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Året var 1934. Herr Frenzel struttade ner för 
grusgången till hans en-och-en-halvplansvilla i 
det pittoreska förortskvarteret där han bodde. 
Det var en sen sommarkväll och upp och ner 
längs gatan där en-och-en-halvplansvillan 
låg var folk ute i sina trädgårdar. Barn lekte, 
män drack öl, grillade och använde smörjfett 
istället för olja (som riktiga män bör) medan 
deras kvinnor stod bredvid och trånade. Han 
gick ut genom den vitmålade grinden, stängde 
den bakom sig och traskade ner för gatan. En 
såpbubbla kom svävande ut från trädgården där 
grannbarnen lekte och stannade framför näsan 
på Herr Frenzel. Bubblan sprack och den gode 
herren såg något märkligt. En liten ljusglimt. 
Som forskare och fysiker var hans nyfikenhet 
naturligtvis kittlad. Han och en kollega till 
honom undersökte fenomenet, ett fenomen som 
idag kallas sonoluminiscens. 

Och detta gäller 
ännu idag; bubblor är 
ljusglimtar, i vardagen 
och i livet. Det är 
med stort nöje jag 
presenterar ett nytt 
nummer av I-type 
med tema bubblor. 
Er ljusglimt i 
höstmörkret.    

Chefredaktör JENS

-  I T Y P E  2 6  -
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En klar majoritet av inläggen under det 
återkommande inslaget Ordförande orerar inleds 
med ”Här sitter jag samma kväll som deadline 
och skriver…”. Jag antar att det där med sista 
minuten är mänskligt och något som många 
tampas med. Men jag är inte som alla andra. Jag 
sitter här med tidsrymder lika vidsträckta som 
den horisont som jag blickar ut mot, bortom 
den italienska bergssjön och de sista smekande 
solstrålarna. Jag lyfter vinglaset i min hand, 
granskar den vinröda härligheten och mina 
tankar vandrar iväg till dess ursprung…

Druvan odlas på de bördiga skånska slätterna 
varpå vinet trampas, processas och tappas på 
flaska. Precis som alla viner är det till en början 
ungt och friskt. Inte mycket till karaktär, det kan 
man inte påstå och vissa skulle till och med kalla 
det blaskigt. Den underliggande kvaliteten går 
dock att ana redan här. Vinet får under några års 
lagring utvecklas till den exklusiva produkt det 
sedan kommer att säljas som. För de flesta räcker 
5 år, men för vissa lite sämre viner kan det krävas 
mer. Några viner uppnår aldrig den eftersökta 
kvalitetsnivån. Dessa tar Tetra Pak hand om 
vilket resulterar i budgetvarianten tetravin.

2013 var en fin årgång. Jag skulle vilja påstå att 
just detta år gav ett alldeles extra friskt och eldigt 
vin med utomordentlig potential. Med några års 
lagring når det förhoppningsvis upp till 2012 
årgångs mustighet och strävhet. Har man riktigt 
tur kanske mognadsgraden blir jämnvärdig med 

årgången 2011 med sin höga alkoholhalt och 
sina rökiga inslag av tobak och vanilj. Har man 
otur blir det dock som 2010 års aning strama 
och diskreta viner, men med något års lagring 
utomlands ska du se att det går att kränga trots 
allt. 

Men varför i herrans frid pratar jag om vin? 
Av samma anledning som jag ovan pratar 
om bergssjöar och smekande solstrålar. Jag är 
ganska pretentiös. Men också för att jag älskar 
rödvin. Jag älskar både dess fantastiska färg och 
underbara smak. Jag älskar också dess förmåga 
att få mig att slappna av samtidigt som det kan 
riva igång den segaste av kvällar… 

Här kommer hemligheten: ni är rötjutet mina 
vänner! Tack för er fruktighet och er bärighet! 
Tack för sena tumultartade fester med tråkiga 
mattfläckar. Och tack för att ni får mitt 
pumpande vinröda hjärta att svämma över av 
kärlek varje dag! 

Er i evighet,

Ordförande Ekman

ordförande orerar
av: Johan Ekman

#livinglavidaloca4



Som just nämnts av Johan brukar dessa texter 
ofta inledas med: Här sitter jag, ett antal timmar 
efter deadline, och skriver. Och det är precis så 
jag tänker inleda min text. Deadline är cirka 
19 timmar passerad (förlåt Jens) och jag vet 
fortfarande inte exakt vad jag ska skriva. Det 
är så mycket man vill ha fram. Jag vill tacka 
alla för en fin nollning, jag vill tacka Phøset för 
det stora jobbet, alla nollor för deras enorma 
engagemang och mina klasskamrater för ännu 
en fin läsperiod. Men hur får man ner detta på 
papper… 

Jag vill bege mig någonstans där jag kan finna 
inspiration. Genast blir det självklart för mig vart 
jag ska gå.  Till vår alldeles egna I-pub. Väl där 
möter jag många välbekanta ansikten. Kvällens 
första dilemma väntar sig: Ska man välja den 
unika måltiden för kvällen eller den klassiska 
I-burgaren? Detta blir som vanligt ett betydligt 
större problem än det borde vara och jag vänder 
mig till mina vänner för att få råd om vilken mat 
jag ska beställa. Efter ett antal diskussioner om 
pros och cons med burgaren vs att prova något 
nytt bestämmer jag mig för att köra på det säkra 
kortet: en I-burgare. 

I väntan på min kära burgare står jag och 
minglar med några vänner som även de väntar 
på sin mat. Jag får inom loppet av 15 minuter 
lära mig att inom vinsammanhang benämner 
man de olika vinländerna som gamla respektive 
nya världen. Viner från länder inom nya världen 

anses ofta fruktigare än de från gamla världen 
som ofta har mera tannin och syrlighet. Jag 
får även lära mig att jag inte är den enda som 
grämt mig över att lära mig alla olika typer av 
gjutningsmetoder till IPS:en och att det kan göra 
väldigt ont att skada sin arm även om den inte är 
sprucken… 

Det slog mig ganska rejält vad jag skulle skriva 
om när jag, ett par glas vin och en I-burgare 
senare, begav mig hemåt. Vi lär oss alltid av 
varandra och vi finns alltid där för varandra. 
Även om det handlar om att rådfråga varandra 
om vilken mat vi ska käka på I-puben, eller 
vilket jobb vi ska välja i framtiden, så är vi här 
för varandra. Vi lär oss hela tiden saker av andra 
I-are, vare sig det handlar om olika typer av 
vindistrikt eller något som vi verkligen kommer 
kunna tillämpa i arbetslivet. Vi kan prata med 
varandra om sådant vi tycker är svårt och 
jobbigt, för ofta är det någon som känner precis 
likadant. Så ta vara på varandra, ta hjälp av 
varandra, ta hjälp av dina kompisars erfarenheter 
och kunskaper. För jag lovar er, ensamma kan vi 
komma långt, men tillsammans kan vi komma 
ännu längre!

Ta hand om er! 

Eder allas, 

Vice Ordförande Alenmyr

...och vice fyller på
av: Kajsa Alenmyr

#prokrastinera 5



jens brånalt
På väg att starta ett eget 
panflöjtsband. Det nuvarande 
bandet spelar bara nymodig 
panflöjtsmusik. Usch!

fanny lundkvist
Läser Paulo Coelho i 
Barcelona och hatar spanska. 
Irriterar mig på hippa hak som 
inte källsorterar. Länge leve 
miljömanagement.

fredrik barrdahl
Har rymdfeber och slukar allt 
som har med rymden att göra. 
Typ ser på Toy Story 3. Buzz 
Lightyear  liksom. Om nom.

nathalie liljebrunn
Var på ett shoppingcenter i 
Dubai igår och där hade de 
en hel vägg av ett aquarium, 
sjukt coolt. Fanns till och med 
en haj där. Varför har vi inte ett 
sånt i M-huset?

thomas bergsten
Njuter av livet som deltagare i 
Paradise Hotel 2013. Gillar att 
sola och bada i Piña Colada 
samt röja och hångla på fest.

josefin frank
Besatt av Sex And The 
City vilket har resulterat 
i stort intresse för New 
York. Har fyllt rummet med 
inredningsdetaljer så staden 
gör sig påmind.

anton sjöberg
Veckans favoritprogram på tv 
är My Super Sweet 16 på MTV, 
som petar ner annars ohotade 
text-tv till andraplatsen. 

nicole zaborowska
Jag vill ha katt, jag vill sticka 
och göra soppor. Vd låter bra, 
men pensionär låter helt klart 
bättre!

malin björnek
Lyssnar på julmusik, och funderar 
på om det är okej att swisha 
julklappspengar i år istället för att 
köpa julklappar IRL (kom ihåg var 
ni hörde det först).

johanna clarin
Nybliven bostadsägare och 
redan bättre handyman än både 
Ernst och Martin T. Vill göra om 
I-type till DIY-magasin. 

clara lindsjö
Är sjukt besviken på stormen 
Simone, hade hoppats på 
flygande cyklar, evakuering  
och översvämning. 
Håller nu tummarna för 
vinterkräksjukan.

anton schölin
Tillbringat mycket tid med 
att komma på vad jag ska 
skriva här men tycker även om 
ansjovis.

joel oredsson
Funderar på varför så få på I går 
runt med färgade solglasögon. 
Som Bono. Det är ju döfräckt.

carl bergman
Mat är bland det godaste 
man kan äta. 

redaktionen
-  I T Y P E  2 6  -
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oliver tipsar
Inte gammal men vis. Vår alldeles egna 
sektionsrevisor kommer här med några tips 
han plockat upp under sin tid på I. Visdomar 
som han funnit att vara oumbärliga i livet, 
och som han nu vill dela med sig av till er!

•  Lär dig rensa fisk. Det kan imponera på 
svärfar.

•  Ärter är jättebra mat om man är hungrig 
och vill äta 2000 stycken av något. 

•  Glöm inte lufthål. Ingen betalar för 
något som inte andats det senaste dygnet.

•   Det är något speciellt med I-Bandet. 
Antingen älskar man oss, eller så hatar man 
oss. Eller så tycker man att vi är helt okej.

#BetalaMedFoten

Betala omständligt, långsamt och 
ohygieniskt med din fot
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Vår vana trogen vill vi i Informationsutskottet 
vara er länk mellan det skyddade studentlivet 
på I-sektionen, och den ibland ganska hårda 
verkligheten därutanför. Vi finns till för att 
värna om yttrandefriheten och, genom att 
sätta vår säkerhet på spel, ta sig ut utanför 
Maskinhusets röda tegelväggar och ge er 
en sann bild av vad som sker därute. Den 
här gången hade turen kommit till Lunds 
kommuns egen stolthet, det nyrenoverade 
Högevallsbadet. Det var dags för Info att 
kritiskt samhällsgranska Högevallsbadet 2.0.

