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Hej där sektionen, kul att så många har hittat tillbaka till campus efter en gräslig pandemi. Här har ni 
I-type nummer 42, denna gång med temat “Gräsligt”. 

Mycket har hänt sedan förra tidningen kom ut. Först har ABBA har släppt ett nytt album, det var lite 
oväntat. Har ej lyssnat på det men ska nog göra det. Sedan har Sverige varken vunnit OS eller EM vilket 
var lite av besvikelse. Restriktionerna släppte också 29 september vilket känns som igår. Sedan dess har 
det varit intensivt och i skrivande stund efter mask-lunchen skulle jag behöva en pandemi till för att vila 
upp mig.

Detta blir nog den sista ledaren jag kommer skriva, jag går trots allt i trean och börjar känna mig allt mer 
irrelevant och det blir inte lättare att komma på något kul när alla 90-talister försvinner från sektionen. 
Men det känns ändå bra att man fortfarande kan dyka upp på alla evenemang och stöka.

Efter två dryga år på sektionen så kan jag presentera lite tips från en trea som snart har gått halva sin 
utbildning. Först, sök suppleant till revisor för minimalt med arbete men maximalt med förmåner. Ett 
annat hett tips att kugga tentor och hoppa över inlämningar, på så sätt kan ni vid ett senare tillfälle ha en 
liten nostalgi-fylld tenta-p eller så får ni chansen att lära känna de yngre årgångarna på något grupparbete. 
Slutligen så blir sektionsmöten alltid roligare om dubbel-engagemang tas upp utan att ta några beslut, 
och på tal om sektionsmöten så är det också alltid roligt att ha en lång diskussion och flera omröstningar 
angående hur vi ska få sektionsmötet mer effektivt och bli klara tidigare.

Nu är det snart jul igen och sen kommer nästa år. Vad händer då? Jo då är det först jubileet och sen 
karneval. Det är få förunnat och kommer nog bli helt fantastiskt.

 
DISCLAIMER: Fel som finns i tidningen är gräsliga.

Med varma hälsningar, 
David Sandström

Skicka till redaktor@isek.se

Dejtingtips med I-quality30

Gasque Gruppbilder32

Inforesa 202134

Naturjolle i skogen16
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-  I N F O  -

Redaktionen
För att lära känna och presentera redaktionen ställdes frågan:

-  I T Y P E  4 2  -

Vad är det gräsligaste/bästa du gjort på gräs?

Grass Border
CO L L E C T I O N

Grass Border
CO L L E C T I O N

Det bästa jag gjort är att klippa gräsmattan.

En gång när 5 åriga Linus gick på gräs klev han på en humla. Det var 
en så pass traumatisk upplevelse att han ett år senare jämförde det med 
sin väns trauma att klivit på en rostig spik medans denne fortfarande 
hoppade runt på kryckor. Det var gräsligt gjort av den numera 6 åriga 
Linus. 

David

Linus

Gräsligaste: Ligga på gräs    
Bästa: Ligga på gräs

Vivvi

Fråga mig inte varför men jag gjorde en deal med min kompis att 
han när som helst fick tvinga mig att springa tvärs över en åker 
som var mittemot vårt hus. Som tur var det bara några veckor 
innan jag flyttade till Lund men det blev några löpningar genom 
gräs som gick upp till naveln.

Love

Bästa: ätit chips
Aulis

Sämsta: när jag var 7 år gammal sprang jag på en rostig spik när 
jag tävlade mot min kompis i vem som kunde springa snabbast 
runt ett hus. 

Ida

Albin

Stina

Joel
Vårskidåkning i en backe utan snö. Gräsligt för 
skidorna men roligt för fulla Joel

Blev som 10-åring jagad av en flock kossor på 
en äng och fick springa för mitt liv för att klara 
mig. Är än idag livrädd för kossor. 

Ätit en bit knäckebröd med mjukost och gräslök. En 
gräslig men också oväntat bra kombination.

När jag var yngre var jag ett stort fan av att rulla ned för riktigt 
gröna kullar.      
(Sökes: någon som vill testa Sankt Hans backar med mig) 

Klara

Alwa

Bästa jag gjort på gräs är när jag va sjukt snabb i en 
löptävling.
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Ordf & vice 
samlar
Kreativitet, det finns det mängder av på I. Detta satt vi och tänkte på under ett lunchmöte förra 
veckan. Vi tänkte på hur fantastiskt det är att vi på I inte bara har ett gäng mattesnillar eller excelproffs 
utan även konstnärer av högsta rang. Vi visste att I:are kunde skriva låtar till spex, vi visste att I:are 
kunde fota och måla, men en talang behövde vi fortfarande få bevisad. Kunde I:are skriva poesi? 

Detta ville vi såklart undersöka och dagen efter vår sensationella ballunch, två dagar efter 
Masqueradbalen, hörde vi oss därför runt bland I:are och bad dem låta kreativiteten flöda. Vi bad om 
dikter - från hjärtat. Det ni snart ska läsa är alltså dikter från våra egna sektionsmedlemmar, skrivna i 
bakisdimman. 

sammanställt av:  ALEXANDRA HAGLUND & IVAR FAGERFJÄLL 

-  O R D F Ö R A N D E  &  V I C E  -

dikter

"Debit och kredit, kalkyler och excel
Allt glöms bort efter en hård kväll"

Dags att släppa siffror och i ordens konst bli lärd
Låt oss dyka ner i poesins värld!

