DEN HETA

nr 2 2022

Innehåll

2

ĊĉĆĈęĊĚėĊėēĆ
čĆėĔėĉĊę

3

16

Redacteurerna har ordet

Ett hett korsord

4

17

Ask InfU

En Druidal Karneval

6

23

The hottest places on earth

Gott och blandat

REDACTEURER
Elsa Kr y
Jakob Löfg ren

8

24

INFORMATIONSMÄSTARE
Emelie Rollén

Keeping up with K-sek

I sinnet på Styret

10

26

Druidens heta musikquiz

Sommarens hetaste musikakter

12

28

Pyropubs hetaste tips

Memes

14

30

InfU tries: Hot drinks at KC

Some ideas for a hot date

Druiden

Anno MMXXII

ANSVARIG UTGIVARE
Erik Fajersson

DA VINCIS
Veronika Jör ntell
Isabel Kristensson
JOURNALISTER
Amanda Ekeg ren
Ida Ekenberg
Ellen Jutebrant
Maja Tangvald
Sorosh Ziarati

Varmt välkomna till årets andra och hetaste
Druid! Denna utgåva har hela 32 sidor som
bara väntar på att få läsas!
Då vädret hettar till och sommaren
närmar sig kvickt så tänkte vi i InfU att
en het Druid skulle passa perfekt. Här
kommer du att få läsa om allt hett, från
sommarens hetaste musikakter till tips
på heta dejter.
Vi har själva haft det lite hett om öronen
med Druiden nu i karnevalstider, men
vi är stolta och lättade över att du nu kan
sitta med den i handen, redo för god läsning.
Smörj in solkrämen, på med solglasögonen och till att du har en kall dryck till
hands så du är förberedd för all denna
hetta!
Elsa Kry & Jakob Löfgren
Redacteurer 2022
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Ask InfU

What’s your hot take?
Elsa Kry B20

I don’t like to watch movies. I
only get restless.

Isabel Kristensson B20
The Twilight saga might be the
best movies ever made. (team
edward <33)

I’ve never seen The Lion King,
and I don’t really feel the need to
either.
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Fika is kind of overrated… I
actually prefer the coffee by itself

Veronica Jörntell B19
I’m not a fan of dogs.

Jacob Löfgren K20

The last season of Game of
Thrones was good.

Ida Ekenberg B19

Ellen Jutebrant B20

Maja Tangvald B20

Harry Potter and the Order of the
Phoenix may be considered one of
the worst of the books (and movies!)
but it just happens to be my favorite.

Sorosh Ziarati M.c PhT20

Live in the moment, don’t think too
much about the past or future.

Amanda Ekegren B18

The thermodynamics course was
quite fun!

Emelie Rollén B20

Memes are the peak of human intelligence. The creativity, humor, references, complexity; need I say more?
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THE HOTTEST PLACES ON EARTH
Have you ever thought about escaping the cold Swedish weather to
somewhere warm? Well, you are in luck because in this issue I am going to
introduce you to the HOTTEST places on Earth, which you can try to go to
on your next vacation.

2. El Azizia, Libya
Usually it reaches up to 50°C.

 

3. Lut Desert, Iran
In 2005 it was declared by NASA
that the Lut is the hottest spot on
the Earth with a temperature of
70.7°C
    

4. Turpan Depression, China

   

It's nicknamed “The Oven”,
does not need any more of an
introduction.

1. Death Valley, California,
USA

  

In our ranking, we could suggest
you visit Death Valley California,
USA. Which on it’s hottest day,
the weather reached up to 56.7°C
(134°F) in 1913.



5. Queensland, Australia
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Although, it always counts in the top 5
hottest places in the world. It also has
five of Australia's eleven world natural
heritage sites.

