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Sugen på en partner 
som är upptagen?
Info lär dig bryta 
relationer på s. 10!

HUR 
KÖNSNEUTRALA 
ÄR KLASSISK 
BARNLITTERATUR 
EGENTLIGEN? 
INFO HAR TAGIT 
STÄLLNING OCH 
FÖRBÄTTRAT!  

Det nalkas

St Patrick’s Day

 Ännu en 
berusningsdryck 
är utvärderad!

Var fi nns Lunds 
bästa och sämsta 
kaffe? Läs i-type 
så får du svaret!
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Alla fel i tidningen är avsiktliga

Ledare
Äntligen så går vi mot ljusare tider. 
Temperaturen stiger långsamt och dagarna 
behagar att stanna kvar lite längre. Ännu en 
underbar studentvår i Lund väntar oss. Nu 
är det inte långt kvar tills vi kan ha picknick 
i Botan, spontana grillfester och inte minst 
dricka öl i solen. För dig vars kunskaper om 
öl sviktar har Informationsutskottet kartlagt 
och testat utbudet så att du inte ska begå 
några misstag. För er som föredrar att byta ut 
ölen mot kaffe bör ni studera sida 20 innan. 

Ett helt annat problem som uppstår under 
våren är den förbannade vårförälskelsen. Och 
vad gör man om ”The one” redan är ihop 
med en annan? Inga problem, i detta nummer 
hittar du lösningen. 

Finns det något du tycker att Itype borde 
skriva om, tveka inte att höra av dig. Vi är här 
för er!

Emma Sikander
Redaktör

www.printus.se
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Kära I:are!
Ibland undrar jag varför jag alltid hamnar i denna 
situation. Vår kära redaktör messade mig precis 
och tydliggjorde att ”ordförande orerar” bör vara 
inne inom ett par timmar. Det var förstås jag som 
glömt. Så nu är jag i alla fall ute i en stuga i Björ-
storp bland de mörkaste skogarna i norra Skåne. 
Sitter lite surrealistisk och idyllisk vid en brasa 
och skriver på de enda digitalmedel jag har att 
tillgå, min Android och dess notisblock. Jag hop-
pas att det kommer att vara tillräckligt molnfritt 
för att få in en plutt täckning på mobilen för att 
kunna skicka in.  
Sektionens arbete är i full gång efter julledigheten 
och det har redan genomförts en vällyckad semi-
final av casetävlingen Times – ett stort tack till 
Internationella utskottet och Casegruppen.  SexI 
och SpexI dammade av vårens första sittning 
med temat talang. Jag lyfter på hatten för att alla 
involverade, inte minst alla talangfulla personer 
och så klart även till det inslag som inte var lika 
talangfullt. 
Jag kan med glädje meddela att vi har riktigt bra 
vår framför oss, de godbitar som du inte bör missa 
är; Industriell Ekonomis Arbetsmarknadsdag 
(INKA), sektionens 10-årsjubilemum med bal och 
examensfesten.   
Vi i styrelsen startade vårterminen med en över-
lämningshelg, där gamla och nya styrelsemedlem 
hade tre fina dagar i Norska fjällvärlden med 
möte, skidåkning, bastubadning och snow-kiting. 
Det sistnämnda innebar för min del ett skadat 
knä och därefter ett par veckor på kryckor och 
ett enklare kirurgiskt ingrepp. Trots detta var 
resan mycket givande och jag ser med stor glädje 
framemot att får jobba med våra nya styrelsemed-
lemmar, Erik, Marcus, Victor och Conrad.
I styrelsen har vi under våren tänkt jobba främst 
med tre lite större frågor;
-       Vi kommer att se över sektionens arbete, hur 
det ska organiseras och hur vi ska jobba för att 
bättre kunna samverka och korrdinera oss mellan 
alla olika utskott och grupper.
-       Det kommer ske en utvärdering av program-

met som helhet, dess utformning och kursutbud.
-       Hur vi på I, som sektion och program, 
kommer arbeta för att bättre bygga upp en egen 
tydligare identitet. Där vi just nu främst tittar på 
nya lokaler och möjligheten till att få ett eget kafé.
På programledningsnivå står vi inför en större 
förändring. Vår nuvarande programledare Nina 
Reistad, som under 6 år har byggt upp program-

