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Hej där sektionen. Ett år har nu gått sedan förra våren. Det kan vara svårt att tro. Tro är också halva vårt 
tema i denna upplaga nummer 41. Vetenskap är den andra halvan.

På vår fina ingenjörsutbildning får vi lära oss mycket saker. Stor del av detta är vetenskap som mekaniken 
och milfen men sen finns det lite mer oklara grejer som funken där man, likt religion, bara accepterar att 
det är som det står i en bok. Jesus återuppstod på tredje dagen och enligt sats 13.12 kan man (kanske) 
lösa en uppgift i funken. En skillnad som ändå bör belysas är att när religionen ofta har enkla svar på svåra 
frågor har många av våra kurser svåra svar på alla frågor. I religionen uppdateras inte heller litteraturen så 
ofta att man behöver köpa nytt från KFS hela tiden.

När jag började här för ett drygt år sedan var jag inte beredd på hur mycket av innehållet i programmet 
som inte längre känns som vetenskap utan något jag väljer att tro på. Exempelvis om trippelintegralen 
av e^(xyz)^2 skulle visa sig vara lika med att Gud existerar och jorden är platt så hade jag nog köpt det 
utan att ifrågasätta vidare. Om det dessutom står i lösningsförslagen på tekniskfysik.se så kommer det 
också stå i min tenta.

För egen del känns det tryggt att jag inte behöver förstå varför allt är som det är och fungerar som det 
gör, det är skönt att inte behöva oroa sig för sådana jobbiga och läskiga frågor. Det är skönt när man inte 
behöver tänka själv!

Andra saker jag tror på är att pandemin snart är över och att livet snart kommer gå tillbaks till det normala. 
Men jag vet också att det tills dess ändå kommer vara rätt bra eftersom I:are alltid kommer vara I:are och 
I:are är lösningsorienterade. Folkhälsomyndigheten och Tegnell kan försöka göra livet tråkigt men med 
alla fantastiska människor på vår sektion kommer det aldrig bli så. Slutligen vill jag bara säga att jag tror 
på att T-bars corona after party kommer bli av och det kommer bli fett lit.

 
DISCLAIMER: Vi tror inte tidningen innehåller några fel men vi vet ej.

På återseende, 
David Sandström

Skicka till redaktor@isek.se
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-  I N F O  -

REDAKTIONSFRÅGA:

Jag vet inte vad vetenskap är men 
jag tror det har något att göra 
med pengar? För har inte allt med 
pengar att göra när man tänker på 
saken? Vet man inte något googlas 
det fram, därför tror jag det första 
alternativet är vetenskapligt bevisat. 
Men eftersom ens placering i google 
kan köpas så är vetenskap precis 
som allt annat i grund och botten 
pengar. Tror jag.  

-  I T Y P E  4 1  -

Vad är vetenskap och vad är tro för dig?

LINUS GUSTAFSSON

FELICIA HANSSON
Tro för mig är när man är säker på att man har rätt 
på en uppgift, för att sedan kolla vetenskapen aka 
facit och inse att man har fel… 

JOEL KARNEHED
Påkäns-Lag är vetenskapernas vetenskap. Jag använder 
den i alla situationer, såväl när jag designar Itype som 
när jag spelar piano eller håller MoG-presentation. 
På känsla alltså. Tro kan definieras lite olika men kan 
sammanfattas med ett ord: ”omtenta-p”. När man tror 
att läraren ska ge en snäll tenta, men vetenskapen visar 
att motsatsen inträffar. 

DAVID SANDSTRÖM 
Tro för mig är att jag kommer få en femma. 
Vetenskap ska vara byggd på tidigare observationer 
så femma tycks vara vetenskapligt omöjligt. Annars 
är väl killgissningar lite av en vetenskap också. 

ALBIN NYSTRÖM
Dålig formulerad fråga (skyller på redaktören). 
Jag ser det som samma sak. Om ingen tror på 
vetenskapen så finns den ju inte. Trump är ju 
utan tvekan på min sida i denna fråga, och det 
är ju bra eller hur? "Den som tror att det går att 
veta, tror bara" -Einstein, troligen.

MICHAELA ALSTERBERG
Om funktionsteori är en vetenskap så måste grundkursen i 
logistik kunna liknas med en religion eller en tro. 

Bild från MoG-presentation
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Du har precis haft en relativt härlig tenta p med fullt fokus på flerdimen följt av din 
allra första omtenta p. Den kommande perioden kommer vara förhållandevis 
lugn med koncentrerade perioder av stress. Du kommer dock känna dig 
lugn och trygg i att du ska få spendera din första valborg i Lund. Utöver 
den där jävla Coronan så ser livet ljust ut, det kanske till och med finns 
chans att finna en liten sommarflört!

av:  ALUMNI
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Ditt liv har den senaste läsperioden sugit ganska hårt och det ser 
inte ut att bli bättre den närmsta tiden. Drömmar om picnics i 
Botan och härliga fyllor under valborg flyter flyktigt förbi i dina 
tankar medan du sitter och beräknar huruvida ett system är stabilt 
eller inte. Men oroa dig inte, allt är inte helt skit. Den kommande 
tiden kan vara oerhört stärkande för dina nära relationer. Det 
kommer finnas gott om tillfällen att hjälpa en vän i nöd så håll 
dina sinnen spetsade så att du kan komma ännu närmre de fina 
människorna i din omgivning!

Tvåan

Trean
Du har precis haft en gemensam kurs med resten av klassen. Även om några 
tvivel om huruvida du valde rätt specialisering eller ej har existerat så kommer de 
kännas som bortblåsta snart. Du har en ljus framtid och trots omständigheterna så 
kommer du att få en ny speciell människa i ditt liv. Kanske är det ett nytt kärleksintresse, 
eller kanske en nära vän. Oavsett vad så ska du hålla vyer breddade för nya individer!

