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Redacteurerna
har ordet
Druiden

Anno MMXXI

Hej och välkomna till årets sista Druid! Efter fyra
Druider är det dags för oss att släppa taget och lämna
över till nästa års InfU. När vi skriver detta sitter våra
nya redacteurer och tittar på och super in vår enorma
vishet (jo jag lovar att vi har skaffat oss en aning
vishet under året). Vi fick genast problem när vi
skulle förklara hur vi faktiskt gör när vi sätter
ihop Druiden (vad är egentligen ett utfall och
när i processen lägger vi till det?).
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Med temat nobel så fanns det så klart
inget bättre datum för släpp än självaste
nobeldagen. Druiden är denna gång full
av nobla grejer, allt från ett nobelt InfU
testar till ett nobelt quiz. Det var lite bitterljuvt att sätta ihop denna sista Druid,
så njut lite extra mycket för vi har avslutat starkt!
Vi har haft väldigt kul som redacteurer och kommer nog sakna att sitta och
pyssla med Druiden. Det är ju något
visst med att förvirrat sitta och försöka
förstå varför man har små röda felmeddelanden eller vart den fina bilden man
just laddat ner har tagit vägen. Det ska
dock bli väldigt spännande att se vad
våra efterträdare kommer att hitta på.
Tänk alla nya idéer som kommer dyka
upp eller alla nya textsnitt!
Glad jul och gott nytt år sektionen och
tack för det här året!

Matilda & Thilda
Redacteurer 2021
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Ask InfU

What’s the most Noble thing you’ve ever
done?

Thilda K19: When I was younger
my best friend had a pink castle in
their playroom. Sitting in the tower
looking out on my imaginary kingdom is probably the most noble thing
I’ve ever done.

Matilda B18: I nearly got a summer
job at one of the Swedish castles that
are “owned” by the crown! I had to
go to the big castle in Stockholm for
my interview which was quite cool!

Ludvig K20: A couple of years ago,
me and my brother attended a marketing event by Lidl which was a kind
of, off-brand Nobel Banquet. The
whole deal was to show how products from Lidl could satisfy “the finest palette”. A weird but nonetheless
noble experience.
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Kathleen K19: One summer in Vietnam, I got to meet and play with my
cousins’ children, who were much
younger at that time. They really loved me and always came to me every
time they wanted to find a safe person
to talk to. It really warmed my heart
that they trusted and wanted to be
with me.

Emelie B20: When we were kids, my
friend and I took care of a stray kitten. We hid it in the barn and gave it
milk (which apparently is super bad
for them?), but then it almost bit my
friend’s finger off and our parents gave it away.

Sorosh: During the summer of 2021,
I took care of a crow which had a broken wing. After 3 weeks of care, he
recovered.

Kajsa B19: I once hosted
a nobel prize dinner party in my corridor where
everyone won a price for
something they achieved.

Amanda B18: I’ve adopted an abandoned bunny. Someone had just left
him in a parking lot. He never fully
trusted humans, but I hope he had
some good years with me before he
passed on.
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Ida B19: I once ate all the Christmas
candy that my family had bought all
by myself. Is that not a noble thing to
do, you say? From my perspective, I
saved them all from getting bad teeth

InfU tries the Historical
Museum
The Historical Museum is the largest museum in Skåne and is a part of
Lund University. If you also want to visit (which, of course you do!) you
will find it next to Lund Cathedral in Lundagård. It is free entry and open
from 12-17, Tuesday-Sunday! Here are some final comments from the
InfU gang that visited!
Sorosh:

Kajsa:

5/5
It was really exciting to learn
about Swedish history!

4/5
The statue room was nice and
the bird assembly exercise was
really cool!

Ludwig:

3/5
I didn’t like the stairs.

Amanda:

4/5
I would have liked more of
everything. But it was nice with
free entrance, and the bats
were just adorable!
Thilda:

Matilda:

4/5
The fish were the creepiest…
But more animals!

3/5
I don’t really like history museums, I strongly prefer technology
museums. But there was a skeleton borrowed from Ystad gymnasium which I’m very proud of!

Ida:

4/5
More animals would have been nice! But
I know everything about the skeleton in
the rook (råka) now!
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Van’t Hoff
& Nobel prizes
Sorosh Ziarati
Today we are all familiar with the concept of the Nobel prize. Every year on
the anniversary of Alfred Nobel’s death, which is the 10th of December, the
reward is given to the men and women
around the world who made a difference
in areas like Peace, Physics, Chemistry,
Physiology or Medicine, and Literature.

