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Styrelsens 
frekventa ord 

Proposition
Betydelse: Benämning på det förslag en 
ordförande i en beslutande församling (t.ex. 
talmannen i riksdagen eller en mötesordförande i 
en föreningsstämma) presenterat för församlingen 
att besluta kring.
Bakgrund: Förslag framlagda av styrelsen till ett 
sektionsmöte

Todoist [To Do List] 
Betydelse: Ett till program som ordf har lurat på 
resten av styrelsen att börja med. Poängen med 
programmet ska tydligen vara att kunna fördela 
AP:s . Dock kan endast en person skapa projekt 
till resten (eftersom den funktionen kostar 
pengar) och självklart har ordf valt att lägga den 
funktionen på ordf mailen (som för övrigt är 
chefen@isek.se). lv
Används av: Ordf. Endast

av: ORDFÖRANDE OCH VICE

Det finns många nya ord man behöver lära sig när man går med i styrelsen. Allt ifrån mötesformalia till 
LTHs struktur har sitt egna, rätt torra, språk. Med all tid styrelsen spenderar tillsammans, ofta bakis 
och något flummiga, har även en uppsjö av interna ord och uttryck tillkommit till denna studentikosa 
dialekt av svenska.I den här artikeln tänkte vi dela med oss av några höjdpunkter från styrelsemöten, 
interna häng och braaaa-ord kanalen i vår Slack så att ni vet vad ni ska göra när Malmen tar upp som 
fast puck att ni har en AP i TodoIst att flytta en kombarris från KC entren tillsammans med Doffe.

Motion
Betydelse: En motion (av latinets moveo 
eller movere, att röra, att sätta i rörelse) är ett 
förslag till beslut i en beslutande församling 
såsom ett parlament, en bolagsstämma eller en 
föreningsstämma.
Bakgrund: Förslag framlagda av 
sektionsmedlemmar till ett sektionsmöte

Köttklubban [ʃött-klubbaN] 
Bakgrund: Så länge denna sektion har funnits har 
köttklubban varit ett med styrelsen. Köttklubban 
är huvudpersonen på alla möten. Hammaren på 
spiken. Ordfs närmsta hand. Köttklubban för Ivar 
är som Mjölner till Tor (Asa.guden). 
Används av: Tyvärr endast av Ordf (men alla 
vill). 
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AP [A, P]
Betydelse: action point (sexigt sätt att säga 
uppgift)
Bakgrund: Finns i Todoist. Delas ut efter varje 
styrelsemöte. 
Används av: Alla men främst ordf och Vice. 

Snabba puckar [SnAbb-A´puckar]
Betydelse: Kort information som tas i slutet av 
mötet. Oftast är infon inte så kort så frasen är 
även anledningen till att möten drar över. 
Bakgrund: Infördes så att alla i styrelsen kunde 
lägga in kort info efter att dagordningen skickats 
ut av ordf och vice. 
Används av: Allt för många. 

Bajsmacka [Bais-mack-A]
Betydelse: En macka med Bajs på
Bakgrund: Som styrelse tvingas man äta många 
bajsmackor
Används av: styrelsen

Limpan [Limpán]
Betydelse: 60-årig kedjerökare som kollar 
på fotboll på John-scotts, alternativt 
kommunikationsansvarig
Bakgrund: styrelsen har en förkärlek för 
smeknamn
Används av: alla om kommunikationsansvarig
Se även: Doffe och Malmen

ROCK-ON  [rAHk ohn]
Betydelse: fortsätt rocka
Bakgrund: Utbildningsansvarig ville ge cred och 
samtidigt ha lite mer rock ‘n roll i styrelsen
Används av: Främst utbildningsansvarig
Se även: Gå i frid

Äskspex [Eisk späx]
Betydelse: spex som framförs vid 
äskningspresentation på ett styrelsemöte
Bakgrund: bästa sättet att få pengar från 
styrelsen, 100% av alla äskningar med äsk-spex 
har blivit godkända
Används av: SpexI

ViceVice baby [vaɪs vaɪs beɪbi] 
Betydelse: Vice 
Se även: Vanilla Ice 
Bakgrund:
Används av: ViceVice 

Fast pucks ['fæst  pʌks]
Betydelse: Snabba puckar 
Bakgrund: Vice ville va lite down with the kidz 
och internationell och började skriva “fast pucks” 
istället för snabba puckar på dagordningarna
Används av: Främst vice. 

Gå i frid [Gå I ‘frid]
Betydelse: ungefär hejdå
Bakgrund: Utbildningsansvarig vill vara lite 
orginell
Används av: Främst utbildningsansvarig
Se även: Rock on och Vila i frid

EPISKT [ep|isk [e´p-] ]
Betydelse/synonymer: Storslagen. Blir- inte-
bättre-än-såhär. OETROLIGT.  
Bakgrund: Kom till när planeringen av 
tackresan startade. Finns nämligen inget bättre 
ord att förklara denna resa med, iaf inte enligt 
mig (aka vice). 
Används av: Vice 

Stjärtigt [ʃär‿t - IGT 
Betydelse/synonym: Rövigt. Suger. Besvärande. 
Bakgrund: Ordet kommer till en när man suttit 
med ett arbete, framför allt på datorn, som tar 
tid och energi. 
Mening:  “Fan vad det här är stjärtigt”. 

Malmen 
Betydelse: 40 årig fotbollsspelare i korpenlag, 
alternativt socialt ansvarig
Bakgrund: styrelsen har en förkärlek för 
smeknamn
Används av: alla om socialt ansvarig
Se även: Doffe 
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Kombarris [KOUM BarrIIIs] 
Betydelse: Hör och häpna men detta märkliga 
ord betyder (enligt vår mr Social) “stor sten” 
på göteborska. Enligt Google: “Kombarris 
är ett lån från romani, där baro betyder 
’stor’, och kombarris är en tillyxad variant av 
komparativformen av adjektivet baro, ’större’ 
med andra ord.” “Kan ibland betyda en sten som 
är så stor att du måste ha hjälp med att flytta 
den. Kan också betyda att den är så stor som ett 
"flyttblock" på flera hundra ton.”
Bakgrund: Ordet har använts en gång under 
vår tid i styr - när Theo stolt och skrytsamt ville 
förklara att det göteborgska språket är rikare än 
det svenska och förklarade för resten betydelsen 
av ordet,  eller fenomenet, Kombarris. 
Kombarris i en mening: “Sicken kombarris! Knô 
(knuffa) på den dô”
Används av: Absolut ingen. 