Vi hade spridda tankar och idéer kring hur detta 
skulle gå till (exempelvis testa vattenkvaliteten 
genom att släppa ner en levande lax/”Hitta-
Nemo”-fisk) och hur lång tid det skulle ta att 
bada igenom alla bassänger (Fanny, ordförande, 
tyckte att drygt sex timmar skulle vara lagom). 
En sak kunde vi dock alla enas om – för att 
leva upp till vår devis att sätta vår säkerhet på 
spel skulle besöket ske på höstlovet. Det är ju 
allmänt känt att man under v. 44 varje år bör 
hålla sig inomhus, långt ifrån simhallar, isbanor 
och höstsnoriga barn, men inte ens det kunde 
stoppa oss.

Så en tisdagseftermiddag i v. 44 (för er läsare mer 
känd som läsvecka 1) samlades vi tappra infoiter 
i Högevallsbadets pampiga entré, somliga mer 
punktliga än andra. Efter en timmes (!) väntetid, 
under vilken vi försökte flirta till oss grupprabatt, 
och när inte det lyckades, hävda att vi kom från 
smittskyddsinstitutet, och sedan vara nära att 
bli anmälda för pedofili då Nathalie försökte 
smuggla in fem olika kameror, fick vi äntligen 
passera skyltarna med texten ”Här börjar 
äventyret”. OM vi var förväntansfulla! Men 
redan utanför omklädningsrummen fortsatte 

problemen. Då Barris glatt pratandes följde 
med tjejerna in på damernas omklädningsrum, 
kom vi helt osökt att tänka på att det ju faktiskt 
inte fanns något ”hen”-omklädningsrum på 
Högevallsbadet. Man kan ju undra på vilken 
planet deras styrelse har bott på de senaste åren? 
Version 2.0, men ändå utan ett omklädningsrum 
för de som inte känner sig bekväma med varken 
herr- eller damsymbolen på dörren. Skärpning 
Högevall!

Väl inne i rätt omklädningsrum upptäckte vi 
att saker och ting hade förändrats sedan sist vi 
besökte ett kommunalt badhus (var det kanske 
i sexan?). Borta var de klassiska nycklarna 
till skåpen, nu var det automatiska high-tech 
armband som gällde. En positiv överraskning 
till en början, men efter ett flertal byte av skåp 
p.g.a. krånglande teknik och förvirring när 
man sedan skulle hitta rätt skåp efter badet 
så konstaterade vi att vi saknade våra nycklar 
och att det (som vanligt) var bättre förr. Efter 
att ha tvättat oss enligt alla konstens regler, 
öppnade vi förväntansfullt dörren ut till det 
väntande äventyret (här bör väl objektivt nämnas 
att samtliga medlemmar i Info var bruna 
och sjukt vältränade). Vilken syn som mötte 
oss! Turkosblått vatten, barn, palmer, barn, 
badvakter à la Baywatch, barn, hopptorn, barn, 
vattenrutschbanor... och barn.

Vi styrde snabbt stegen mot vattenrutschbanorna 
Magic Eye och Black Hole. Vi hade ju taggat 
inför dem i flera veckor genom att kolla på 
de otroligt häftiga filmklippen på Högevalls 
hemsida (tips: www.hogevall.se). Skulle de lyckas 
leva upp mot förväntningarna? OM de gjorde! 
Black Hole, en 90 meter lång vattenrutschbana 
med en fallhöjd på skräckinjagande 10,3 meter, 

Högevallsbadet

#HurBeslutTasIInfo

av: Malin Björnek

Info på

reportage
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och inte nog med det! Helt kolsvart inuti – 
bortsett från blinkande discolampor! Det kunde 
ju inte bli bättre. Här visade det sig också att allas 
vår Clara hade flera oanade talanger, nämligen 
att sätta rekord i vattenrutschbaneåkning och 
komma med på high score-listan! Info var mäkta 
stolta (och något skadeglada över att slå alla 
kaxiga kidsen). I den 123 meter långa Magic Eye 
kunde man åka med gula ringar (det vill säga, 
om man lyckades sno en ring från någon av de 
ovan nämnda kidsen), men Info kom snabbt på 
att det roligaste sättet att ta sig ner var att åka 
alla på en gång. Vår mentala ålder sänktes snabbt 
till nio år, och när vi gång på gång tumlade ut 
i en enda stor hög möttes vi av ytterst skeptiska 
blickar från badvakterna. Men kul var det!

Efter vattenrutschbanorna testades den, av oss 
konstaterat, felkonstruerade klätterväggen, 
hopptornet (där samtliga infoiter hoppade från 
tian, bildbevis saknas tyvärr), vågmaskinen (som 
tyvärr inte levde upp till våra barndomsminnen), 
pommes frites och MER i olika smaker i kiosken 
innan hela Info däckade i den trettiogradiga 
babypoolen (även kallad djungelbadet). I 
sann Uppdrag Granskning-anda togs här ett 

vattenprov, som efter noggranna analyser på 
kemicentrums labb visade sig bestå av 95,3 % 
barnurin. I denna bassäng testade även vissa 
modiga (dumma?) infoiter att koka kaffe – vilket 
gick alldeles utomordentligt (ännu har ingen 
insjuknat då denna tidning går i tryck).

Då vi hade en efterlängtad I-pub att hinna till, 
valde Info till sist att avsluta sin samhällskritiska 
granskning av Högevallsbadet, men först skulle 
det bastas och duschas! Både torrbastu och 
ångbastu stod till buds, och det enda vi saknade 
var ett iskallt hav att svalka sig i. Det kan även 
sägas att tjejerna var klara långt före killarna, 
som bastade i flera omgångar både med och 
utan balsam i håret, för att sedan stajla frisyren 
i gott och väl en halvtimme. Men är det I-pub 
så är det, och vartenda hårstrå i backslicken 
måste ligga perfekt. Efter att Fanny höll på att 
fastna innanför grindarna, och förbannat sig 
över armbanden en sista gång, kunde vi äntligen, 
trötta men glada, hoppa på våra cyklar och bege 
oss mot Cornelis och den väntande I-burgaren. 
Att vara ute i verkligheten tar på krafterna, och 
nu längtade vi hem till I-sektionens trygga, 
varma famn. Och till en kall öl.

#bubblejumping

“Mamma, hur mån-
ga vuxna är det i 
bäbispoolen nu?”

- Fyraårig pojke iakttar 
badande infoiter

-  I T Y P E  2 6  -
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Vi i Info har under senare delen av modern tid 
lagt märke till ett mönster. Människan i sin 
uppfinningsrikedom och nyfikenhet kommer 
med nya briljanta idéer. Idéer som i vissa fall, nja, 
snarare i de flesta fall, blir kortlivade. Sådana 
här påfund har i folkmun kommit att bli kända 
som bubblor, sprickfärdiga och opålitliga. På 
grund av dessa förrädiska fenomen har mången 
man ofta hamnat i finansiell klåda. Därför har 
Info, sin vana trogen, återigen valt att hjälpa 
mänskligheten med en av dess stora obesvarade 
frågor. Var skall jag inte placera mina pengar?

Internet

Kommer att hålla i en evighet, säger ni – Fel, 
säger vi! Här har ni typexemplet på en bubbla 
som är på bristningsgränsen. Detta påhitt blev 
populärt alldeles för snabbt och har enligt 
oss på Infos analysavdelning inga egentliga 
applikationer. En snäv och fantasilös uppfinning 
vars folkgunst förbluffar oss än idag. Experter 
hävdar att Internet har nått sin gräns och saknar 
utvecklingsmöjligheter. 

Vårt råd: Investera inte. På samma sätt som Titanic 
verkade vara en bra idé, är det bara en tidsfråga 
innan du ligger och skvalpar i ishavet medan 
kronofogden kommer smygande likt hypotermi.

Elden

Så här ligger det till; elden bränns, ryker, luktar 
konstigt, är ytterst svår att förvara, har dålig 
hållbarhet (hållfasthet), går inte att transportera 
bra och tar aldrig undan disken efter sig. Självklart 
har elden en mängd olika användningsområden 
men inga där den inte kan ersättas med något 
bättre. Man skulle kunna sammanfatta det hela 
som att spika med en skruvmejsel, det går – men 
det är ingen som gör det.

Vårt råd: Stryp investeringen. Satsa i stället på att 
införskaffa en ganska hyfsat skitbra brandsläckare. 

Telefonen

Vem försöker vi egentligen lura. Vi vet alla hur 
irriterande det är när mamma ringer vid fel 
tillfällen. Man sitter på morgonföreläsningen trött 
och sliten, inget kaffe finns inom räckhåll och 
ögonlocken blir bara tyngre. Sömnen närmar sig. 
Helt plötsligt väcks man brutalt av att ens väska 
börjar skrika ut refrängen ur ”Fest hos Mange”. 
Man famlar desperat efter telefonen och varje 
sekund känns som en evighet. Stämningen blir 
bara sämre och sämre i lokalen innan du tillslut 
lyckats tysta apparaten från helvetets 8:e cirkel. 
Folk har redan börjat tröttna och det är bara en 
tidsfråga innan bubblan spricker.

Känn igen bubblan 
innan den spricker

av: Anton Sjöberg och Jens Brånalt
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Vårt råd: Gå ner till ICA, köp två burkar vita 
bönor i sås, lite fläsk och en rulle snöre i din 
favoritfärg. Gå hem och laga mat som en riktig 
cowboy, montera ihop din nya burktelefon under 
tiden bönorna kokar och låt morsan skicka ett 
brev istället.

Hjulet

”Men nu kan ni väl ändå inte mena allvar, hjulet 
har ju funnits bland oss jättelänge.” Precis, det 
är en så trög och onödig uppfinning att till och 
med en grottmänniska hade kunnat komma på 
den. Alltför länge har skeva hjul och oförklarliga 
punkteringar terroriserat den oskyldige 
lundastudenten. Vi på Infos analysavdelning 
sätter därför ner foten; nu får det vara nog! Volvo 
– Jag rullar, jo tjena, borde snarare vara Volvo – 
Jag rullar… och åsamkar stor, stor smärta och 
besvikelse.  

Vårt råd: Skicka tillbaka den där svinfula runda 
tingesten till tidsåldern där den hör hemma. 
Lägg istället dina pengar på en spik, en kniv, en 
sabel eller någonting annat vasst hjulpunkterande 
objekt.

