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Aprilsol, vårflirtar, PH-Aina (!!), värmerekord, 
valborg och futuralkarneval! Aldrig förr har en 
vår i Lund varit så het som denna! Och hetare 
ska det bli, för i din hand håller du just nu ett 
rykande färskt nummer av I-type, denna gång 
med temat HETT!

Vi bjuder på ett tropiskt reportage från 
Helsingborgs regnskogar, en hetsig krönika om 
den ökända hetsen på I, ett glödande test av mer 
eller mindre lämpliga brännvirke, en potentiellt 
upphetsande recension av ”tantsnusk” och ett 
minst sagt kryddstarkt reportage (det handlar om 
världens (!) starkaste korv) för att bara nämna 
några. Lagom till Inuti-resan kommer här också 
en I-ares guide till Berlin, bland annat med 
komplett ordlista (”Zu mir oder zu dir?” – ”Hos 
mig eller hos dig?”). Och som vanligt så hittar ni 

också ett helt 
gäng med sexiga 
I-are i tidningen! 

Så lägg undan 
pluggböckerna, 
stäng av mobilen 
(flightmode är 
okej), sätt dig 
väl till rätta och 
unna dig en 
stunds riktigt het läsning, alldeles för dig själv!

Välkommen till ett varmt, brännande, 
högaktuellt nummer av I-type önskar den alltid 
lika passionerade redaktionen!

Puss och kram!

av chefredaktör MALIN BJÖRNEK

-  I T Y P E  2 7  -

DISCLAIMER ALLA FEL ÄR AVSIKTLIGA OCH INFO ANSVARAR EJ FÖR INSÄNT MATERIAL.
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Ett kärleksbrev och farväl

Det känns som igår, den där ljumma 
augustidagen för ett par år sedan. Dagen vi 
träffades för första gången. Jag var ung, du 
var yngre, och vildare än någon annan jag 
träffat. Kärlek vid första ögonkastet kanske 
inte är sanningen, men efter några veckor 
var förälskelsen ett faktum. Din glöd, din 
mångsidighet och din passion, jag föll pladask. 
Efter ett och ett halvt år av inledningsvis bara 
flörtande men senare även dejtande, blev det 
slutligen du och jag på riktigt. Idag delar vi 
så många varma minnen att jag inte kan hålla 
räkningen. Så många kaotiska och stökiga kvällar 
tillsammans och så många konstiga platser vi 
vaknat upp på, du och jag. 

Men tiden går och allt har sin tid. Du har ju 
aldrig varit någon som gillat att stadga dig och 
många har varit med dig innan mig. På pappret 
är det fortfarande du och jag, men jag vet att 
min tid är förbi och efter sommaren har du en 
ny romans med någon ung och fräsch. Kanske 
är det lika bra. Distansförhållanden har aldrig 
varit min grej och jag ska ju resa bort ett tag nu. 

Jag kommer aldrig att glömma dig och hoppas 
och tror att jag kommer få träffa dig senare i 
livet. Kanske nostalgiskt stå och hänga utanför 
ditt hus en sen kväll. Kanske skicka pengar till 
underhåll när jag senare i livet tjänar mer än 
CSN. Kanske sitta på din 50-årsfest, drömma 
mig tillbaks och titta på när du dansar med 
någon ny yngling som du hittat. Att säga farväl 
är väl egentligen inte helt rätt. Jag säger hellre på 
återseende. 

Tack för den finaste tiden i mitt liv! Tack för 
alla dina vänner som sedan även blivit mina! 
Och tack för att du låter mig spendera en sista 
exploderande Lunda-vår i dina armar. Jag är stolt 
över att ha känt dig och glad över de såväl tidiga 
morgonar som sena kvällar som vi spenderat 
tillsammans. I-sektionen, jag älskar dig!

  Johan Ekman

Ordförande orerar

#bortabramenhemmabra4



Kära I-sektion. 

Det är söndag, men inte vilken söndag som 
helst utan den klassiska och alldeles underbara 
söndagen efter tackresan. Det var ett trött men 
ändå ganska glatt gäng som lämnade Hörrs 
Nygård för ett par timmar sen. Det är vid sådana 
här tillfällen på sektionen då man inte kan annat 
än förundras och imponeras av alla de fantastiska 
människor som finns på I-sektionen. 

Ni har alltid det där lilla extra. Att diska efter 
100 personer är svårt, att diska efter 100 
personer utan vatten klarar bara en I-are. Att 
dricka 20 öl på en dag är svårt, att dricka 38 på 
en dag klarar bara en I-are. Man kan inte annat 
än beundra er. 

Snart är min tid som Vice Ordförande här på 
världens bästa sektion över och det är med 
en stor sorg jag lämnar er för en termin i 
Kanada till hösten. Men efter tillställningar 
som tackresan så är en sak i alla fall säker. Är 
det något man absolut inte behöver vara är det 
orolig för att lämna sektionen i nya personers 
händer. Jag är helt övertygad om att nästa läsår 
kommer bli ännu bättre, och det är med ett stort 
leende på läpparna som jag snart lämnar över 
min post som Vice Ordförande till någon av alla 
er otroliga människor på sektionen.

En vis man sa en gång till mig att känslor är 
lättare uttryckta i en dikt: 

I-sektionen, Du kära sektion 

För Dig har jag en enorm affektion 

Hos Dig blir man ej bara civilingenjör 

utan även en ledare och festarrangör 

Hos Dig hittar man vänner för livet 

Att plugga på I är givet 

Rosor är röda, violer är blå 

I-sektionen är bäst och det kan ingen ändra på! 

Tack för en fenomenal påbörjad vårtermin. Tack 
för att ni är ni, och för att ni är bäst. 

Kärlek, 

  Kajsa Alenmyr

...och vice fyller i!

#bortamatchmenhemmamatch 5



fredrik barrdahl
Inspelning av Star Wars Episode VII är äntligen 
igång! Riktigt hett att vara AD så jag får välja 
bakgrundsbild.

thomas bergsten
Att en ny säsong av Paradise Hotel är på gång. 
Riktigt hett!

johanna clarin
Tycker det ska bli riktigt hett med karnevalsvår i 
Lund. Känns som man vart i ide sen oktober. 

rebecka marklund
Hett tips: Googla sloth. I:s björn kan slänga sig 
i väggen - sengångaren är definitivt sexigast i 
djurvärlden!

malin björnek
Jag säger bara en sak. PALAZA!

redaktionen
-  I T Y P E  2 7  -

I N F O R M A T I O N S U T S K O T T E T  V T  2 0 1 4

För att sparka av temanumret passade vi på att ställa oss 
själva numrets ledande fråga. Vad är egentligen hett just nu. 
Såhär svarade Info-redaktionen.



clara lindsjö
Alla som har gått i mellanstadiet vet att det inte 
finns något hetare än köttfärsen i en nymickrad 
Gorbyspirog. 

joel oredsson
Vote for Pedro!

nicole zaborowska
Put it in Putin, youtuba det!

nathalie liljebrunn
Känner mig sjukt het just nu. 

karl hedlund
Hårspännen för männen är hett i vår. Passar extra 
bra på oss blondiner.

tone riise åberg
Ligga i min säng är hett. Jag måste verkligen byta 
ut vintertäcket och sänka elementet. 
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Nytt år, ny termin, nytt nummer av I-type och 
återigen dags för Informationsutskottet att 
något motvilligt lämna Maskinhusets skyddande 
röda tegelväggar. Den här gången skulle vi 
utsätta oss för något som väldigt få vågat sig 
på tidigare. Vi skulle lämna Lund! Biljetterna 
var bokade sedan länge, non-refundable tickets 
betydde ingen återvändo. På biljetterna gick 
att läsa From: Lund C, To: Tropikariet. Hela 
jullovet och första läsperioden hade gått åt 
till noggranna förberedelser, de alldeles för 
många och smärtsamma vaccinationerna var 
tagna, alla regnskogsrelaterade artiklar på 
Wikipedia var grundligt lästa (oroa er inte, Info 
gjorde självklart en omfattande källkritik) och 
vandringskängorna väl ingångna i Maskinhusets 
korridorer. Och plötsligt var Dagen med stort D 
kommen.