Läsperiodens å roskop - LP3 2021

-  A L U M N I  -

Förra läsperioden var tuff, det var inte så att kurserna i sig var svåra, utan 
omständigheterna. Du är trött på detta nu och din stora rädsla att denna 

pandemi skulle stjäla dina sista år från tiden i Lund har besannats. Samtidigt 
så börjar du sakta men säkert inse att detta är ditt allra sista sommarlov. 

Även om du börjar närma dig att vara närmre 30 än 20 så känner du 
dig fortfarande som ett barn. Faktum att du om ca 1 år kommer vara 

ute i arbetslivet är skrämmande, men samtidigt inspirerande. Du 
kommer denna läsperioden att lära dig finna trygghet i det och du 
kommer växa som människa!

Fyran

Femman
Nu är slutet nära. Det var kanske inte som du föreställde dig att 
det skulle vara… ingen valborg, knappt några event och framförallt 

ingen proper examensbankett. Det känns inte rättvis men trots 
de smärre bakslagen har du har känt dig fylld av förväntan med 

någon uns av nervositet. Även om du kanske inte är helt i fas med 
din planering så vet du att du kommer greja ditt ex-arbete i tid och det 

är strax dags att ta världen med storm! Även om det kan vara jobbigt att 
lämna det säkra och bekanta i Lund bakom sig så ska du inte frukta! Du 

kommer att få chans till att hitta flera nya fantastiska sammanhang, kanske 
är det på jobbet eller kanske blir det en slumpträff på ICA i din nya stad? Det 

vet ingen, men så länge du håller dig öppen så kommer något att falla i knät på dig.
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STATS MED  
ORDF & VICE
Vetenskap är ett brett begrepp som innefattar många olika grenar. Kvantfysik, kvanttal och Ica 
kvantum, det är uppenbart viktigt att kvantifiera saker. Därför tänkte vi djupdyka lite i denna 
statistiska djungel och undersöka vad vi åstadkommit i rena, hårda, siffror. Häng me!

av:  TOR FRÖJD OCH ELLA JANFALK

Det har nog inte undgått någon att vi, Ordf och Vice, har rötter från den Östgötska Schlättan. Något 
som vi ibland vill gömma, men också något som vi gärna trycker upp i folks ansikten vid behov. 
För tillfället försöker vi subtilt infiltrera det i det dagliga styrelsearbetet och överföra till våra vänners 
vardagliga snack. Linköpings-lingot kan dyka upp lite här och var och bara Linköping/LKPG/
metropolen har dykt upp 13 ggr i styrelsesammanhang.

Katt, Felis (Felice Gelin?) Catus på latin, är ett djur som tillhör 
familjen kattdjur. Katten är katt på bestämd form och används 
flitigt i styrelsen som hälsningsfras, vid uppmaning (imperativ 
form) m.fl. Katten har förekommit i skriftlig konversation mellan 
ordf och vice 22 ggr bara denna termin.

Under vårt år i styrelsen har vi haft en herrans 
massa möten! Efter att ha gått igenom 
gamla kalendrar, slackkonversationer och 
telefonhistorik kan vi konstatera att vi suttit 
i nära 80 möten tillsammans. Det är en total 
på cirka 110 timmar, mer än vad Tor la på 
reglerteknik…

Ibland har vi möten med andra personer, och 
en av dem är Ivar! Han är en trevlig prick med 
koll på typ allt. Typ allt utom starttider. Utan att 
hänga ut Ivve såhär i det offentliga forumet kan 
vi meddela att vi väntat ungefär två spelningar 
av filmen Titanic. Men vem vet, han kanske 
hade viktigare saker för sig, typ som att säkra 
sektionens ekonomi.

Tro (Tor det eller ej, hahahahahahah jag är rolig) det eller ej, men 
en av oss tycker om hörlurar. Under det gångna året har herr HiFi 
inhandlat tre par hörlurar och skäms något otroligt.

 “Vill ju inte konsumera va!” Mäh (Östgötska för Med) facit i hand döh (Östgötska för Hörredudu) kan vi nu konstatera att Tor 
äger fler hörlurar än han har öron, att mycket tid har spenderats framför datorn under denna termin 
och att metropolen Linköping förekommer lite väl ofta i konversationer där det inte alls finns någon 
anknytning till Gripen-staden. Med det sagt säger vi KATTER, detta är slutet på denna artikel om 
vetenskap. Stay cool in school. MJAO!

Östgötska

Katten

Antalet hörlurar

-  O R D F Ö R A N D E  O C H  V I C E  -

Språk är makt, språk är styrka och hur ett språk framförs digitalt kan anses som en hel vetenskap. 
Ibland kan det uppfattas komplicerat att föra fram känslor via text, men tack och bock för effekter, 
smileys etc som livar upp digitala konversationer. Ett annat verktyg för att pigga upp stämningen 
i en text är VERSALER. Vissa (de flesta) påstår att Ella använder det lite väl frikostigt och ofta vid 
fel tillfällen. Ella motsätter sig och menar att det är ett perfekt sätt för att verkligen visa att en är 
EXALTERAD, jag menar, HUR KUL ÄR DET INTE ATT SKRIVA I-TYPE ARTIKEL? 

Antalet gånger Ella brukat versaler vid 
FEL tillfälle: Alltid…

Antalet gånger Ellas missbruk av versaler 
livat upp stämning: VARJE GÅNG!!

VERSALER

Mötesminuter Antalet minuter vi väntat på Ivar

Slutet

Varje köp har haft en “rimlig anledning” men om sanningen ska 
fram är det mer troligt att det är prylnerven som kittlar!
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-  B G I  -

Historien om

Historien om I-kassören är en vetenskaplig, empirisk studie om 
en texts röda tråd. Studien har  utförts av ett flertal olika författare 
med frågeställningen: Kan flera författare tillsammans hålla  en röd 
tråd i en och samma novell och samtidigt skriva en förtrollande 
berättelse om I-Kassören?  