Sorosh Ziarati, M.c PhT20
Journalist 2022
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Keeping up with

K-sek

Hetast på sektionen?
Chilisåsen i mitokonitoriet
Nybryggt KM-kaffe

Ej funnen än
Cykelpumpen på termo-extentan

Utsidan av matlådan efter att man mikrat den
Pyropub
Asterix såklart! Det är den sanna K-fetischen!

en Hetlevrad sektion?
Hur väl Hanterar sektionen Het mat? så Här beskriver k-sekarna sitt Humör

InfU ställer frågor till Sektionen

vilken klass går du i?
fyran
ettan

trean

Äter Carolina

Blir utslagen av

reapers till frukost

en Chiliflake

lugn som

kan Bara ha Billigt

en filBunke

porslin hemma

tvåan

dessa trender kommer vara Heta i vår ocH sommar
Strumpor i sandaler, strumpor i flip-flops
Fula solglasögon

vad får sektionens ilska att Hetta till?
Elsparkcyklar

När formuläret säger att
sulfat är en atom

Linne #bringback

Biltemas körvhattar

Chorizo

Tälta

Eduroam

Att ingen kom på VT :((
Ketchup på carbonara

Matlab

Skrivare
Att Druiden bara släpps
fyra gånger per år

Folk som gillar filmen ”The Joker”
och Star Wars 7-9

Karnevalsmerch
Stora hattar

Heteroatomernas sektion?
detta är k-sekarnas favoritatomer

slut på Hetta?
testa någon av dessa raggningsrepliker

Tjena pudding står du här och dallrar?

Brukar inte behövas någon
kvÄve

Kom nu ketchup så går vi

vÄte
syre
svavel

Vill du följa med hem och kolla
på min frimärkessamling?

Are you made of uranium or iodine?
Because all I can see is U and I together

kol
Snygga strumpor, ska vi hångla?
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Du måste vara gravitation, för jag
dras till dig ;)
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Klarar du av Druidens heta musikquiz?
Lyckas du lista ut vilka heta titlar som gömmer sig bakom de här tio låtarna? Testa dig själv eller utmana
personen bredvid dig och se vem som går segrande ur Druidens heta musikquiz!
1. We used to be
Just like twins
So in sync
The same energy
Now’s a dead battery
2. But there’s a side to you
That I never knew, never knew
All the things you’d say
They were never true, never true
3. Hey little girl, is your daddy home?
Did he go away and leave you all alone?
I got a bad desire
4. Little darling
The smiles returning to the faces
Little darling
It seems like years since it’s been here
5. She got both feet on the ground
And she’s burning it down
She got her head in the clouds
And she’s not backing down

7. You know that it would be untrue
You know that I would be a liar
If I was to say to you
Girl, we couldn’t get much higher
8. Tänk om det finns nånting bra
Easy living med en hela St. Christine
Jag börjar se det så klart
För hjärtat pumpar utav nitroglycerin
9. When the lights started out, they don’t know what they heard
Strike the match, play it loud, giving love to the world
10. You shake my nerves and you rattle my
brain
Too much love drives a man insane
You broke my will, but what a thrill

1-3 rätt: Låt dig inte drabbas av nedstämdHET.
4-6 rätt: Du verkar ha musikerfarenHET.
7-9 rätt: Bättre än allmänHETen!
10 rätt: Du har gått oHOTad genom quizet!
Ida Ekenberg, B19
Journalist 2022

6. And if the night is burning
I will cover my eyes
For if the dark returns
Then my brothers will die
Rätt svar: 1. Hot N Cold - Katy Perry 2. Set fire to the rain - Adele 3. I’m on fire - Bruce
Springsteen 4. Here comes the sun - The Beatles 5. Girl on fire - Alicia Keys 6. I see fire - Ed
Sheeran 7. Light my fire - The Doors 8. Genom eld - Oskar Linnros 9. Burn - Ellie Goulding 10. Great balls of fire - Jerry Lee Lewis
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Pyropub
Pub22 presenterar sina hetaste tips

PYROPUBS bästa drink: PUB22isHOT
Chilisockerlag - 4 cl
Citronjuice - 1.5 cl
Bourbon - 4 cl
Cointreau - 1 cl
Toppa med en apelsinskiva

PYROPUBS bästa recept: CHILI HOTDOG
-Korv
-Korvbröd

Korvbrödet fylls med följande chilimix:
Koka ihop:
-Olivolja
-Vitlök
-Gul lök
-Kidneybönor
-Svarta bönor
-Krossade tomater
-Chilipulver
-Kummin
-Sirap
-Kakao
-Rökt paprikakrydda
-Cayennepeppar
Korven toppas med pico de gallo:
-Skivade tomater
-Rödlök
-Limejuice
-Koriander
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QUIZ: How chili are you?
Har du ätit rå chili?
1. Aldrig.
2. En gång.
3. Varje dag.