Lunds station utgjorde startlinjen för vårt 
äventyr. Avgångstavlornas många avgångar 
vittnade om innebörden i ”Lund – nära till 
kontinenten”, ett ordspråk vi hade hört, men 
aldrig tidigare förstått. Nu såg vi hur vårt tåg 
jobbade sig allt högre upp på tavlan, medan 
fjärilarna i magen flög allt fortare. Skulle vi 
någonsin få återse Lund igen?

Efter många timmars resande, flertalet byten av 
transportmedel och en del runtirrande var vi så 
äntligen framme vid vårt mål, Tropikariet, trötta 
och jetlaggade. Förutom en fuktig hetta, hälsades 
vi också välkomna av en stor surikatfamilj (som 
Timon i Timon & Pumbaa ni vet) med världens 
gulligaste ungar (kanske att det var en mindre 
när Clara gick därifrån). Vi överraskades snart 
av mörkrets intåg och slog läger i regnskogen 
enligt alla konstens (Wikipedias) regler. Den 

kommande natten skulle dock få tackresans 
få timmar av sömn att framstå som rena 
skönhetssömnen. Som nattligt sällskap hade 
vi nämligen fladdermöss, uggleapor, flygande 
hundar och flygpunkekorrar som anföll från alla 
håll och kanter.

Morgonens första solstrålar kom som en 
välsignelse! Vi lämnade regnskogen fortare än 
kvickt och fortsatte vårt äventyr. I Sydamerika 
stod vi helt plötsligt öga mot öga med världens 
giftigaste djur – pilgiftsgrodan, utan att ens ha så 
mycket som en glasruta mellan oss och döden. 
Stärkta av denna adrenalinkick var det dags att 
ta oss an Afrika och trubbnoskrokodilen, som 
kändes som en barnlek i jämförelse. Men Infos 
favorit blev utan tvekan Madagaskar! Inte bara 
för filmens skull (fem av fem toasters) utan också 
för de sällskapliga, supersöta, studsiga lemurerna! 
Alla i Info blev handlöst förälskade, men tyvärr 
fick en lemur inte plats i våra ryggsäckar (till 
skillnad från en surikatbebis), och det var med 
tårar i ögonen vi vinkade hejdå.

Innan det var dags att påbörja den lååånga resan 
hem till Lund och Maskinhuset hann vi också 
med att gosa med flerameterlånga ormar, mata 
revhajar, och vinka till Nemo(s) och Doris(ar). 
Hemresan gick via Thailand, där vi passade 
på att fylla upp med lite ”all-you-can-eat”-
lunchbuffé (yes, det ingick påtår) och smälta 
de senaste dagarnas alla intryck. Måhända att 
Maskinhuset inte är lika tropiskt i jämförelse, 
men adrenalinkicken man får när man hittar ett 
ledigt grupprum i tentaperioden eller de enstaka 
mötena med andra teknologarter räcker gott och 
väl för oss i Info.

av Malin Björnek

reportage

Info I

Djungeln
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Tryckeriets 
reklam
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Någonting som var väldigt hett sommaren 2011 
var den mytomspunna korven som såldes i en 
korvmoj i Gamla Stan i Stockholm. Med en 
tillägnad flashback-tråd på heta ämnen, samt en 
youtube-video där denna mystiska korv förtärdes 
av Färjan-Håkan, blev fler och fler intresserade 
av att få sig ett smakprov.

Vad är det då för speciellt med den här wurren? 
Jo, enligt (den minst sagt otrevliga) korvgubben 
är det tydligen världens starkaste korv. Hur 
stark är den då? Den mäter cirka två miljoner 
på scoville-skalan, som är en enhet för upplevd 
hetta i mat, vilket ungefär ska motsvara styrkan i 
pepparspray.

Okej, så den här korven som alla pratat om är 
alltså en korv med pepparspray-smak. Det låter 
ju alldeles underbart. Eftersom vi i Info alltid 
hänger med i svängarna bestämde vi oss för att 
skicka en representant två och ett halvt år efter 
dess hype för att testa den. Känsliga läsare varnas 
då beskrivningen av upplevelsen från stund till 
stund kan bli riktigt otäck.

Det börjar med att jag förbereder mig mentalt 
med ett par bira på en sylta i anslutning till 
korvmojen. Jag är verkligen inget fan av stark 
mat i allmänhet, varför jag gång på gång frågar 
mig själv varför jag utsätter mig för detta. Det 
som lockar som mest är dock utmaningen att äta 
upp den på fem minuter utan att spilla, dricka 

av Thomas Bergsten

Jag åt världens
starkaste korv

-  I T Y P E  2 7  -
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-  R E P O R T A G E  -

låter en milkshake på McDonald’s som en 
ypperlig idé. Vandringen på cirka 300 meter 
till Slussen ska dock visa sig vara värre än 
Frodos vandring genom Mordor. Efter bara ett 
par steg känns det som att en brinnande alien 
kläcks inuti min mage och försöker riva sig ut. 
Sakta men säkert tar jag mig över Skeppsbron 
med många vilopauser. Väl över bron får den 
brinnande massan i min magsäck för sig att 
lämna mig tillbaka genom samma väg som 
den kom. Helt plötsligt ligger den utspridd på 
trottoaren och jag får tillbaka tillräckligt med 
kraft till att (med nöd och näppe) krypa den 
sista biten in till McDonald’s där jag dränker 
mitt ansikte i milkshake.

eller spy. Klarar man detta är priset en T-shirt 
som för all framtid ska bevisa att man har klarat 
av det. Det är drömmen om att stolt få bära runt 
denna tisha som håller hoppet uppe för mig.

Lite salongsberusad rör jag mig mot korvståndet. 
Väl där får jag punga ut med en hundring samt 
skriva på ett kontrakt som avsäger korvgubben 
allt ansvar ifall något skulle hända. Jag skriver på 
lite halvt motvilligt och ett par minuter senare 
står jag där med en pepparspray-korv i handen 
och en timer som tickar ner från fem minuter. 
Efter ett par tuggor har jag fortfarande inte 
börjat känna något mer än den styrkan som 
finns i vanlig stark mat och jag får några svaga 
förhoppningar om att korven kanske inte är så 
farlig trots allt. Dessa förhoppningar ska dock 
snart visa sig vara helt förgäves.

Det är svårt att finna ord att beskriva de 
blandade känslor som jag upplevde under 
tävlingens resterande minuter. Det här är det 
starkaste jag någonsin ätit och det enda jag 
vill göra i detta ögonblick är att lägga mig 
i fosterställning och gråta. Jag lyckas dock 
undermedvetet övertyga mig själv att det inte 
kommer att bli starkare för att jag äter mer. Med 
den insikten demolerar jag resten av wurren och 
står helt plötsligt med en T-shirt i handen, samt 
får reda på att jag är nummer 191 att klara av 
denna utmaning.