Quick facts
”Chemistry was the most important science for Alfred Nobel’s own
work”
Chemistry prizes: 113
Chemistry laureates: 188
Awarded women: 7
Youngest laureate: 35
Oldest laureate: 97

Because of this, we at infU decided to
give our readers the story of the first
Nobel prize in chemistry.
The first-ever Nobel Prize in Chemistry
was awarded in 1901 to Jacobus Henricus van ’t Hoff. Jacobus Henricus van ’t
Hoff was born on 30th of August 1852
in Rotterdam, Netherlands. He was
awarded this prize due to his research
on the laws of chemical dynamics. He
is known for his achievement in physical and organic chemistry. Some of his
most important achievements are:
Foundation of stereochemistry
Chemical Dynamics
Introducing concept of chemical
affinity
van ’t Hoff ended up teaching at several universities and colleges like: Utrecht
university, University of Amsterdam
and University of Berlin.
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Source for quick facts: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/

Druidens nobla kärlekstips
En asterix-fetisch:

Sen jag började på K-sektionen har jag
utvecklat en seriös Asterix-fetisch. Vad
ska jag göra?
/ODElix45
En ytterst viktig fråga! Asterix-fetischer är ett vanligt förekommande
problem för nya studenter på K. Utifrån hur jag ser på det står du inför
ett avgörande vägval... Du kan antingen ge dig hän till denna nya sida
av din sexualitet och låta Asterix-induced fantasi föra dig mot dygdernas
behag.
I annat fall, om du ville sudda ut allt
som har med Asterix och göra går du
till Professor Ellerviks dörr och knackar “Asterix” i morsekod. En specialgjord brygd, just för detta tillfälle tillhandahålls omedelbart. Drick den en
halvtimme före du ska sova så kommer du förhoppningsvis vakna upp
och avsky synen av Asterix. Tyvärr
kommer “medicinen” med en allvarlig biverkning - Alla blonda och korta
män som innehar en gedigen mustach
kommer du även sky.
/InfU
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Ett Bautaproblem:

Jag stod och hånglade med någon bakom Bautastenen en torsdagkväll. Nu
pratar vi inte längre. Vi går förbi varandra i korridoren varje dag och det är
jättestelt. Vad ska vi göra?
/BautaStelt
Till alla bautaproblem finns
det en simpel lösning! Som
jag tolkar det har du fortfarande känslor för din torsdagsfling? Om så är fallet
ser vi i panelen endast ett
sätt att fortgå. Planen du
bör följa om du vill vinna
hens hjärta är som följande:
1. Steg ett är att blinka varje gång du går förbi din käresta. Jobba dig progressivt
uppåt från små oskyldiga blinkningar till “epilepsi på ett rave” kinda blinkningar (förlåt det där va
harsh men lite kul). Detta
får ENDAST utföras då din
person går ensam i korridoren. Tekniken är nämligen oerhört effektiv och
kan charma vem som helst.
2. Nästa steg är att komma
upp bakom personen och
“tappa” din väska. I väskan
ska du ha lagt en en jädrans
många hjärtformade, röda
rosenblad. Vänd dig därefter

snabbt om och hoppsa dig
lite sexigt fram mot bautastenen samtidigt som du varsamt kastar rosenblad bakom dig för att visa vägen.
3. Väl framme vid bauta kan
du sluta blinka och visa hen
den utförliga kärleksförklaring du redan innan skrivit
på dess skrovliga yta. Kärleksförklaringen kan vi inte
hjälpa dig alltför mycket
med. Det är dina känslor du
vill förmedla; så tänk tillbaka på den torsdagskvällen och låt ditt hjärta tala.
4. Den sista gesten innan
bollen är på hens planhalva
är att skriva ditt nummer på
bauta samt era initialer inuti
i ett hjärta<33. Blinka en sista gång och ta sen ditt pick
och pack och spring därifrån.
5. Invänta ett garanterat svar och lev sen lyckliga i alla era dagar!!
/InfU
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Ett inte så nobelt liv

Emelie Rollen - B20

Det är lördagskväll och jag har spenderat i stort sett hela dagen med
att prokrastinera det så välbehövda duggapluggandet genom att finna
intresse i allt det som annars är urbota tråkigt. Mina hyllor må vara
dammtorkade och mitt skafferi rensat men hur olika typer av antibiotika fungerar har jag inte kommit närmare att förstå. Något annat
jag inte heller lyckats med är att komma underfund med begreppet
”nobel” och vad det innebär att agera därefter. För att undersöka var
jag själv hamnar på skalan av ädelt beteende konsulterade jag därför
Dungeons & Dragons alignment chart. Efter att ha ägnat ytterligare
någon halvtimmes pluggtid till att göra olika quiz verkar jag antingen
tillhöra gruppen av ”chaotic goods” eller ”neutral goods”, vilket efter
lite googling inte gjort mig särskilt mycket klokare. Nåväl, i ett försök
till fortsatt självrannsakan och upplysning kommer här en lista över de
mest nobla sakerna i mitt liv:

Merlin

Brittisk TV-serie baserad på legenden om Kung Arthur. Följde
den slaviskt när den sändes på
TV och kollar med jämna mellanrum om avsnitt med samma
entusiasm. Mytologi, drama och
komedi sammanslaget i ett kan
ju inte blir något annat än succé!
Rekommenderar till exakt alla. 10

Barnes
& Nobles

Amerikansk bokhandlare som
inte har så mycket med ädelhet
att göra mer än sitt namn. Oavsett vad är detta en av mina favoritplatser (som jag lagt ned alldeles för mycket tid och pengar
på) och som jag inte kan motstå
att nämna i sammanhanget.