I-KASSÖREN

Vart är jag? Tänkte I-Kassören när hon öppnade ögonen. Hon såg sig runt 
omkring i rummet  samtidigt som huvudet dunkades av smärta. Det verkar 
vara ett rum på Grand Hotel i Stockholm.  Hur hamnade jag här? Det sista 
I-kassören mindes från kvällen innan var att hon tillsammans  med resten av 
Styr, var på en bar i Stockholm och bärsade. Kassören öppnade telefonen och  
kollade på sina senaste bilder. Jesus amalia, tänkte hon. I kameraalbumet var 
det hundratals  skandalbilder på alla i styr, i ytterst olämpliga situationer. Bland 
bilderna förekom det många  bilder av Don Perignon. Hur finansierade jag 
detta, tänkte kassören samtidigt som hon öppande  bankappen. Med skräck 
och panik i kroppen såg hon att hon spenderat över 100.000 kr av  sektionens 
pengar på Café Opera.  

100.000 kr

Lugnet infann sig dock så snart hon insåg att en sådan siffra är väldigt enkel att “justera” 
med  enkla medel - emellertid moraliskt och rättsligt tveksamma sådana. Insynen i 
sektionens ekonomi  är ju motsatsen till transparent, det vill säga opak. Eller om det vore 
en fönsterrutan så hade den  varit målad med Vantablack, och absorberar således upp 
till 99,965 % av inkommande strålning,  vilket omfattar synligt ljus och andra vanliga 

-  I T Y P E  4 1  -

Det ryktas även att I-kassören One Luckmountain använde just denna färg till att bestiga  
Kilimanjaro som 11-åring. Detta rykte är dock något oklart och stämmer inte riktigt 

överens med  den bild vi fått av kassören idag, men vem vet, Luckmountain 
slutar aldrig överraska. Vad som  däremot står klart är att Luckmountains 
intresse för siffror och bokföring utvecklades tidigt.  Redan vid sju års ålder 

tog han hand om sin mammas räkningar, lade upp familjens årsbudget  
och i skolan fick han smeknamnet Casio FC 7400GII för sin fenomenala 

huvudräkningsförmåga.  I-kassören One Luckmountain är tveklöst något utöver det 
vanliga, men frågan är om det inte  döljer sig något annat bakom den där fasaden, 

något mörkare, något farligare... 

Ja, vad kan detta fruktansvärt, onekligen alldeles livsfarliga vara som I-kassören med det  mystiska 
namnet döljer. Eller är det egentligen något som döljs… Oftast är det så i  ekonomibranshen att det 
mest läskiga och skrämmande infinner sig mitt under näsan. Jag sa inte  att det var i vit pulverform, 
det var du själv, du inskränkta I-student, som direkt kopplade näsan  till knark och illusioner. 
Under näsan kan allt möjligt finnas, såsom en man på landet med en  mystiskt stinkande 
bil (en gåta ingen bilmekaniker ännu knäckt??), en ljuvlig bebisdoft eller en  otroligt 
attraherande cologne. Mmm nu tänker du säkert på något helt annat du snuskiga, 
kåta  och uttråkade I-are. Nu räcker det med vilseledande, låt mig tala om för dig 
vad det faktiskt är  som gömmer sig hos I-kassören. Vid ett besök hemma hos honom i 
hans loftlägenhet precis vid  Clemenstorget fick vi uppleva illaluktande sida av honom. Badrummet 
var större än tre  korridorsrum tillsammans, men dock hade han glömt att spola i toaletten. Färgen 
på toavattnet  var långt förbi gulbrunt och hade nu övergått i mörkare nyans i samma färg som 
Lindts mörka  90 % choklad. Det fanns även små röda prickar lite här och var i vattnet så en bättre 
beskrivning  skulle kanske rättare sagt var Lindts Chilichoklad och inte dess 90%-iga kollega. Fyra  
spolningar, en klorinflaska och två toaborstar senare var toaletten fortfarande äckligare än  toaletterna 
på Parentesen dagen efter valborg.  

frekvenser, till exempel mikrovågor , radiovågor  och (i förekommande 
fall) tvivelaktiga och självgagnade transaktioner. Enligt uppgifter 
till BGI  ska tidigare I-kassören One Luckmountain ha målat 
om familjens sommarstuga i denna färg för  att kunna slappna 
av under semestermånaderna. Hens absoluta favoritsyssla i 
sommarstugan,  bortsett från att dricka björnbärssaft, var 
att samla på mördarsniglar. Mot sommarens slut var  alltid 
skjulet på baksidan fullt med sniglar. Varje kväll fick en snigel 
följa med in i stugan och äta  skorpor med björnbärssylt och sova 
intill kassören.  

1110



Simma lugnt! 
Medlemmarna i RelaxI 

Slutsats:  

Vad har studien då kommit fram till? Den två stycke långa studien kan sammanfattas med detta: 

- För att inte bli ”trött” - sätt på Jonas Månsson i hörlurarna så somnar du direkt. 

- För att motverka ”prokrastination” - vet inte, tar det nästa studie.  

- För att ”häva en slotts snabbast” - vinkla armen i vinkeln arcsin (√7/3.25) så blir det bra fart i vätskan. 

- För att bli ”lugn och ångestfri” - häng med på Relaxis nästa event!

Alla dessa tillgångar likviderade, vilken väg skall Herr nästan-kassör gå?  Till börsen såklart!, ansåg 
avanzianen, raka vägen till puben tyckte marockanen. Sup efter sup men ingen tröst 
kunde finnas, varför han var ledsen kunde han dock ej minnas.  Ack terminsmöte 
härnäst, socialisterna kommer tycka han är pest.  