Hur rostar du ditt bröd?
1. Ljust
2. Mellan
3. Mörkt

Har du använt en brandsläckare?
1. Aldrig
2. En gång.
3. Släcker alla bränder.

Har du dåligt temperament?
1. Nej håller alltid alla glada.
2. Håller allt inom mig.
3. Ja, och det hörs.

Gillar du att sola ?
1. Hatar solen.
2. Ja men blir bara röd.
3. JA

Föredrar du skidresa eller solresa?
1. Skidresa
2. Båda, kan inte välja.
3. SOLRESA

Brukar du svettas?
1. Fryser alltid.
2. Blir tomat när jag tränar.
3. Konstanta lökringar.

Välj shot
1. Mintu
2. Fireball
3. Chilivodka

Räkna ihop dina poäng:
8-13= DU ÄR EN ISTAPP
14-19= DU ÄR SÅ SVENSK MAN KAN, lilla landet lagom.
20-24= DU ÄR EN ÄKTA PYRO. En som suktar efter att prova nya saker. Du
är villig att ta risker. Är en emotionell och äventyrlig PYROPUBARE.

Pub22:

Julia Nydemark
Elsa Persson Skansjö
Linnea Alexandersson
Alice Evans
Emma Roetgerink
Philipp Wacker
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InfU tries:

Hot drinks at KC

Vending machine outside KC:A
Elsa got scammed and had to pay 10 kr for two mugs with hot
water (we wanted rosehip soup).
“What is ‘citråntte?’” - Isabel (it was ‘citronte’)

M-café - Coffee
Price: 5 kr

“Watery.” - Unknown
“You have to smell the aromas.” - Jakob
“I smell more of the paper cup than the coffee.” - Maja
“Only oatmilk. They didn’t have the thicker one.” - Isabel
“Why did I get “rökhosteskratt”? - Maja

Mitokonditoriet - Coffee

Department of Food Technology - hot chocolate
Price: Free!! (Thanks Sorosh)

“This was coco.” - Veronika
“Today we also learned how to pour from cup to cup.” - Maja
Ellen whistled through her nose when she laughed and everyone
was impressed
“I think the other one is worse.” - Ellen

Price 5 kr

“This was much richer.” - Isabel
“This was more like this (*makes unclear gesture*) and the other
one was more like this (*makes another unclear gesture*).” - Maja
“It feels good that we’re better than M.” - Veronika

Ester - Coffee
Price: 13 kr

Mitokonditoriet - hot chocolate
Price: 5 kr

“Tasted dry.” - Maja
“The other one was more chocolaty.” - Veronika
“Looks more milky although there is no milk in it” - Maja
“Tasted like a protein shake.” - Ellen
“Or kinder-eggs.” - Elsa
(Elsa doesn’t stand by the grade. Jakob agrees)

“Similar to M.” - Veronika
“A little bit better than M:s but worse than ours.” - Maja
“Also not as rich.” - Maja

Mitokonditoriet - tea
Price: 7 kr

KULA - coffee

Price: Free!! (=good)
“No milk - has to be taken into account.” - Everyone
“To be black coffee it was drinkable.” - Maja
14

“Now you finally get your citronte Isabel!” - Elsa
“I would say a 4.” - Veronika
“I don’t stand by that!” - Elsa
“You’re so controversial.” - Ellen
“Not my cup of tea.” - Elsa
15

Ett hett korsord
I takt med att det börjar bli allt mer varmt utomhus och att vi har fler soltimmar på dygnet så kan nog vi alla känna i luften att sommaren närmar sig med stormsteg. Och vad
är en avslappnande sommaraktivitet om inte korsord? Om du inte redan är övertygad
så bjuds här på en fantastisk möjlighet till att testa. Kan du hitta lösningarna till detta
brinnande heta korsord?