ÅÅÅRM [ÅÅUUOORM]
Betydelse: se Niels Gudde
Bakgrund: se norska
Används av: en gång av Admin, numera av alla 
andra så fort han kliver in i ett rum

Höganäs 
Betydelse: område i skåne
Bakgrund: där styrelsen hade sin styrelsehelg 
Används av: folk som bor i Höganäs
I en mening: “En av alla saker man älskar med 
Höganäs”

Doffe
Betydelse: se kassör
Bakgrund: styrelsen har en förkärlek för 
smeknamn
Används av: alla för att hänvisa till kassör
Se även: Malmen och IsseMisseMjauMjau

Adjungerade 
[AdJungtunGtingTaRe4raNde]
Betydelse: utomstående som närvarar vid ett 
möte
Bakgrund: ordet vice övade på att säga i två 
timmar inför HT-mötet men fortfarande uttalade 
fel
Används av: helst inte vice

Nu har ni förhoppningsvis utökat ert vokabulär med massor av nya uttryck och 
fått en större möjlighet att hänga med i styrelsens konversationer om ni skulle 
besöka ett möte. Alla dessa smeknamn och interna uttryck har även gett upphov 
till ett ett antal extra mailadresser till styrelsemedlemmarna så nästa gång ni vill nå 
ut till oss kan ju alltid göra det på:

Ordf: chefen@isek.se
Vice: vicevicebaby@isek.se
Kassör: doffe@isek.se
Admin: aorm@isek.se
Utbildning: rock-on@isek.se
Socialt: malmen@isek.se  
alt.        skaffakompisar@isek.se
Extern Kontakt: extremil@isek.se
Event: krokochstok@isek.se
Kommunikation: limpan@isek.se

Rock on!

Ordf och Vice
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av:  LOVE HEDELIUS

korsordkorsord
De blåfärgade orden har en särskild kopppling till temat för tidningen

SKEDDE     
MED RUM DE KAN 

SPRIDA SIG 

NAMN PÅ 

UNDERDOG

ÄR VASS PÅ 

FRAMFUSIG

SKYDDAR 
TOPP

FESTLIGA

BOR 
GRANNE

SKA GÖRA 
EN BÄTTRE

TJOCK SOM 
BLIVIT 
PLATTFÅR HÄST

INGEN               
PÅ I

KYLA NED
KOSMISKT 

RESMÅL

TAPPAS EFTER 

TRAMP

ÄR EJ 

KRIMINELLA

ÄR 
MÖNSTER     

I TYG

KOLLAR PÅ 

KAFFESUMP

ÄR MÖRDAR- 

SNIGELN

SPELAS IN
SKA MAN INTE 

PÅ SHOT

SLÄPPER 
BILA

SMITH SOM 

SJUNGER

KAN 
ANVÄNDAS 

TILL 
RÖKNING

HAR LETT 
NORGE

KAN VARA 
TRYCKARE

VILL SKIDSK- 

YTT MINIMERA

FÖLJER 
BYTE

TENNISFAMILJ

MED VÄRDE 

ÖVER 7

NÖT

SKA DEALER

OSKÖNT I 
KISTAN

HÅLLER 
TÄNDER

LYXKÄK I 
LUND

SADE KORT

KAN 
AVBYTARE

ROLIG 

FÖRVARING?

PÅ DET 
VISET

TOP OF THE 
LINE PÅ LTH

ÄR PROCESS- 

EN MED KON- 

STANT TRYCK

FYL- 
LER 
KÖK

IF- 
ALL

GER VÅGOR

ÄR MINDRE 

UPPOCHNER

KAN KLÄS 
MED JÄRN

DEN KAN 
STICKA

ÄR VITTNE 
UNDER

I VACCIN

MÖTE MED 
MEDIUM

DEN VÄRMER

KLÄR SIG 
KANSKE 

LUFFARE I

DE SKA MAN 

INTE KÖRA PÅ

MISSUNN- 
SAM

STIRRA

BÖRJAR EFTER 

VALBORG

RYMMER 
RÄTT

HAR 
MISSNÖJD 

PUBLIK GÅR GAMMAL 

MAT

ÄNG-     
LARNAS 

STAD
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LIVET SOM 
LÅNG

Jag och Ritchard (som egentligen heter något annat) möts på baksidan av Kemicentrum i 
Lund. Hans enorma skepnad kommer gåendes och han stannar precis framför mig. Nu är han 
i jämnhöjd med lyktstolparna när han med en nittiogradersvinkel beskådar mig uppifrån och 
ner. Jag nickar och ger honom ett stelt leende. Jag ser hur hans läppar rör sig men det tar flera 
sekunder innan ljudet hinner färdas till mina öron. Hej säger han. Hej säger jag tillbaka.

av:  AULIS DÖMSTEDT

Ritchard svarar. “Ja allt är bra med mig jag kom 
precis hem från en weekend i barndomshemmet i 
Oskarshamn”.

Hur står det till Ritchard?

Jag höjer förbryllat på ögonbrynen när jag hör 
Oskarshamn men tänker inte vidare på saken utan 
fortsätter med frågorna.

Ritchard svarar att det är konstigt då båda hans 
föräldrar är korta. Han tillägger att det kanske kan bero 
på den näringsrika närodlade maten han fick som barn. 
“Vi plockade ofta svamp i skogen och odlade våra egna 
grönsaker i den bördiga marken”

Hur kommer det sig att du är så lång Linu.. Ritchard?

Du tror inte att det har nåt att göra med 
uppväxten i Oskarshamn?
Ritchard skakar bestämt på huvudet och utbrister. 
"Jag tror inte på sånt trams"

               En bild på den mystiske Ritchard

10



-  I T Y P E  4 3  -

Okej vidare till nästa fråga, finns det några nackdelar med din längd?
Frågan verkar beröra Ritchard och efter en stunds tvekan svarar han apatiskt. “Bulorna tycks aldrig 
lämna min skalle” 

Jag märker tårarna i Ritchards ögon och rör mig snabbt vidare till nästa fråga.

Har du någon gång blivit utsatt för långofobi?
Ritchard rycker till innan han säger. “I Sverige är långofobin inte så utbredd men på andra platser i 
världen kan det förekomma.

Vilka platser då?
“Söder om Sverige” svarar Richard. “På en utlandsresa jag 
var på för inte så län…”

Plötsligt ser Ritchard nervös ut och svettdropparna rinner 
ner längs pannan.

“Nu har jag sagt för mycket” mumlar han för sig själv. 
“Min identitet kommer röjas”.