- Herr ärofyllda nästan-kassör var är våra stålar, har du bränt de på alla dessa skålar?  
Hurann skall jag veta det? Ack jag är upptagen med att kn*lla en get!  

-  B G I  -

Vad som I-kassören tyckte var ännu äckligare var det faktum 
att han nu blivit skånsk. Ord som  “fubbick”, “ålahuve” och 
“bugastinn” har hörts flertalet gånger yttras ur hans mun. 
Det skånska  tillståndet verkar dessutom rubbat hans 
verklighetsuppfattning. Flera oberoende källor har sett  
I-kassören springa runt på Mårtenstorget tillsammans 
med kycklingtanten. Det han skrikit om  mest verkar 
vara dvärgar, drakar och något så bisarrt som en utekväll 
på nation. Bakisångesten  var total. Hon tänkte på sina 
företrädare och vad de nu skulle tänka om henne. Ivar och 
hans  ungdomliga driv och tanke att inget är omöjligt. Uno 
och hans utsökta kropp. Dimberg och de  dräpande, piskande 
kommentarer hon nu skulle fälla kring hennes dåd. Kanske 
kallar hon den  stackars kassören, HG: hustler-gäri. Det var då 
hon visste att hon var tvungen att ställa allt  tillrätta igen. Det 
var dags för dubbel ITALIENSK bokföring. Hon jobbade dag och 
natt,  bokförde och förskingrade, skrek och och snuskade sig. Men 
så slutligen var allt förlåtet och  hennes synder glömda. Hon hade 
skapat det ultimata avlatsbrevet, något som skulle kunna rädda  även 
den värsta av bovar - en äskning som betalar den dyra kvällen på 
100.000 kr på Café Opera  med styr. 

Slutsats: Som bevisat ovan går det att skriva en fängslande berättelse med flera 
författare  samtidigt som den röda tråden är intakt. 

-  R E L A X I  -

Ny studie fråN relaxi:s 
forskNiNgseNhet: 

Detta gör dig lugn!

I RelaxI har det chillats mycket i år. Då pandemin har ställt till det för initiativet, och inga 
fysiska evenemang tillåtits, så har gruppen fått ta det lite extra lugnt på sistone och verkligen 
relaxat åt hela sektionens vägnar. 

Men på RelaxI:s forskningsenhet har Harald Rundquist, professor inom 
forskning, dock fått anstränga sig en gnutta vid ett enstaka tillfälle. 
I och med vårens intåg vill RelaxI utröna det bästa sättet att lyckas 

slappna av under plugghetsen och motverka somliga 
åkommor som kan drabba en under terminens 
slutspurt. 

Eftersom RelaxI värnar om naturens bästa och inte 
utför några experiment på djur har istället RelaxI:s 
egna Marcus Berggren fått agera försökskanin. 

 - Först var jag skeptisk till att delta i studien, 
men efter att Harald lovade 10 000 pengar och en halvtom jelzin-dunk 
kunde jag inte tacka nej, säger Marcus, 18 år. 

av:  MEDLEMMARNA I RELAXI

(Scannad från Haralds labbrapport)
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TRO  PÅ

Skogsbränder, översvämningar, orkaner, erosion, smältande glaciärer och döende korallrev – ibland kan 
framtiden kännas mörk. Kommer vi någonsin kunna bryta oss ur denna negativa spiral av miljöförstöring 

som människan orsakat? Är det ens värt att försöka? Vad du än själv må tro så finns det många därute som 
anser att ja, det är värt att kämpa. Med ambitiösa idéer om allt från gigantiska dammsugare som renar luften 

till ätbara bestick, här är 4 innovativa uppfinningar som kan leda oss in i framtiden. 

av:  SUSTAINABILITI

Framtiden

Tänk dig ren luft, mitt inne i en storstad full av trafik. 
Det är vad projektet Smog Free Tower har lyckats 
åstadkomma. Det 7 meter höga tornet har möjlighet att 
rena 30000 m3 i timmen och drivs på grön elektricitet. 
Tanken är att tornet ska placeras i parker och liknande 
miljöer för att bidra med en oas av ren luft mitt bland 
stadsbullret. 

Gigantisk dammsugare ska rena stadsluft

Ätbara bestick
Det är allmänt känt att engångsartiklar är ett problem; 
förutom att det används mycket resurser har dessa plastbestick 
och sugrör en förmåga att finna sina vägar ner i vattendrag 
och hav där de sedan gör allt det dåliga som plast har en 
förmåga att göra med naturen. Idag finns ett flertal aktörer 
ute på marknaden – bl.a.  Biotrem, Edibles by Jack, UniCrave 
Technologies, Mede Cutlery Company och Candy Cutlery – 
som försöker ersätta plastartiklarna med ätbara bestick. Smart, 
inte sant? 

-  S U S T A I N A B I L I T I  -

Året var 2012 när en 16-årig pojke presenterade sin idé om att fånga upp plast i haven med enorma nät 
på en TEDx-föreläsning. Det tog inte lång tid innan talet blev viralt och crowdfunding sköt i taket. 
Idag har The Ocean Cleanup dragit igång den stora städningen av havet och plasten de fångar upp 
återanvänds till nya produkter. 

Stora nät fångar upp plast i haven

Bröd-öl
Det är uppskattat att en tredjedel av all mat slängs och detta gäller i största grad brödbranschen. Bara 
i Sverige slängs 219 ton bröd – varje dag. En lösning på detta är bröd-öl, dvs öl gjord på bröd. Företag 
som Coop, Spendrups, Scandic och flera mindre bryggerier har alla hoppat på bröd-öl-tåget och det 
känns rimligt att tro att det är en trend som kommer fortsätta att växa. 
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- I T Y P E  4 1  -

Kan ni chilla?