Ellen Jutebrant, B20
Journalist 2022

VÅGRÄTT
1. Färg som kan beskrivas som
het (åtminstone på engelska, OBS
engelskt ord)
6. HOTell?
8. Pitbulls favoritdryck
10. Krävs för många jobb
13. Hett, aktivt ämne
16. Olja+vatten

EN DRUIDAL

LODRÄTT
2. Går runt het gröt
3. Gott till sushi
4. Hetaste appen
5. Aggressiv
7. Hetast på tapeten just nu
9. Alla atomer (inom organisk
kemi) utom C och H
11. Mesig chili
12. CSN
14. Är kort (enligt Tomas Ledin)
15. Mått på styrka
16
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Karnevalens
historia
Firandet urartar så mycket
att karnevalen 1894 ställdes
in för att sedan återupptas
1896. Ända sedan dess firas
karnevalen vart fjärde år.

Första gången karnevalen
hade ett tema (”Grekiska
Thronens försäljning”).

Sedan detta år har Karnevalernas teman slutat på ”-al”. Undantag har gjorts 1978 (”Energikarneval”), 1982 (”Stjärnkarneval”)
och 2010 (”Rätt&felkarneval”).
KATASTROFALKARNEVAL

1892

1863

1849

1867

Startskottet för Lundakarnevalen. En grupp studenter
firade vårens ankomst genom
att iscensätta ett bondbröllop och tåga från Smålands
Nation till Råbylund. Detta är
idag känt som det ”Småländska bondbröllopet”.

1876

Karnevalen börjar
firas vartannat år.
Tidigare hade den
ibland firats varje år
och ibland vartannat.

Lunds studentkår bildas
och har sedan dess arrangerat karnevalen.

18

1954

1908

1896

De första karnevalsfilmerna
spelades in. Dessa fyra kortfilmer utgjorde några av de
första spelfilmerna i Sverige.

1986

2022

Genialkarnevalen hölls, vilket
var den första karnevalen som
tillverkade en egen karneöl
samt den numera ikoniska
papperskorgen.

Första Lundakarnevalen så som vi känner
till den idag. Temat var
”Noch ist Polen nicht
verloren” (”Än är inte
Polen förlorat”).
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LU
UNDAKARNEVAL

2022

Lineup av artister
FREDAG 20/5

Blacknuss kl 17.
Måns Zelmerlöw kl 19.
Tingsek kl 21.
Basshunter. kl 23.

Att göra under karnevalen
Se på Spexet
Smaka karnekorven
Dansa hela natten på Dansen
Se karnevalståget
Hälsa på Generalen och resten av karnevalskomittéen
Käka på någon av karnevalens många krogar
Lyssna på karnevalens Radio
Spela bort pengarna i Tombolan
Besöka någon av de 18 olika tälten
Köpa merch från Konkursen

LÖRDAG 21/5
Hemliga Klubben. kl 17
Felicia Takman. kl. 19.
Daniela Rathana. kl 21.
Familjen. kl 23.
SÖNDAG 22/5
Östblocket. kl 16.
Vånna inget. kl 18.
En hyllning till Kal P. Dal. kl 20.
Atomic Swing. kl 22.
Hyksoz. kl 00.

Hetast

på karnevalen

Tåget:
2C-målet uppnått- en riktigt het vagn.
Tombola:
Sagan om de bannlysta - mordor?
Tälten:
Berghain - ett rökfyllt tält.
Floor is lava - finns det något så hett som lava?

Karnevals-kuriosa

Årets karneval har rekordmånga karnevalister, 7868 st (eller 7445 beroende
på vart på hemsidan man tittar). Även kön till uppropet var rekordlång, över
2 km och slutade vid Stadsparken
20

Övrigt:
Stark karnevalskorv - Riktigt hett
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En HET rubrik

Isbjörn

hur många
karnevalsteman
hittar du?

Sandberg

Two hot rebuses

+
+
22
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I SINNET PÅ STYRET
SLASQUE ELLER GASQUE?