Dikter om Isbjörnar och I

Vilket är coolaste djuret på jorden
Inte är det än örn

För vilket är coolaste djuret i Norden
En isbjörn 
 Poet nr 1 

Vad är det som står på tok? 
Har någon målat vår myrslok?
Nej så hemskt, jag känner glöd

Spring snabbt och hämta färg vinröd! 
Poet nr 2

Det finns inget som gör en så paff
Som när en Iare letar utanför sektionen 

efter haff
Nej på Isek håller vi kärleken intern

Wir haben die Eisbären so gern
Poet nr 3

Dikter om Masqueradbalen
En bal på slottet, kan vem som helst förföra 

Och helt utan motstycke, din vita helg förgöra
Högtidsdräkt på och OP i din gom

Vem älskar bal som vår Edward Blom?
Men akta dig för marskalken, göm din servett

Och glöm ej vårt rave på vår vattenklosett!
Theo 

Jag gick runt på lophtet, full som ett as
Bengs han var där och körde på med sin bas

Plötslig såg jag en man i en rock
Jag tittade upp 

och då fick jag chock
Jag frågade; kan jag få denna dansen?

Självklart sa han, vill du känna på svansen?
BoS

Tack till trion, ballers från I
Tack även till vårt Sexmästeri 

Tack till Triathlon som sponsrade skiten
Tack till de som serverade spriten 

Vice 

Det står levande ljus och god mat på borden
Finns ingenstans man hellre vill vara på jorden

Så klä upp dig i frack och sänk några snaps
Ikväll blir det dans till kollaps

Ordf

En lång och livlig natt har far't
Av morgonsljusets glimma

Foodora kommer väldigt snart
I ranchdipp skall en nugget simma

TVn visar Friends än en gång
Minnesluckan är så lång

Bakisdimma hägrar i Lund
En tradition som ej är jättesund

En gammal räv, Igelkotten

"Foodora komm er väldigt snart"

Här följer en del dikter hämtade från sångböcker:
Under sittningar verkar I:arnas poetiska sida komma fram och nedan följer ett axplock av dikter 
hämtade ur några sångböcker. 

Vacker som få
Med pondus för två
Vacker som katten

Ska vi spendera natten?
- Event okänt 

Hallå seriöst, ta din shot!
Annars bara, I like you not!

Så blir det bara en riktigt kul kväll
Kom igen, nu kör vi med en smäll! 

- Nollning 2020 

Ett två tre
Ta en öl, låt det ske!

- Nollning 2019

Till lunchen kom jag, bakfull och trött
Det kändes som något, inom var dött
Det var ju så deppigt, balen var slut
Kvällen gick undan, klar på minut 

Men nån sa “ryck upp dig, kom och ha kul”
Du slipper va finklädd, kom hit och va ful! 

Någon på I

Du som är så fin,
Nu ska du dricka tills du blir en delfin!

- Sittning sittning 2019

Hoppas du är redo på något snuskigt
Tillsammans kan vi göra något ruskigt 

- Från en spårad kväll 
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INFO UNDERSÖKER
Hur gräsliga är I:arna?

av: Linus Gustafsson och Vivian Lu

-  I T Y P E  4 2  -

Vilken gräslig klass går du I? Hur många har du hookat på I-Sektionen?

På en skala från fräscht gräs till ruttet gräs svarade I:arna följande.

Fräscht gräst Ruttet gräs

En I:are skulle säkert tro att alla skulle prestera 
på fräscht gräs, men resultatet talar sitt tydliga 
språk, ett hårt slag mot I-Hybrisen må tro? 
Då kanske man kan fråga sig varför? Hör och 
häpna att även det har undersökningen tagit 
reda på!

Här är några av svaren på hur man hånglar 
som I:are? Ni som tror er presterat dåligt inför era 
kursare kanske kan få lite tips.

"Det vill du inte veta." "Det gör man inte"

"Hårt och fort"
"Man löser de"

"Elvisp i Otto fjelkners navel"
"Ungefär som man gör när 
ingen ser kl 23:00"

"Genom att göra helikoptern som Anders B"

"patetiskt brukar det bli för min del"

Tänk dig att du står på klubben och 
vevar till Avicii 

”Tungan” ”Hårt och länge”      
”Utan fruktan” ”Med fingrarna”      
”Gräsligt?” 

"Konsumerar endast ihop med kaffe och galliano, har inte helt koll på processen. "
   Idk, fråga en riktig ingenjör typ någon på M?  "Hårt, snabbt och i cirkelrörelser. " 
"Ibland löst, ibland hårt."   "Det viktigaste är att det går snabbt när det väl händer. " 
 

"Man använder sugrör och blåser till 
det bubblar"

"INTE MED TUNGAN "
"Har sett Lova vispa för hand??"

Om inte det är I:arens hångelskills som är deras gräsligaste egenskap så kommer här några 
andra gräsliga egenskaper:

Interessant nog visade studien en lika andel svar att I:arna minsann "inte hade några gräsliga 
egenskaper" och erkände att många lider av "Hybris".  Ett urval av övriga svar:
"Konsultauran är ganska gräslig." "Ränta på ränta."  Engagemangskåthet.  "För ambitiösa. " 
Stockholmare.  Blickar ej utanför I.  "Umgås bara i flock."  "Framgång."  
"Kollar avanza under första dejten."  "Att folk i samma veva kan gå från högintellektuella till vad som 
liknar spädbarn på 30 minuter." "Vi spyr lite för mycket, lite för överallt"

Random gräsliga frågor: 

Gräsligaste språket?
Rangordnat efter gräslighet engligt I:arna.  
Danska. Skånska. Stockhomska, Finska, Tyska, Grönländska. Java. De ljud man gör när man badar cpkallt.