Det har nog inte undgått någon att studentstäderna Linköping respektive Lund skiljer sig på många 
sätt. Medan Linköping håller en lugn och ödmjuk, men sofistikerad profil, utstrålar Lund en nästintill 
ogrundad självsäkerhet. Vi vet alla att det kan vara svårt att bryta gamla vanor, så nedan följer några tips 
för att bli mer chill á la Linkan.

Tips på hur ni kan chilla:

1. Sluta berätta var ni pluggar - det viktiga är vad ni pluggar

2. Kalla det för förköp och inte anmodan

3. Bär kostym istället för frack, frack är ett utdaterat och osmidigt plagg, som man sällan kan bära till vardags.

4. Kalla det för nolla och inte novisch

5. Sluta med medaljer, osar lite militärt överintresserad person

6. Kalla det för dagsansvarig och inte förman

7. Var lite ödmjuka, ni är från Hjärup och Staffanstorp allihopa

8. Kalla det för chef och inte qurator (det är för fan en skyddad yrkestitel för psykologer)

9. Tänk på att det är kulturell appropriering att använda det skånska “Já”-et.

10. Kalla  det för klubb och inte nation (en nation är ett land, som ex. Brunei eller Östtimor)

11. Det heter valborg

av: IPIKURÉ

"Jag har sett det, jag har växt upp i det, jag hatar det" - Göran Persson om ofsofta studenttraditioner

-  I T Y P E  4 1  -

Nivå Brons Silver Guld

Universitet Uppsala universitet Lunds Tekniska 
Högksola

Linköpings 
universitet

Har en i-linje ✔ ✔ ✔

Startade i-linjen ✖ ✖ ✔

Har en helikopter ✖ ✖ ✔

Har en häst ✖ ✖ ✔

Ligger nära naturen ✖ ✖ ✔

Ligger nära 
vapenproducerande företag

✖ ✖ ✔

Närhet till Danmark (lätt att 
överta)

✖ ✔ ✖

Andreas Norlén har studerat 
där

✖ ✖ ✔

Anders Tegnell har studerat 
där

✖ ✔ ✔

Dag Tolstoy har studerat där ✖ ✔ ✖

Jimmie Åkesson, Kent 
Ekeroth och Eric Almquist 
har studerat där

✖ ✔ ✖

Kan förkortas med tre 
stavelser

✖ ✔ ✔

Har en domkyrka ✔ ✔ ✔

Har ett erkänt valborgsfirande ✔ ✔ ✖

I-sektionen där har en tidning ✖ ✔ ✔

En oberoende jämförelse av 
studentstäder
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BILD EXTRABILD EXTRA

Oredigerade bilder som INFO kommit över visar 
tydligt hur Mona Becker gömmer sig i gamla M 
huset.  
Vad innebär detta för I-sektionens framtid?  
Vad mer finns gömda bakom fasaden?  
Svar på det och mycket mycket mer i denna 
extraupplaga av 

ITYPE

" C o v i d - 1 9 " C o v i d - 1 9 
konstruerad konstruerad 
för att sälja för att sälja 
mer ölmer öl""
Källor från 
illuminati 
talar ut i 
unik intevju sid 666

ITYPE.41INDUSTRIELL EKONOMI 

NUMMER 41

S E K T I O N E N  F Ö R  I N D U S T R I E L L  E K O N O M I

INFO AVSLÖJARINFO AVSLÖJAR  
GUDSGUDS 

EXISTENS!EXISTENS!
"Det finns inte någon annan förklaring! Jag "Det finns inte någon annan förklaring! Jag 

borde kuggat tentan!" - Etta som var sjuk hela borde kuggat tentan!" - Etta som var sjuk hela 
tentaP. tentaP. sida 2sida 2

-Så tillagar du bäst din purjulök, intevju med 

wistleblower från källarmästeriet. sida 5 

-Bilförman Assar rasar och listar 101 anledningar 

till varför PhØset ska hyra traktor att åka runt 

med under nollning. sida 6-11

Studentkorridor, medelålderskris

-  I N F O  -

I detta nummer:
av: LINUS GUSTAFSSON

Inget annat än "top of the line" journalistik

Vetenskapligt bevisat:  
Civilingenjör inom 
INDUSTRIELL EKONOMI 
och management

  
är en yrkesgrupp som helt 
kommer vara borta om 10 år 
på grund av utvecklingen av AI
Sök Datavetenskapsprogrammet på LTH och bidra till 
förändringen! (Betald annons av Lunds Teknsika Högskola)

II

II

Aldrig mer regn under  
I-sektionens nollning

I

Ella & Tor 

och Styrelsen 

T

INDUSTRIELL EKONOMI 

NUMMER 40

S E K T I O N E N  F Ö R  I N D U S T R I E L L  E K O N O M I

av: LINUS GUSTAFSSON

ITYPE.40
RYKANDE FÄRSKRYKANDE FÄRSK
STUDIE VISAR:STUDIE VISAR:
ATT BO IATT BO I  
S T U D E N T K O R R I D O RS T U D E N T K O R R I D O R  
S E N A R E L Ä G G E R  S E N A R E L Ä G G E R  D I N D I N 
MEDELÅLDERSKRIS MED 5 ÅRMEDELÅLDERSKRIS MED 5 ÅR

Inget annat än "top of the line" journalistik

VALBORG
I LUND PRECIS SOM 
VANLIGT*

*Fake news förekommer tydligen i detta nummer av 
ITYPE



Alla brödtexter ska vara Adobe Garamond Pro, 10 pkt. Fint om texten håller sig innanför marginalerna! 
Om möjligt är det ofta snyggt att göra textrutorna smalare eller kanske dubbelspaltigt :)

Lite inte på de som gör sista korreläsningen! 
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PLUNTI PRESENTERAR
EN GUIDE TILL...
VINSORTER
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Alla brödtexter ska vara Adobe Garamond Pro, 10 pkt. Fint om texten håller sig innanför marginalerna! 
Om möjligt är det ofta snyggt att göra textrutorna smalare eller kanske dubbelspaltigt :)

4

   Testa dina 
-kunskaper

av:  FELICIA HANSSON

Vågrätt:
1. Höstens nollning kommer bli ...