LÄR KÄNNA STYRELSENS MEDLEMMAR
,hZ> E'd/EEE&PZ> ^E/E'E> DEZh^ E'E͍

Erik: Bal, fint ska det va

Ellinor: Slasque 100%!

Viktor: Slasque med extra mycket spontansång

Saga: Jag tycker om att klä upp mig så
blir nog Gasque

Oscar: Definitivt Gasque! Älskar att klä upp
mig och att sitta ner och prata samtidigt som
man äter fin mat med passande dryck.

Nils: Slasque

Björn: Gasque! Frack är alltid trevligt!

Nora: Gasque!

Erik: 15 minuter efter att den börjat
Viktor: 1h om jag inte vill vara stressad,
15 om jag väljer att snooza
Oscar: 2-2,5h innan föreläsningen börjar
jag gå upp. Ett träningspass plus frukost och
annan förberedelse ska hinnas med innan
skolan
Nils: 25 min

DKZ'KEͳ>>Z<s >>^D EE/^<͍

E 'Kdh^dPZ/'W ͍

Erik: Kvällsmänniska, det kan hända att
lunchmötet är dagens frukost

Ellinor: Morgon, men är alltid
uppe sent ändå

Erik: Omtentor

Viktor: Kvällsmänniska

Saga: Varken eller

Oscar: Får nog göra mig själv besviken
och svara morgonmänniska

Nils: Kväll

Björn: Morgon! Finns inget bättre än att
itta på soluppgången med sitt kaffe

Nora: Lite lagom, mycket både och.

Viktor: Dagens ungdom

Björn: En och en halv timme. Om jag
varit ute på kvällen finns inte dem
föreläsningarna för mig.
Ellinor: 1,5 timme innan, morgonstund
har guld i mun
Saga: 1,5h om jag går upp i tid,
annars kanske 1 timme innan
Nora: En timme och femton minuter i
bästa fall. Femtio mintuer som senast

Ellinor: Att I:arna håller på att plussa, vad
fan? Godkänt som godkänt säger jag
Saga: Otydliga människor

Oscar: Dålig internetuppkoppling

Nils: Sär skrivning

Björn: Då motionsmallarna fuckar ur.

Nora: Folk som säger att vit choklad är
deras favorit choklad - det är inte choklad!

&sKZ/dZ<d/KE͍
Erik: Det får gärna smälla till lite:
CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2
Viktor: 3 CH2(CO2H)2 +4 BrO-3 → 4 Br -+ 9
CO2 + 6 H2O Belousov–Zhabotinsky
reaktionen mycket cool att titta på.
Oscar: H2 + 1⁄2 O2 → H2O
24

Björn: Varm is / Natriumacetat.
Ellinor: Förvåning
Saga: Fascination
Nils: C12H22O11 + H2O → C2H5OH + CO2
25

Way Out West

Sommarens hetaste musikakter
Maj månad är äntligen här och vi närmar oss årets hetaste period med stormsteg. Efter två år av inställda spelningar, konserter och festivaler kan nog många av oss känna en saknad av att få uppleva livemusik. Känslan av basen i marken och att skriksjunga sina favoritlåtar tillsammans med ett stort folkhav är oslagbar, och denna
sommar kan vi äntligen få uppleva detta igen då flera av världens största artister och
band landar i Sverige. Bland annat kommer vi få besök av Harry Styles, Tame Impala
och Lady Gaga. I denna text vill jag däremot belysa några lite mindre välkända, men
ack så heta, artister och band att hålla utkik efter.

Lundakarnevalen
24-åriga Felicia Takman slog igenom år 2020 med sin
första EP Hatar att förlora, innehållande fem egenskrivna poplåtar. Alla hennes texter är på svenska och handlar ofta om olycklig kärlek trots att de flesta av låtarna
har glada och upplyftande melodier. Efter släppet av
EP:n blev hon utsedd till “Framtidens artist” av P3 och
året därefter släppte hon sitt första album Alla gör slut.