Hur luktar ditt rum? (3 ord) 
"Kaffe, ångest, linsgryta" "Blod, svett och tårar"  "Mystical garden 39:90:-"  I"ngenting är täppt"  
"Ångest, svett och marsipan ""Som Adam Svedberg " "Tentaperiod och niveadeo"    
"Ättika, omklädningsrum, gammal människa " "Eau de Slots"  "grease, grass and ”grass”"      
"Svett, kiss och tårar" "Missade tvättiden igen" "som phös quant"  "En påse skridskor" 
"Minttu, Månsson och Mys  "Doftljus från ikea, " "Spartas tvättmedel, öppnad vinbox"

Gräsligaste (fri tolkning) Kosmiska 
temagrupp under nollning 2021?

På frågan om det fanns något mer gräsligt INFO bör känna till framkom mycket intressant och 
gräsligt: 
Gräsfläckar är svåra att få bort från ouvven. Så undvik att bli plakatfull och sen slidea på en gräsmatta om du 
inte vill ha fina fläckar som sitter kvar där i fyra år!!! 
Om ni vill se ngt riktigt gräsligt. Kolla in duscharna på Malmö nation. Hets tips! 
Ca 50% av bevattning går till att vattna gräsmattor 
Att sektionen hade ett dollar-monument innan 
Jag klipper mitt gräs som jag klipper mitt skägg, med trimmer  
Köttmarknaden på ÖG:s borde göra ÖG:s till den gräsligaste nationen

Är någon förvånad 
över resultatet?
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-  N E R D I  -

ORDSÖK
Är du taggad på Vart är I på väg 2022?! Vi i NerdI är iallafall GRÄSLIGT taggade på en andra säsong. 
Här i rutan nedanför har vi gömt några destinationer som vi fick besöka under första säsongen! Den 
som hittar flest av dessa, och mejlar in en svarsbild till nerdi@isek.se, får en garanterad plats att tävla 
under våren 2022. Lycka till med sökandet!

Tänk på! Orden går i alla riktningar samt även på diagonalerna

Ledtråd: 
Du kan se de gamla avsnitten från 
säsong ett genom att scanna koden

-  I T Y P E  4 2  -

Gröna sköna tips
inför

av:  IVENT NÖJE

Tips endast till I21: glöm inte fakelegget!

Sugen på en tillfredsställande lifttur? 
Ta några vändor med knappliften.

La du hela CSN på att borda? Bjud 
hemsläpet på sodastreamat vitt vin och 
säg att det är champagne.

Undvik bakfyllan genom att blanda vin och resorb. 
tips: hallon passar bäst med rosé.

Sminktips! Ta brunpuder i hela ditt ansikte, undvik 
området runt ögonen för att skapa den perfekta google 
brännan. Idomin på läpparna är ett måste.

OM du råkar träffar nån som inte pluggar I gör såhär:   
 -Ta första bästa backe ner.

Om du inte hinner iväg; skryt om att du nästan är från 
Frankrike för vi är Bordeaux.

Hur blir du av med hemsläpet på morgonen? Säg att du 
egentligen pluggar Maskin.

Om du vill komma upp på bord:

 1. Glöm pjäxorna hemma

 2. Hjälm är osexigt

 3. Ta på dig dina vita tajta peakbrallor, 

 4. Det är Uggs eller moonboots som gäller

 5. Säg ”jag brukar inte killgissa, men jag tror är jävligt  
 bra i sängen”

Valdi

1 0 11



-  I N F O  T E S T A R  -

Var hittar du 
Lunds bästa gräs?

Infos reportrar har sparkat av sig skorna och besökt några av stadens gräsplättar för att besvara frågan ni 
alltid har velat ha svar på

av:  LOVE HEDELIUS & AULIS DÖMSTEDT

-  I T Y P E  4 2  -

Lunds kanske kändaste gräs får ofta stå i skuggan, bildligt 
och bokstavligt, av andra växter i parken. Folk kommer för 
att titta på näsduksträd och sprutgurka, men tar för givet 
det gräs som utgör grogrunden för denna flora. Mattan här 
andas picknick och pluggmys och det är inte konstigt att den 
fylls av bleka, D-vitaminberövade studenter så fort den första 
marssolen tittar fram.

Botaniska trädgården

Denna äng har spelat en viktig roll under nollningen, där 
den har stått värd för allt från vinbrännboll och nollesøndag 
till ØPH och Brömunkafestival. Men trots denna intensiva 
användning frodas gräset som aldrig förr och stråna står 
tätare än cyklarna utanför Ica Tuna. Kanske är det de läckta 
kemikalierna från KC som har gödslat den, eller så mår gräs 
oväntat bra av att vattnas med hembränt, men oavsett är det 
här en gräsmatta av hög kvalitet som kommer klara många 
nollningar till.

Bysten

Parrans gräs har inte fått växa i lugn och ro. Man brukar säga 
att man ska prata med sina växter och det har studenterna 
i detta område tagit till sig. Fast de har tolkat det mer som 
att man ska dunka musik och skrika mycket för sina växter. 
Gräset är likt de som bor här tufft och slitstarkt, som man 
behöver vara för att klara brännbollsturneringar, brinnande 
soffor och ett konstant festande. 

Parentesen

På vår kära ö finns inte mycket gräs och det är inte heller det 
mest lättåtkomliga. Men för den som gör sig mödan att ta sig dit 
väntar en mycket trevlig gräsupplevelse. När fötterna har torkat 
någorlunda får man äntligen avnjuta den sköna kombinationen av  
målarfärg och blod från någon som har skurit sig på en rostig cykel 
på vägen ut. Efter det kan man slå sig ner i den nyfiskade soffan 
och samla kraft för att orka simma tillbaka till fastlandet. Glöm 
bara inte att sätta på dig skorna igen innan du hoppar i. 

