en oerhörd
professionalism.
We hope you enjoy this Druiden!
Matilda & Thilda
Redacteurer 2021
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Ask InfU

If you were to be genetically modified
with an animal, which animal would you
choose and why?
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A deer! They can run and swim really fast, are great jumpers, and have
great hearing and smelling senses.
And also, they are really really cute!
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Quiz - Vilket
pHøs är du?
Ludvig Balfors K20

Vad är mer genomtänkt än att
återinföra det traditionsenliga
Quizet (two years and counting)
som ger dig svar på talk om vilket pHøs du är mest likt? Nej
just det, inte mycket alls faktiskt.
Vad gör du en fredagkväll utan
några planer?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sjunger Loreens ”Euphoria” för
full hals.
Följer växters livsutveckling på
nära håll.
Sitta under en mäktig korkek och
luktar på blommorna.
Bastubad.
Försöker odla skägg.
Koreograferar ett avancerat Che
er-nummer.

Go to pickupline?
1)
2)
3)
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”Jag är en stormvind och nu är
du fångad av mig.”
”Låt mig utforska din kropp med
mina gröna fingrar.”
”Gillar du rollspel? Jag är ROSe

Vårat kära pHøs har tänkt igenom en hel del saker inför nollningen men nu är det din tur att
tänka lite. Svara helt enkelt på
dessa genomtänkta frågor för
att ta reda på vem i pHøset som
är din mentala “doppelgänger”.
4)
5)
6)

du är Leo.”
Du behöver inte säga någonting.
Folket är redan eld och lågor för
dig.
”Lunchdejt på Moroten och Pis
kan? Hört att de har fräsch Kim
chi där.”
”Får jag klia ditt hår?”

Vilken dryck beställer du av puben?
1)
2)
3)
4)
5)

Goldschläger (tysk snaps med
smak av kanel som är toppad
med riktigt guld).
Death In The Afternoon Cock
tail (Absint+Champagne=En
grön och förbaskat stark drink)
En alkoholfri Rosé Martini!
Fireball vad annars?
Bara den innehåller kombucha är

Quiz - Vilket
pHøs är du?
6)

är du nöjd.
Äppeljuice!

Drömresemål post-rona?
1)

Flest 3:or - Kajsa: Dra på trissor!
Du är mest lik Kajsa, vilket givetvis är synonymt med en förkärlek till rosor och allt väldoftande.

Italien såklart! Eurovision hålls
ju där nästa år.
Flest 4:or - Erik: Wowza! Din
2)
Botaniska för att stjäla stickling
tvillingsjäl i pHøset är ingar och dansa nølledanser i reg
en mindre än Mr. Fajer himself.
net.
3)
Nederländerna för att se på stor
slagna blomfält.
4)
Neapel. Främst för att bevittna
Flest 5:or - Det var som tusan!
vulkanen Vesuvius, men även för
Du är mest lik pHøsets gotatt vräka i dig smarrig pizza.
länning Joar som har en stark
5)
Gotland!!
dragningskraft
till
morötter,
6)
USA! Dags att visa jänkarna att
gärna
fermenterade
sådana.
lundensare är bra på Cheer.
Flest 6:or - Dra mig baklänges! Du är mest lik pHøsets sockFlest 1:or – Adam: Gratuersuktande Cheer-geni Fabian.
lerar! Du är mest likt pHøsets
schlagerfanatiska
boss.

Flest 2:or - Maja: Nämen se där!
Den du liknar mest är Maja. Med
PS. Skribenten har baserat all sin kunskap om pHøset
andra ord, norrlänningen som gil- från nollningshemsidan:)
lar sticklingar och nølledanser.
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DÄR SCIENCE FICTION
& NUTID MÖTS