bild: https://www.wayoutwest.se/artist/pa-salieu/

Pa Salieu är en brittisk rappare som med sina låtar ofta
befunnit sig på topplistan av flest uppspelningar på
brittisk radio, sedan sitt genombrott år 2020. Inspirationen till en stor del av hans låttexter och även satsningen
på musiken i sig, kommer från hans tuffa bakgrund där
han har fått genomgå bortgången av sin bästa vän och
även överlevt ett skott i huvudet. Hans sound ses som
en blandning av UK rap och afro beats, som kombinerar
hans brittiska och gambianska rötter.
Hetaste låt: Dunka dumma hjärta dunka

Den endast 19 åriga Chloe Moriondo nådde sin
framgång inom musik genom att publicera covers av
populära låtar på sin youtube kanal, där hon nu har 3
miljoner prenumeranter och även miljontals visningar
på sina covers. I dessa ackompanjerar hon sig själv på
ukulele, vilket hon även tagit med i sina egensläppta
låtar. Hennes tidigare låtar tillhörde främst genren
“bedroom pop” men på senare tid har låtarna mer och
mer övergått till indie pop och indie rock.
Hetaste låt: Silly Girl
bild: https://popmuzik.se/125052/chloe-moriondo-alfie-templeman-thomas-headon-dizzy/

Lollapalooza

Hetaste låt: Dunka dumma hjärta dunka
bild: https://open.spotify.com/artist/3KdFzFHhUFCRdbllsQ1lZd

Malmöfestivalen
The Minds of 99 är ett av Danmarks
hetaste pop&rock-band sedan sin debut
år 2012 och håller i sommar sin allra
första spelning i Sverige. Under sin karriär har de släppt en EP och fyra album
som har givit dem otaligt många prisnomineringar varav sex stycken vinster.
Hetaste låt: Under din Sne

bild: https://www.thelineofbestfit.com/features/interviews/teddy-failure-on-the-rise

bild: https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO3Xawet

Teodor Runsiö och Frans Torell utgör tillsammans duon Teddy Failure. De växte upp i
Stockholm och lärde känna varandra i skolan
där deras vänskap bildades över ett delat intresse
för musik. De började skriva och producera låtar
till olika artister under namnet Teofrans men
bestämde sig år 2020 för att byta riktning och
börja skriva musik till sig själva under sitt nya
namn, Teddy Failure.
Hetaste låt: Summer Nights

Maja Tangvald, B20
Journalist 2022
Spellista med alla nämnda låtar!
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Memes

Druiden som
ska in på tryck
Redacteurerna
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Some ideas for a hot date
-romantic or platonic

Spring is in the air, and what better thing to do than to spend
some time with someone you love. Love comes in many forms:
romantic relations, friendship or family. But no matter the
person you love there is an activity for you to do together.
Here are some ideas. Do you have any other, please write to
redacteur@ksek.se, and your idea may make it into an upcoming Orbitalen.

Have a BBQ: The definition of a hot dinner. An exothermic reaction between
your fuel of choice and oxygen that gives your food not only warmth, but also
a very nice smoky flavor. Just be careful not to burn yourselves or the food. Did
you know that a charcoal grill can theoretically become over 600C?

Go on a hike: There are many beautiful locations in Skåne to experience.
With spring bringing warmth and greenery, nature is more beautiful than ever.
Skåneleden is 1300km long, and brings you through all types of nature Skåne
has to offer. Open fields, green forests and long seashores. The trail is divided
into 119 sections, so there is something for everyone. If you wish to begin with
something smaller there are some excellent trails in the nature reserve in Skrylle. Just jump onto a bus outside of Kemicentrum, and soon you’re in Skrylle.
Remember to bring water and to protect your skin from the sun - you do not
want to overheat!

30

Watch a movie: If you are not inclined towards outdoor activities, Swedish
spring is not always warm and nice, there are options. Why not stay inside and
watch a movie? Romantic, comedy, horror or adventure - there is always something to watch. You can, and should, of course choose the movie based on
what feelings you wish to create. Do you want to get scared and curl up close
to your companion? Do you wish to laugh, or cry? Internet movie database
(imdb.com) can help you browse movies based on international ranking, genre of actors if you need a little inspiration.

Amanda Ekengren, B18
Journalist 2022
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