Øn Øn

Inget gräs i Lund har fått ta emot så mycket spyor och utspilld 
Slots som det i Stadsparken. När man flanerar över den ständigt 
leriga marken kan man tydligt känna den anrika historien av 
efterfester och valborgsfirande under fotsulorna. Här har många 
par skor förstörts, men många fina minnen har också skapats. Den 
vita scenen blickar ut över en klassisk gräsmatta som har en speciell 
plats i våra hjärtan.

Stadsparken

För den som inte är nöjd med utbudet här 
hemma är resan över diket till grannlandet 
inte lång. Info tog sig givetvis till Köpenhamn 
för att kunna upplysa våra läsare huruvida 
gräset verkligen är grönare på andra sidan. 
Efter några julöl som mycket väl kan ha 
påverkat bedömningen var det dags att testa 
det beryktade gräset. Likt en Plunti-medlem 
som direkt känner att ett vin kommer från 
Bordeaux märkte vi efter bara några steg att 
detta var danskt gräs. Stråna har en tydlig 
plastbitskaraktär vilket gör att det känns precis 
som att gå på lego. Inte särskilt skönt!

Bonus: Christiania
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-  I N F O  -

BILFÖRMAN RYTER 
IFRÅN

- Så gräsliga är I:arna på att köra bil 

När vinterkylan börjar rulla in finns det en rullande ansvarspunkt för bilförmännen, nämligen 
dags att byta till vinterdäck på I-bilen. Av bilförmännen Stephanie och Assar var det Assar 
Leideman som drog det korta strået denna gång. Som granskande journalist har jag hört 
viskningar om en växande irritation från bilförmännens sida gällande I-studenternas körande. 
Därför beslöt jag mig för att hänga med Assar till Bilia för däckbyte. 

av:  LINUS GUTAFSSON

-  I T Y P E  4 2  -

Hallå hallå! Säger Assar när jag kliver in på passagerarsidan i ”Röda faran” som Assar kallar den. Assar 
verkar gilla fart och faror, hans cykel ”Gula faran” är Assars gula cykel och även lunds snabbaste cykel 
efter vinsten mot mig i racet från KC till Willys under årets nollning.

Jag känner mig säker med Assar bakom ratten och det syns att han tar arbetet som bilförman väldigt 
seriöst. Ingen tid slösas på småprat, utan Assar börjar direkt prata om bilar. Han berättar om att den 
bästa I-bilen hade varit en SAAB 9000 med turbo eller möjligtvis 2 st Volkswagen bubblor. ”Så kan 
phöset ha en egen under nollningen” förklarar han.

Han lämnar över en skrynklig lapp när vi kör vidare. Det är en lista på skador och slarv som han 
upptäckt. ”Jag ska inte kunna hitta egna skador alls eftersom det ska göras en utvändig kontroll innan 
varje körning, men det kunde varit mycket värre. För överlag är I:arna inte särskilt gräsliga utan tar för 
det allra mesta sitt ansvar.” Jag läser listan noggrant under återstående tid av vår resa till Bilia. 

Men snart leds samtalet in på den nuvarande I-bilen och han berättar stolt om det stora steget till att I 
nu äger bilen istället. Jag kan inte låta bli att notera hur Assar sträcker på sig lite extra när han förklarar 
hur stor roll han hade i det hela. ”Ja! utan mig hade vi förlorat ännu mer pengar på bilen”. 

Han visar mig bilens utsida och pekar på skavank efter skavank. ”Denna bucklan har nog kommit från 
folk för fulla att de missar dörren när de ska in i baksätet” säger Assar och pekar med hela handen på en 
buckla. 

Gräsligt slarv och skador på I-bilen 

• Repad fälj vänster framdäck

• Repad fälj höger framdäck

• Repad fälj vänster bakdäck

• Repad fälj höger bakdäck

• Repor i lack - lite här och var

• Miltalsfelavläsning - x64

• Inlämnad med för lite bensin - x60

• Ej inrapporterade skador- Alla. 

När vi säger adjö och jag tackar för bilturen tackar Assar för trevligt sällskap vilket han alltid tycker 
I:arna levererar!

Väl vid vägkanten frågar jag om det finns någon särskild grupp individer som orsakar extra stora 
problem med bilen. Då börjar han berätta att alla är lika usla men ändrar sig snabbt att det finns ett 
gäng studenter med ursprung i en särskilt stor stad som är extra gräsliga bilförare. Han hänvisar till sin 
professionalitet som förtroendevald och vägrar därmed gå in på vilket stad det gäller, men jag har mina 
egna teorier. 

Jag frågar om det faktum att vi numera äger bilen själva innebär något extra ansvar från användarna blir 
han istället mycket allvarlig. ”Jag börjar tro att I:arna fick sina körkort i ett Cornflakespaket” säger han 
utan att bryta ögonkontakt. Lite rädd att vi kommer köra av vägen föreslår jag att vi kör åt sidan och 
pratar vidare. Assar nickar instämmande. 

Upphittat invändigt

• Itype nr 40

• Kondompapper 

• En kärleksdikt till Ivar

• Ett kvitto från bordershop

• En maskinröd ovve

• P-bot 

Assar och I-bilen på tvätt. 
Kul tyckte Assar. Skönt tyckte bilen.

I-bilen om den vore statist i en Cartoon Network Show

Assar tvättar sin kära bubbla. Assar m.fl köper bil.
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NATURJOLLE I SKOGEN

I:s lilla Jolle i skogen gick, 
rosig om kinden och dimmig blick. 
Läpparna torra utav femma äro få, 
bara jag slapp att så ensam här gå! 
Brummelibrum, vem lufsar där? 

Buskarna knaka. En isbjörn visst det är… 
Lurvig är pälsen, men Jolle blir glad: 

Åh, en kamrat, det var bra se god dag! 
Klappar så björnen med händer små, 
räcker fram pipan: Se där, smaka på! 
Nalle, han slukar mest allt vad där är: 
Hör du, jag tror, att du tycker om sär. 
Mor fick nu se dem, gav till ett skri. 