Vid det här laget tror jag att det värsta är över 
och ser fram emot att åka hem och sova. Det 
bränner som in i norden i munnen och därför 
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I i ALPERNA
av Tone Riise Åberg

VMI alperna. Med ett sådant fantastiskt fyndigt 
namn kunde ju resan inte bli annat än bra. En 
busslast fylld till bredden med alltid lika taggade 
medlemmar ur I-13 samt några tappra själar 
från I-12 begav sig i början av januari ned mot 
Val Thorens för en vecka fylld av skidåkning, 
afterski, klubbande och väldigt myctket varm 
choklad med Minttu. Efter en lagom härlig 
försening på blygsamma sju timmar anlände 
så busslasten med de fortfarande taggade, men 
något tärda, I-arna. Det var dags att visa att I-sek 
var festelit. Så fort vi lyckats få ut våra nycklar 
vill säga…

Det var en bra start på veckan med fint väder 
och fulsittning. Efter en dag i soliga backar 
begav vi oss på sittning med V-arna. Temat för 
kvällen var sektionsbokstaven, och jag kan med 
stolthet rapportera att I-arna kollektivt låtit 
kreativiteten falla på och hade relativt ambitiösa 
utklädnader medan många V-are verkade vara 
utklädda till ”vanlig”. Men stämningen var 
lika hög som alkoholnivån. Det faktum att det 
ingick en flaska vin per person i sittningspriset 
i kombination med V-arnas utpräglade lambo-
kultur gör att mer knappast bör eller kan sägas 
om den kvällen.

Under veckan kastade vi oss in i dimman 
både i backen och på kvällstid. En resa till Val 
Thorens hade ju dock inte varit komplett utan 
åtminstone ett besök på legendariska after-
ski-stället La Folie Douce. Tyvärr gäller ju inte 
nationspriser i resten av världen, och särskilt 
inte på heta after-ski-ställen i Frankrike, så 
därför konsumerades en och annan enhet i 
backen innan vi nöjda och glada gick in. Ett 
besök på Folie Douce är inte komplett utan att 
man dansat loss i pjäxor på ett av borden. Jag 
själv hamnade på ett bord mer packat än en 
phadder på tackfest. Sedan följde ännu en av de 

upplevelser man absolut inte får missa i Valle 
T, nämligen att med risk för liv och lem ta sig 
ner för backen från LFD. Uppåkt, fullt med 
fulla britter och dålig sikt, ja det var kort sagt en 
överjävlig backe, och jag har aldrig varit så glad 
över en funnen genväg.

I-sek hamnade tyvärr lite i onåd hos både 
hotellvaktmästare och Rollin’ Snow-jobbare. 
Tydligen var våra förfester inte uppskattade, trots 
att vi för det mesta höll oss inom gränserna för 

hur många man fick vara på rummet och tiderna 
för när tystnad skulle råda. Att det på tredje 
våningen verkade rökas både det ena och andra 
av ett gäng glada fransoser verkade dock inte 
vara ett problem för ledningen. Men vi valde 
inte thug-livet, thug-livet valde oss, och en episk 
rap-battle genomfördes av Boom-Bam Mack och 
Swag Motherfuckin’ Swant med en entusiastisk 
publik på ett av rummen. Tyvärr stoppades 
festligheterna precis när juryn skulle överlägga av 
en mindre glad Rollin’ Snow arbetare.

Vi lämnade Val Thorens nöjda, glada och 
något schletna. Relationen med Rollin’ Snow 
var lika isig som de pajer vi blivit serverade 
på picknicken vi betalat 18(!) euro för. Men 
på bussresan hem var vi vid gott mod. Under 
veckan hade vi fått fin skidåkning, lärt känna 
varandra bättre, konsumerat måttliga mängder 
alkohol, socialiserat med lokalbefolkningen och 
haft väldigt mycket gött häng. Om det var VM i 
alperna tror jag att vi vann.

 en episk rap-battle  
 genomfördes av Boom-
Bam Mack och Swag Mother-
fuckin’ Swant“

MODE
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I i ALPERNA
MODE

Denna stiliga herre sätter allas hjärtan i brand. 
Dock har han ingen hjälm. Det är dåligt.
 

En foxy outfit är alltid lika het.

En ren, en giraff och en tiger. Tre olika djur som inte har med varandra att göra.  
Tidelag har aldrig varit mer frestande.

-  R E P O R T A G E  -
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Det hela hade börjat med ett tvistemål - på 
en fest - och det hela slutade nästan i 

handgemäng. Frågan var om helvetet, alltså inte 
det påhittade utan det som finns i verkligheten 
- är varmt eller kallt? “När helvetet fryser till is” 
lyder ju uttrycket som syftar på något som aldrig 
lär kunna inträffa, men jag har ju verkligen koll 
på Dante Alighieri’s Den Gudomliga Komedin 
och försöker på ett inte alls krystat sätt framhäva 
att i hans berättelse är Inferno iskallt. Faktum 
är att både extrem kyla och värme kan leda till 
blåsor och men för livet, och få personer har 
återvänt från helvetet och på ett tillfredsställande 
sätt kunnat återge vad som åsamkat dem deras 
skador. Tanken gav oss ögonblickligen kalla 
kårar. Tänk om vi aldrig mer skulle kunna tala 
klarspråk 

med någon. Vi förstod dock snart att vi inte 
kunde låta vår vilda föreställningsförmåga 
skrämma slag på vårt omdöme. Vi är bättre 
än så. Vi må vara hobby-journalister, men 
kommer förmodligen inte att ta anställning hos 
Aftonbladet inom någon snar framtid. Därmed 
behöver vi inte rädas att förarga några framtida 
arbetsgivare. Dessutom är det förmodligen 
en stor del läsare som redan undrat vad de 
egentligen läser och förbryllat lagt av. Trots att 
vi som sagt var på fest lyckades vi smida ihop en 
briljant plan...

Dagen därpå skred vi till verket. Genom 
att plantera några falska artiklar (vilket 

ju är vår primärkompetens) med hjälp av en 
mullvad på en närbelägen nation skulle vi kunna 

av Fredrik Barrdahl

ETT SAMTAL 
MED SATAN



undanröja alla eventuella misstankar. Att börja 
gräva i maskinparken var därför till stor del lika 
lätt som en plätt. Vi grävde djupt, likt dvärgarna 
i Moria - än en gång alltså det som finns på 
riktigt. Vad fanns egentligen att väcka under 
M-husets dunkla gångar? Gropen var snart 
djup nog att bottnen knappt gick att förnimma 
ens med ekolod. Inte för att vi hade något att 
egentligen testa med.

Plötsligt var det februari och hålet Hålet var 
äntligen bottenlöst. Det är en hyperbol. Till 

slut skulle vi kunna börja vår marsch till helvetet 
- det fanns bara ett problem. Skulle vi verkligen 
kunna börja vår marsch till helvetet? Låt mig 
ställa en aningen mer ledande fråga. Hur ska 
man egentligen kunna vandra ner för ett hål? Vi 
insåg att vi var tvungna att tänka om och började 
omedelbart bygga upp en stadig anordning för 
att kunna hissa ner oss mot jordens innandöme. 
Tyvärr krävde detta rätt sorts bygglov och medan 
regnet öste ner utomhus passerade även februari 
förbi.

Mars månad var alltså ovan oss med ett 
nafs men även vårt projekt nådde ett 

nytt varv. Bygglovsansökningen var skickad - 
rätt blankett med i stort sett korrekta ritningar 
och till rätt kommun därtill. Orimligt nog 
hade den blivit godkänd på nolltid, varpå vi 
kunnat gjuta en kraftig betongbas som borrats 
fast i berggrunden på vilken hissanordningen 
monterats och på grund av andra märkliga 
regleringar handikappsanpassats. Det var dags. 
Dags att sväljas hela. Relativt sakta hissades 
vi ner i avgrunden vi skapat. Sakta nog att bli 
hungriga på vägen ner. “Fan”, tänkte vi…

Ett rimligt antal timmar senare nådde vi 
botten, en mycket djupare botten än den vi 

själv grävt. Mystiskt. Det enda ljuset kom från 

en ensam fackla som darrande hängde ovanför 
den sanka jorden. Det var i övrigt mörkt. Utöver 
det var det inget vidare lätt att ge ett avgörande 
utlåtande om frågan vi var där för att besvara, 
för vi hade alldeles olika mängd kläder på oss 
och kom därmed inte överens om någonting. 
Kisande stirrade vi istället ut mot tomheten 
men fann inte mycket att vila ögonen på mer 
än en gammal rostig dryckesautomat. Den 
verkade inte vilja stå rakt upp eller ge oss några 
förhoppningar om att vi kommit rätt, eller ens 
bjuda på en burk, men facklan visade istället 
vägen framåt uppå en rustik gammal ekdörr. 
Den var lyckligtvis för gammal för att vara låst 
och bortom den vilade dalande tunnlar, vars 
lutning skulle bli en stor hjälp på traven.