2. I en sådan här finnes t.ex. "spritbolaget"
3. Myrslok eller ..?

4. Se bild
5. Övernaturligt bra gäng

6. ISEKs Fröjd
7. I:arnas hemvist (långa versionen)

Lodrätt:
° En Jonas många I:are gillar

7

6

1

2

3

5
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Ett fusk som Ivent Sport tar på högsta allvar är användningen av 
prestationshöjande medel. Det är självklart ingen som tror på att gänget 
som häckar i grupp 1 i squashstegen inte använder prestationshöjande. 
Det har till och med gjorts liknelser mellan Olle Rhodin och Lance 
Armstrong. Resultaten bekräftar Ivents misstankar.

Har du någonsin använd presatationshöjande medel?

-  I T Y P E  4 1  -

87,2%

12,8%

Ja

NejOm ja, vad har du använt?

Viagra/adderall/kaffe

Lever på Nocco, men är ett fan av 
beta-alanine och läkarstudenter.

Jag heter Gustaf Hasselberg och jag använder Viagra regelbundet.

En cocktail av 
samtliga, utom kaffe 
det blir jag så dålig i magen av.

Pwo i kaffet 
fungerar 
särskilt bra!

Då Phaddergrupperna kom ut för några veckor sen är det högst aktuellt för Phöset att 
fråga sig om deras Phaddrar faktiskt kommer hålla sig till deras många stränga regler. Hur 
väl Phaddrarna beter sig grundar sig i deras respekt mot Phöset och därför har vi frågat 
I-sektionen var de faktiskt har för bild av Phöset 2021. Undersökning hade minst sagt 
intressanta resultat och nedan har vi slumpmässigt valt ut några svar.

Beskriv Phöset 2021 med tre ord?

Hård blodig och smutsig

Min enda vän

Kungs-aura, 90 cm

Helt okej för vissa aktiviteter

Högpresterande, formfulländad, partner-in-crime

Skön, stor, snuskig

Bouncy, nasty, alltid bäddad

IKEA, stavanger, 120

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

En empirisk undersökning 
om fusk på II-sektionen-sektionen

För att anpassa sig efter den rådande pandemin planerar Ivent att hålla digitala tävlingar och event. 
Det är därför av yttersta vikt att kunna lita på I-arnas trovärdighet. Ivent Sport har därför gett sig ut på 
uppdrag att ta reda på hur hederlig den gemene I-aren verkligen är. Den empiriska och vetenskapliga 
studie som skapades har länge hållits gömd för allmänheten men vi kan idag stolt släppa den. 
Resultaten är förbluffande!

av:  MARTIN VON KOCH, ALBERT REGNELL, SOPHIE ANIANSSON och THEO MALMSTEDT

Har du någonsin fuskat på ett prov?

Vad var ditt senaste fusk?

Vi har alla nog varit i en pressad situation där det känns så rätt och fel på samma gång att kliva över 
gränsen till fusk. Då ölen “råkar” vältas av vindpusten lite för länge i ölkubb. Eller efter mycket letande 
i ruffen, “råka” hitta sin golfboll och när “motherlode” skrevs in lite för många gånger på sims. Vi 
undrar därför, vad har I-arna hittat på för bus senaste månaderna?

36,2%31,9%

31,9%

Vi började med att undersöka om vår moraliska och 
etiska kompass fortfarande existerar på sektionen. 
Därför valde vi att dyka djupare in i de mörkare 
sidor av studenterna och fråga hur ofta I-arna 
har fifflat med proven.

Ja Nej

Jag utnyttjar rätten 
att inte svara

 
Troligen någon ölkubb mot någon nolla som är 
för fokuserad på sin egen prestation så de inte 
märker allt svinn jag åstadkommer Monopol Labben INDEK AK. 

Vi fick ett sjukt bra result

När jag spelar mot Ludvig i tennis 
dömer jag ut allt fast jag vet att de 
är inne. Varför? Faktiskt inte för att 
vinna, bara för att jävlas med honom.

Igår kväll när jag brottades med min lillebror höll jag på att 
bli nedbrottad efter att han kopplat mig i sitt patenterade 
hänglåsgrepp. För att undvika detta missöde kände jag mig tvungen 
att dra till med en kraftfull magspark trots att regelboken tydligt 
beskriver hur sparkar och slag av all karaktär är strikt förbjuden.

Turkisk hårtransplantation 
för skägg. (Phøs?)Ljög om hur många 

öl jag druckit innan 
förfesten
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Det är ingen tvekan om att Iare tenderar att gå långt i livet, men 
undersökningen har gjort det tydlig att detta sällan görs enligt reglerna. 
Från fusk på prov till ölkubbsfiffel på onsdagar, Iarna har inga gränser.

Hälsningar Ivent Sport.

Ivent sports slutsatser:

Hur ofta fuskar du på ölkubb?

När min stolthet 
står på spel

Alltid

Aldrig, jag är en 
hederlig ölkubbsspelare

Bara på onsdagar

En av I-sektionens paradgrenar är ölkubb och matcher går sällan lugnt 
till. Den årliga ölkubbstävlingen erbjuder vinnaren makt, ära och lycka 
i flera år framåt. Ivent Sport har dock fått in klagomål att fusk begås 
jämnt hela tiden, inte bara i turneringen, utan även i oskyldiga 
matcher mellan phaddrar och nollor. Därför har vi frågat I:aren 
om detta verkligen är sant. Svaren talar för sig själv....