Emelie Rollén- B20

Berättelsen om Eva och Adam,
Hesiodos Theogonin, Enuma elish,
Ymir och Pangu, faller alla under
kategorin av skapelsemyter; symboliska berättelser om hur världen kom
att bli och hur människor kom att
bebo den. Men hur är det med den
andra ytterligheten? Är det vi själva,
med vårt kollektiva mål att övervinna våra svagheter och begränsningar,
vår längtan efter att överlista biologin och styra narrativet, som lägger
grunden till vårt slut? Kommer vi nå
en punkt där vår strävan efter fullkomlighet faktiskt tillintetgör människan så som vi känner till den idag?
Var går gränsen mellan människa
och artefakt?
Att människans tid på jorden är finit är inte en ny tanke, det finns otaliga grenar inom film och litteratur
som på olika sätt närmar sig vårt slut
på tidslinjen. Biopunk, cyberpunk,
apokalyptik, dystopi; listan kan göras lång. Diskussionen om den transgressionala människan blir allt mer
7

aktuell och intensiv, och den naturliga frågan som följer är givetvis: vad
är det som ska ersättas? Vad gör oss
till människor? Är det att vi utövar
religion, att vi kommunicerar verbalt,
att vi har tummar och går på två ben,
att vi är medvetna om andras medvetande? Kanske finns svaret dolt bland
oss alla samtidigt och på samma sätt.
Kanske är mänskligheten aldrig mer
än summan av dess delar. Så vad händer om delarna förändras? Vad är det
som väntar? Icke-människan, övermänniskan, eller decentreringen av

de båda? Står vi inför en posthumanistisk framtid där världen domineras
av androider i sann Westworld-anda, eller ska vi förbereda oss för ett
transhumanistiskt samhälle likt det
som presenteras i Margaret Atwoods
”Oryx and Crake”?
Det här är egentligen inte en diskussion om framtiden utan om nutiden.
Förvisso fokuserar de flesta post- och
transhumanistiska teorier på framtidens teknik och de förändringar utvecklingen av den kan medföra, men
jag vågar hävda att vi redan har tagit
de första stegen in i en transhumanistisk era. En efter en vänder vi oss
till vetenskapen i hopp om förändring och förbättring. Plastikkirurgi
gör oss vackrare, genterapi friskare
och transplantationer starkare. Läkare ordinerar Viagra och Propecia för
att deras patienter ska återfå förlorad
ungdom. Atleter stoppar i sig diuretika och kortisol för att få stå högst
upp på prispallen. Vi i lever i en värld
präglad av något som liknar mänsklig alkemi.
Även företeelser som tycks höra
hemma i science fiction-världen går
att hitta utanför den. Så som Kevin
Warwick, som år 2002 lät kirurgiskt
implantera 100 elektroder i vänster
arm för att koppla upp sitt nervsystem mot en dator och skapa den första
rent elektroniska, telegrafiska kommunikationen mellan nervsystemet
hos två människor. Eller Neil Harbis-

son, som har den legala statusen som
cyborg efter att ha fått en perceptionshöjande antenn inplanterad i sin
skalle. Vi drivs av en längtan efter att
återuppfinna oss själva. Vår existens
och transhumanismens
filosofi överlappar varandra i förändringens
diskurs.

Där skapelseberättelserna tar slut
tar vi vid. Vänd dig till vetenskapen
och du hittar Gud. Titta dig i spegeln
och du ser evolutionens nya ansikte.
Men vår utveckling har blivit till avveckling. Självförstörelse förklätt till
självförbättring. När inträffade ögonblicket vi började överkomma oss
själva? Vilka ska vi bli nu?
8
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InfU testar
InfU tries
their best

The theme for this Druid was decided on quite quickly but
with everything going on InfU testar was completely forgotten. Because of this we decided, one day after the deadline for articles, to try different flavours of chocolate. Perfect idea thought everyone, at least until we actually tried
the first chocolate. I will go as far as to say if we would’ve
eaten more chocolate earlier this problem might have been
avoided completely.