Okej, det hände egentligen en hel del på 
vägen ändå, men det här var ett sådant 

ypperligt tillfälle att av dramaturgiska skäl hoppa 
över några avsnitt. Annars skulle jag typ behövt 
byta namn på reportaget till “Att ta sig vatten 
över huvudet” vilket ju inte skulle passa numrets 
tema. Att skriva en lång, suggestivW novell med 
överdrivet detaljerade miljöbeskrivningar, utan 
dialog och en i stort sett obegriplig plotline 
passar kanske inte i en lättläst studentblaska. 
Man måste ju tänka på sin målgrupp. Så det 
kanske är lika bra om vi utgår från att det 
hål som nu uppstår i berättelsen gör det av 
förklarliga skäl. Det gick ju så bra med det andra 
hålet i berättelsen, hålet Hålet. Jag har inte hört 
någon ifrågasätta det. Så helt plötsligt, lika 
plötsligt som det hålet uppstod, eller det andra 
hålet uppstod, stod vi framför Satan, för att 
äntligen få ställa vår fråga.

- Hej, Satan. Vi skulle bara vilja ställa en fråga. 
- Vilka i helvete tror ni att ni är?!

Vi fick tyvärr inget bättre svar än så.

av Fredrik Barrdahl

-  R E P O R T A G E  -
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Spice up your life
av Malin Björnek

bokstavl igen

Spice Girls – en av nittiotalets största (om 
inte den största) popgrupper med över 80 
miljoner sålda skivor världen över. För oss 
nittiotalister är detta en av popgrupperna 
som ligger oss allra varmast om hjärtat.

Säkert har de flesta av oss deras debutskiva Spice 
(1996) eller kanske uppföljaren Spiceworld 
(1997) liggandes hemma i någon byrålåda, 
bredvid Hits For Kids 4 och Eva & Adam 
Klassfesten! Vem har inte dansat till Wannabe 
på lågstadiediscot eller bråkat med bästa 

kompisen om vem som är favoriten i Spice 
Girls? Spice Girls är och förblir soundtracket till 
vår barndom (och även till dagens förfester, till 
somligas förskräckelse).

Men, Posh, Ginger, Baby, Scary och Sporty 
Spice har inte bara gett oss oförglömliga 
barndomsminnen, klassiska låtar och mottot 
”Girl Power”! Tack vare giriga managers, 
fanatiska fans och ett konsumtionssamhälle av 
rang har Spice Girls även skänkt eftervärlden 
mängder av funktionella produkter och utsökta 
livsmedel, eller vad sägs om:

Bilderna är hämtade från Infos privata samling. Vi i Info vill rikta ett stort och innerligt tack till Spice Girls 
för att de gav oss alla dessa prylar som lyser upp vår ibland så gråa vardag!

ChipsSlips

Väska Glas choklad

Halsband

-  I T Y P E  2 7  -
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Visste du att...
# Gruppen sattes ihop av musikindustrin som ett svar till den tidens alla pojkband. 400 tjejer 
gick på auditions, och sedan valdes fem utav dem ut till att bilda Spice Girls?

# Tjejgruppen först gick under namnet Touch och sedan enbart Spice för att till sist bli Spice 
Girls?

# Geris berömda Union Jack klänning såldes för 41 230 brittiska pund (ca 470 000 SEK) år 
1998, och innehar Guinness världsrekord som det dyraste popstjärne-plagg som någonsin 
sålts på en aktion?
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Eld är ju riktigt hett. Alla har vi en liten pyroman inom oss och många har nog undrat hur 
olika saker brinner. Vi i Info har därmed tagit initiativet att prova ett antal olika artiklar 

som vi eldat upp, med väldigt olika resultat.

Ryktet går att detta svarta klädesplagg ska vara 
omöjligt att elda upp. ”Challenge accepted” var 
vår tanke direkt. Det skulle dock visa sig vara 
ännu svårare att få tag på ens en liten bit av 
ouverallen, vilket nog många har fått erfara under 
det årliga utediscot. Till slut gav vi upp och köpte 
en egen av V-sektionen för ockerpris. Vi kunde då 
konstatera att ouverallen, trots allt, inte gick att 
elda upp.

Brandingenjörernas ouverall

Kurslitteratur är något som nog många velat 
bränna upp under eller direkt efter tentaperioden. 
Denna bok är till kursen Miljösystemanalys: 
Management för en hållbar utveckling. Dess 
sidor av ekologiskt papper brann ytterst rent utan 
några former av miljögifter och med en minimal 
miljöpåverkan.

Miljömanagement (2012) 
av Jonas Ammenberg

av Thomas Bergsten

VAD BRINNER BÄST?

info testar
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VAD BRINNER BÄST?

Brann inte särskilt bra… eller inte alls. Vid 
upphettning började det av någon konstig 

anledning bubbla istället för att brinna.

Vatten

Det optimala vapnet när man ska döda 
en spindel är självfallet spraydeodorant 
tillsammans med en tändare. Med denna 
MacGyver-eldkastare slipper man all form av 
närkontakt med småkryp som tagit sig in i sin 
bostad. Nackdelen är dock att man doftar som 
en högstadie-täbb resten av dagen.

AXE spraydeoderant

Vinnaren av uppeldningstestet var onekligen 
tändstickan. Detta då den brann upp innan vi 
ens hade inlett testet.

Tändstickan

Alla som någon gång har mikrat sin mat i 
mattehuset kan nog gissa vad som hände i 

detta test. Resultatet blev en pöl av smält plast 
blandat med förkolnad pasta och ketchup. Om 

man vid lunchtid råkar befinna sig långt ifrån en 
mikrovågsugn rekommenderar vi inte att värma 

matlådan över öppen eld.

IKEA-matlådan

-  R E P O R T A G E  -
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I N F O R M A T I O N S U T S K O T T E T  V T  2 0 1 4

Info planerar nya I-type och du har lovat att 
bidra med en artikel. Vad skriver du om?
b) En djupdykande artikel om Ginzburg-Lan-
daufunktionalen och dess teori för supraledare i 
magnetfält.
a) En guide i hur du bäst undviker småprat och 
mingel.
c) Det mest intressanta som finns, nämligen om 
dig själv. Du bifogar två högupplösta bilder på 
dig, en till framsidan och en som mittuppslags-
poster.
d) Du copy pastear ett ganska roligt inlägg från 
flashback. Herregud, vem ska upptäcka det?

Du är på fest och en godtycklig snygg per-
son kommer fram till dig och raggar sten-
hårt. Hur reagerar du?
b) Eftersom du prioriterar studier och inte har 
tid för kärlekstjafs eller partner ursäktar du dig 
snabbt och smiter därifrån.
a) Tittar granskande på personen i fråga i någon 
sekund, tar sen upp mobilen och fortsätter spela 
flappy bird.
c) Får ett enormt lyckorus av all uppmärksamhet, 
och passar på att vara extra fantastisk, om det 
nu går, för att eventuellt locka till dig fler speku-
lanter.
d) Du småsnackar oengagerat med personen i 
några minuter tills hen ger upp.
 