Låset

Varför kan vi inte lita på människor i dagens 
samhälle? Låt oss berätta. Människans nyfikenhet 
som vi tidigare i artikeln tog upp är varför. Sätt 
ett lås på en dörr och människan vill självklart 
veta vad som är bakom! Infos analysavdelning har 

precis tagit del av ny forskning som pekar på just 
detta.  Vi kan därför med stolthet och säkerhet 
meddela att låset är på väg ut. Tag bort låset och 
chansen att någon bryter upp ditt lås minskar 
med flera hundra procent. De tidigare lockande 
aktiviteterna att smyga sig på dig i duschen eller 
att ”låna” din TV på obestämd tid, kommer 
tappa sin charm. Låset är en självuppfyllande 
profetia. Lås din dörr och någon kommer att vilja 
bryta upp den, tag bort låset, och din friendly 
neighbourhood-duschsmygare kommer tappa 
intresset. Det blir helt enkelt för lätt! Mänskliga 
instinkter gör att vi dras till utmaningar.

Vårt råd: Slå ut ditt lås och låt alla dörrar stå 
öppna, lita på mänskligheten och mänskligheten 
kommer att lämna dig ifred.

Siffran 9

Säger sig självt. Egentligen för långt ner i 
rangordningen för att man skall ha någon nytta 
av den. Helt klart tröttnade de gamla araberna 
när de satte ihop siffersystemet, kanske var det en 
after work som lockade, och de vände uppochner 
på siffran 6. Usch och fy! Lathet när den är som 
värst… 

Vårt råd: Återigen vill vi poängtera; nian ligger 
sist, det finns alltså åtta stycken siffror framför 
(undantaget nollan) som man självklart har större 
användning av. En fruktansvärt onödig siffra och 
en minst lika onödig investering. 

#kjempegrejt

Infos analysavdelning

-  R E P O R T A G E  -
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Runt millennieskiftet vimlade det av 
tonårspopgrupper som koreograferat mimade 
till singback i färgglada magtröjor och 
glittersprayat hår. Vi hade tjejgrupperna 
E.M.M.A som sms:ade varandra, Play 
som återförenades för några år sedan i tv-
programmet ”Made In Sweden”, och S.O.A.P. 
som var ”in the air”, utöver de könsblandade 
grupperna som exempelvis A*teens och 
Supernatural. I-type bestämde sig för att dyka 
ner i det djupa bubbelgumsdoftande träsket 
för att ta reda på vad som egentligen hände 
med den bubbligaste popgruppen av dem alla 
– Bubbles.

Vi i I-typeredaktionen fick slå våra kloka 
huvuden ihop när vi skulle börja detta 
detektivarbete. Hur tar man reda på var 
människor tagit vägen? Vi börjar med att 
rådfråga källan till all information, Flashback,      
där vi hittar den lovande tråden ”Vad gör 
Bubbles nu för tiden?”. Aliaset narcissist_ hade 

skrivit att 
hen ville 

dejta någon 
i Bubbles, 
vilket följdes 
av en allmän 
diskussion 
av hur söta 
eller inte 
söta de olika 

medlemmarna var och är. Men i flashbacktråden 
hittar vi även länkar på diverse youtubeklipp, 
facebookprofiler och stureplansbilder, men 
någon har även postat en länk till en intervju i 
P3 från 2012. Vi är dom på spåren! Redaktionen 
utbrister i spontana high fives.

Från alla informationskällor kan vi uttyda detta: 
tvillingarna Joxelius har gjort både det ena 
och det andra. Patricia har sannerligen legat i, 
sedan Bubbles lades ner har hon har tagit både 
körkort och en examen från Textilhögskolan 
i Borås! Från en konversation på hennes 
privata Facebook kan vi även uttyda att hon 
spenderade en vecka i Italien i somras. Hennes 
syster Sandra har bott i Dublin och pluggat 
business på Dublin Business School, samt 
jobbat i klädbutiker som Esprit och Mexx. Nu 
arbetar hon på Campus Pharma som enligt sin 
hemsida inte är vilket läkemedelsföretag som 
helst, utan ”ett annorlunda läkemedelsföretag”. 
Detta kan låta väldigt imponerande, men vid 
lite djupare grävning ser vi även att hennes egen 
pappa jobbar som marknadschef på samma 
företag. Svågerpolitik, jojo! Men vad hände då 
med musiken för de två tvillingarna? Jo, googlar 
man på Joxelius hittar man ett väldigt oklart 
youtubeklipp där de två tvillingarna står på en 
mulen strand och dansar och sjunger någon slags 
sambasalsa. Kanske något B, men musik som 
musik! Den har i alla fall fått 1900 visningar, och 
en kommentar!

Sedan söker vi vidare på Jenny Andersén. Man 
kommer ihåg henne som den minsta tjejen 
som stod längst bak och inte fick sjunga så 

Bubbles
av: Clara Lindsjö

#mikrogris

- Vad hände sen?

-  I T Y P E  2 6  -
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mycket. Eller så kommer man inte ihåg henne. 
Hursomhelst har hon precis som Sandra pluggat 
business och flyttade till London förra hösten. 
Hon fyllde även 21 år i oktober vilket i skrivande 
stund får anses som nyligen. Grattis Jenny!

Caroline Ljungström, en av dem som fick sjunga 
mest i Bubbles och har flest potentiella groupies 
i flashbacktråden, har fortsatt i musikens spår 
som singer/songwriter under aliaset Mercedes 
and I. Hon har även gått ihop med en annan 
popgruppstjej, nämligen Rosanna Munter 
från Play (kanske mest känd som den sjukt 
irriterande kusinen Petra i Eva och Adam-
filmen Fyra fiaskon och ett bröllop) och DJ:ar 
lite då och då på olika stockholmshak. Av 
hennes facebookprofil kan man uttyda att hon 
har gått dansutbildningar både i Stockholm 
och London, men på hennes Ratsit är hon 
styrelsesuppleant i det nybildade bolaget Anders 
Kaffe & Juice. De har ännu inte registrerat 
någon verksamhetsbeskrivning men vi på I-type 
ponerar att hon jobbar med juice, kaffe och 
Anders.

Den sista bubblan vi grottar ned oss i är 
Hanna Steffenburg. Hon verkar inte ha rört 
sig så många steg från hemorten Göteborg och 

pluggar på psykologprogrammet vid Göteborgs 
Universitet samtidigt som hon jobbar på Tin 
Tino, som verkar rikta in sig på ”den piffiga 
tanten” (klarspråk: de har hutlöst fula kläder). 
Det som täcker 99 % av hennes facebookvägg är 
dock uppmaningar att rösta in hennes blonda, 
fluffhåriga moderatpojkvän Pontus Båth till 
Sveriges Riksdag. Vi på I-type säger lycka till och 
tycker oss höra bröllopsklockor… 

#pengarcashlikvidamedel

 

Bubblorna nuförtiden

Caroline Ljungström

Hanna Steffenburg Jenny Andersén

  Patricia och Sandra Joxelius
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Lär dig jaga på

LTH
För oss teknologer har sysselsättningen med 
att jaga länge varit en omåttligt populär 
aktivitet på campus, vissa hävdar till och med 
att intresset sträcker sig hela vägen tillbaka 
till jägar- och samlaråldern. Oavsett vad som 
är rätt eller fel kan vi i alla fall konstatera att 
nu när jaktsäsongen återigen står för dörren så 
finns det inte mycket som slår den där härliga 
känslan av att äntligen få lov att putsa av det 
gamla mausergeväret. För att inte tala om 
chansen att få uppleva den fantastiska naturen 
och gemenskapen som en bra jakt för med 
sig. Men glöm för allt i världen inte det där 
majestätiska geväret; känslan att omsorgsfullt 
få lägga fingret mot avtryckaren, den skenande 
pulsen och den smått beroendeframkallande 
upphetsningen över att ha en annan varelses 
liv i dina händer. Med andra ord möjligheten 
att få se och njuta av naturen i all sin prakt 
tillsammans med likasinnade, fast kanske 
framförallt det där med geväret. Äntligen har 
det blivit dags för årets jaktsäsong.

Som I-are har du förstås fått ditt jaktintresse via 
modersmjölken och är redan en rutinerad jägare 
av diverse typiskt snobbiga djur, såsom gås eller 
chihuahua förvarad i matchande axelväska. Det 
är självklart ett stort plus med en viss vana när 
det kommer till att besinningslöst släppa loss 
sina värsta demoner och skjuta på allt som rör 
sig, men samtidigt kan det vara bra att veta att 

här på LTH ligger jakten på en helt annan nivå 
än vad du har erfarenhet av sedan tidigare. För 
det första är de vilda djuren här helt unika, och 
för det andra är jaktmarkerna runt campus bra 
mycket mer omväxlande än pappas ägor runt 
herrgården. I ett led att föra sektionens stolta 
jakttradition vidare kommer du därför här att få 
en lista över saker som är tänkt att underlätta din 
omställning till den lokala jaktmiljön. Se det som 
en handbok för nybörjare i den ädla konsten att 
jaga teknologer.

D-aren 

Det här är en svår nöt att knäcka. D-aren är en 
väldigt ljusskygg individ och visar sig sällan ute 
i dagsljus. Här gäller det att plocka fram sina 
finaste night vision goggles och leta i mörka, 
trånga och kanske lite fuktiga utrymmen, 
förslagsvis i grannens källare eller valfri gammal 
militärbunker. Känner du istället att du har ett 
tålamod utöver det vanliga kan du helt enkelt 
lägga dig och vänta in D-aren vid dess naturliga 
födoplats, McDonald’s. Men då de lever ett 
väldigt energisnålt liv får du nog räkna med att 
det kan ta uppemot 48 timmar innan det dyker 
upp någonting av värde. Det är inte för intet som 
D-aren går under epitetet ”LTH:s egna vampyr”.     

-  R E P O R T A G E  -

av: Anton Sjöberg



#knugen

W-aren

Om D-aren var en utmaning är W-aren raka 
motsatsen, maken till lättare byte får man leta 
efter. Det är nästan löjligt enkelt att locka till sig 
denna plikttrogna varelse. Allt du behöver göra 

är att välja ut ett lämpligt 
grönområde där du kastar 
ut en aluminiumburk, 
vänta därefter ungefär 
tjugo sekunder och du 
ska se att det kommer en 
W-are framrusande med en 
återvinningscentral i släptåg. 
Du kan visserligen tvingas 

att lyssna på en timmes predikan över hur 
nedskräpningen förstör vår värld samtidigt som 
du får ta emot ett gratisexemplar av Al Gores 
”An Inconvenient Truth”; men när du väl tagit 
dig igenom detta sömnpiller, som är den enda 
egentliga försvarsmekanismen hos W-aren, är 
det fritt fram för dig att utföra din uppgift. Det 
är inte för intet som W-aren går under epitetet 
”LTH:s egna dront”.