    Ritchard i ett par mjukisbyxor

      En av många fördelar för Ritchard

Utan förvarning och utan ett adjö svingar 
Richard sina långa ben framför sig och 
försvinner runt krönet. Kvar blir bara den 
långa skugga som han lämnar efter sig.
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Rekordet för mest samlag under kort tid är hangräshoppan 
Ornebius aperta från Australien, som kan köra hela 50 gånger på 
mellan tre och fyra timmar. Detta dessutom med samma hona! 
Nästan lika pilsk som en vanlig I-are med andra ord.

Den längsta orgasmen hos däggdjur är den 
hos den domesticerade grisen Sus scrofa 
domesticus (dvs vanlig gris). I genomsnitt 
varar dess orgasm i 30 minuter, men kan 
vara hela 90 minuter.

Om myten att

av:  NERDI

Nördar inte får kopulera
På temat kropp och knopp finns det ett särskilt viktigt ämne som vi i NerdI vill adressera och tänker 
hänge denna artikel åt. Vi vill upplysa sektionens medlemmar om olika intressanta fakta som berör 
ämnet könsumgänge, samt en vanlig missuppfattning: att nördar inte får kopulera.

Som NerdIs ordförande har jag personligen intervjuat samtliga medlemmars partners, officiella och 
inofficiella (gällande de senaste sex månaderna). Efter ett hundratal intervjuer kan jag fastslå att nördar 
gör älskog ytterst frekvent, samt presterar avsevärt över genomsnittet. Mot denna bakgrund som 
cementerar NerdIs auktoritet inom ämnet tar vi nu oss an sex roliga fakta som du kanske eller kanske 
inte kände till om att banka bäver!

Visste du att:
Rekordet för antalet kvinnliga klimax på en timme sägs vara 
134 styck. Wow! Om det stämmer lär det ha varit en rejäl 
geek som hjälpt vid den tillställningen. Rekordet för en man 
är 16 gånger på en timme.
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4
Är du en person som bara vill ha barn av det ena 
eller andra könet i framtiden, men ändå många 
barn? Detta lyckades greyhound-saluki-blandrasen 
Llana med 1998, när hon födde 16 exklusivt honliga 
valpar. Sexton barn är kanske lite för många för dig, 
och var säkert det för Llana också. (Inte Llana på 
bilden)

5

sex
Har du någon gång varit nere för att du inte fått lilla 
döden på ett tag? Du kan ändock skatta dig lycklig. Om 
en tamiller-hona inte får para sig under parningssäsongen 
kan hon bokstavligen bli sjuk och stupa.

Så där ja! Spännande resa vi har vandrat tillsammans här. Kände du till dessa sakerna innan? 
Imponerande minst sagt. Var detta nytt för dig? Då har du blivit klokare och har ett par ess i 
rockärmen att plocka fram ifall tinder-dejten stelnar. NerdI tackar för oss denna gången!
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Referenser till vuxenmys förekommer ofta i musik. Referenserna har 
både blivit vanligare och mer explicita under tidens gång. När 279 
låtar från olika topplistor analyserades 2005 innehöll hela 37% av 
låtarna någon antydan mot kopulering. 92% av 174 låtar som nådde 
Billboard top 10 år 2009 innehöll fortplantningsmeddelanden.
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av:  ALWA KARLIN

Skicka in din Skicka in din 
kärlekshälsning...... kärlekshälsning...... 

När jag läste igenom den förra I-Typen upplevde jag att det var någonting som saknades. Vi hade 
undersökningar, redaktionsfrågor, ordlekar och tips; egentligen allt som behövs för att göra en tidning 
komplett och för att fånga en läsares intresse. Allt, förutom, den lilla spänningen i vardagen som är...

En tävling.  

Jag har alltid älskat tävlingar och jag har alltid älskat lätta tävlingar. I gymnasiet hade jag en Instagram 
dedikerad till att vinna grejer och den funkade legit eftersom att deltagarnivån var så låg. ISEK har 
säkert över 500 medlemmar men vi fick höra på Styrelsemötet hur många som svarade på sina CEQ-
er (trots chansen att vinna priser)(Svara på era CEQer folket!!!) och därför, är det dags att ta chansen 
i akt - för möjligheten att just du är den som vinner är stor. 

Har du någon som står upp för dig i vått och torrt? Som hjälpte dig lösa det 

där svåra talet i den senaste mattekursen eller som inte lämnade dig däckad 

på gräsmattan en tuff kväll ute? Kanske vill du tacka personen med soffan 

du fick sova på din första vecka i Lund, eller den där phaddern som dissade 

standardprissättningen på kurslitteratur och sålde sin bok lite billigare än alla 

andra? En person du känt sedan innan du började programmet, eller någon du 

träffat alldeles nyligen?

 

... och vinn en Lyxfrukost 

... och vinn en Lyxfrukost 
på Grand Hotel för två!

på Grand Hotel för två!  
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... och vinn en Lyxfrukost 

... och vinn en Lyxfrukost 
på Grand Hotel för två!

på Grand Hotel för två!  
Info är en av sektionens största kostnadsposter och det är dags att göra 
den större, med hjälp av er medlemmar!

Hur är jag med och tävlar?
 
Antingen 
Scanna QR-koden nedan och skriv in ditt namn, vem du vill gå med samt en liten
motivering varför just ni två ska få äta frukost tillsammans. 

Eller...
Skicka in en bild på er två som representerar vad ni betyder för varandra, till
foto@isek.se. Kanske ett fint minne från nollningen eller en stämningsfylld bild 
från det riktiga studentlivet under januaris tenta-p? 

Båda alternativ fungerar för att delta. 
Vinnaren vinner en frukost för två personer på Grand Hotel i Lund. 
  
Personen du vill gå med måste dessvärre tillhöra sektionen för att bidraget ska vara giltigt. Jag vet 
inte om det är så egentligen men kl är 02.06 kvällen efter artikeldeadline så better safe than sorry. 
Klarare instruktioner kommer ges under nästa tävling i Itype - för det kommer komma fler. (Inte för 
att bidra till hetsen.)
Må bäste I-are vinna!
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Första F:et 

Var när eller hur en I-are blir till är inte väsentligt, det kritiska momentet är att en Var när eller hur en I-are blir till är inte väsentligt, det kritiska momentet är att en 
industriell gen från den ena föräldern möter en ekonomisk gen från den andra. När industriell gen från den ena föräldern möter en ekonomisk gen från den andra. När 
dessa två möts får du dig en I-are. Det händer ibland att det går lite snett och två dessa två möts får du dig en I-are. Det händer ibland att det går lite snett och två 
industriella-gener möts, då blir det en M-are istället. Inte riktigt lika bra utfall som en industriella-gener möts, då blir det en M-are istället. Inte riktigt lika bra utfall som en 
I-are, men inte  så dumt det heller.  Vill det sig däremot riktigt illa kombineras istället två I-are, men inte  så dumt det heller.  Vill det sig däremot riktigt illa kombineras istället två 
ekonomiska gener, då blir ju ungen inte ens ingengör...ekonomiska gener, då blir ju ungen inte ens ingengör...