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

6,4%

25,5%

51,1%

17,0%

-Vinklad studie 
- Berusad skribent

Felkällor:

-  I N K A  -

JINKAS KRISTUS  
OCH HANS LÄRLJUNGAR
Det var påsk. jINKAs Kristus och hans lärjungar hade samlats för att åtnjuta vad 
som skulle komma att bli den sista caesarsalladen innan kniven sattes i ryggen. 
Tryggade av tron på att folkets fruktade pinare, Pontius Covidus-XIX, snart skulle 
lämna sektionens folk ifred planerades det för konsultdojans storslagna återkomst till 
sektionens mark. Mitt under måltiden ställde sig dock jINKAs upp och sade:

 - En av er här kommer att förråda mig!

Förfärade av dessa ord tittade jINKAs lärljungar på varandra och undrade vem 
förrädaren kunde vara. jINKAs Kristus sade dock:

 - Mina lärjungar, frukta inte. Ty om än mitt köttsliga jag komma att dräpas 
tillfälligt må min ande leva vidare i evigheten genom de budskap ni sprider. 

För att stärka sina lärjungar sträckte sig jINKAs efter något i sin väska.

 -Ta här och ät min GOG. Ty detta kommer vara er mat genom detta. 

jINKAs lärjungar tog emot hans gratis GOG och delade den mellan sig. Säker på att 
jINKAs skulle återuppstå ännu en gång.
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-  I V E N T  N Ö J E  -

Ivents  
resa mot sanningen

2010-talet har varit ett stort årtionde för vetenskapen; 
Vi upptäckte gravitationsvågor, fotade svarta hål, 
lärde oss att klona bebisar med CRISPR, skapade 
Parisavtalet, ja listan kan göras lång. Bidraget från 
de ansvariga för dessa framgångar till mänskligheten 
är enorm och kommer för evigt vara inristade i 
kommande historieböcker. Trots detta är de föga 
hjälpsamma för oss stackars I:are som alla har 
varsin egen arsenal av problem som sakta men 
säkert, successivt och systematiskt trycker ner oss 
djupare och djupare i den svarta ocean av ångest 
som studentlivet ibland kan vara. Varje dag står vi 
inför stora frågor som hur mycket pengar som är 
rimligt att spendera på en utklädnad för en fest, 
om kosttillskottstabletter verkligen inte kan ersätta 
en balanserad kost och om nej; räknas spaghetti 
med pesto 5 gånger i veckan som balanserad kost? 
Frågorna är på tok för många och svaren är på tok 
för få. Frukta ej! Ivent ser dig, Ivent älskar dig och 
Ivent ska hjälpa dig!

2018 startades projektgruppen, på ett av Ivent nöjes 
lunchmöten, som en gång för alla skulle tackla 
problemen som hemsöker varje I:ares vardag. Vår 
ide var simpel, men effektiv; Ta reda på de största 
problemen som vi I:are står inför och rådfråga 
forskare och professorer på Lunds universitet som 
genom forskning inom sina respektive områden 
kunde förse oss med lösningar som en gång för alla 
skulle ge oss den inre frid vi förtjänar. Det gick inte 
alls så smidigt som vi hoppats.

“Konflikten gick djupare än 

någon av oss kunnat ana”
Det var tidigt uppenbart att vi tagit oss en ocean av 
vatten över huvudet. Problemen var ofantligt många 
fler än vi vågat föreställa oss och det var uppenbart 
att det fanns mäktiga aktörer som var villiga att 
gå över lik för att stoppa vårt värdefulla arbete. 
Konflikten gick djupare än någon av oss vågat ana. 
Vi förföljde spåren av våra meningsmotståndare 
systematisk och till stor framgång men avbröt vår 
jakt tvärt då de ledde till väster om järnvägsspåret 
- dit beger vi oss inte! Efter att vi lyckats avvärja 
flertalet lönnmordsförsök, lämnat familj, nära och 
kära och skapat falska identiteter kunde arbetet dra 
igång på riktigt.

av:  EDVIN GADELLI

-  I T Y P E  4 1  -

Genom användning av krypterade enkäter som 
lades ut på iseks wiki, kartlade vi problem som 
snabbt behövde lösas och smed medan järnet var 
varmt. Först ut ville sektionens medlemmar till vår 
fasa ha hjälp med att “lämna I-bubblan”. Avskyvärt 
tyckte vi, men vi hade en plikt att uppfylla och att 
ifrågasätta våra kära I:ares motiv var inte en del av 
denna plikt. Vi lyckades snabbt ta kontakt med en 
professor på LTH som vi väljer att kalla Dilfen i 
Milfen för att bevara hens identitet och därigenom 
säkerhet oskadd. Dilfen i Milfen nickar förstående 
när vi presenterar problemet för hen, ser sig omkring 
för att försäkra sig om att ingen utomstående hör oss 
och väser: “Det är en svår bedrift men alla experiment 
jag själv utfört i frågan och all erkänd facklitteratur 
pekar på en enda lösning; Engagera dig i Göteborgs 
Nation!”. Vi tackar Dilfen i Milfen för hens insats 
för sektionen och avlägsnar oss från vår hemliga 
mötesplats i ett förvirrat tillstånd. Är inte nästan 
alla I:are engagerade i GBGs? Vi skakar av oss våra 
tvivel och tar oss an nästa problem.

“ 🅱ona 🅱ecker”
Nästa problem som satte spikar i kistan för oss på I 
var vår bristande kunskap när det kommer till kultur. 
Förståeligt när all ens fritid går åt till squashstege, 
golfrundor, middagsrouletter eller  aktieanalys. Vi 
tog kontakt med en forskare inom fakulteten för 
sociologi för att en gång för alla kunna imponera på 
Lunds kulturelit. Forskaren som även här kommer 
benämnas med alias “🅱ona 🅱ecker” tjuter till av 
lycka när hon hör oss ställa frågan och börjar ivrigt 
berätta om filmen Wolf of Wall Street och serien 
Exit som enligt hennes forskning ska leda till avsevärd 
ökad förståelse för konst i alla dess former. Låter 
rimligt tycker vi och tackar henne för sin insats för 
sektionen.