M-aren

Nu börjar vi komma in på de riktigt farliga 
djuren. Den här besten har länge förbryllat 
forskarna på grund av sin förmåga att ta sig 
igenom studierna samtidigt som den befinner 
sig i ett konstant berusat tillstånd. Utöver det är 
M-aren en väldigt territoriell och förhållandevis 
högljudd teknolog, vilket har sitt ursprung i dess 
olika parningslekar. M-aren häckar nämligen 
under exceptionellt långa perioder, egentligen 
större tiden den är vaken. Undantagen är 
besöken på Systembolaget eller när den tar färjan 
över till Tyskland. Ett tips om du bestämmer 
dig för att jaga detta vidunder är att ta du tar 
med dig tillräckligt med ammunition, helst en 

hel skottkärra då M-aren är känd för att ha ett 
ganska oförutsägbart rörelsemönster. Det är inte 
för intet som M-aren går under epitetet ”LTH:s 
egna fyllehund”.

UPPDATERING: Efter den senaste 
tidens attacker på LTH:s små lamm har nu 
teknologkåren utlyst skyddsjakt på M-aren. 
Kåren är väldigt tydliga med att det nu är helt 
tillåtet att jaga M-are året om. 

Myrsloken

Ja du läste rätt, vi jagar även myrslokar här på 
campus. Vad många inte vet så är myrslokar 
oerhört skickliga på att kamouflera sig, det 
händer häpnadsväckande ofta att de förväxlas 
med isbjörnar. Undertecknad känner sig därför 
tvingad att informera om att just detta har 
inträffat i vår absoluta närhet. Obehagligt… 
You said it, sister! Under den senaste tiden har 
det därför arrangerats ett flertal expeditioner. 
Samtliga med ett gemensamt ändamål, att en 
gång för alla förinta den myrslok som under 
en lång tid gäckat den industriella ekonomen i 
Lund. Försöken att tillintetgöra denna bedragare 
till isbjörn har fram till dagens datum varit 
fruktlösa (se höst-och vårterminsmöte). Precis när 
man tror att man har snaran runt halsen, eller 
snoken, så glider den iväg. I dagsläget härjar den 
här plågan fritt på LTH:s betesmarker men skam 
den som ger sig. Tillsammans ska vi segra!

Med den här uttömmande informationen om 
de olika bytesdjuren, som strövar omkring på 
campus jaktmarker, borde det inte bli några 
problem att hitta en potentiell jakttrofé till din 
spiselkrans. Men du får skynda på, innan du vet 
ordet av är det dags att hänga in geväret i garaget 
igen och då får du vänta i hela fem dagar innan 
den korta jaktsäsongen på nytt ska dra igång. Så 
ta sikte mot ett lovligt byte och skjut från höften.

#rokoko

M-are fångad på bild med sitt dagliga vätskeintag. 
Ramlösan fungerar som kamouflage för M-aren, vilket tillåter den att smälta in i omgivningen.

“LTH:s 
egna 

Dront”

15



-  R E P O R T A G E  -

Dags att lämna 
Lundabubblan?

av: Malin Björnek

Du vet att det är dags att lämna 
Lundabubblan en liten stund när…

… du langar upp två skrynkliga tjugolappar 
på bardisken och ber om en Vodka Red Bull, och 
det enda du får är ett hånfullt leende. Detta på 
valfri icke-studentdriven bar.

… du antar att ”ska till Malmö” betyder Malmö 
Nation, Party Station, och inte har en tanke 
på att Malmö även är en stad, nämligen vår 
grannstad och Sveriges tredje största.

… du har en tendens att irritera folk genom att 
efter varje klockslag alltid fråga ”prick prick?”. 

… och ändå alltid kommer en kvart efter 
utsatt klockslag. Det är som om lundalivet har 
förskjutit din inre klocka en kvart.

… du på fullaste allvar, till den creddiga dj:ens 
förskräckelse, önskar ”Stad i ljus” som sista låt på 
valfri hipp klubb.

… du inte pratar veckor, utan läsveckor.

… dina mardrömmar alltid involverar 
dig själv, poliser, cyklar utan lysen och 
femhundrakronorsböter. 

… du inte lämnar lägenheten utan leg, 
studentleg, kårleg och LU-kort. Man vet ju aldrig 
var festen är!

… dina icke-lundavänner bestämmer var 
kvällens förfest bör hållas, men du även vill 
planera förförförfest, förförfest, mellanfest och 
efterfest. 

… du på sommarjobbet blir förvånad över att bli 
betald i pengar och inte i alkohol.

… du i kassan på ICA sträcker fram handen för 
att betala. Vadå, har ni inte Quixter? Kan jag 
swisha då?

… du mäter alla avstånd i cykeltid (och 
även räknar in om det är uppförsbacke eller 
nerförsbacke, matte på hög nivå alltså).

… du tycker det är för långt att cykla från Södra 
Esplanaden till skolan, och tar taxi istället.

 … du blir förvånad över att komma hem med 
vita Converse efter en fest.

… du snackar om endimen, linalgen, indeken, 
soten och milfen och tror att folk fattar. Vadå? 
Endim är ju ett ord i SAOL. Eller? 

Lund, en bubbla av rang, och något av en frizon på den skånska 
slätten. Här är den svenska kronan värd mer än i resten av landet (lunch för 35 

kr och shots för 30, I’m just saying), här råder ett eget tidsystem med prickar, kvartar 
och dubbelkvartar och de sociala reglerna som gäller i Lund bör inte tillämpas utanför 

stadsgränserna (”uppklätt” innebär inte Converse i resten av Sverige. Nej, inte ens nytvättade). 
Men som med allt annat kan det ibland bli lite för mycket av det goda, även av allas vårt älskade 
Lund. Nedan följer 15 varningstecken på att du har varit instängd i Lundabubblan liiite för 

länge. Så boarda planet/sätt dig på tåget/hoppa upp på cykeln och bege dig ut utanför 
Lunds stadsgränser. Det finns en hel värld där utanför!
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Reklam 
Tryckeriet
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Karnevalsbubblan - 
Shopchefen Maria Blomberg svarar på frågor om

Lundakarnevalen 2014
I februari valdes 13 lundensare till 
karnevalskommittén för Lundakarnevalen 
2014. En av dessa figurer var Maria 
Blomberg, en färgglad I-11:a och före 
detta Ivent-ordförande som brinner för 
engagemang, god mat och grafisk design. Det 
är en postlördagstrött men glad Maria som 
dyker upp i Infos tillhåll för att bjudas på 
pannkakor och berätta mer om bubblan hon 
lever i.

 

Berätta vad du gör i Lundakarnevalen! 
- Mest leker jag. Sen sitter jag ju i Kommittén där 
vi planerar världens bästa karneval tillsammans. 
Mitt ansvarsområde är shoppen som ska göra 
folk lyckliga av att shoppa. Som shopchef är 
jag ansvarig för Karnevalens grafiska profil och 
ska även få hjälp av 200-300 karnevalister att 
sälja minnen till folk. Vi kommer skapa och 
sälja traditionella saker såsom papperskorgar, 

glas, tröjor, muggar 
och medaljer. Men 
vi kommer även ge 
karnevalistisk glädje 
gratis och fixa massa 
spel - karnevalsspelen, 
dataspel, pyramidspel 
och munspel.

Vad är Lundakarnevalen? 
- Karnevalen är en stor folkfest som äger rum 
i Lund vart fjärde år och som rör om i Lunds 

studentgryta! Med 5000 volontärer är det 
världens största volontärarrangemang efter 
OS, vilket är sjukt ball. Under tre dagar utgör 
Lundagård ett karnevalsområde där man betalar 
inträde för att besöka tält och scener och, 
såklart, dansa om kvällarna. Det händer massvis 

#hästskokrabba

“Lunda-
karnevalen

rör om i Lunds
studentgryta”

av: Fanny Lundkvist

intervjuer
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med saker i 
Lundagård och 
samtidigt tågar 
karnevalståget 
genom Lund 
under två av 
dessa dagar och 
ses av nästan 
en halv miljon 
människor.

Hur kan man som I-are engagera sig? 
- På massa sätt! Det finns alltifrån att spela in en 
långfilm till att tappa upp öl. Alla sektionschefer 
och deras ledningsgrupper är redan tillsatta 
men 5000 karnevalister till de 32 sektionerna 
behöver vi. De olika sektionerna har hand om 
blandat annat mat och öl, olika föreställningar, 
klubb, musikscenen, karneval för barn och att 
skriva tidningar och program. Det finns något 
för alla! På Uppropet den 9 februari kommer alla 
sektioner presentera sig och då man även kan 
intresseanmäla sig till att bli karnevalist. Sen 
pågår jobbet under hela våren.

Hur mycket tid lägger man ned som 
karnevalist? 
- Det varierar. En till fyra dagar i veckan ungefär 
under våren, taget från röven. Mycket av tiden 
består av fest och lek. Helst ska man uppslukas 
helt av Karnevalen! 

Vad är det för tävlingar som det ryktas om på 
stan? 
- Vem som helst får skicka in hur många bidrag 
de vill till karnevalsmelodi, smånöjen, tältnöjen, 
tågvagn och visor. Tågvagn och visor till 
sångboken är det fortfarande inte för sent att 
skicka in till, 15 december är sista dagen för att 
skicka in bidrag!

Hur många ska man vara för att tävla med en 
tågvagn? 
- Du kan komma med ett bidrag helt själv! 
Man är 1-25 personer som jobbar och åker med 
vagnen i tåget men det är snarare fördelaktigt att 
inte söka ett helt gäng utan istället bli ihopparade 
med några andra. Det är det som är tanken med 
att röra om i studentgrytan, att man ska träffa 
nya studenter! 

Vad brukar du få för frågor om Karnevalen? 
- Det är jättemånga som undrar ”Ska man inte 
bara njuta av Karnevalen och inte engagera 
sig?”. Sanningen är att Karnevalen är till för de 
5000 karnevalisterna som är med och bidrar. 
Hela syftet med Karnevalen är faktiskt att 
göra den mest minnesvärda upplevelsen för 
just karnevalisterna! Det kommer vara mycket 
roligare att, istället för att bara vara åskådare och 
gå och se allt, skapa det här feta tillsammans.