Konception

En dag i matbutiken frågar I-aren sina föräldrar om de gula små siffrorna på prislapparna En dag i matbutiken frågar I-aren sina föräldrar om de gula små siffrorna på prislapparna 
och bli alltså tidigt introduced till konceptet jämförspris. Med denna nyfunna kunskap och bli alltså tidigt introduced till konceptet jämförspris. Med denna nyfunna kunskap 
skapar I-aren listor över samtliga lokala matbutikers godisutbud och sorterar dem efter skapar I-aren listor över samtliga lokala matbutikers godisutbud och sorterar dem efter 
GPK (Godis per Krona).GPK (Godis per Krona).

En annan dag när föräldrarna vill att I-aren hjälper till med sysslor hemma ser denne en En annan dag när föräldrarna vill att I-aren hjälper till med sysslor hemma ser denne en 
“business opportunity” och vill ha betalt. Föräldrarna skrattar och kallar I-aren för “sin lilla “business opportunity” och vill ha betalt. Föräldrarna skrattar och kallar I-aren för “sin lilla 
konsult”. konsult”. Konsult, hmmm, betyder det att man tjänar pengar?Konsult, hmmm, betyder det att man tjänar pengar? tänker I-aren.  tänker I-aren. Jag vill bli konsult Jag vill bli konsult 
när jag blir stor och tjäna massa pengar!!när jag blir stor och tjäna massa pengar!!

Anekdoter från de första åren

Den första sommarjobbslönen har precis kommit in på kontot men något är fel, siffrorna Den första sommarjobbslönen har precis kommit in på kontot men något är fel, siffrorna 
stämmer inte överens med det I-aren skulle få och denne får den hårda vägen lära sig om stämmer inte överens med det I-aren skulle få och denne får den hårda vägen lära sig om 
skatt. skatt. Skatt är stöldSkatt är stöld  tänker I-aren för sig själv, och svär tyst att aldrig betala skatt igen.  tänker I-aren för sig själv, och svär tyst att aldrig betala skatt igen.

Tonåren

Första Excel-kursen

Första fyllan

Första hem
släpet

Första fjäskandet

Första förhandlingen 
med föräldrarna

Första miljonen

Första lyxyachten

EN I-ARES RESA

Första lö
neförhandlin

gen

Första karatefylla
n

av:  ALBIN NYSTRÖM
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Efter sina första hårda år i botten på hierarkin i godtyckligt Efter sina första hårda år i botten på hierarkin i godtyckligt 
managementkonsultföretag undrar I-aren om detta verkligen är vad denne vill managementkonsultföretag undrar I-aren om detta verkligen är vad denne vill 
göra med sitt liv. Det är förvisso trevligt med alla de pengar som kommer tjänas göra med sitt liv. Det är förvisso trevligt med alla de pengar som kommer tjänas 
i framtiden, men är det verkligen värt det att jobba 24/7 i 40 år? Eller snarare...… i framtiden, men är det verkligen värt det att jobba 24/7 i 40 år? Eller snarare...… 
det är vad I-aren hade tänkt, om den hade haft en enda ledig sekund att tänka det är vad I-aren hade tänkt, om den hade haft en enda ledig sekund att tänka 
på som inte är jobba, äta eller sova. på som inte är jobba, äta eller sova. 

Pension är inte I-arens grej, det finns ju fortfarande så Pension är inte I-arens grej, det finns ju fortfarande så 
mycket pengar att tjäna!mycket pengar att tjäna!

Tidig medelålderskris

Pension

Alla har vi på biologin lärt oss att slutprodukten av en individ beror både på arv och miljö. De två essentiella Alla har vi på biologin lärt oss att slutprodukten av en individ beror både på arv och miljö. De två essentiella 
generna ger förutsättningarna för stordåd, men för att den slutgiltliga I-aren ska bli till krävs fem (eller fler vid generna ger förutsättningarna för stordåd, men för att den slutgiltliga I-aren ska bli till krävs fem (eller fler vid 
behov) års vistelse i rätt miljö. Här finns det olika alternativ att välja mellan, men det självklara valet om man ska behov) års vistelse i rätt miljö. Här finns det olika alternativ att välja mellan, men det självklara valet om man ska 
bli en I-are av rang är självfallet LTH.bli en I-are av rang är självfallet LTH.

På LTH får I-aren en introduktion till den adekvata garderoben och införskaffar allt för att kunna matcha På LTH får I-aren en introduktion till den adekvata garderoben och införskaffar allt för att kunna matcha 
klädkoderna på samtliga studentlivets sittningar. Passande nog gäller mörk kostym även 9/10 gånger i en I-arens klädkoderna på samtliga studentlivets sittningar. Passande nog gäller mörk kostym även 9/10 gånger i en I-arens 
framtida arbetsliv - så denna är helt klart en bra investering. Det är ett hårt arbete att passa in överskottet framtida arbetsliv - så denna är helt klart en bra investering. Det är ett hårt arbete att passa in överskottet 
av sociala aktiviteter parallellt med plugget och de många desperata försöken att klara funken av sociala aktiviteter parallellt med plugget och de många desperata försöken att klara funken (host)(host). Som en . Som en 
konsekvens av detta, men också för att matcha finskorna och se riktigt konsultig ut, utvecklar I-aren även sina konsekvens av detta, men också för att matcha finskorna och se riktigt konsultig ut, utvecklar I-aren även sina 
första gråa silvriga hår. första gråa silvriga hår. 

Efter ungefär 2-3 år i I-arens ideala utvecklingsmiljö kommer även den första livskrisen. Med tre tentor efter sig Efter ungefär 2-3 år i I-arens ideala utvecklingsmiljö kommer även den första livskrisen. Med tre tentor efter sig 
och mer än femtio icke-framgångsrika försök att få ett internship på MBB börjar vardagen kännas lite tung för och mer än femtio icke-framgångsrika försök att få ett internship på MBB börjar vardagen kännas lite tung för 
I-aren.I-aren.