Sist men absolut inte minst återstår problemet att 
87% av I:are är illa tvungna att varje månad ta pengar 
från sina sparkonton för att finansiera sin krökiga och 
sköna livsstil. Detta är inte hållbart i längden och det 
är uppenbart att vi behöver en raket som kan rycka 
oss ur den stadiga vägen mot personlig konkurs. 
Vi kontaktar universitetslektor “kycklingtanten” 
på Ekonomihögskolan och presenterar problemet 
för hen. Kycklingtanten skruvar på sig och berättar 
motvilligt om ett tips hen fått på Twitter om att 
blanka Barncancerfonden. “Ända sen covid kom har 
andelen födda barn minskat drastiskt och det är bara 
logiskt att fonden i fråga skulle följa samma kurva.” 
Vi tackar hen för sin insats för sektionen och går 
därifrån. “Buy low sell high! Peace and love!” säger 
hen och slänger upp pekfingret och långfingret i en 
avskedshälsning. Obehagligt.

Nu sitter vi i projektgruppen och sammanställer det 
sista vi kommit fram till. Det känns melankoliskt att 
projektet efter tre år nu tagit slut, men också skönt 
att vi äntligen kan återvända till våra vanliga liv och 
nära och kära. Vi har kollat på alla “soldier returns 
home”-videor vi kunnat hitta och lusläst artikeln om 
hur I:are kramas i I-type 38 och känner oss redo. 
Vi tackar er för er fortsatta tillit till oss och laddar 
inför nästa projekt som ska gynna livet för oss här 
på I-sektionen.
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Tillbakablick: 
Gasque

av:  ERIK MARFORIO & ANTON ÖREBERG

Tryckeriets
reklam
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-  I T Y P E  4 1  -

misstag
Tinder anses i studentkretsar vara nyckeln till ett bättre, mer berikande liv. Ett liv som inte kantas 
av tomhet och ensamma fredagskvällar i ett mörkt korridorsrum. Men skenet kan bedra, det har vi 
fått erfara. I detta inlägg vill vi genom att själva visa upp våra egna felsteg på denna mytomspunna 
uppvaktningsapplikation förebygga att ni läsare hamnar i liknande obehagliga och genanta situationer.

av:  JAKOB JOHANSSON & FELIX PERSSON

Det är lätt att tro Lunds sydliga geografiska läge i vårt avlånga land enbart medför 
positiva ting i form av medelhavsklimat och bara några mils bilväg till Sveriges första 
KFC-restaurang (Lockarp, 2017). Men faktum är att i ett tindersammanhang är allas våran 
hemstads placering en riskfaktor utan dess like. Det är nämligen vår närhet till det ack så 
föraktade grannland i väst som kan ställa till det rejält när man arbetar på Tinder. Följande 
tre bilder visar på skräckscenarion som kan uppstå. 

 
I dessa fall har inte ens den välansedda kompilatorn Google Translate  
en chans, det går helt enkelt inte att lista ut vad i hela världen dessa meningar 
betyder. För att undvika grannsinglarna i väst rekommenderar vi därför att 
du ställer in din tindersökradie på exakt 35 km (32 om du bor på Vildanden).

I majoriteten av fallen blir du “left on read” när du skriver att du läser Indek (“Pappa 
betalar” tycks dessvärre inte gå så bra hem i stugorna). Vi rekommenderar därför att undgå 
sanningen en smula när en tindermatch frågar vad du pluggar för något. Miljövetenskap 
och Fysioterapeut är utbildningar som historiskt sett föredragits av tinderanvändare globalt, och 
är därför heta tips från vår sida. Vem gillar inte Greta och biceps liksom?

-  I T Y P E  4 1  -

‒felsteg som kan 
ärra g för livet

Ödmjukhet varar längst. Ett av de viktigaste knepen för 
att behärska tinderappen är inte försöka vara den person 
du inte är. Ibland måste man helt enkelt våga släppa taget 
om en matchning för att kunna gå vidare i letandet. Bilden 
bredvid är ett praktexempel på denna teknik.

Den förtäckta 18-åringen. Det är allmänt 
vedertaget att man måste vara myndig för att 

få använda sig av denna dejtingapp. Dagens 
ungdomar har hursomhelst kommit på 

ett finurligt sätt att ta sig runt just detta 
problem.

De anger nämligen att de 
är 18 när de registrerar sig 
och PANG så är du på nån 

blacklist hos säpo, bara för att du blåögt trott att de var 18 i 
verkligheten. Vi rekommenderar er därför vara vaksamma efter 
denna typ av lurendrejeri!

Rakt på kritan är en allmänt 
erkänd icke-fungerande (läs 
coin-flip) approach. Folk vill ofta 

se den initiativtagande parten slå 
ett slag för att personen i fråga är 

en tindermatchning värd att dejta. 
Approachen kan liknas vid roulette 

där man satsar allt på en ruta, en så 
kallad högoddsare och från MATSTATen 

kan vi  konkludera att när antalet matchningar 
går mot oändligheten går “success-kvoten” 
jämväl neråt.

Summa summarum kan vi konstatera att ett studentliv som innefattar tindrande är ett farligt studentliv. 
Att simma till Ön-Øn dunderpackad med bakbundna ben en kall novemberdag kan kasta sig i väggen. 

Se dessa observationer och tips som en flytväst för att inte drunka i det stormiga hav vi i folkmun kallar för 
Tinder. Och viktigast av allt - Stay safe kidz.
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