Vad är det bästa med karnevalsbubblan? 
- Att skapa nytt. Självklart är det viktigt med 
förvaltande av tradition men det jag tycker är 
roligast är att ifrågasätta grundtankar och bygga 
upp en organisation på 5000 personer från 
grunden. Att en blandning av hela studentlund 
tillsammans jobbar mot ett mål är också en sjukt 
härlig grej. Det blir en särskild gemenskap och vi 
har jättemycket kontakt med gamla karnevalister 
som hjälper till. En gång karnevalist, alltid 
karnevalist!

“En gång
karnevalist, 

alltid
karnevalist!”

Kul fakta om Lundakarnevalen
- Första karnevalen var 1896.

- 1934 var temat Tredje rikets dag – ett 
koncentrationsläger i Lundagård dit ”allt 
kul koncentrerades”…

- En av de första filmerna som spelades 
in i Sverige var karnevalsfilmen 1908. En 
ganska rasisistisk och dålig film som hette 
Lejonjakten

- Anders (från Anders och Måns) 
gjorde en barnevalsföreställning på 
Lundakarnevalen 2002 som hette Kung 
leverpastej i frukostlandet.

- Karnevalen har en omsättning på 25 
miljoner.

- I början av våren hålls en karnevalsfest, 
Karnevelj, som 2004 hade Europas största 
discokula. 

- För mer matnyttig info om 
Lundakarnevalen kolla in lundakarnevalen.
se eller Lundakarnevalen på Facebook!

-  I T Y P E  2 6  -
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TIMBUKTU
-  I N F O S  I N T E R V J U  M E D  -

av: Anton Schölin
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Det var en rå tisdagseftermiddag i sena oktober 
då Informationsutskottet på I-sektionen begav 
sig mot Högevallsbadet för att stärka sina 
tärda kroppar och slitna själar. De hade, för att 
stärka sina själar lite ytterligare, slagit en pling 
till Hiphop-Sveriges främste, nämligen Jason 
Michael Robinson Bosak Diakité, för att se om 
han också var sugen på att återställa sin energi 
i Högevallsbadets magiska vatten. Självklart 
var så fallet och mannen med namnet från en 
västafrikansk stad slöt sig till sällskapet för att 
sprida värme och glädje och framförallt för att 
bada. I bastun fick jag chansen att yttra några 
ord med denne fantastiske man och se vad han 
hade att säga om livet. Nedan finner ni Infos 
intevju med Timbuktu.

Jason, du är ju en man med många bollar i luften. 
Hur hittade du tid att komma ifrån allt för att 
bada med Informationsutskottet?

Man måste hitta tid till själen, och ingenting 
botar själen så som att bada. Det spelar inte så 
stor roll vem man badar med, men att bada ser 
jag som en viktig bit av livet. Utan badet vet jag 
inte om jag hade fungerat som människa. Och 
musiken förstås.

Jag förstår att musiken är väldigt viktig för dig. 
Hur hittar du inspiration för att ständigt leverera 
musikaliska underverk till svenska folket?

Jag har ofta fått höra att jag är ett musikaliskt 
geni. Jag har även kallats för en Hiphop-gud, 
rap-virtuos, ingenium, den starkast lysande 
stjärnan på musikhimlen och i vissa fall även 
för allas Vår Herre. Då är det inte så svårt att 
leverera.

Det förstår jag. Jag har hört att det finns vissa som 
anser att du inte är från denna jord, utan en skänk 
från ovan för att visa mänskligheten hur vackert 
livet kan vara, en typ av ängel. Hur ser du på 
detta?

Det är kul att folk gillar min musik. Om jag är 
en ängel eller inte är väl en definitionsfråga.

Med framgång kommer även avundsjuka. Det finns 
de som anser att du tagit det mesta från Timbukone 
och att du till och med rent av plagierat honom 
vissa fall. Hur ser du på det?

Ja, det har jag hört. Självklart är Timbukone 
en klar förebild för mig, och jag har lärt mig 
enormt mycket från honom. Ända sedan jag var 
en liten palt har jag lyssnat på hans musik, men 
att jag skulle ha plagierat honom är en lögn. Att 
få inspiration är en sak, att kopiera en annan. 
Jag ser snarare mig själv som en utveckling av 
Timbukone, kanske till och med en förbättring.

Och hur ser du på Timbukthree och Timbukfour?

De har helt klart kopierat min musik. Det är 
ett jävla mirakel att de får fortsätta att hålla 
på. Deras låtar heter ju till och med precis som 
mina, bara att de lagt dit ett 3.0 och 4.0 efteråt. 
Skandal.

För oss kommer du att vara den enda Timbak som 
finns, Jason. Det ska du veta.

Tack, det värmer.

Då återstår bara för mig att tacka, och önska dig 
lycka till med allt vad framtiden för med sig.

Detsamma. Om ni någonsin behöver hjälp med 
något i Info, hör bara av er. Ni vet var jag finns.

Jag ser hur Sveriges, kanske världens, bästa 
människa går ut ur bastun och bort från 
intervjun. Redan känner jag mig svagare 
och jag förstår där och då att Jason är något 
mer än mänsklig. Han är en symbol för 
frihet, broderlighet och ett bättre liv. Han är 
Timbuktu.

-  I N T E R V J U  -

“De har helt 
klart kopierat 

min musik”
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#somhensa

“Det är tuggigt. Kan inte, får bara inte upp det! Vet inte hur 
man gör och ser antagligen efterbliven ut.” #Jelzin

Att blåsa bubbelgum är ingen lätt match. Att skapa det perfekta, kladdiga, runda, 
rosa eller gröna mästerverket är inget som vem som helst klarar av. Något som är 
allmänt känt är dock I-ares förmåga att ta sig an utmaningar och briljera. I brinnande 
journalistanda gav redaktionen sig ut på campus för att se hur I-are i olika årskurser 
tacklade bubbelblåsandet. Hur smakar sockerbomberna från barndomen nu i vuxen 
ålder? Vad ska man tänka på när man gör den perfekta bubblan? Här kommer svaren!

i-are på
bubbelgum

Eric Mace 
Smakar som Hubba Bubba, men det blir inte 
bra. Det är sinnessvårt! Är mer av en spontan 
bubbelblåsare.

Ebba Riismark 
Smakar som när man var fem. Tuggummits 
storlek är en nackdel. Det är viktigt med bra 
form.

info testar



‘‘ “Att blåsa bubblor är ungefär som att gå maskin. Alla vill, men kan inte!”
- Zlatan Ibrahimovic (svensk fotbollsspelare)

Erik Hansson 
Är en grön typ av människa, så väljer det gröna 
tuggummit. Det viktiga är att man tuggar ett tag 
för att få upp ”elasticiteten”. Ursäktar sitt dåliga 
resultat, skyller på sjukdom och nyklippt frisyr.

Oskar ”Jelzin”  Lindgren 
Det är tuggigt. Kan inte, får bara inte upp det! Vet 
inte hur man gör och ser antagligen efterbliven ut.

Olle Wikman 
Spottar av misstag ut tuggummit i en fin båge över 

studiecentrums heltäckningsmatta. Ger upp.

Emmy Malmqvist 
Jesus vad stort det var. Fattar typ inte. Fast det 

blev riktigt bra! Eller?
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Bubbliga drinkar
-  I N F O  T E S T A R  -

av: Thomas Bergsten

#random

I vanlig ordning offrar Informationsutskottet 
sina smaklökar och sin värdighet för att 
sprida information om de nyaste och hetaste 
drinkarna. Året 2013 har varit ett hektiskt 
år och många har firat att mänskligheten 
överlevde domedagen i december år 2012. Som 
I-are har man säkert redan tröttnat på skumpan 
och behöver en frisk fläkt. Info har därmed 
tagit fram åtta av de bubbligaste drinkarna 
som någonsin existerat. Dessa drinkar har 
recenserats och betygsatts på en skala från 1-5. 
Med vår hjälp kan du nu både fira med bubbel 
och bli redlös på samma gång. Det bästa av två 
världar!

En sommarnatt i antarktis

Betyg: 3.8

Ingredienser: Sourz apple, vodka, sprite, en jävla 
massa is

”Jag mår som en pingvin.”

”Den vill vara päronglass.”

”Jag har druckit upp den redan.”

”Det enda negativa är att Maja har gjort   
den.”

”Den låter riktigt gay och den är blaskig.”

”Den smakar människoblod.”

Hälsoshot-shot

Betyg: 3.3

Ingredienser: Avokado, spenat, ingefära, kiwi, 
koncentrerad citronsaft, multivitamindryck, 
vodka

”Gammal kofta plus citron.”

”Smakar yoga.”

”Jag är i symbios med shotten.”

”I dagens samhälle passar denna perfekt.”

”Spenatsoppa, fyfan!”

Bubble trouble

Betyg: 3.6

Ingredienser: Mousserande vin, crème de cassis; 
serveras med hubba bubba, såpbubblor och valfri 
Bubbles-låt

”Äcklig och motsägelsefull.”

”Med en bitterhet som bara en tysk hemlös   
man kan ha, vägs den upp av    
tuggummi och 90-talsmusik.”

”Sugröret var inte så bra.”

”90-tal i ett glas.”

”Helt ok att bli bjuden på.”

Pippi i Grönsakslandet

Betyg: 3.1

Ingredienser: Ljus rom, sockerdricka, färsk 
mynta, lime

”Den var jävligt god!”

”Jag fattar inte Pippi-grejen?”

”Det smakar bubbelgum och gräs, på ett   
bra sätt.”

”Om man dricker mycket genom sugröret   
smakar den bra.”

”Det smakar sockerdricka. Socker är gott.”

”Den påminner om min barndom. Det är  
inget jag vill bli påmind om.”

”Bra början, smygstart.”
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#random

Gynytynyx

Betyg: 2.7

Ingredienser: För stor del gin, för liten del tonic, 
några droppar grenadin, limeklyfta

”Den luktar fint.”

”Barrig som fan.”

”Påminner om mellanstadiefylla.”

”En drink för män (och kvinnor) med hår på   
bröstet.”

”Pissat blod i en GT.”

”GT utan T, typisk GG.”

”Jag kan inte säga varför men jag tycker   
deär god.”

Två nyanser av vodka

Betyg: 3.0

Ingredienser: Vodka, fulvodka, 2,25% Päron & 
fläder-cider, hjärtströssel, karamellfärg

”Två nyanser av leverskador.”

”Hjälp, så stark! Späder ut med Pippi.”

”God, fast inte god.”

”Smakar Magaluf och barnkalas.”

”Mycket alkohol på ett bra sätt. Fin färg!”

”Återinför shots på 20 cl!”

”Näbbdjur? Det är typ en ekorre.”