Längs alla långa vägar är tvivel tillåtet, så även för I-aren. För alla vet vi ju att examen kommer tas så småningom Längs alla långa vägar är tvivel tillåtet, så även för I-aren. För alla vet vi ju att examen kommer tas så småningom 
och att vi alla kommer få någon form av jobb. Och även om I-aren kanske inte är miljonär på riktigt ännu, så är och att vi alla kommer få någon form av jobb. Och även om I-aren kanske inte är miljonär på riktigt ännu, så är 
ändå denne ofta det i den hypotetiska case-världen. Det gör ändå det hela lite lättare att handskas med.ändå denne ofta det i den hypotetiska case-världen. Det gör ändå det hela lite lättare att handskas med.

Åren på LTH (förhoppningsvis)

Första aktieköpet

Första skatteplanerandet

Första lägenheten

Första stress-
hanteringskursen

Första sparkontot 
i Schweiz

GENOM LIVET
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I-sektionen 20 
år

Slumpvis utvalda bilder från Jubileumsbalen
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av: IQUALITY

Tryckeriets 
reklam
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-  I Q U A L I T Y -

av: IQUALITY

Fem saker  

Från Iquality kommer här fem saker du inte visste om din kropp!

*som inte stämmer

du inte visste om din kropp*du inte visste om din kropp*

Lumbus hittpopyticus är 
den mest använda muskeln i 
kroppen

Man tappar ca. 50-100 
hjärnceller varje gång man 
tar en shot

Sväljer man ett tuggummi 
stannar det i kroppen i upp 
till 7 år

Man har ca. 1 miljon 
hjärnceller och det skapas 
inte fler efter man kommit 
ur puberteten

Håller man ögonen i 
kors för länge kan de 
fastna så

1.
2.
3.
4.
5.
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Kropp & 
Knopp

Efter ett noga genomtänkt  
visionsmöte i februari bestämde  
sig till sist redaktionen för att ett 
bra I-type tema till årets tidning 
skulle vara "Kropp och knopp”.

Vad redaktionen då inte visste var 
att Case 2019 låg steget före. Låt oss 
nu se vilka kroppiga och knoppiga 
frågor som sektionen hade back in 
the days…

Funderingar kring hår och 
incest

Hej jag är en Apache Heli som är äldre 
än dig. Jag har frågor om hår och om 
incest är okej?       
           Stööökig killeee

Case svarar: Hej Stööökig killeeee! 
Hår har de flesta på huvudet. Tills de 
börjar på Indek. Notera hur den kala 
fläcken smyger sig upp för hjässan allt 
eftersom åren med tentaplugg passerar. Incest 
tycker de flesta inte är okej. Tills de börjar på 
Indek. Här lever vi efter mottot “din kärlek är 
min kärlek”. Vem vet? Kanske har du fler än en 
bukis i M-huset. 

Vill ha hemsläp

Tjena Case! Rakt på sak: Hur får jag hemsläp?  
       Vilsen Kille

Case svarar: Hej du vilsna kille! Du kan hyra släp 
på OKQ8:s station i Lund eller i Södra Sundby. 
Kontakta stationen eller använd webbokning för 
att boka ett släp som passar dina behov. Lycka till!

Ont i levern

Hejsan Case! Jag är bara 20 år fyllda och har en 
liten undring. Varför har min lever börjat göra 
ont sen jag började plugga? Med vänlig hälsning, 
       Vilsen kille 
    

Case svarar: Levern, latin iecur, är ett inre 
organ hos ryggradsdjur med många komplexa 
funktioner. Att det gör ont i din lever tyder på 
att den kan vara skadad. Någonting som dämpar 
smärtan kan vara en sup, förslagsvis någonting 
starkt så som Stroh Rom 80 %. Hjälper inte det 
kan du kombinera med en eller flera Alvedon.

Favoritshot

Tjo case-gruppen! Vad är er favoritshot?  
                        Sokrates

Case svarar: Allas vår favoritshot är “shotgun”. 
Det ropar vi högst av alla! Då får vi alltid sitta i 
sätet med rumpvärme och agera discjockey.  
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Vill bli onykter snabbt

Hej svejs Case! Jag är en festtokig isbjörn på 21 
somrar och jag har ett problem: Jag tycker det går 
alldeles för långsamt att bli onykter. Vet ni om 
man blir fullare om alkohol konsumeras någon 
annanstans än genom munnen?   
       Oligarken

Case svarar: Hallå där Oligarken! Kul att du 
frågar! Case har tagit del av ett antal studier som 
berör din frågeställning, och vi har lyckats dra 
följande slutsats:

Tampongtricket är en riktig högstadieklassiker 
som du kanske hört talas om. För instruktioner 
är Google din vän! Hur som helst menar Kai 
Knudsen, universitetslektor på avdelningen för 
anestesiologi och intensivvård, att en tampong 
rymmer alldeles för lite alkohol för att den skulle 
vara ett bättre alternativ än att shota hejdlöst 
oralt. Att shota på vanligt vis blir dessutom 
trevligare för ditt umgänge! Festa lugnt!

Min diktatur 
faller

Hej! Jag är en ledare. 
Ingen vet hur gammal 

jag är. Min diktatur håller 
på fallera och påverkar mina 

prestationer i sängen… Vad ska 
jag göra? Och hur dör jag inte på 

shotmötet?    
               Kim Yong Un  

     

Case svarar: Hej Kim! Svaren på dina frågor är 
enkla: Välj istället att prestera utanför sängen! 
Välj istället att skicka en stuntman till shotmötet!

Är I:ares huvuden större?

Hej! Är det sant att alla I-are har för stort huvud 
för studentmössa?     
           Prince Charming 
      

Case svarar: Hej på dig Prince Charming! Det 
finns det bara ett sätt att klura ut! Bege dig till 
KFS och be om att få prova på en klassisk lyftning 
av mössan. Enligt ritual: 

1. Höger hand förs raskt till skärmen.

2. Skärmen fattas mellan tumme och pekfinger.

3. Mössan höjs raskt 1 dm rakt upp.

4. Mössan sätts därpå tillbaks på hjässan, se även 
till att tofsen får en estetisk position.

23



-  I T Y P E  4 3  -

Roligt att dricka alkohol?

Hej jag har en undring sen jag började plugga 
här i Lund. Måste man ha roligt för att dricka 
alkohol?      
               Snyggkille_97

Case svarar: Det kan ibland verka som att man 
måste ha roligt för att dricka alkohol. Svaret är 
dock: Nej! Däremot måste man dricka alkohol för 
att ha roligt.

Minst användbara kroppsdelen?