Ordförande orerar
Text: Viktor Sandberg

met till att blir Sveriges mest sökta ingenjör-
sprogram, kommer i april att avgå.  Jag vill på 
sektionens vägnar rikta mitt stora tack till Nina för 
hennes engagemang, lyhördhet och drivkraft. Ny 
programledare är i skrivandes stund inte tillsatt 
men arbetet att hitta en ny är av högsta prioritet.
Jag vill avslutningsvis passa på att tacka alla som 
engagerar sig i sektion – ni gör ett strålande jobb.
 
”Alla ska I” /
Victor Sandberg
Ordförande

I denna stuga i de djupaste skogarna av norra skåna 
satt vår kära ordförande och skrev så mobilen glödde
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Det är Lundavår!
Jag hoppas ni förstår,

vart det barkar.
Det är ingen som snarkar.

Det är nu det händer.
Tag en dag i sänder.

Snart kommer en dag,
av ett speciellt slag!

 
Det vankas bal,

i AF-borgens sal.
Det är ingen ide att ni mutar,
jag vet redan hur det slutar!

Kung i baren.
Det ger dig alla svaren.

 
Sektionen fyller tio år.

Det är värt en tår.
Som du häller i glaset,

under hela kalaset!
Vad jag hört,

bjuder kvällen på nåt’ stört.

Rykten går heta,
att singlar inte behöver leta!
I-paren blir många,
Och sängarna blir trånga.
 
Nej nu går jag för långt!
Det enda som ska bli trångt,
är salens stora golv,
som ingen lämnar före tolv.
Inte före klockan två för den delen heller,
för den elfte maj är kvällen som gäller!
 
Ja vad är väll en bal i borgen?
Morgondagen, den sorgen!
Bakfylla är en typ av lycka.
Det kan i alla fall festprissen tycka!
Det som I:are gör bäst,
är inte det att gå på fest?
Så välkommen till balernas bal!
I AF-borgens stora sal!
 
Ebba Linde

Vice drömmer sig bort...
Text: Ebba Linde
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Talangsittningen!
Fullt drag (i flera bemärkelser), god mat 
och massor av talang;  så kan I-sektionens 
första officiella talangsittning någonsin 
sammanfattas! Kvällen inleddes med en 
trevlig fördrink, mingel och ett febrilt letande 
efter sin plats, allt ackompanjerat av de 
bombastiska tonerna från filmer som “The 
Dark Knight” & “Gladiator” strömmandes 
ur högtalarna. När klockan passerade 19.00 
steg kvällens konferencier, I-Sektionens nya 
spexmästare, Jonathan Vinberg fram genom 
scenridåerna och lyckades efter många 
om och men få alla att sätta sig ner och 
presentera kvällens första framträdande.

Vi fick bevittna hur en påtagligt nervös 
Carl Wilhelm Bennet stelt äntrade scenen, 
örklarandes hur denna låt dedikades till 
en utvald flicka i publiken, för att sedan 
demolera isen totalt i hela lokalen. Han 
brände av något så oväntat som ”I Will Follow 
You Into the Dark” på wookiee och med en 
stämma lika varm som Chewbaccas päls en 
solig sommardag fick han allas hjärtan att 
smälta.

Efter den skrattattacken var det dags för 
mera underhållning i form av styrelsen 
som med en egenskriven text tog upp det 
alltid lika aktuella ämnet om hur kåta de är 
och att nästan vem som helst skulle duga 
numera. Det var upplagt för succé men på 
grund av en viss avsaknad av repetition 
kombinerat med ett överflöd av fusklappar 
och oväntade tonartsbyten så kunde de 
flesta konstatera att detta framträdande 
skulle få svårt att konkurrera med kvällens 
övriga uppträdanden. Detta var förövrigt 
Marcus Wittings första scenframträdande för 
kvällen, men få kunde vid detta tillfälle ana 
att det inte skulle bli hans sista. När styrelsen 
lämnade scenen hade promillehalten ökat 
i lokalen markant och av någon konstig 

anledning var det just visan ”Otur”, känd från 
2011 års nollning, som var först ut.