Champunch

Betyg: 3.5

Ingredienser: Svindyr champagne, hallon, 
blåbär, sockerlag, persika, citron

”Kan man få bestick till den här?”

”Sämre persika.”

”Bärfis.”

”Allting blir ju godare ju mer man dricker.”

”Smakar som ett fruktigt vin.”

Turkish bubbles

Betyg: 2.0

Ingredienser: Turkisk peppar-shot, mousserande 
rosévin, Schweppes Pear & Lime, Bubbliz-godis

”Det är som en godispåse i en drink.”

”Jag kan inte dricka upp det här, det går inte.”

”Perfekt kombination av bubbel, lakrits och   
sött.”

”Om du dricker tillräckligt snabbt kan du äta   
godisen i botten.”

”Jag kallar det spya.”

Bucket of everything (slaskskålen)

Betyg: 1.0

Ingredienser: Allting

”Ändå godare än ginen.”

”Ingen alkohol men en jävla  
fruktblandning.”



Vilka är de bästa filmgenrerna? Jo, självfallet 
är det filmer som antingen handlar om 
hajar eller om naturkatastrofer. Tänk dig 
om man skulle kunna slå ihop dessa genrer 
till en superfilm… Tänk dig Deep Blue Sea 
kombinerat med 2012. Den drömmen gick i år 
i uppfyllelse när filmbolaget Asylum skapade 
mästerverket Sharknado. Asylum är ett bolag 
med flera storfilmer, såsom Mega Shark 
vs Giant Octopus och Nazis at the Center 
of the Earth, bakom sig. Med enastående 
skådespelare som Tara Reid och John Heard, 
ett IMDB-betyg på 3,4 samt en nervkittlande 
trailer kände jag mig tvungen att bevittna 
denna skapelse.

I sällskap av en god vän och en hel del Red 
Bull Vodka tog jag mig an filmen i hopp om 
en underbar upplevelse. Filmen börjar direkt 
någonstans i Stilla Havet där ett stim av hajar 

fångas upp av en 
tornado, därav titeln. 
Denna tornado når till 
slut den enda staden, 
förutom New York, 
där jordens undergång 
kan börja, nämligen 
Los Angeles. Förutom 
denna hajtornado 
drabbas staden även 
av översvämning där 

hajar kan simma och attackera folk med vatten 
upp till knähöjd.

Mitt under allt kaos lär vi känna 
huvudkaraktären Fin (...) Shepherd som 
tillsammans med sina två vänner ger sig ut i 
staden för att hitta sin exhustru och dotter. 
När de väl möts visar det sig att dottern har 
en pojkvän som hon inte har berättat om. 
Fin känner sig sviken och kan inte acceptera 
tonårspojken som delar säng med hans lilla 
flicka. Trots dramat kickar överlevnadsinstinkten 
in, det är ju trots allt en tornado som sprutar ut 
hajar över ett översvämmat Los Angeles. Utan 
att spoila för mycket så lyckas de ta sig till ett 
flygfält där de mirakulöst träffar på Fins vuxna 
son som går i flygskola. Tillsammans bestämmer 
de sig för att ta saken i egna händer och stoppa 
hajtornadon en gång för alla…

Filmen i sin helhet är ett mästerverk. Den ger ett 
stort intryck och får en verkligen att ifrågasätta 
sina egna handlingar. Med tanke på dagens 
miljöproblem och människans överdrivna 
konsumtion börjar man tänka efter, hur långt 
kan vi gå innan vi själva drabbas av en tornado 
fylld med hajar? Ur ett filmperspektiv måste 
jag även säga att det är den bästa filmen hittills 
år 2013. Med en riktigt bra story, fantastiskt 
skådespel, underbar förståelse för naturlagar och 
fysik samt en sjuhelvetes massa one-liners får den 
fyra bubblor av fem. Se den idag!

 I N F O  T E S T A R

“Hur långt
kan vi gå

innan vi själva
drabbas av en
tornado fylld

med hajar?”

#facebookchatten

av: Thomas Bergsten



Det är en glad röst jag möts av när skypesamtalet 
från Shanghai drar igång. Det är snart sex år 
sedan Emilia satte sin fot på LTH:s marker för 
första gången. Hon hade alltid vetat att hon 
ville plugga i en studentstad och då blev Lund 
det självklara valet.

När den första skoldagen kom möttes Emilia av 
en mängd glada och social människor 
som fick henne att känna att hon 
hade hamnat helt rätt. När frågan 
om vad som var det bästa med 
utbildningen dök upp så råder 
det ingen tvekan om saken – 
det var folket runt omkring 
henne. 

Under studietiden hann Emilia 
med en hel del. Hon var aktiv i 
Mentorsguppen, NGI och AlumnI, 
var projektledare för Inka samt vice 
ordförande för sektionen. Emilia var även 
med och startade upp Ivent och blev utskottets 
första ordförande. Emilia trivdes bra under hela 
utbildningens gång men det var det inte förrän 
hon påbörjade sin specialisering som hon insåg att 
detta verkligen var något hon ville jobba med. 

Idag jobbar Emilia för Maersk i Shanghai. Hon 
kom i kontakt med företaget när hon i december, 
årskurs fem, sökte ett studentjobb. Då Emilia 
hade så kort tid kvar på utbildningen föreslog de 
istället att hon sökte ett annat jobb i Shanghai och 
på den vägen är det. 

Redan i juni efter examen bar det av mot 
Shanghai. Innan Emilia flyttade till Kina hade 
hon aldrig besökt Asien så flytten har bjudit på en 
hel del nya erfarenheter. Tack vare goda kollegor 
och vänner känner hon att det har varit lätt att 
komma in i landet. 

På Maersk sker arbetet i projektform, något 
som Emilia hade erfarenhet av tack vare sitt 
engagemang inom sektionen. Emilias team har 
hand om hamnarna och de flesta projekt gäller 
stora lyftkranar, ett område som hon för bara ett 
år sedan inte hade några kunskaper inom. 

En vanlig arbetsdag går till stor del ut på att 
koordinera och organisera de projekt 

företaget har.  Vissa veckor består 
dock till större delen av workshops 

eller förhandlingar. Emilia trivs 
bra inom företaget och tycker 
att jobbet har motsvarat alla 
förväntningar. Hon har fått ta 
mycket ansvar och fått ta sig 
an många spännande projekt 

och snart ska hon få arbeta med 
projekt på en helt annan ort. Efter 

sommaren ska hon nämligen börja 
jobba på huvudkontoret i Danmark. 

Emilia spenderade en stor del av sin tid på 
Industriell ekonomi på engagemang inom 
sektionen. Det råd hon vill ge till nuvarande 
studenter är just att inte bara fokusera på plugget 
utan på sakerna runt om. Casetävlingar och 
engagemang genom sektion eller nation. “Det är 
sånt man kommer ihåg”, avslutar hon.

Vem är du?
Namn: Emilia Wiking

Ålder: 27
Startår: 2007

Teknikprofil: matematisk 
modellering

Spec.: Supply chain 

AlumnI      I-porträtt

SEX snabba
Nation eller nattklubb
Kostym eller casual
Talang eller träning
Spara eller slösa
Sol eller snö

utskott
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#fläderstaven

Onsdagen började med en storslagen frukost på 
Skagen fonder. Vi fick lära oss om företaget som 
startades av ett kompisgäng 1993 nu 20 år senare 
är en av nordens största fondförvaltare. Flera i 
sällskapet höll på at ramla av stolen då vi fick 
höra att en av Skagens viktigaste fonder, Skagen 
Kon-Tiki presterade en årlig avkastning på över 
15 %. 
 – Swedbank Robur, släng dig i väggen, utbrast en 
BGI-medlem, som vill vara anonym.

Efter en snabblunch bar det av mot Brummer och 
Partners, en fondförvaltare som bygger sin strategi 
på tunga matematiska algoritmer. Det riktigt 
vattnades i mattenördarnas ögon när en talare 
slängde upp en komplicerad matematisk modell 
på vita duken. 
Vi tackade för kanelbullarna och begav oss till 
Skandia där vi fick lära oss att företaget lagt alla 
sina bonusskandaler bakom sig och satsar helhjär-
tat på ett hårt CSR-arbete.
Dag två började stort. Vi skulle nämligen få 
träffa ingen mindre än Jan Dinkelspiel, numera 
sverigechef på Nordnet. För er som är födda på 
90-talets mitt och inte vet vem denna fantastiska 
person är så kan vi berätta att detta var en av 
finalisterna i den första säsongen av Expedition 
Robinsson, även känd som Bröli. Nog om det, 
Vi fick en mycket spännande introduktion i om 

hur Nordnet använder sig av digitala medier och 
plattformar för att bli den bästa digitala banken. 
Vi fick förhandsinformation om Twitters börsin-
troduktion och även värdefulla tips från sparkeko-
nomen Günter Mårder om hur man kniper åt sig 
sitt drömjobb. 
Efter en morgon i de sociala mediernas tecken 
bar det av mot två storbanker. På SEB fick vi 
lära oss om hur det är att arbeta inom Corporate 
Finance och på Handelsbanken fick vi en inblick i 
vad brudarna på kvantavdelningen jobbade med. 
Besöket avslutades med mingel, vin och mat i 
en av Handelsbankens representationslokaler. 
Imponerade och otörstiga begav vi oss hemåt.

Fredagsförmiddagen fylldes av spännande pre-
sentationer om Swedbanks verksamhet. Vi lärde 
oss bland annat att ekorren i Swedbankreklamen 
blev en riktig succé, framförallt för gamla tanter i 
Estland. 
Resan avrundades med ett besök på Oliver 
Wyman, ett konsultföretag som riktar in sig 
mot finans. Efter det möttes vi av en spännande 
monolog om världsekonomin av chefsanalytikern 
på Royal Bank of Scotland följt av en paneldebatt. 
Fullmatade med ny kunskap tackade resedeltagar-
na för sig och begav sig till Kåken där en After 
Work med AlumnI avslutade resan med pompa 
och ståt. 

Stockholmsresan 
med

av: Ebba LindeBGI
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Efter bara en timma av mitt 
första pass i M-café uppstod 
Den Stora Krisen. Var allt bröd 
borta? Hade det börjat brinna? 
Nej, det var en kris värre än så, 
kaffet var slut. Kaffet hade tagit 
slut mitt under rasten mellan 
den första och andra halvan av 
den alltid lika sömndruckna 
8.00-föreläsningen. När jag 
förmedlade den dåliga nyheten 
till en stackars trött och 
möjligtvis även bakis M-are 
fick han något nästan dött 
i blicken. Mitt urskuldande 
”kaffet är tyvärr slut” möttes 
av irritation blandat med 
uppgivenhet från en hel drös 
koffeintörstande M-are och 
I-are. Jag kände en stark 
sympati för dessa stackars slitna 
själar som säkerligen släpat sig 
själva genom föreläsningen och 
sedan nedför M-husets trappor 
i hopp om en kopp kaffe, helt 
fri från baristafasoner, för en 
enkel femma.