Trevligt att råkas! Är en allmänt duktig och 
ambitiös 21-årig isbjörn med 500+ på Linkedin. 
Har bara en fråga: Vilken kroppsdel är minst 
användbar i studentlivet?    
    5aPåLoggen

Case svarar: Case har kommit fram till att 
vänsterhanden är den minst användbara 
kroppsdelen i studentlivet. Om du inte är 
vänsterhänt såklart - då är det högerhanden. 

Ska den vara sladdrig?

Hej jag är en snygg kille på 22 år som undrar. Ska 
den vara såhär sladdrig? Kan ni hjälpa mig?  
                  Snyggkille_97 

Case svarar: Hallå snygging! Sladdrigt tycker vi 
på Case inte om. Sånt vill man inte hitta i sin 
matlåda så att säga. Hur som helst har vi forskat 
på ämnet och hittat lösningen för dig!

1. Fyll en stor kastrull till minst hälften med kallt 
vatten. Täck med lock och koka upp vattnet på 
högsta värme. Tillsätt saltet och låt det lösa upp 
sig helt.

2. När vattnet kokar tillsätter du pastan, lite 
i taget. Rör om så att all pasta hamnar under 
vattnet. Läs på paketet hur länge pastan ska koka 
och ställ helst ett tidur. Koka utan lock och rör 
om då och då, så att pastan inte klibbar ihop.

3. När klockan ringer, smaka på pastan. Pasta på 
italienskt vis har alltid lite tuggmotstånd kvar. Vill 
du ha den mjukare får den koka någon minut till. 
Är pastan sladdrig, så som du beskriver den, har 
den nog kokat för länge. Lycka till i köket!

Vilken fest ska jag ragga på?

Hallå i stugan! Jag är en singel kille på 23 år som 
har några frågor. Vilken är den bästa festen att 
ragga på? Har ni något tips på första dejt? Vilken 
del på kroppen är viktigast som kille?   
                              Caesar

Case svarar: Du har lyckats rama in några riktigt 
viktiga frågor i studentlivet! Svar: Bästa festen 
att ragga på är givetvis toga. Bästa första dejt är 
Sesam efter toga. Viktigaste kroppsdelen hos en 
kille är givetvis högerhanden. Om killen inte är 
vänsterhänt såklart - då är det vänsterhanden. 

Singel...

Hejsansvejsan! Hur många är egentligen i relation 
i klassen? Vad är deras knep??   
                         Single_Mingle 
     

Case svarar: Hejsansvejsan Single_Mingle! Det 
allmänna knepet är väl spana på dagen, plantera 
på kvällen och jaga på natten. Vill du vara med i 
matchen får du ladda betet illa kvickt. Baddarna 
håvas upp snabbt!

TOP SECRET
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TOP SECRET
av:  IVENT

Ivents Hemligheter

"Jag har blivit magpumpad på 

Maria Pol när jag var 14 år"

Jag är kär i min 
ordförande

Jag har haffat en 
ny person i Ivent 
på varje intern 
evenemang vi haft

Jag är kär och 
personen är med i 
Ivent…

Tycker alla på I är 
super snygga

Jag är kär i min 
bästa kompis 
på I… (som har 
partner)

Jag känner han 
som är snyggast 
på I

"Jag skickade in en 

ansökan till Naked 

Attraction Sverige"

Jag ljuger om min ålder för alla på I, 
ingen vet hur gammal jag egentligen är

Jag har egentligen aldrig 
säsongat på en fest-ö i medelhavet 
men mitt smeknamn är för bra 
för att berätta det för någon

Jag blev kidnappad i 
Sydamerika på mitt 
sabbatsår, och blev 
släppt efter 30h

Jag blev arresterad 
på Bali när jag 
backpackade

Jag har haft 
en fling med 
Joe Labero

Vill egentligen gå maskin

Jag har bajsat på mig 
på fyllan en gång 
utan att märka det

En gång så kissade jag bakom 
jackorna på Thomanders

Börja skratta i skolan en 
gång så mycket att jag pissa 
på mig och behövde byta 
om till kjol för resten av 
dagen.

Jag är en sittkissare

Jag brukar äta socker direkt ur förpackningen med sked...

.

Var tillsammans 
med vikarien på 
gymnasiet
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KATASTROFAL   
Inte för så länge sedan var världen nedstängd, i en tid av isolering, avstånd och restriktioner. Två 

långa år och lite till senare öppnar världen upp, och för oss på I, betyder det att studentlivet alldeles 
exploderar i sin framfart! Som på beställning får vi alla vara med på ett ordentligt karnevalsår. Här har 
vi karnevalsmelodin 2022 för Katastrofalkarneval som presenterades under Karneveljen i mars månad, 

skriven av Finn Pöpke.

av:  VIVIAN LU OCH KLARA ZIEGLER

Nu kommer sommaren, det var fyra långa år
Sen sist vi firade, innan allt blev katastrof

Men låt oss glömma det som var
Och förbered dig på en stad
Som släpper loss i en totalt

Katastrofal karneval
Kan det nånsin bli bra?

Vi håller tummarna och blundar för allt jobbigt som kan hända
Katastrofal karneval
Fest i hela Lund stad

Ja humöret är på toppen fastän popcornen är brända

Vi är igång igen, efter fyra gråa år
Med en fet sång som sätter gung på Lundagård

Kan bli en cirkus utan djur
En tombola men ingen tur

Och en katastrofal framförd i dur
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Katastrofal karneval
Kan det nånsin bli bra?

Vi håller tummarna och blundar för allt jobbigt som kan hända
Katastrofal karneval
Fest i hela Lund stad

Ja vi dansar hela natten fastän skorna börjar klämma

Tänk om regnet öser ner
Eller hur humorn är för skev

Och du orkar inte mer
Kom och räck mig då din hand

Och så hjälper vi varann
Över katastrofens [rand?]

Katastrofal karneval
Kan det nånsin bli bra?

Vi håller tummarna och blundar för allt jobbigt som kan hända
Katastrofal karneval
Fest i hela Lund stad

Ja vi dansar hela natten fastän skorna börjar klämma

Katastrofal karneval
Katastrofal karneval

(Där vad som helst kan hända, så katastrofalt)
Katastrofal karneval

(Helt katastrofalt, ja vad som kan hända)
Katastrofal karneval

Ja humöret är på toppen fast vi är på en helt katastrofal
Katastrofal karneval

LUNDAKARNEVAL
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av:  LOVE HEDELIUS

Vårtecken
Temat för den här tidningen är Kropp & Knopp, och 
knoppar är ju ett av de säkraste indikationerna på att vi går 
mot ljusare tider. Magnolian i Lundagård har kanske stans 
kändaste knoppar, och när de kommer fram och blommar 
så är sommaren runt hörnet. Men knoppar är inte det enda 
man ska hålla utkik efter, så här kommer 6 andra vårtecken 
på I och i resten av Lund! 

u n d

 i
L

Revisorposten blir vakant

Vår betyder vårterminsmöte och 
vårterminsmöte betyder att förtroendevalda 

poster ska tillsättas. Passande 
styrelseordförandekandidater är inga 

problem att hitta på sektionen men att vara 
revisor verkar I:arna inte vara lika sugna på.