Björnen sprang bort, nu är leken förbi. 
Å, varför skrämde du undan min vän? 

Mor lilla, be honom komma igen!

1 6 17



-  I T Y P E  3 4  -

av:  EN DUKTIG FÖRFATTARE

-  I T Y P E  3 4  -

Lite inte på de som gör sista korreläsningen! 

av:  EN DUKTIG FÖRFATTARE

IS
E
K
-S

P
E
L
E
T IS

E
K
-S

P
E
L
E
T
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TRYCKERIETS 
REKLAM

-  I T Y P E  4 2  -

brownies av:  JOEL KARNEHED (OCH ARLA)

200 g   mörk blockchoklad

50 g   smör

2 ägg

2 1/2 dl  strösocker

1 tsk   vaniljsocker

1 1/3 dl  vetemjöl

1 krm  bakpulver

1 påse hackade valnötskärnor (à ca 60 g)

1 enhet valfri gräslig smaksättare och stämningshöjare

Info bakar

-  Sätt ugnen på 175°C.

-  Bryt chokladen i bitar och smält den över vattenbad. Ta kastrullen från värmen 
och rör ner smöret i små klickar.

-  Vispa ägg, socker och vaniljsocker. Blanda med chokladen.

-  Blanda mjöl, bakpulver och hackade nötter och rör ner i chokladen. Rör till en 
slät smet.

-  Gör en form av aluminiumfolie, ca 20 x 25 cm (för 24 st). Pensla den med smält 
margarin och brödströ den. Slå i smeten och grädda mitt i ugnen 20-25 minuter. 

Kakan ska vara torr utanpå men lite seg och fuktig inuti.

-  Låt kakan svalna något och dela den sedan i fyrkanter. Förvaras i burk.

Brownies är bland det finaste vi har, efter kladdkaka såklart. Bäst blir det med mörk choklad för att få 
fylligheten i den mjuka kakan och krispigheten på ytan. Skoja bara, jag har ingen aning om hur dessa 
smakar, eller hur man bakar, men vad kan gå fel? 

212 0
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-  I V E N T  S P O R T  -

En gräslig I-sport
Sedan början av I-sektionen på LTH (1867, 

colourized) har det funnits en långtgående 
tradition som måste utmärkas. När augusti-
värmen är i sin högsta grad, då nervösa nollor 
traskar in i I-sektionens varma armar - börjar 
högsäsong för ISEKs favoritsport: däckning på 
gräsytor. 

Gustaf II Adolf inledde sportens 
högkvalitativa serie, då han befann sig 
på ön-ön dagen efter en för hård kväll på 
burken. Sedan dess har I:are - gamla som 
unga - kämpat för att ta hem det ultimata 
priset: ”Däcka på Gräsyta-Pokalen”. År 
2021 har det varit otroligt många delaktiga i 
serien - nollor som langar sovplatser i Tuna, 
Stadsparken, Botan, mm. Regerande mästaren 
Theo Larsson Malmstedt förklarar: ”Det är 
ingen sport, det är en livsstil”. Malmstedt har 
kämpat i år, 4 olika gräsdäckningar till sitt 
namn. 

Det finns problematik med sporten. Då 
temperaturen sjunker och vädret blir ruggigare 
går sporten förlorad i månader. Men! Oroa 
er inte, nu när vårt kära maskinhus byggs 
om kommer det finnas en konstgräsplan 
i källaren endast för att ge sporten liv på 
vintermånaderna. 

av:  CALLE CARLBERG, KAMIL MRANI, WILLIAM MCCREA, MAJA ÅKERSTRÖM, FREDRIK JOHANSSON

-  I T Y P E  4 2  -

Erik Anderson Kihlström, I21s starkaste representant 
i ”däckning på gräsytor” har lagt en galet stark 
insats sedan nollningens start. Bilden till höger visar 
Anderson Kihlströms otroliga form under IV-ravet: då 
han tog hem guld i tävlingen.

Placering Namn Antal däckningar på gräsyta

1 Theo Makmstedt 4

2 Erik Andersson Kihlström 3

3 Edvin Gadelii 3

4 Maja Åkerström 2

5 Caspar Kriz 2

Ett ytterligare motstånd sporten har stött på 
är att det kan ses som riskfyllt att sova ute i 
det vilda och det har uppstått konflikter med 
civilare, då ambulans har tillkallats i tro om att 
det är vårdslösa ungdomar som druckit några 
slots för mycket. När det VERKLIGEN inte är 
fallet, vissa kanske ser oansvariga studenter men 
vi ser drivna ingenjörer som inte ser att vara 
något annat än bäst som ett alternativ. 

Vidare har vi som svar på kritiken genomfört 
en omfattande empirisk studie och kommit 
fram till att däcka på gräsytor kan rädda liv. 
Vi lät några av våra trognaste deltagare avstå 
en kväll och istället cykla hem. För flera av 
försökskaninerna resulterade det i ambulans, 
något som inte skulle skett om de hade fått 
däcka på en gräsplätt som aldrig ligger längre än 
ett stenkast bort i natursköna lund.

I tabellen nedan finner ni de nuvarande top 5 spelarna 
i gräsytedäckningsligan 2021. Men året är inte slut än. 
Som den regerande mästaren Theo Malmstedt brukar 
säga “gräset är grönt, allt kan hända”.