Medaljer
& Pokaler
Någonstans
hemma-hemma
ligger fornminnen från min tid
som tävlingsryttare. Kanske är
det lika delar narcissistiskt och
nobelt att ha en låda formade
ädelmetaller hemma, men att gå
upp i ottan helg efter helg för att
mocka efter ett gäng morgonsura hästar är nog mestadels ovärdigt.

Konst
På mitt kylskåp sitter en miniversion av Wenzel Habliks
”Starry Sky”, målad 1909. Den
inhandlades på Musée d’Orsay
i Paris för 4,5 år sedan och har
följt med mig de fyra gånger jag flyttat sedan dess (och
kommer förmodligen alltid
göra det). En kylskåpsmagnet
på drygt 40 cm2 känns förvisso någorlunda underlägsen de
målningar som hänger på de
adligas väggar, men oavsett
vad tycker jag om att mötas av
den varje morgon.

Efter en lång stunds fundering kan jag faktiskt inte komma på något
mer. Att ädelheten i mitt liv kan buntas ihop till fyra ynkliga punkter
är en insikt jag ännu inte listat ut hur jag känner inför, men jag har
åtminstone prickat av alla punkter på min to-do-list.
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Vilket dimensionslöst
tal är du?
Panik, du har glömt bort att tentaplugga och tentan är imorgon, vad
gör du?
a. Verkligen panik! Får inget plugg gjort för stressen gör känslorna för
turbulenta.
b.

Jag frågar mina vänner om hjälp och fokuserar på det som är viktigast

c.

Det var inte ditt fel du inte hann plugga, det är uppenbarligen någon
annans fel. Du hör av dig till läraren och ber att få skriva den en annan
gång.

d.

Det är lugnt, jag har koll på teorin och kan utifrån det klura ut svaret

Vad vill du jobba med i framtiden?
a. Något inom film eller TV, känner att jag blir bäst förstådd när jag uttrycker mig visuellt
b.

Kanske lastbilschaufför?

c.

Jag skulle gärna jobba som pilot!

d.

Lärare, tycker jag är bra på att förklara saker

Var skulle du åka på din drömsemester?
a.

Manchester, känner att jag skulle bli förstådd där.

b.

Montreal, eller någonstans i Kalifornien, eller till Massachusett.
Nordamerika helt enkelt.

c.

Tyskland.

12 d.

Varför åka på semester, jag är nöjd med att vara där jag är

Vad anser du är den viktigaste egenskapen hos en vän?
a.

Att de står ut med mina humörsvängningar

b.

Att den kan stötta mig

c.

Att de har samma åsikter som mig

d.

Att vännen kompletterar mig bra

Om du fick äta middag med vem som helst i världen - vem skulle du
välja?
a. Oasis
b.

Någon av USAs presidenter

c.

Fritz Haber

d.

Dalai Lama

Beskriv ett enkelt nöje du har
a.

Åka vattenrutschkana!

b.

Gå en runda i skogen

c.

Skadeglädje

d.

Mindfulness

Ο Κάσπερ είναι ένα σκουλήκι. Ο Κάσπερ
είναι ένα σκουλήκι. Ο Κάσπερ είναι ένα
σκουλήκι. Ο Κάσπερ είναι ένα σκουλήκι. Ο
Κάσπερ είναι ένα σκουλήκι. Ο Κάσπερ είναι
ένα σκουλήκι. Ο Κάσπερ είναι ένα σκουλήκι.
För att se vilket ditt dimensionslösa tal är vänd till nästa sida
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Flest A: Reynolds tal
Ditt motto är “go with the flow”.
Du är väldigt populär och många känner till dig. Trots detta
underskattar många dig och inser inte ditt riktiga värde. Du
är väldigt lätt påverkad av när saker går för snabbt, detta
gör att du reagerar starkt och ditt humör blir en aning turbulent.

Re

Flest B: Sherwoods tal

Sh

Du är bra på att hålla huvudet kallt och ställer lätt om till
att fokuser på det som är viktigt. Dina vänner är väldigt
viktiga för dig och är till stor hjälp med (små) problem i
ditt liv. De hjälper dig hitta förklaringar som annars hade
varit svåra att komma fram till. Men du är ändå kärnan i
allt. Om någon ska flytta är det dig de frågar först, att styra
upp och förklara hur man bäst gör är du en stjärna på.

Flest C: Prandtls tal
Du har en magnetisk personlighet men tyvärr lite kontroversiella åsikter.Utöver det är du en självständig individ som
har en förkärlek till allt flytande.

Pr

Flest D: Jämviktskonstanten

K
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Du känner att du levt länge och att du med åren känner
att du når en mer stabil närvaro i livet som du känner dig
nöjd med. Du försöker att lyssna på dig själv och är ofta
självsäker om det du tror på men människor i din omgivning kan ibland påverka dig mer än önskat. Dock hittar du
alltid tillbaka till dig själv och ditt stabila tillstånd. När det
kommer till studierna så är du en person som människor
samlas runt för att förstå mer. Du påverkar mycket mer än
man hade kunnat tro vid första anseende men allt med att
man lär känna dig så ser folk hur komplex du egentligen
är som individ

Kathleen Nguyen K19
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