Keyflow är din mest använda app

När slutet på april närmar sig är det ingen brist på saker 
som händer i Lund. Skvalborg, kvalborg, finalborg och 
så vidare kräver alla sina event och för att gå på dem 
behöver man biljetter. Därför blir det en hel del häng på 
Keyflow inför dessa dagar.1

2
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Karnevalssektionerna anordnar fler 
event än någon orkar gå på

Det är inte varje vår det är karneval men var fjärde år kan 
man vara säker på att taggade vierister kommer skicka ut 

inbjudningar till sittningar, picknicks och cykelfester mest 
varenda dag. Självklart är detta något vi alla älskar även 

om närvaron kanske inte är hundraprocentig. 

Bad och strandhäng

Något annat som gör att man kan vara säker på 
att våren äntligen är kommen är när man börjar 
se folk sitta och mysa på bryggor, och kanske till 
och med våga sig på ett första do… nej just det, 
då behövs det vatten ja. Det får bli att ta sig ut 
till Lomma för det här vårtecknet.

Folk med balkonger blir väldigt populära

Som student är det inte alla som har lyxen att bo någonstans där det 
finns en balkong. De som gör det får därför vänja sig vid att vara värdar 
ovanligt mycket när solen börjar visa sig oftare och vädret blir mer och 

mer balkongvänligt.

Phøsens skägg börjar ta sig

Ett tillförlitligt sätt att hålla koll på tidens 
gång är att titta på vårt kära phøs. I takt med 
att månaderna går sedan de sist plockade upp 
rakhyvlarna växer både hår och skägg och när 
ansiktsbehåringen börjar bli (mer eller mindre) 
respektabel vet man att sommar och nollning inte 
är långt borta.

3
4

5
6
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Quiz: få reda på Quiz: få reda på 
din typ*din typ*

Sluta omedelbart med det du gör och svara på några enkla frågor för att ta reda på 

vilken typ av grabb du bör börja satsa på FRÅN OCH MED NU!

av:  POLINA BELOGLAZOVA

*VARNING:*VARNING:  

Alla likheter till verkliga personer, levande eller döda, eller verkliga händelser är helt och hållet endast slumpen. Detta quiz 

appliceras inte på någon specifik person och alla ovan beskrivna situationer har aldrig inträffat tidigare. En typ är en fiktiv typ av 

människa. 

a. Vilken nation föredrar du?

1. Helst en fin bar alltså, sunkigt med nationer  
X. Hemma är bäst…  
2. Malmö! Vad är det ens för fråga?

b. Hur går det med tentorna?

1. Sådär alltså, krävs nog ett mirakel i framtiden. 
X. Flyter på! Jag söker ständigt nya sätt att 
effektivisera mitt arbete.  
2 .Vad är en tenta? Livet är en evig fest! 

c. Hur ser din matlåda ut?

1.Oftast rätt tråkig… Skulle gärna lyxa till det med 
oxfile om bara möjligheten fanns. 
X. Fried rice tycker jag mycket om och äter ofta!  
2. Gogg eller falafel blir det nog oftast.

d. Vilken sport utövar du?

1. Golf, såklart  
X. Springer, går på yoga, klättrar, badminton, 
fotboll, spelar scha…  
2. Gymmar!

e. Vilken är Go-To alkoholhaltiga drycken? 
 
1. Processo! 
X. Någon öl blir bra 
2. Ju starkare desto bättre
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Dina resultat
Flest 1:

Pappa betalar 

Har du svårt att klara dina tentor? 
 Drömmer du om att gifta dig rik och slippa stressen och pressen av att behöva göra allt själv? 

Då är personen av typen a la pappa betalar den ultimata partnern för dig! Som Robin för din Hood 
passar dess stora familjehus i Täby eller på Lidingö perfekt för er två. Med en Aperol i näven kommer 
ni två finna lugn och ro i vardagen. Var beredd på att den perfekta tidsfördriften för er två kommer 

vara en tidig morgon i padelhallen, så det är dags redan nu att investera i några fina outfits och en ny 
padelrack.

Flest 2:

Red Flag

Tycker du det är väldigt kul att festa till det på en vardag och vill gärna ha lite sällskap? Hänga på Casa 
på torsdagar kommer bli ert nya go-to! 

Dessvärre måste du vara medveten om att New York-tavlor på väggarna är peak design enligt personen 
och detta kommer du ALDRIG kunna ändra på. Det gäller att vänja sig vid att även den gråa IKEA-

mattan kommer få följa med till alla era nästkommande boenden. Du känner även igen personen 
utifrån den ultimata matlådan: kyckling, broccoli och ris följer vart den än går. Gains are gains, grind is 

grind, så att uttrycka det. 

Flest X:

Excel - nörden

Tyvärr måste du vara medveten om att din andra halva alltid kommer behöva kolla till sina aktier. 
Prick nio på måndagar kommer Avanza-kontot öppnas för att få till den bästa affären. Rimligt är det 

trots allt - börsen öppnas ju endast en gång om dagen, varje vardag. 

Att starta en konversation med ditt crush kommer aldrig vara ett problem - det gäller bara att fråga 
dem om hjälp med Excel så kommer du inte ens behöva säga något på flera timmar. Så pass mycket 

har personen att berätta om den fantastiska världen som kalkylarker i Excel innebär - för honom, men 
även för samhället i stort.
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Hur stoppar man in en kamel i en 
kyl i tre steg?

av: Vivian Lu, Alwa Karlin, Aulis Dömstedt

Info testar: Marocko

“Vi åker till Marocko på Inforesa!” haha! KUL skämt tänker ni. 

Ja, det tänkte vi med tills Aulis kom inglidandes med en jävla powerpoint presentation om att vi skulle 
sova under stjärnorna i Sahara-öknen. Tvekande miner följdes snabbt av "Vi kör på" och "Vad kan 
egentligen gå fel?" och bara några veckor senare var Info ute på tur.

“Om vi dör får vi i alla “Om vi dör får vi i alla 

fall det på film” fall det på film” –– Vivvi. Vivvi.