Vad har du på dig på ovan nämnda fest?
d) Vad som än låg på golvet när du kom ut ur 
duschen.
b) Spelar det egentligen någon roll? Du är ju ändå 
bara där för de intellektuella samtalen i rökrutan.
a) Något som gör dig svart och svår.
c) Paljetter, neon och blinkande lampor. Du ska 
vara omöjlig att missa!

Hur ser din bostadssituation ut?
a) En egen lägenhet, där får du vara i fred.
d) Har inte orkat fixa, du sover fortfarande på sof-
fan hos din temaphadder.
b) På det perfekt avvägda avståndet mellan LTH, 
Gerda och UB. Ingen pluggtid får gå till spillo!
c) I 14-mannakorre, där så många som möjligt 
kan uppleva hur underbar du är.

Det är ditt första år på LTH och du ska välja 
nation. Vilken väljer du?
b) VG:s för du har hört att det finns ett bibliotek 
där.
d) Lunds, för det väljer alla dina kompisar.
c) Den nation som ger dig den snabbaste vägen 
till quratelet #cred
a) Typ Blekingska, eller någonstans där du kan 
vara rätt anonym.

 

TEST
Vilken hätta är du?

Genom sekler har den varit ett av dammodets mest 
inspirerande inslag med en given plats i varje kvinnas 
garderob. Den har haft alla möjliga former och färger, 

men aldrig har vi fått svar på det vi alla egentligen un-
drar förrän nu – Vilken damhatt är du?

av Clara Lindsjö



Mest a – Du är Garbo-hatten!
Du tycker inte om det här med att umgås och gör ditt 
bästa för att undvika allt slags obekvämt småsnackande. 
Människor är i allmänhet bara bökiga och ska hålla på 
och ha åsikter om vad man ska se för film och val av 
dipsås. Som Greta Garbo en gång sa ”lämna mig i fred för 
i h*lvete”. Även kallad Fuck off-hatten.

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

Du ska på sektionssittning och ska köpa 
bordsdams/-herrespresent. Vad tar du med 
dig?
c) En signerad bild på dig själv.
d) Två cigg och en gammal Snickers du hittade i 
jackfickan.
a) Ett magasin som du hoppas ska uppta din 
bordspartners uppmärksamhet under kvällen.
b) En pocketupplaga av Från Hajen till Söder-
manland. Svenska ubåtar under 100 år som 
ni förhoppningsvis kan börja diskutera under 
huvudrätten.

Vilken blomma tilltalar dig mest?
d) Maskros
c) Solros
a) Kaktus
b) Geranium sylvaticum

Mest c – Du är Tremastad brigg 
med ädelstenar-hatten!
Uppmärksamhet är ditt bränsle, och du försöker få så mycket 
som möjligt av din omgivning när du inte bloggar, tänker på hur 
bra du är eller terroriserar dina snapchatkontakter med selfies. 
Du är inte festens centrum, du ÄR festen.  Du tycker synd om 
alla miljarder människor som inte träffat dig än, du är ju helt 
fantastisk! Även kallad Vill-du-se-en-stjärna,se-på-mig!-hatten.

Mest d – Du är Turbanen!
Liksom turbanen är du rätt okomplicerad och bryr dig inte så 
mycket. Du tar dagen som den kommer utan större bekymmer 
eller besvär. Du vet inte ens vad ordet engagemang betyder, och 
orkar inte slå upp det heller. Det här med att fixa saker lämnar du 
åt andra. Även kallad Slacker-hatten.

Mest b – Du är College-modellen!
Du är egentligen mest intresserad av dina böcker och 
studieresultat. Det finns inget mer intressant än formelsamlingar, 
funktionsanalys och din frimärkssamling. Varför ska man lägga ner 
tid på att lära känna människor när det är så stor chans att de är 
mindre intelligenta än dig? Du väntar fortfarande på din inbjudan 
från Mensa. Även kallad Nörd-hatten.
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I en tid då Fifty Shades of Grey är världens 
mest sålda bok känns det givet vilken den 
stora nya trenden kommer bli. Läder? Piskor? 
Extrem klängighet och stalkertendenser? Nej, 
såklart tantsnusket! Hetare än hett, sexigare 
än nätstrumbyxor och lika läsvärt som Kafka. 
Eller…? 

För Infos räkning har jag läst den rafflande romantiska 
romanen Lord Montagues Älskarinna. Lord Giles 
Montague återvänder  efter en tid som player i societeten 
i London till sitt gods, vilket gör prästdottern Lily 
Seagroves enormt förbistrad. Hon tycker inte om honom, 
och han tycker inte om henne, men en viss attraktion 
finns… Spänningen är olidlig. Vem kan ens ana vad som 
ska hända?

Boken är lite som Stolthet och fördom, fast helt utan 
litterära kvaliteter eller bra historia.  Men visst hettar 
det till mellan de två huvudpersonerna. Framför allt i 
natursköna miljöer, och det blir ibland oväntat explicit. 
Det tar dock ca 100 sidor innan det händer något, och 
i en bok på 300 sidor är ju det en del… Under tiden är 
det väldigt mycket trånande blickar och Lily säger vettiga 
saker som ”Kära nån!” (sid. 58). Kvinnan bakom boken 
heter Carole Mortimer (obs, kan vara ett pseudonym) och är alltså den som så att 
säga ”puts the skog in älskog”, och hon har skrivit en hel miniserie om släkten 
Montagues. De verkar tyvärr inte gå att hitta på förlagets svenska hemsida, men 
jag gissar att de handlar om bröderna Montagues vilda eskapader, skandaler och 
oäkta barn som dyker lite här och var.

Tantsnusk visade sig vara som tikka masala, oväntat hett men framför allt rätt 
smörigt. Det känns både betryggande och bekymrande att veta att pensionärslivet 
har mer att erbjuda än bridgekvällar och sherry.  För den som vill förkovra sig 
ytterligare i ämnet kan nämnas att läkarromaner är en egen genre. Jag kan inte 
lova att de är lika heta som den historiska genren som Lord Montagues Älskarinna 
tillhör, men namnet bådar ju gott. Få saker är väl så sexiga som hårnät och 
handdesinfektion och sånna där blå tossor man har på fötterna…? Ja, tantsnusket 
är sannerligen trenden som bara väntar på att slå. Och väntar…

Recension
Lord Montagues älskarinna
av Tone Riise Åberg

-  I T Y P E  2 7  -
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Info tar  tempen
av Rebecca Marklund

Infos utsända har tagit tempen på vår samtid och undersökt 
 vad som är hett och vad som är hopplöst pissljummet.

Solen – Ganska het, har vi 
hört.

Karnevalen – Detta 
efterlängtade spektakel som 
alla ser fram emot men som 
ingen vet 
vad det egentligen är. 

Moder Theresa – Ständigt i 
hetluften! Alltid nytt skvaller 

runt denna skandalomsusade 
kvinna. En rykande het kopp kaffe från 

studiecentrum.

Matlådan man micrat i tusen 
år, gått och satt sig med, och 

sen inser man att den ändå 
inte är varm – jävla skit.

Samma kopp kaffe 3 timmar 
senare, bortglömd och 
oälskad.

Bristen på studieplatser i 
tentatider – Definitionen av 

hopplöst pissljummet.

En rumstempererad sten – Om 
du bott under den här kanske 
du lyckats missa att det är 
karneval i år.

En kall öl i en bastu – 
Fortfarande kall, och det är det 

som är det fina.

Sjøn Sjøn efter St Patrick’s 
Day-sittningen – Inte ens en 
F-are skulle väl vilja ockupera 
øn Øn vid den här tiden på 
året..? (All heder åt Christofer 
Sjögren, I-13, som trotsade 
kylan och badade).