Tanken på kaffe i pausen är en 
av få saker som får en att ta sig 
igenom den där första halvan 
av morgonföreläsningen. I 
kombination med en choklad-
boll (en kombo som bara kostar 
10 kr i M-café, hint hint) är 
det en riktig humörhöjare och 
bakisbotare. Ska man anordna 

något form av event och vill 
vara säker på att folk ska dyka 
upp är det bara att bjuda på 
kaffe, då en student dras till 
gratiskaffe som nattfjärilar mot 
ljuset. Kaffe och punsch är en 
något mer stilfull version av 
Redbull och vodka och lika 
given på sittningen som spon-
tansång. På campus är kaffe 
billigt och lättillgängligt, så det 
är lätt att bli bortskämd. Väl 
ute i den riktiga världen kostar 
en kaffe ungefär fem gånger så 
mycket som i studentvärlden. 
Då finns knappast några ord 
ljuvligare än ”påtår ingår”. Kort 
sagt, kaffet är väldigt viktigt 
för oss studenter, vare sig den 
är ditt sällskap på pluggkvällen, 
ingår i en hotshot eller håller 
dig vaken på föreläsningen 

dagen efter (som man av okänd 
anledning bestämt sig för att 
pallra sig till). Kaffet är den 
dryck som mest präglat både 
min och många andras första 
tid på LTH (i alla fall om ingen 
dryck från Tyskland eller Polen 
räknas).

Jag hoppas att CafI kan vara 
din metaforiska kaffekopp i 
höst- och vintermörkret. Vi 
vill värma, göra dig på bät-
tre humör och pigga upp (se 
bara på vårt skolfoto…). Vi 
kanske inte är jättestora, men 
det är inte en espresso heller. 
Förhoppningsvis kan vi vara 
en lika given och trevlig del 
av I-sektionen. Med eller utan 
mjölk.

#teamedward

“Jag kände en stark sympati 
för dessa stackars slitna 

själar som säkerligen 
släpat sig själva genom 

föreläsningen och sedan 
nedför M-husets trappor i 

hopp om en kopp kaffe”

Kaffe, 
CafI och 
kollektivt koffeinberoende

-  U T S K O T T E N  -

av: Tone Riise Åberg
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Efter en månad av en nollning som kan ha 
varit den bästa i LTH:s historia blev livet på 
I-sektionen plötsligt grått och trist. Istället för 
att fylla kvällarna med jeltzinshotar, I-ncest 
och spårade besök på Lophtet var det nu dags 
att nyktra till och ta tag i sitt liv samt berget av 
uppskjutna studier. Det verkade som att resten av 
läsperiodens kvällar var dömda att bli deppiga, 
ickeerotiska och olidligt trista. Men likt en kopp 
kaffe från M-café under den värsta bakfyllan dök 
Martina Persson Hollsten upp som en räddare 
från ovan. Med sina 4 år på I på nacken visste 
hon precis hur passion och heta kvällar återigen 
skulle införlivas i de arma I-arnas liv. 

Det som var räddningen för I-arna var självklart 
höstens glödheta salsakvällar. Tillsammans med 
salsakungen show-off-Anders lärde Martina upp 
en stel och oböjlig skara I-are, som ännu inte 
hade haft möjligheten att upptäcka sin sensualitet 
och sina latinohöfter. För att inspirera alla på I 
till att byta ut den klassiska, men ack så trista 
vevhanden, terroriserade ett taggat Ivent-gäng 
föreläsningssalarna till latinorytmer. Showen 
verkade vara uppskattad då uppslutningen var på 
topp och folk krigade om att få vara med. Enligt 
en säker källa till Ivent, var Jesper Henriksson 
a.k.a. Levante en stor inspirationskälla till att 
I-arna ville byta stil på dansgolvet. När Ivent 
tågade in hade han till allas stora förvåning en 
tröja på sig och använde inte sin bara överkropp 
som dragplåster, utan överraskade istället 

åskådarna med att visa upp höftrörelser i klass 
med Don Juan.

Så en kulen tisdagskväll samlades ett mycket 
spänt och förväntansfullt gäng i Gasquesalen. 
Vad skulle hända? Skulle Martina lyckas trolla 
fram höftrullningar och latinoanda i den mindre 
graciösa skaran? Var det verkligen möjligt att 
dansa utan alkohol i blodet? Det visade sig 
dock att det inte fanns något att oroa sig för. 
Martina och show-off-Anders visade i lagom takt 
grunderna till dansen inför de uppradade I-arna 
innan det var dags att bli mer intima och bilda 
par. Medan kvällen gick blev dansen bättre och 
bättre och dansparen började dansa allt närmre 
varandra. 

När man har roligt går tiden alltför fort 
och precis när dansparen började hitta sina 
inneboende latinamerikaner och var redo att 
ta dansen till en ny nivå led lektionen mot 
sitt slut. Detta hade kunnat bli ytterligare en 
bajsmacka i höstmörkret men som tur var tog 
Martina alla under sina vingar och höll i ännu 
en salsalektion veckan därefter. Detta tillfälle 
blev ännu mer passionerat då grunderna redan 
satt och folk var redo att testa både sensuella 
snurrar och avancerade bakåtfall och det blev 
på nytt en succékväll! De latinamerikanska 
rytmerna vibrerar fortfarande i I-arnas hjärtan, 
och vem vet, kanske kan det komma att bli mer 
salsaevents i framtiden.

av: Tove Bolm Carlsson och Ingrid Hyltander

#twerk

Salsatajm
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InUtI-resan 
Den 11 april drar 80 stycken I-are iväg på en 
oförglömlig resa någonstans ute i världen, vill du 
vara en av dem? Förra året gjorde vi Warszawa 
osäkert och nu är det dags att skaka om ännu 
en stad i Europa. Biljetterna mot Destination 
X kommer att släppas inom kort så var alerta. 
Biljetterna ryker snabbt! Resan är 11-16 april. 
Häng med och sätt I-sektionen på kartan!

Ta chansen att visa dina kunskaper på 
en internationell arena 
För tionde året i rad håller InUtI i Lunds lokala 
deltävling till Europas största casetävling för 
Industriella ekonomer, TIMES. Vi samlar 
sektionens skarpaste studenter för att i lag om 

fyra tävla i applicerad 
problemlösning inför 
en jury representerad 
av näringsliv och 
universitet!

Det vinnande 
laget ges chansen 
att i Stockholm 

drillas i caselösning av Occam Associates, ett 
framstående managementkonsultbolag inom 
företagsstrategi. Allt för att just ni ska ta er vidare 
från semifinalen i Linköping och sedermera 
representera Sverige i finalen.

Ta chansen att bli bättre på caselösning, 
knyta internationella 
vänskapsband och 
få kontakt med 
såväl svenska som 
internationella företag. 
Skicka motivering till 
varför just ert team ska 
få en av de eftertraktade 
platserna till inuti@isek.
se senast 12 november!

Casetävlingen går av stapeln den 29 november 
och avslutas med en kväll fylld av bubbel och 
snittar tillsammans med Occam.

För er som inte får chansen att delta i tävlingen 
har ni fortfarande möjlighet att träffa 
Occam och höra hur det är att jobba som 
managementkonsult den 14 november på ett 
kvällsevent.

“EN KVÄLL FYLLD 
AV BUBBEL

OCH SNITTAR 
TILLSAMMaNS
MED OCCAM.”

“Bara för att
det är grönt
behöver det

inte vara bra
för miljön”

InUtI

#winteriscoming
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ESTIEM är ett nätverk för de studenter som läser Industriell ekonomi i Europa. Nätverket finns i 28 
länder och når ut till 50.000 studenter. Målet med ESTIEM är bland annat att ge I-are möjlighet att träf-
fas och knyta kontakter som sedan kan vara användbara på ett personligt plan och i arbetslivet. För att 
uppnå detta anordnar ESTIEM-medlemmar cirka 80 events per år runt om i Europa med olika teman 
som anknyter till vår utbildning. Ett av dessa events är Vision.

Vision är ett flerdagarsevent som anordnas av ett eller flera universitet. ESTIEM-are erbjuds under 
dessa dagar att bo i gäststaden och ta del av den lokala kulturen. Eventet, 21-26 januari, arrangerar 
vi tillsammans med Chalmers. Vi börjar veckan i Göteborg där det bland annat kommer att erbjudas 
företagsbesök, seminarier, workshops och en pubrunda med 18 stycken pubar öppna samtidigt på 
Chalmers-området! Dagen efter detta fantastiska äventyr på pubgolfbanan hoppar vi på bussar och 
beger oss hit till Lund där helgen kommer att spenderas. Denna helg kommer att vara späckad av 
roliga aktiviteter och en bättre möjlighet att lära känna I-are från hela Europa får man leta efter länge. 
Vi kommer bland annat att försöka få till något företagsbesök och helgen kommer självklart också att 
inkludera minst en klassisk lundensisk nationssittning. 

Anmälan till eventet görs via ESTIEM:s hemsida eller så snackar ni med någon av oss i InUtI, så 
hjälper vi till så att även du kan vara med i denna oförglömliga upplevelse. Även om du inte anmäler dig 
så kommer det eventuellt att finnas möjlighet till att delta i de aktiviteter som anordnas här i Lund. 

And remember: you need Vision to see



Den 29-30 januari slår portarna upp till 
I-arnas alldeles egna arbetsmarknadsdagar – 
INKA. I år har vi blivit ännu större och det 
finns fler anledningar än någonsin förut att 
se fram emot nästkommande mässa. Väldigt 
många faktiskt, i alla fall enligt oss i den 
otroligt objektiva projektgruppen. Men, 
till skillnad från mången föreläsare, har vi 
lärt oss att ”short is sweet”. Vi har därför 
begränsat oss och presenterar här en topplista 
på de 5 främsta anledningarna till att längta 
efter INKA 2014:

 

5. Företag som vill ha dig

Under mässdagen, torsdagen den 30 januari, 
kommer representanter från ett flertal olika 
företag att ockupera hela M-foajén från morgon 
till sen eftermiddag. Företagen är där av en enda 
anledning – för att träffa potentiella framtida 
medarbetare, det vill säga dig! Om du är en typisk 

I-are har du inte en blekaste aning om vad du vill 
göra efter att pluggbubblan brister, då är INKA ett 
utmärkt tillfälle att se vad som finns att göra när 
verkligheten knackar på. Det kommer att finnas 
företag från många olika branscher representerade 
så ta chansen att spana in olika alternativ. Om inte 
annat kommer du garanterat att gå hem med en 
hel del godis och pennor.