“Vi hade garanterat dött om vi hade krockat, det är “Vi hade garanterat dött om vi hade krockat, det är 

det som är det roliga.” –det som är det roliga.” –

  Aulis om att dö för att vår guide kör 80 km/h i bergen farlig nära stup tusentals meter Aulis om att dö för att vår guide kör 80 km/h i bergen farlig nära stup tusentals meter 
högt upp och räcken som gått sönder lite här och varhögt upp och räcken som gått sönder lite här och var

Topp tre mest sagda fraserTopp tre mest sagda fraser

1. Nu dör vi 1. Nu dör vi 

2. Var är kameran?2. Var är kameran?

3. Classic/yikes3. Classic/yikes

Detta är vår guide!

Abu Bakr. Han var härlig, 
skön och lite blyg i början. 
Favoritcitat: “Y’boi”. 

I bilen spelade vi Helt Seriöst 
av Kaliffa och han bad mig 
skriva upp namn och artist 
i hans anteckningsapp. 
I fyra dagar stod han ut 
med och körde runt oss 
över hela Marocko, kände 
varenda person och med hela 
geografin i huvudet. Det är 
hans gåta om kamelen.

TOP 10 MOMENTS 

TOP 10 MOMENTS 
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“Vi hade garanterat dött om vi hade krockat, det är “Vi hade garanterat dött om vi hade krockat, det är 

det som är det roliga.” –det som är det roliga.” –

  Aulis om att dö för att vår guide kör 80 km/h i bergen farlig nära stup tusentals meter Aulis om att dö för att vår guide kör 80 km/h i bergen farlig nära stup tusentals meter 
högt upp och räcken som gått sönder lite här och varhögt upp och räcken som gått sönder lite här och var

1. Sova på ett slott i utbyte mot att ta bilder på det

Ja, någonstans lät Aulis AirBnb-värdarna tro att vi var en grupp 
fotostudenter. Ett stativ och en blixt senare och vips befinner vi oss på ett 
marockanskt mansion (?) med inomhuspool, takterrass och otroliga sovrum 
som vi ska få spendera två nätter på.

2. Getter i träd

Vi tänkte att dessa kanske var menade som en turistfälla. Men turister var vi och 
föll för fällan. För detta var något alldeles otroligt. I träden fanns plankor för 

getter att stå på och det verkade ändå som att de hade klättrat upp självmant. 

3. Rida på hästar på stranden

Kontrasten mellan Albin som ridit i 10 år och oss andra som strugglade på 

hästryggen var enorm. Och hilarious.

4. Övernatta på hotell 

i bergen.

Ut från bergen stack det ut 
ett mysigt hotell gjort av 
allting sten. 

Topp tre mest sagda fraserTopp tre mest sagda fraser

1. Nu dör vi 1. Nu dör vi 

2. Var är kameran?2. Var är kameran?

3. Classic/yikes3. Classic/yikes

TOP 10 MOMENTS 

TOP 10 MOMENTS 
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6. ÖLKUBB I 
SAHARA

Ölklubben är onekligen en av grundpelarna i en utbildning på LTH. Den anrika sporten uträttas 
oftast i en av Lunds många parker men kan också liras i andra miljöer. En sådan miljö är den 
vidsträckta Saharaöknen. Då dessa landskap inte är helt lika krävs en del förändringar i regelverket för 
att optimera resultaten.

1.  
Kravet för en godkänd öl beräknas 
i både mängden öl och sand. 
Sand som hamnat i burken från 
diverse sandstormar kommer att 
räknas med i resultatet.

2.   
Kamelerna ska parkeras på ett 
säkert avstånd. Ingen tycker att 
det kul att få en flaska i huvve och 
särskilt inte en kamel.

3.  
För säkerheten på planen måste 
alla spelare vara insmorda med 
SPF 30 eller högre samt bära den 
tilldelad skyddsturbanen.

5. Rida på kameler: 

Splittrad grupp, vissa gillade det, andra inte.

"äheeejååå wtfff "äheeejååå wtfff - - 

Joel till kamelen som Joel till kamelen som 

försökte bita honomförsökte bita honom

“Asså gillar inte kamelridning alltså, känner 

“Asså gillar inte kamelridning alltså, känner 

ingen som helst vibe mellan mig och djuret.” - 

ingen som helst vibe mellan mig och djuret.” - 

AulisAulis
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10. Citat

Flera dagars minimal sömn i kombination med kreativ 
brain power hos en sådan grupp som Info kan man inget 
annat än tänka sig att detta skulle producera fram ett 
citat eller annat. 

7. Födelsedagstårta till Info

Hade vi varit på KC hade det varit Aulis tur att ta med fika. Han löste 
detta genom att bjuda på tårta i öknen. Våra värdar hade misstolkat 
det som att någon vid namn Info fyllde år. Därmed fick vi en 
födelsedagstårta i Infos ära och härmed räknas den 8 april som Infos 
officiella födelsedag.

8. Lägereld och sång i öknen

Ett gäng marockaner, ett nygift par (alltså, bokstavligen nygifta, de hade gift sig 
samma dag) som var på smekmånad i Marocko och ett gäng Info-nissar satt runt en 
lägereld. De spelade på trummor och sjöng folklåtar, och vi sjöng Temperaturen och 
Sälen. Sen dansade vi Små Grodorna runt lägerelden och marockanerna joinade. Det 
var det mest bisarra och roligaste jag har gjort.

(Förresten, psst.

Svaret på gåtan: Du öppnar kylen, stoppar in 
kamelen och stänger dörren.)

“En gång hade jag sex och då kom 

“En gång hade jag sex och då kom 

Kåta Mari av Eddie Meduza på, det 

Kåta Mari av Eddie Meduza på, det 

var så jävla stelt. Försökte låtsas som 

var så jävla stelt. Försökte låtsas som 

ingenting.” – 
ingenting.” – Anonym person i Info 

Anonym person i Info 

när vi lyssnade på Kåta mari 

när vi lyssnade på Kåta mari 

9. Kolla på stjärnorna i öknen.Ingen bebyggelse så långt ögat 
når, inget ljus, enbart kullarna och sanden framför oss.  Jag kommer nog aldrig 
att glömma när vi kl 3 mitt i natten bara låg på en sanddyna några sandynor 
bort från tältet vi glampade i och bara kollade på stjärnhimlen.

“Wow det här är som Minecraft” 

“Wow det här är som Minecraft” – – 

Linus om ett par getter på ett berg.

Linus om ett par getter på ett berg.
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