Din alla hjärtans dag-dejt– Vi 
vet nog båda vem som åt Ben 

& Jerry’s och såg på Bridget 
Jones (Obs! Info förnekar att 
det skulle ha hänt någon av 

oss). 
Möglig ciabatta i 
mötesrummets frys – Kallt, 
både bildligt och bokstavligt.-273,15 grader Celsius– Det är 

ganska kallt. Har vi hört.

-  I N F O  T E S T A R  -
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Klockan är 06.07 going on 08 den 14 
april 2014. Platsen är Berlin. Tre I-are, tre 
människoöden, tre sidor av samma stad.

Klockan ringde sex prick prick och I-are 
nummer ett står i duschen på Pangea Peoples 
Hostel, vår trygga hamn i metropolen som aldrig 
sover. Hen ler förväntansfullt åt tanken på den 
dag som väntar. En guidad visning av det ståtliga 
Brandenburger Tor mitt på Pariser Platz, följt 
av en gastronomisk fest bestående av Eisbein 
mit Sauerkraut. När turistandet av Pergamon 
Museum och Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirsche 
tar ut sin rätt, kan en Apfelstrudel avnjutas på 
ett gemytligt café vid Unter den Linden. Utanför 
Berlins anrika zoo utlyses en tyst minut för 

Knut, djurparkens, och kanske världens mest 
älskade isbjörn (RIP K-Bärchen). Berlin är lika 
fullproppat med kulturella sevärdheter, som 
E-husets tysta sal är av I-are under tentaperiod.  

I en helt annan del av Berlin är de första 
solstrålarna som smeker hustaken lika gyllene 
som den currywurst (rekommenderad av 9/10 
källarmästerister) vår andra I-are inmundigar. 
De senaste 12 timmarna har varit en enda lång, 
episk pubrunda fylld av bier, beer och öl. Jakten 
på den bästa ölen har drivit I-aren till både 
Kreuzbergs bakgator och Prenzlauer Berg. Med 
billig taxi och tunnelbana är det lätt att utforska 
staden. Att I-aren ännu inte förlorat sin iPhone 
firas med en kall Paulaner.

av Anna Klackenberg & Rebecka Marklund

SIND SIE HEUTE GETAGGT?

info tipsar
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SIND SIE HEUTE GETAGGT?

Med sotiga ögon tunga av kajal och naglarna 
i skrikande orange står vår tredje I-are i en lång 
kö utanför ett gammalt värmekraftverk. Skjortan 
och hårvaxet lämnades hemma innan en kväll av 
techno och bas i Friedrichshain tog sin början. 
Från att ha varit en enad grupp glada teknologer 
på klubben Zur Wilden Renate fann sig I-aren 
plötsligt ensam med en grupp berlinare, bland 
dem Günther, 28, dokumentärfilmare med 
bakgrund inom modern dans. Efter en tur i 
bollhavet på Renate tog I-aren och Günther en 
sista shot Jäger. Med den sött kryddiga smaken 
fortfarande på tungan deklarerade Günther att 
förfesten var över. Nu fanns det bara ett ställe 
som gällde: BERGHAIN. 

Och där stod de, I-aren och Günther, snart 
framme vid vakten med det tatuerade ansiktet. 
Vakten synade dem noga, nickade igenkännande 
mot Günther men tvekade lite när han såg 
I-aren. Günther lade en arm kring I-arens axlar, 
blinkade mot vakten och plötsligt var dörren 
öppen. I-aren hade upptäckt en ny del av det 
mörka och mytomspunna Berlin.

Tysklands huvudstad är en metropol utan 
geschwindigkeitsbegrenzung. Den bjuder på 
mångfald och variation och är vår att upptäcka. 
Återstår bara för oss att säga: Ja wir sind heute 
wirklich verdammt getaggt!

/Klacken och Rebz

Stilvolle Lederhosen! - Snygga läderbyxor!
Zu mir oder zu dir? - Mitt ställe eller ditt?

Möchtest du auf einen Kaffee hereinkommen? - Vill du komma in på en kopp kaffe?
Möchtest du auf einen Tee hereinkommen? - Vill du komma in på en kopp te?

Möchtest du auf ein Glas Alkohol hereinkommen? - Vill du komma in på ett glas alkohol?
Hast Günther ein Kondom? - Har Günther en kondom?

Härter - Hårdare (t.ex. om berggrund)

Snacka tugget i B-town
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HETA GREJER
varning för

Lys upp 
tillvaron 
med något 
hett

Skydda dig 
från hetta
Grytlapp från Hemtex, 39 kr.

För Heta 
stunder

Kondomer från 
Apoteket, 59 kr.

Värmeljus från 
IKEA, 23 kr.

av Clara Lindsjö

-  I T Y P E  2 7  -
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-  I N F O  T I P S A R  -

HETA GREJER

Vad hette 
du nu 
igen...?

När det 
blivit på 
tok för 
hett

Hur het 
kan Man 
bli? Kalsong från KappAhl, 

99 kr.

H-vete 
vad 

hett!
Tabasco från 

ICA, 39 kr.
Brandfilt från 
IKEA, 79 kr.

Anteckningsblock från Jula, 10 kr.



Många har skrivit in till Ivents Hörna och 
frågat vad som hänt med Mattias Hamberg, 
vinnaren av en kaffemaskin i I-sektionens 
prestigefyllda Nintendotunering. Vi 
bestämde oss för att ta reda på det genom 
ett besök hemma hos tv-spelsmästaren.

En dryg månad har passerat sedan segern var 
ett faktum och Mattias fick motta en Nespresso 
D110. Det är en pikant doftt som slår emot 
oss när vi välkomnas in i korridorsrummet 
av ett par rödsprängda ögon. “Det är Ebene, 
fick just hem några kapslar från Etiopien” 
säger han entusiastiskt. I mitten av rummet 
brygger maskinen för fullt. Den kanske skulle 
kallas NES-presso föreslår vi skämtsamt, men 
Nintendoreferensen verkar inte gå fram. “Det är 
en Nespresso D110” påpekar Mattias allvarligt.

Vi frågar honom om han har några planer på 
att ställa upp i fler tv-spelsturneringar, “Inte 
fan vet jag” blir svaret och samtalet leds snabbt 
in på något annat. Han går otåligt fram och 

tillbaka i rummet medan han radar upp alla 
kaffemaskinens egenskaper. “I fredags installerade 
jag Bluetooth på min Nespresso D110, så jag får 
in all information rätt in i datorn”. En snabbkoll 
på statistiken visar att han denna dag druckit 
14 koppar. Vi frågar om det verkligen stämmer, 
men avbryts med att han erbjuder oss en kopp 

rykande Copaiba. “Det är Fair Trade, man 
vill ju hjälpa till” säger han och sveper sen 
tvångsmässigt en dubbel espresso. “Påtår” väser 
han varpå han skakande seglar ihop på golvet.

I ett par minuter är Mattias okontaktbar och vi 
passar på att kika runt i det spartanskt inredda 
rummet. 

LIVET EFTER
Nintendo

“Det här citatet 
är fabricerat”

utskotten
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Det finns inte många spår av att det är en 
Nintendoentusiast som bor här, men långt in i 
garderoben under några ihopskrynklade Super 
Mario-affischer hittar vi ett dammigt Nintendo 
64. När Mattias vaknar till frågar vi honom om 
han har lust koppla in konsolen och visa sina 
mytomspunna tv-spelstalanger för oss. Han blir 
upprörd när han ser vad vi har plockat fram 
och förklarar att han inte vill ha något med det 
förflutna att göra. 