”Det är ingen sport, det 
är en livsstil”
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-  I T Y P E  4 2  -

INFO testar - 
LUNDS GRÄSLIGASTE 
FALAFEL

Den vanligaste måltiden för en student i Lund, tillsammans med GoG-salladen och pasta med 
ketchup, är den klassiska falafelrullen. Detta gastronomiska mästerverk sitter (nästan) lika fint 
oavsett om man plockar upp den på vägen till StudieC och äter som frukost (känt som en 
falafel á la Alteus) eller om man avnjuter den framför How I Met Your Mother efter en lång 
natt av festande. 

Däremot är frågan om falafelrullen är lika god oavsett vilket ställe man harv köpt den på. Det 
ville vi ta reda på och gav oss därför ut på gatorna för att hitta Lunds gräsligaste och ogräsligaste 
falafelrullar.

av:  LOVE HEDELIUS, STINA NILSSON, KLARA ZIEGLER

-  I N F O  T E S T A R  -

Smak: 5/10
Strukturell integritet: 2/10
Pris: 10/10
Tillgänglighet: 10/10
Vibe: 8/10

“Lite gräsligt dagtid. Finns dock inget som slår viben på kebabtime 
03:00 när nationerna stängt."

Kebabtime

Smak: 7/10
Strukturell integritet: 5/10
Pris: 9/10
Tillgänglighet: 5/10
Vibe: 4/10

"Bra käk en sommardag kanske, men käkar hellre 
min falafel någon annanstans än ute i regnet."

Lundafalafel

Smak: 8/10
Strukturell integritet: 6/10
Pris: 4/10
Tillgänglighet: 8/10
Vibe: 10/10

"Passar bäst efter att CSN har kommit eller för den som är ute 
efter vardagslyx i fyllekäket."

Sesam

Smak: 7/10
Strukturell integritet: 5/10
Pris: 8/10
Tillgänglighet: 3/10
Vibe: 1/10

"Vet inte om jag föredrar viben på Mårtenstorgets parkering. 
Vandrar nog hellre några meter extra till kebabtime. "

Kebabvagnen

Smak: 5/10
Strukturell integritet: 7/10
Pris: 1/10
Tillgänglighet: 2/10
Vibe: 8/10
"Minuspoäng för missledande namn, i alla fall om man 
bortser från de som bor på HK."

Gott och Nära

Resultat:
Efter många om och men är vi på Info 
överens om ett resultat. Kebabtime och 
Sesam tar delad förstaplats för Lunds 
ogräsligaste falafel, medan Gott och Nära 
serverar absovlut gräsligast falafelrullar. Vi 
hoppas att denna guide kan komma till nytta 
och vara en vägledning för er när ni nästa 
gång ska äta Lunds nationalrätt.
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-  S R I  -

Distans-
undervisning

Ni kanske minns att det skickades ut en enkät i somras för att utvärdera den digitala undervisningen 
och ta reda på hur ni I-studenter hoppas att undervisningen kommer se ut framöver. Vi är tacksamma 
för alla svar vi fick in och vill här dela med oss av några av resultaten!

-  I T Y P E  4 2  -

Det gräsligaste som finns. Eller? Såhär tycker I-studenterna 
om undervisningen som har varit under pandemin.

Distansövningarna får definitivt underkänt. Däremot vill många att föreläsningar fortsätter göras 
tillgängliga online. Ni studenter uppskattade framförallt flexibiliteten med inspelade föreläsningar som 
går att ta del av var som helst, när som helst och i eget tempo. Samtidigt är det tydligt att kvaliteten 
skiljer sig mycket mellan olika kurser och lärare. Just nu driver vi i Utbildningsgruppen på för att LTH 
ska ta fram centrala riktlinjer för hur undervisningen ska skötas, utifrån er studenters åsikter. 

Några tankar från enketen...

“Vissa lärare gör sig helt enkelt inte i det digitala 
formatet” 

“Vi fick t.o.m. avbryta en föreläsning och läsa in 
materialet själva för att läraren inte kunde göra så att vi 
såg tavlan.”

“Digital undervisning är viktigt för att LU ska 
fortsätta vara ett ledande universitet”

“Kanske formalisera hur distansundervisning skall ske, eller styra 
upp lite hur lärarna gör det? Under året har det känts som ett High 
Chapparal iom att alla lärare gör på olika sätt och med olika program”

“Jag vill framöver se en hybrid: Undervisning på plats 
men flexibilitet för de som vill jobba på annan ort.”

Är det något i kursen du läser som inte fungerar som det ska, kanske rentav fungerar gräsligt? Hör 
av dig till Utbildningsgruppen på sri@isek.se eller utbildning@isek.se så ska vi göra vårt bästa för att 
förändra situationen! 

PoK 
Caroline och Cornelia
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Info testar gräsliga 
raggningsrepliker

av:  VIVIAN LU & IDA HOFSTEDT

-  I T Y P E  4 2  -

 Techno-musik dunkade inbjudande över LTH:s höstiga gräsmattor 
(unts, unts, unts, unts...). Färgen röd glödde pulshöjande från Gasque-
salens sidoingång över den långa, rödklädda, kön av förväntansfulla 
ingenjörstudenter. Inne på dansgolvet, i en koldioxidförgiftad, svettig, 
konstant mosh pit, var Vivvi och Ida på uppdrag.

Kvällens uppgift: Testa gräsliga pick up-lines. En empirisk och ytterst vetenskaplig 
undersökning!

Material: 1. Appen “Anteckningar" 2. Några shots 3. No shame

Metod: Gräsliga raggningsrepliker bestämdes på förhand. Under kvällen valdes 
slumpvis ingenjörer från godtyckliga LTH-program och, utan tillförsel av kontext, 
prövades en av dessa pick-up lines. Reaktion noterades och kort därefter ombads 
subjektet att ge raggningsrepliken en ranking, en valfri kommentar, samt besvara vare 
sig önskan om ett hångel hade beviljats eller ej.