Oreo sandwich
3/5

They’re cute! - Ida
Crunchy and funky - Ludde
You kind of expect these flavors to
go together
I actually like the Tuc ones more Thilda
That’s a controversial statement
- Luddes opinion on Thilda’s comment
9

Tuc

1.4/5
That’s weird - everyone
Why would they come up with such
an idea - Sorosh
Crunchy but not funky - Ludde
That’s not a combination that
should not exist - Matilda
I would never buy it again - Kajsa
Nope - Ida

Brownie kokos
3.3/5
& kaffe
It’s basically KM in a chocolate
bar - Ida
We should sell this in KM! Kajsa
It has a brownie core, but it doesn’t taste like brownie - Thilda
I can’t taste the coffee - Matilda

Pepparkaka

1/5

This is worse than tuc - Ida
This is really uncanny- Emelie
We should put on a christmas song
right know - Kajsa
It’s like the chocolate version of
surströmming - Emelie
-1 points - Sorosh
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See solution on page 19
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Amanda Ekgren- B18

Den (o)genomtänkta
hälsan

När den här utgåvan av Druiden
lanseras har terminen börjat på riktigt för både nya (välkommna!) och
gamla (välkomna tillbaka!) studenter. Kurserna har pågått en dryg månad, de flesta av oss har labbat, och
vissa har skrivit duggor. På pappret
kan allt se bra ut, men för många
utav oss är det inte hela sanningen.
Det finns många anledningar till
varför skolan kan kännas jobbig och
svår. Ansträngande, eller ointressenta kurser, tvivel och funderingar
om framtida studier och jobb kan
ibland kännas helt oöverstigliga.
Det är därför vi studenter har våra
underbara studievägledare Görel
Eriksson (B) och Gunilla Persson
15

(K). De finns där för att svara på
alla frågor och funderingar du som
K-student kan tänkas ha! Frågorna
behöver inte gälla stora saker som
studieändringar, utan ibland behö

ver man bara lite hjälp att planera,
eller få lite stöttning när den där
jobbiga tentan inte gick så bra.
Ibland är det dock inte skolan som
är roten till det onda (kvadratroten ur det populistiskt onda numret 666 är förresten drygt 25.81,
om ni någonsin funderat på matten
bakom uttrycket). Psykisk ohälsa kan ta sig många olika former,
men en gemensamma nämnare för
dessa mentala problem brukar vara
att de påverkar livet negativt, och

”Det finns inget, jag
upprepar - INGET
fel i att söka hjälp”
i förlängningen studierna. En resurs som alla studenter kan vända
sig till är Studenthälsan. Där finns
både läkare och samtalskontakter,
som kan hjälpa vilsna studenter att
komma på fötterna igen. Ett annat
alternativ är att vända sig till sin
vårdcentral. Det finns inget, jag
upprepar - INGET fel i att söka
hjälp för mentala problem. Om du
inte kan springa ett maraton med
ett brutet ben så kan du inte heller
prestera på topp i skolan om du inte
får sova ordentligt, eller om dina
nivåer av biokemiska substanser
såsom serotonin är ur fas.

Sist men inte minst, mår du riktigt
dåligt - sök akut. Akutmottagningen för psykisk ohälsa i Lund ligger
på Baravägen 1, drygt 20 minuters
promenad från KC.
Vi läser en utbildning som förbereder oss för oändligt många viktiga
jobb i framtiden. Men ingenting är
viktigare än du som person, och din
hälsa.

Görel Eriksson

gorel.eriksson@lth.lu.se
+46 46 222 08 79
+46708127251

Gunilla Persson
gunilla.persson@lth.lu.se
+46 46 222 84 93
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International student life
Written by: Sorosh Ziarati

As an international student, it is always a little bit hard to start your education
in a new country. New students always have stress about the new environment
that they are going to start their journey in.
I started my journey, in the same way, I was scared of how I should find my
way around the campus, how to find new friends and how I should start my
education in Sweden.
The K-section Nollning program (Introduction) helped a lot of students at
the beginning of their journey at Lund University by providing a warm atmosphere for all new students in the K-section.
New students would be divided into different mentor groups, each mentor
group would have its unique theme and they would go through the campus
and all the places around lund with the new student.
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The new student would spend around one month with their mentor which
they would go through different fun activities from going and discovering the
campus and the city and introducing the student to different committees in the
K-section.
In order for the new student to find more friends, a meet new people besides
their mentor group members the student would be placed in different spex
and would meet new people and race in the other guilds at TLTH, these activities are super fun and exciting such as making a pedal car and racing it against
other teams.
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