I ett sista försök att rädda intervjun frågar vi 
Mattias vilken Nintendokaraktär han ser sig 
själv som. Det tycks vara droppen som får 
espressokoppen att rinna över. I ett plötsligt 
ursinne bokstavligen kastar Hamberg ut oss 
från sitt rum. Innan dörren stängs hör vi hur 
Nespresso D110 brummar igång följt av ett 

njutfyllt hummande. På vägen hemåt kan vi inte 
låta bli att fråga oss vad som hänt med den unge 
man som för bara några veckor sen levde ett 
sorglöst, koffeinfritt liv.

-  U T S K O T T E N  -

#gammalärung

 

Nespresso D110

Typ Helautomatisk

Bryggstorlek 
Espresso/Lungo 

Tryck 19 Bar

Effekt 1260W

Vattentank 1 liter

Vikt 3,4 kg

Tillägg 
Bluetooth 
CD-brännare

tre snabba med  Mattias Hamberg

Förebild
George Clooney

Favoritidrottsman
Roberto Luongo

Smultronställe
59°20′10.2′N 
W18°4′18.7″Ö 
(Red. anm. Nespresso-
butiken på Kungs-
gatan i Stockholm).
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Är det viktigt med 

bra betyg?

Ja!
Nej!

Vad gör du på din 
fritid?
Vilken fritid?
Hänger på nation
Sportar

Hur engagerar du 
dig helst?
Styrelsen
Phadder

Tränar du?
Inte längre!
Ja, det stimulerar 
hjärnan!

Är det för hetsigt på I?Ja!
Nej!

Vad vill du bli 

bättre på?
Studieteknik
Multitasking

Målet med utbildnin-gen är?
All sorts erfarenhetStudentliv & examen

Mentorsspelet
Mentorsgruppen guidar dig till rätt mentor. Följ färgen 
på det svarsalternativ som passar dig bäst. Lycka till!

Hur vill du träffa din mentor?Över en kopp kaffeAktiva möten

BÖRJA HÄR!

-  I T Y P E  2 7  -



Vilken är din favor-
itsport?
Skidor
Racketsport
Schack är en sport

Vad vill du bli 
bättre på?
Problemlösning
Ledarskap

Är det viktigt med 
bra betyg?
Ja!
Nej!

Den överengagerade

Den sportiga

Livsnjutaren

Den ambitiösa studenten



STUDIERÅDET
INFORMERAR
Update, vad händer just nu i studierådet? 
Under våren kommer vi tillsammans med 
programledningen att göra en utvärdering av 
upplägget på teknikprofilerna, om du känner att 
du har någon input redan nu så maila gärna oss 
på sri@isek.se! Utöver detta vill vi under våren 
anordna en studiekväll som är till för alla årskurser 
under tentaperioden, så att man kan kombinera 

tentaplugget med god middag och lite mingel 
med de andra klasserna. En annan god nyhet   

 är att vi i höst kommer försöka lägga upp 
delar av endim-föreläsningarna på webben. 

Eftersom det här är något vi länge har 
velat få igenom, så känns det såklart 
extra roligt!

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. 

CEQ

-  I T Y P E  2 7  -
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Vinnare av den prestigefyllda utmärkelsen 
Årets Lärare på I-sektionen blev under förra 
läsåret Alexandros Sopasakis, som 
var I-12s föreläsare i Linjär 
algebra. Sopasakis är 
universitetslektor här vid 
Lunds Universitet och har 
tidigare arbetat på bland 
annat Berkeley. Hans idé 
om att på ett interaktivt 
sätt lära ut linjär algebra 
bemöttes till en början av 
lite skepsis från klassen, 
men slutade beviserligen i 
succé.

Du kan nu titulera dig som Årets 
Lärare på I-sektionen. För att citera varenda 
sportjournalist som någonsin levt; hur känns 
det?

- Det känns helt fantastiskt! Jag är verkligen 
förvånad, och självklart jätteglad.

Hur länge har du undervisat här på LTH?

- Jag började på LTH under hösten 2011. Under 
mitt första år undervisade jag några kurser på 
engelska, men linjär algebra för I-sektionens 
studenter var den första kursen där jag föreläste 
på svenska.

Har du några intressen som inte är 
matematikrelaterade?

- Jag tycker att wakeboarding är 
väldigt kul.

En sista fråga: Vad är det 
för några spännande 
uträkningar på svarta tavlan 
där bakom dig?

- Jag håller på att undersöka 
hur trafik kan uppföra sig 

som partiklar med hjälp av 
Markovkedjor. Med hjälp av 

det skulle man kunna lätta på 
trafikflöden i stora städer.

Woooooow! Tack för intervjun, Alexandros!

- Tack själva!

Årets lärare
ALEXANDROS SOPASAKIS

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.

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!

-  U T S K O T T E N  -



NGI I STOCKHOLM

-  I T Y P E  2 7  -



Mellan den 4:e och 7:e februari ägde den 
första NGI-resan rum där 25 studenter från 
Industriell ekonomis olika årskurser begav sig 
till Stockholm för att, under tre dagar, besöka 
åtta olika företag inom varierande branscher. 
På respektive företagsbesök fick studenterna 
en inblick i den dagliga verksamheten och 
varje bolag höll även i någon typ av aktivitet, 
vilka bestod i allt från att köra lastbil/buss på 
Scania och kreativitetsträning på Schibstedt 
till case-intervjuträning på BCG och 

presentationstekniksövning på A.T. Kearney. 
Resan bjöd på det mesta som vi I-are kan ta 
del av när vi har examinerats, och att besöka 
företagen på plats gav, enligt deltagarna på 
resan, en större insikt i vad företagen faktiskt 
gör och vad man kan tänkas arbeta med om 
man blir anställd där i framtiden. Snart påbörjas 
planeringen inför NGI-resan 2015 och vi hoppas 
att så många som möjligt söker till denna!     

NGI I STOCKHOLM
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A

A

A

blommor & bin

J J En sagolik nollning

frågor & svar 

av Framtida läkare (eller vi får se) Eric Bäckström

Hej!
Jag har upptäckt på senare tid att jag 
tänder mer och mer på att smiska min 
partner med strömming (eller andra 
lagom stora fiskar).  Av någon anledning 
känns det som resten av världen kanske 
inte delar min sexiga fäbless. Är jag sjuk 
i huvudet?

//Anonym I-are
 

Svar: Hej, anonyma I-are! Nej, detta 
är fullt normalt. Jag skulle nog tro att 
alla styvnar till lite här och där när fisk 
kommer in i bilden. Själv tycker jag att 
makrill är en höjdare! Hoppas du är nöjd 
med svaret.

Hallå doktorn!
Jag har precis fått min första mens men 
ingen av mina kompisar har fått det 
än (tror jag). Jag är jättenervös inför 
att prata med dem eller mina föräldrar 
om det. Hur ska jag göra? Jag får ont i 
magen och mår inte alls bra.

//Godtyckligt flicknamn
 

Svar: Usch nej, det låter superäckligt 
hörredu. Blod ska man hålla för sig 
själv. Det sade alltid min gamla morbror! 
Mycket speciell man. Nazist, tyvärr.

Hej doktorn!
Jag har på sistone känt mig lite hängig 
och allmänt krasslig. På grund av detta 
har jag också blivit nedstämd och orolig. 
Jag vet inte vad jag ska ta mig till! Kan 
du hjälpa mig?

//Tjej på 23 vårar
 

Svar: Det kanske är cancer. Antagligen 
inte, men man kan aldrig vara riktigt 
säker. Men usch, så jag säger! Klart det 
inte är cancer! Jag har ju inga belägg för 
något sådant! 
Fast å andra 
sidan, det 
dyker ju upp 
lite var som 
helst... När 
jag tänker 
på det har 
jag också 
känt mig lite 
hängig på 
sistone! Tror 
du att jag har 
cancer?

Notera att svaren är ett skämt. Eric är inte en legitimerad läkare, än. Notera även att 
bakgrundsbilden är overklig, bin lever inte i grupp om tre.