Hypotes: Vivvi kommer att ångra detta när hon vaknar.

Resultat: Presenteras  mycket systematiskt på nästa sida.

“Det finns en gräsmatta utanför 
Gasque, vill du ligga på den?”
Average rating: 4/10
Kommentar: ”Ursäkta va jag tänker inte ligga på 
någon jävla gräsmatta”
Antal hångel: 2

“Snygg tröja, vill du 
hångla?”
Average rating: 9/10
Kommentar: “Många killar är lätta”
Antal hångel: 1

Slutsats: Ja, ni ser själva. Övrigt: Experimentet blev en bra konversationsstartare! Ej bra för 
bakisångesten.

“Är du en åker, för jag 
vill sprida min säd?” 
(OBS. En kompiskille ombads testa denna på 
valfri tjej)
Average rating: 6/10
Antal hångel: -1

”Jag är singel.”
Average rating: 4/10
Kommentar: ”Tomten är smickrad 
men…” ”den suger”
Antal hångel: 1

”Jag är med Info, vill du hångla?”
Average rating: 1/10
Kommentar: 
”Nej”
”Va?”
”Alltså du hade kunnat säga vadsomhelst beroende på hur lös man 
är”
Antal hångel: -2

”Jag pluggar Indek. Be-
höver du en sugar mommy?”
Average rating: 10/10
Kommentar: ”Har du inte hört att alla vill ligga 
med oss på i?”
”Hann inte ens avsluta meningen innan han var 
på”
”Ja det är en jävligt nice pick up line alltså”
Antal hångel: 3
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-  I - q u a l i t y  --  I - q u a l i t y  -

Dejtingtips med Dejtingtips med 
I-qualityI-quality

Vi alla har varit nervösa inför en första dejt. Hur gör man ett gott första intryck? HurVi alla har varit nervösa inför en första dejt. Hur gör man ett gott första intryck? Hur

säkrar man en andra dejt? Vi på I-quality har fem tips som hjälper er att undvika ettsäkrar man en andra dejt? Vi på I-quality har fem tips som hjälper er att undvika ett

GRÄSLIGT första intryck:GRÄSLIGT första intryck:

av: Lina Solbuav: Lina Solbu

-  I T Y P E  4 2  --  I T Y P E  4 2  -

1. Planera dejten väl1. Planera dejten väl

Ingen uppskattar femkronors-nudlar, gammal mjölk och ett Ingen uppskattar femkronors-nudlar, gammal mjölk och ett 
nerkrökatnerkrökat

korridorskök på en första dejt. Det behöver inte kosta mycket, men korridorskök på en första dejt. Det behöver inte kosta mycket, men 
lite kärlek ochlite kärlek och

omsorg i planeringen gör susen för en rolig dejt. Varför inte en omsorg i planeringen gör susen för en rolig dejt. Varför inte en 
picknick på gräset ipicknick på gräset i

Stadsparken?Stadsparken?

2. Ha god Hygien2. Ha god Hygien

Ingen uppskattar en gräslig lukt. Se till att ta en dusch (och ja, använd tvål). SprayaIngen uppskattar en gräslig lukt. Se till att ta en dusch (och ja, använd tvål). Spraya

dig med din bästa parfym (inte Axe) och ha inte på dig din (förmodligen otvättade)dig med din bästa parfym (inte Axe) och ha inte på dig din (förmodligen otvättade)

nollningsoutfit. Lite extra omsorg är inte fel, så ta gärna en extra minut att fixa tillnollningsoutfit. Lite extra omsorg är inte fel, så ta gärna en extra minut att fixa till

frisyren och leendet. Undvik spenat mellan tänderna och kaffeandedräkt.frisyren och leendet. Undvik spenat mellan tänderna och kaffeandedräkt.

3. Ha ett bra bordsskick3. Ha ett bra bordsskick

Om det ska ätas är det bra att tänka på sitt bordsskick. Tugga inte med öppen mun,Om det ska ätas är det bra att tänka på sitt bordsskick. Tugga inte med öppen mun,

smaska inte och Kebabtime är kanske inte ultimata första dejten-mat (även om det ärsmaska inte och Kebabtime är kanske inte ultimata första dejten-mat (även om det är

jävligt gott 05.00 efter klubben). Behöver du en visuell bild på hur du inte ska betejävligt gott 05.00 efter klubben). Behöver du en visuell bild på hur du inte ska bete

dig: Tänk nollningens sittrave.dig: Tänk nollningens sittrave.

4. Communication is Key4. Communication is Key

Vill du undvika att din dejt ser dig som en gräslig person kan det vara bra att tänka påVill du undvika att din dejt ser dig som en gräslig person kan det vara bra att tänka på

hur du kommunicerar. Prata inte bara om dig själv, skryt inte om hur bra det går förhur du kommunicerar. Prata inte bara om dig själv, skryt inte om hur bra det går för

dina aktier och ha lagom mycket ögonkontakt. Din dejt uppskattar nog dessutom endina aktier och ha lagom mycket ögonkontakt. Din dejt uppskattar nog dessutom en

fin gest. Du behöver inte hyra en orkester men lagom mycket smicker mår vi alla brafin gest. Du behöver inte hyra en orkester men lagom mycket smicker mår vi alla bra

av (och kanske en fin bukett).av (och kanske en fin bukett).