4. InCase

Onsdagen den 29 januari anordnas, liksom 
tidigare år, succén InCase. Dagen kommer att 
bestå av olika caseaktiviteter tillsammans med 
inbjudna företag. För den som vill slipa sin 
caselösningsteknik under överinseende av erfarna 
managementkonsulter erbjuds workshops. För 
den som hellre vill ta det till nästa nivå anordnas 
även casetävling, där du har chansen att blända 
alla, inklusive företagen, med din briljanta 
lösningsförmåga och presentationsteknik.

#superplastisk

Snart dags för 
INKA igen!

INKA
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 3. Vintermässa

Nytt för i år är att mässan ligger betydligt 
tidigare på året. Detta innebär inte bara att det 
dukas upp varma drycker och en och annan 
bulle för stelfrusna I-are. Det innebär också att 
ansökningsperioden för många av företagens 
internships och sommarjobb fortfarande 
är öppen. Det finns alltså stora möjligheter 
att få tag på ett både meriterande och roligt 
sommarjobb – redan i januari! Detta öppnar 
även upp större möjligheter för femteårsstudenter 
att besöka mässan.

2. Event

Ytterligare en nyhet är att antalet event både före 
och under själva mässan kommer att öka. Utöver 
de sedvanliga föreläsningarna kommer företagen 
i år även att anordna mindre event, där studenter 
och företag har chans att lära känna varandra 
ordentligt. Att man under tiden ägnar sig åt 

en trevlig aktivitet är ju nästan bara en bonus. 
Håll utkik för dessa event när det börjar närma 
sig mässdagarna, ofta är de attraktiva platserna 
begränsade.

...Och slutligen – nummer 1 på listan 
över de främsta anledningarna till att 
se fram emot INKA 2014:

Du har möjlighet att söka företagsvärd! Att 
vara värd innebär att du både innan och under 
mässan kommer att ha stor kontakt med ett av 
de utställande företagen, se till att de har allt de 
behöver och att INKA blir en drömupplevelse 
för dem. Ett garanterat givande, meriterande och 
roligt uppdrag. Håll ögonen öppna efter mer 
information om ansökan. 

Vi ses på mässan! Hälsningar, Projektgruppen, INKA 2014

#bubbelgum
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CEQ är ett internationellt uppföljningssystem i 
form av utvärderingsenkäter som finns till för att 
säkra kvalitén på de kurser vi läser. Enkäterna 
landar i vår studentmail veckan efter avslutad 
kurs och man har då tre veckor på sig att svara på 
det webbaserade frågeformuläret.

CEQ:n ligger till grund för att göra större 
förändringar i utbildningen, som till exempel att 
förändra kursinnehåll, ta bort kurser etc. Du som 
tycker att du svarar på samma frågor flera gånger 
när du gör din CEQ har helt rätt. Systemet är 
utvecklat på så sätt att det vänder och vrider på 
vissa saker för att kontrollera så att utvärderingen 
fylls i med eftertanke och inte som vi så gärna 
annars gör, på ren rutin.

Den klass med 
högst svarsfrekvens vinner 
ett tårkalas för hela klassen 
under kommande läsperiod, så se 
till att svara så bjuder vi hela din 
klass på fika!

För att lärarna ska kunna utveckla kurserna 
så att de hela tiden blir bättre är det otroligt 
viktigt att dessa fylls i. Om för få svarar på 
enkäterna blir vår kritik inte trovärdig och vi 
kan inte göra lika mycket för studenterna!

Studierådet informerar
Studierådets stående informationspunkt är tillbaka!

Update, vad händer i nuläget? Just nu jobbar vi med att försöka 
få in en makrokurs som valbar kurs inom programmet eftersom 
detta har efterfrågats av många. Utöver detta försöker vi se 
till att programmeringskursen som nu har bytt lärare 
ska fortsätta att vara så bra som möjligt! Vi har även 
diskussioner med matteinstitutionen om att de ska 
börja lägga upp vissa föreläsningar på Internet. 
Tanken med detta är att vissa saker som är 
väldigt grundläggande, eller kanske mest 
bara handlar om att rabbla fakta, inte 
behöver gås igenom på föreläsningarna 
utan kan läggas upp på Internet, så 
att mer fokus kan läggas på det 
som är svårt!

Tävling!  - Glöm ej fylla i  
dina CEQ:er

CEQ
- Course Experience 

Questionnaire -

-  I T Y P E  2 6  -
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SRI’s Yearbook 2013
“Life brings tears, smiles, and memories.

The tears dry. The smiles fade. But the 
memories last forever...”

- Unknown

#bomberochgranater

Inanna Lallerstedt, I-11 
 “It’s not enough that I 
should succeed - oth-

ers should fail.”

Jacob Karlsson, I-12

“Disregard females - 
acquire currency.”

Adam Risberg, I-11 
“My life is violent, but 
violent is life. Peace is 
a dream. Reality is a 

knife.”

Sofie Öfver, I-12 

“I love Elin!”

Johan Lyckenvik, I-13

“Waking up is the 
second hardest thing 

in the morning.”

Emma Malmström, 
I-12

“I’d like to thank 
Google, Wikipedia 
and whoever the hell 
invented copy and 
paste. Thank you!”

Sara Melin, I-11

“I didn’t choose the 
thug life - the thug life 

chose me.”

Louise Lyckvik, I-12

“You miss 100% of 
the SHOTS you don’t 

take.”

Pernilla Agné, I-12

“CARPE YOLO”

Sofia Pettersson, I-11
“If somebody ever 

asks you to do some-
thing, do it real bad 

and they will never ask 
you again.”

Elin Söderberg, I-13

“I love me too.”
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ett nollningstack
av: Josefin Frank

Dagen är kommen för nollningens dag ett. 
Industriell ekonomi tänker du, är lätt som en plätt. 
Men för att fixa skolan du vänner behöver. Därför 
bör du också ta del av nollningen framöver. Du får 
träffa Phøset, se men inte röra! Lugn, bara lugn, 
phaddrarna kommer lära dig att smöra. Phaddrar 
kommer också ordna rundvandring i gemensam 
trupp, för att under kvällen också mysa med dig och 
din nyvunna phaddergrupp.

Nollningens dag ett… Phøset hade planerat inför 
uppropet, spelat in film, tagit fram en phusknolla 
och förberett phaddrarna på den rundvandring 
som skulle äga rum på eftermiddagen. När det 
var dags för oss i Phøset att inta M:B och säga 
Hejsan nolla! för första gången var vi garanterat 
mer nervösa än många av er som satt där inne. 
Det är få gånger adrenalinet rusat så genom 
kroppen, som under de minuterna framför er i 
M:B. Pulsen var på max och benen skakade. Att 
fästa blicken hos någon var svårt och det var först 
nu man insåg vinningen i att ha solglasögon med 
spegelglas – dessa kunde man ju blunda under 
utan att någon såg…

På många plan visste vi precis vad som skulle 
hända under nollningen. Vi hade planerat allting 
i minsta detalj och hade dokument för precis 
allting, om det så var ett formulär för beställning 
av mackor till nollesöndagen eller om det var ett 
kvitto på lokalbokning från M-café. Men det var 
samtidigt så många saker som dök upp under 
nollningen som man aldrig kunde ha förberett 
sig inför. Ett exempel på detta är då vi inför 
ouverallpåtagningen ställdes inför frågan ”Hur 
ska vi förbereda och preppa allting i Maskinparken 
utan att någon nolla ser oss?”. I sådana lägen var vi 
i Phøset så oerhört tacksamma för att Styrelsen 
alltid fanns nära till hands och hjälpte oss i vår 
kamp att hålla fasaden uppe. Utan er hade det 
varit svårt att få allting att klaffa, så från Phøset 
till Styrelsen: TACK! Vi vill då även rikta ett 
extra tack till Sexmästeriet som ställt upp och 
jobbat med glädje under hela nollningen!

Att få nollan att trivas var knappast något som 
vi i Phøset ensamma hade kunnat ro i land. Det 
är ingen hemlighet att phaddrarna är en stor 
anledning till att nollningen gång på gång blir 
så lyckad på I-sektionen, så från Phøset till alla 
grupp- och uppdragsphaddrar: TACK!

krönika
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Vi i Phøset gick in med stort självförtroende i 
nollningen. När vi hade gjort allt vi kunnat för 
att förbereda oss fanns det bara en egentlig sak 
som kunde visa huruvida vi gjort ett bra jobb 
eller inte: Har nollorna det roligt? Och roligt, det 
kunde vi se att ni hade. För oss i Phøset, som 
planerat och återigen planerat sedan december 
månad 2012, var detta den största belöningen av 
allt. Att ni hade roligt under nollningen bidrog 
dessutom till att vi fick ytterligare belöningar 
tillbaka till sektionen. Vinsten i FlyING 2013, 
den andra kårkampsdeltävlingen, Luphtband och 
sist men inte minst vinsten i Kårkampsfinalen 
2013 kan tala för sig själv, så från Phøset till 
Guldnollorna 2013: TACK!

Att tacka kan vi fortsätta göra många gånger 
om, både till ovan nämnda men också till många 
andra personer som bistått med sin kunskap 
och sitt engagemang. Vi vill rikta ett speciellt 
tack till några enstaka personer som lagt ned 
ett ovärderligt jobb; till Joel Oredsson för ditt 
snygga designjobb med nolle-I-type, till Richard 
Luong som designade nollningsmärket och 
nollningsschemat, till Marcus Hallbauer, som 
hjälpte oss att filma scenerna till nollningsfilmen, 

till Ville Sjölund som klippte ihop hela 
nollningsfilmen och som gjorde den så mycket 
bättre än vad vi någonsin kunnat göra, och 
till Nathalie Liljebrunn, som har varit en 
superduktig fotograf under hela nollningen. Vi är 
väldigt glada att ha den förevigad.

Nu är slutet nära för din nollning på I, tänk om 
du alltid en nolla kunde förbli? Men Phøset utser 
bara en ”Årets nolla”, och denne får ett åtråvärt 
pris erhålla. Resten blir ettor på I och LTH, och vi 
hoppas att nollningen i era hjärtan alltid kommer 
att bestå.

Kärlek till er alla, 

Phøset älskar er. 
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