Hej Eric!
Jag har ett litet pinsamt problem. Min 
penis är böjd i en loop (360 grader) vid 
erektion. Är detta normalt?

//Inte Victor Bernhardsson
 

Svar: Nej.

Eric #typläkare
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A

A

A

blommor & bin

J J En sagolik nollning

@phoset
Vi i Phøset har förstått att det råder en 
del förvirring kring vår kommunikation 
på vissa sociala medier (vi har ett 
instagramkonto, “iphoset”, in och 
följ oss!). Mot denna bakgrund har 
vi beslutat att förklara några utav de 
vanligt förekommande “hashtags” som 
används i vår kommunikation mot Er, 
allmänheten.

FÖRKLARING AV HASHTAGS 
#tjurenär… - Tjurenär… hashtags finns i många 
former och beskriver sinnestillståndet hos den 
person som sänt ut Phøsets kommuniké så 
att läsaren på ett effektivare sätt kan ta till sig 
budskapet och för att skapa ett djup i en annars 
ganska så plan envägs-kanal. 

#glimteniögat - Detta kan betyda att inlägget 
innehåller en stor portion av ironi eller sarkasm 
och därför bör läsas med eftertänksamhet så att 

man verkligen greppar 
hela det budskap 
som Phøset försöker 
förmedla.

#marcuspappa - 
Förutom att vara en 
helt fantastisk person 
så har Marcus kära 
far fallit offer för en incident som involverade 
en Honda. Detta var ingen vanlig olycka utan 
en väl utstuderad komplott med onda motiv. 
Marcus pappa är fortfarande ovetande om 
incidenten. När Marcus tillfrågas så påpekar han 
att han känt sig säkrare om det varit en Volvo.

#ouvvetisdag - Phøset har beslutat att 
hädanefter så är klädkoden ouverall varje tisdag. 
Haka på, det är snyggt med ouverall! 

#vigöralltvikan - Det gör vi visserligen alltid 
men ibland kan det vara värt att understryka 
detta faktum. Speciellt när allt går käpprätt åt...

#

#junior #cotte#victator #mace#bønne #hisingen

av Phøset

-  F R Å G O R  &  S V A R  -
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av Rebecka Marklund och Tone Riise Åberg

Vad är det hetaste du varit med 
om och hur många grader Celsius 
var det?

– Jag har hoppat genom eld. Det var 
ganska varmt.
Victoria Gustafsson, I-13

Hur het är din termos?

– 800 grader. Du kan lita på mig.
Beata von Koch, I-13

Vilken föreläsare går du helst på het dejt med?

- Hon i MILFEN, vad är det hon heter…? Nina 
nånting... (Nina Reistad red. anm) Kursnamnet 
säger ju allt!
Philip ”Dalken” Dahlström, I-11

Infos korrespondenter gav sig ut på 
campus för att leta efter svaren på de 
svåra frågorna här i livet, så som vad 
som är den hetaste platsen i Lund, vilken 
föreläsare I-arna helst spenderar en 
romantisk afton med och uppgift 8.20 från 
FlerDim-boken. Som vanligt levererade 
I-arna men tyvärr fick vi aldrig svar på 
8.20 (har du lösningsförslag, släng iväg 
ett mail till info@isek.se).

Heta frågor
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-  F R Å G O R  &  S V A R  -

Vad är sexigast; bokföring eller att 
gaussa?

– Sa du bokföring, eller bok-förföring?
Linda Abrahamsson, I-13

Vad väljer du, hets eller hest?

– Hest, om den inte sparkar mig. 
(AKA en snel hest, red. anm)
Sara Velin, I-12

– Hest, fast bara om det stavas 
med e.
Helen Mattsson, I-12

Hetaste platsen i Lund?

– I mina kalsonger. 
Mathias Sundén, I-13
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HETs på I
av Rebecka Marklund

Det är roligare att säga ja än att säga nej heter 
det, och det verkar sannerligen vara devisen 
som den överpresterande I-aren håller nära 
hjärtat. Fortare än vi hann tröttna på fenomenet 
neknominations har biljetterna till *insert 
godtyckligt sektionsevenemang* sålt slut. När 
textraden ”Det är vi som pluggar bäst och ändå 
hinner festa mest” faktiskt är frapperande sann 
och inte bara ett självförhöjande i sångboken, 
då börjar man nästan undra. Varför uppstår 
denna hets kring engagemang och prestation på 
I-sektionen?

Att detta hetsande är ganska specifikt för oss 
I-are, och då i synnerhet I-13, är något jag tror 
de flesta håller med om. När aporna lyckats 
hinna med fler tackfester än vad det finns cyklar 
i Lund och när det är fyrdubbelt så många i I-13 
som söker SI-ledare än vad det är för alla andra 
sektioner tillsammans, då börjar man inse vilket 
kolossalt driv vi sitter inne på.

Men varför är det vi som ständigt syns och hörs 
mest? Är vi mer ambitiösa och livsbejakande än 
andra sektioner? Mer socialt kompetenta och 
framåtsträvande? Eller lockas vi av det kollektiva 
grupptrycket att deltaga i mer än vad vi 
egentligen vill och hinner? Hetsen att engagera 
sig gäller inte bara i sektionen. Du ska minsann 
vara aktiv inom kåren, nationen och för att 
inte nämna karnevalen. Men glöm inte att du 
måste ace:a tentan och skaffa arbetslivserfarenhet 
också - det där VD-jobbet fixar inte sig självt! 
När det börjar kännas som ett måste snarare än 
en önskan att vara med på alla fester, evenemang 
och aktiviteter som erbjuds, då är det något som 
är lite skevt. För det är inte meningen att alla ska 
hinna vara med på allt, och att konstant känna 
sig stressad för att man tagit på sig för mycket 
är inte vad studietiden är till för. Även om det 
är lätt att falla in i ett mönster av ständigt nya 
begivenheter.

krönika



Vare sig det är en casetävling, julmiddag eller 
krökhelg på landet kan du räkna med en drös 
vinröda ouveraller i farten. Vår närvaro där 
är lika självklar som om det skulle vankas 
gratis sushi på en lunchföreläsning, och Lunds 
studentliv erbjuder tveklöst inte lite att göra för 
den som är full av ambition. Presenteras den 
ständigt högpresterande inför ett smörgåsbord 
av utvecklande möjligheter, klart denne tar 
chansen. Erfarenhet! För att de flesta strävar efter 
framgång här på I-sek är inget att hymla om. Sen 
är ju det mesta så förbannat roligt också, listan 
över oförglömliga kvällar sträcker sig längre än 
kön till karnevalen. Och vem älskar inte att 
dragga sjøn Sjøn i isande regnoväder?

Att det är något speciellt med det oerhörda 
engagemanget som kommer från I-sektionen 
är säkert. Vår särskilda gemenskap och vårt 
ständiga driv är något vi bör hålla hårt i, för 
det är verkligen inget som ska tas för givet. Det 

är enastående hur mycket vi som sektion har 
att ge! Men kanske, bara kanske, skulle vi ändå 
må lite bättre ifall vi unisont stannade upp och 
tog ett djupt andetag. Passade på att bara njuta 
av allt det fantastiska som händer här i Lund. 
Mitt i den tornado av aktiviteter som rör sig 
snabbare och hetsigare runt omkring oss än en 
bunt blodtörstiga hajar. Kanske dricka te, lyssna 
på avslappnande musik och mest göra ingenting? 
En liten stund där vi kan reflektera över ifall 
hetsen går lite väl långt ibland? Låter inte det 
som ett lockande sektionsevenemang? Skynda 
dig till M-foajén innan biljetterna säljer slut!
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& KVALITETSFOTON
skicka dem till arsboken@isek.se