5. Avsluta dejten snyggt5. Avsluta dejten snyggt

Vi alla är fattiga studenter och en eventuell nota Vi alla är fattiga studenter och en eventuell nota 
kan vara en jobbig grej. Erbjud digkan vara en jobbig grej. Erbjud dig

att betala, åtminstone hälften, för att inte framstå att betala, åtminstone hälften, för att inte framstå 
som Ove Sundberg. Vid avslutet,som Ove Sundberg. Vid avslutet,

känn av stämningen med din dejt. Har det gått känn av stämningen med din dejt. Har det gått 
dåligt är det kanske inte läge att frågadåligt är det kanske inte läge att fråga

om ni ska gå hem tillsammans. Men har det gått om ni ska gå hem tillsammans. Men har det gått 
bra kan en liten kyss vara pricken över I:et.bra kan en liten kyss vara pricken över I:et.

Dejting är svårt, men denna guide vet vi att din dejt inte kommer lämna med ettDejting är svårt, men denna guide vet vi att din dejt inte kommer lämna med ett

gräsligt intryck av dig så att du inte behöver skämmas när ni oundvikligt kommergräsligt intryck av dig så att du inte behöver skämmas när ni oundvikligt kommer

springa på varandra i hallarna på KC. Lycka till och dejta loss!springa på varandra i hallarna på KC. Lycka till och dejta loss!

PoK I-qualityPoK I-quality3 0 31
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När planen om att åka till Amsterdam sket sig på grund av en viss världsomfattande panini vi 
befinner oss i, blev beslutet om Infos resemål för höstterminens nästa bästa val självklart – Christiania 
KØPENHAVN, Danmark!

Härnäst kommer några gräsligt roliga ögonblick från Inforesan 2021! 

Resan började bra för alla förutom Albin som missade tåget. När resten Info var 
på väg mot Köpenhamn stod Albin ensam kvar på perrongen och såg tåget lämna stationen. Infohatten 
hade han också glömt. Dock fick listans första Dope Moment, nr

När Albin inte kände till betydelsen av "wya"
För alla andra boomers, wya = förkortning för ‘where you at’, används 
vid elektroniskt meddelande när man undrar den andres belägenhet. Och 
härmed är Albin Nyström förklarad Infos boomer.

        Info testar, Köpenhamn edition!

-  I N F O  -

INFORESA 2021
Top 5 Dopest Moments

av: VIVIAN LU

                      Åka skridskor!
Precis vid Nyhavn, juldekorerat och under mysiga 
ljusslingor, upptäckte Info en skridskobana. Klart 
man ska ut på den efter några öl! Hyra skridskor 
för 50 DKK och tjoff! Ut på isen utan hjälm, precis 
som hur danskarna gör det! Fantastiskt roligt för alla, förutom Vivvi som 
fortfarande har blåmärken på knäna efter alla gånger hon trillade.

Aulis många citat
Aulis Dömstedt råkar vara en citatmaskin.Under resans gång noterades flera 
citat som Info samlat i en lista.

-  I T Y P E  4 2  -

"Min view är att de har pölse 

som vi har falafel." – Alwa på 

tåget mot Köpenhamn.

Kolla på dansk fotboll med danskar 
på dansk sportpub!

Info tipsar! Om Sverige precis har dunderförlorat mot Georgien i ett smärtsamt fiaskospel av en match: 
Kolla upp när Danmark spelar, boka plats på dansk sportpub samma tid, häll i dig några shots och 
skrik ut med danskarna när Danmark vinner mot Färöarna med 3-1! Du kommer att må mycket 
bättre. Et fantastisk avslut på en dunderresa, och som lite extra spice på pølsen kom många fulla 
danskar upp och pratade med oss. Det var mindre kul när Love blev tillsagd att sätta sig ner av en arg 
dansk på puben för att han stod i vägen för tv:n som visade matchen.

Allt som allt, en gräsligt lyckad och dope Inforesa höstterminen 2021 lyckat! Kiev nästa!

Honorable mentionsHonorable mentions
◊ ◊ När vi gick förbi en miljöprotest, och två danskar stod på en scen När vi gick förbi en miljöprotest, och två danskar stod på en scen 

och rappade (på danska) om miljön (tror vi), och vi var tvungna och rappade (på danska) om miljön (tror vi), och vi var tvungna 
att gå därifrån för att vi skrattade så mycket.att gå därifrån för att vi skrattade så mycket.

◊ ◊ Linus bajsar på sig i Christiania. Inte bokstavligen, men han vär Linus bajsar på sig i Christiania. Inte bokstavligen, men han vär 
väldigt, väldigt skraj och ville därifrån.väldigt, väldigt skraj och ville därifrån.

◊ ◊ När vi spelade Psych och alla dissade ihjäl Linus spännebilder på När vi spelade Psych och alla dissade ihjäl Linus spännebilder på 
Tinder.Tinder.

◊ ◊ När David och Joel tog över Stinas Tinder.När David och Joel tog över Stinas Tinder.
◊ ◊ Aulis rant om elefantkukar.Aulis rant om elefantkukar.

"Haha. Den duvan. Vilken legend." – Aulis om duvan som överlevde att blev överkörd.
"Tror den mäter beroende på hur mycket testosteron man har i 
kroppen" – Aulis i legoaffären om skärmen som skannar vilken Star Wars legofigur man är.
"Jag hade fan telefontäckning i Uzbekistan men inte i Danmark, vad fan händer???" 
– Aulis som inte hade täckning i Köpenhamn.
"Kriminalitet är bara en abstrakt gräns som folk har bestämt. Så 
egentligen skulle allt kunna vara kriminellt." – Aulis on the topic of Christiania.of Christiania.

Grääässligt mycket gott vi fick testa på denna resa! Info testade: Pølse på 
dansk julmarknad, glögg på Nyvahn, dansk fika på Strøget, Tuborgs julöl 
i Christiania, flaska Jäger från godtycklig matbutik, 10 shots för 100 kronor         
     på dansk sportpub, m.m.! Med andra ord, Info var jobbiga jävla turister denna      

     Inforesa!
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