Kvällens tredje framträdande stod charmören 
Joar Blohmé för. Det var dock inte genom 
hans romantiska ögon som publiken 
charmerades. En gigantisk ögonbindel var 
nämligen på när han framförde det magiska 
stycket ”Classial Gas” på sin spanska gitarr.

Därefter var det dags för det nya phöset 
att visa vägen. Pressen var skyhög men 
förväntningarna levdes upp till i form av 
mycket hud, housemusik och stenhårda 
solglasögon. En riktig stämningshöjare och 
det var inget snack om att phöset består 
av riktiga talanger. Ytterligare en gitarr 
plockades fram i kvällen femte bidrag 
signerat årets nolla Tobias Martinsson. Med 
en tveksam placering av gitarren visste 
publiken varken in eller ut. Men när den 
speciella låten inleddes förstod alla att de 
bevittnade något stort i musikalisk väg. Med 
ett stabilt trummande med ena handen 
och delikata toner tagna av den andra så 
var grunden lagd till sången som också den 
imponerade stort.

Ribban lades osportsligt högt inför det sjätte 
numret men även här blev publiken tagna 
med storm. Agda Hassler och Karolina Lindén 
stod för kvällens skönsång och trumhinnorna 
hos varje åskådare blev rejält belönade gång 
efter gång när stämmorna följde varandra 
enligt definitionen av perfektion.

Kvällens sista, och definitivt längsta, bidrag 
stod visdomens man Philip Åhlin för. På 
pappret skulle han visa hur man effektivast 
avlägsnar nougaten från ett ballerinakex, 
men det blev så mycket mer än så. Anekdoter 
från barndomen om ballerinakexens 
hemligheter ledde fram till en oerhört 
uppskattad lektion där han med hjälp av 
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två stycken assistenter, som under kvällen 
verkade ha gjort sitt yttersta för att stödja 
I-sektionens barverksamhet, visade hur 
det hela ska ske med en pedagogiskt ritad 
skiss som innehöll allt ifrån normalkrafter 
till tummar som vreds hit och dit. Efter att 
ha försvarat sin mästartitel i «Separation av 
Ballerinakex» genom en spontan battle mot 
Fredrik Hansson som hämtades ur publiken så 
avslutades sedan showen med en tvångsvisa 
där Philip fick assistans av den nu betydligt 
mer berusade Witting.

Publiken fick sedan chansen att demokratiskt 
utse en vinnare, och medan rösterna 
räknades så bjöd några utmanande dansare 
från Malmös dansakademi oss på en 
storslagen show. När rösterna var räknade 
och vinnaren skulle presenteras blev det 
knäpptyst då Carl Ekengren vandrade igenom 
lokalen och levererade ett brev till kvällens 
konferencier som avslöjade att kvällens 
vinnare var, med endast två rösters marginal, 
*trumvirvel….* Tobias Martinsson. 

Det ärofyllda vandringspriset, som föga 
förvånande utgjordes av en isbjörn, finns 
nu i hans ägo och han lovar att han kommer 
kommer att göra sitt yttersta för att försvara 
denna ärofyllda titel under Talangsittningen 
2013!



8

Den ofrivillige ingenjören
Vad gör man om man av misstag väljer fel 
förstaval i sin högskoleansökan och helt plötsligt 
omkullkastar alla sina framtidsplaner? Ge upp 
sitt liv eller ta en chans på industriell ekonomi?

Vår huvudperson, låt oss kalla honom Adam, 
har precis satt punkt för sin drömresa genom 
Sydamerikas  livsfarliga men vackra djungelliv. 
Med sitt orädda upptäcksresande längs 
Amazonfl oden och Brasiliens kåkstäder skulle 
Adam kunna jämföras med den legendariske Dr. 
Livingstone, dock med lite längre hår och kanske 
lite bredare göteborgsmål. Det var defi nitivt inget 
lätt beslut för Adam att avsluta denna resa men 
juridiken har alltid haft en speciell plats i Adams 
hjärta.

Hemma i Feskekyrka var det nu tid för handling. 
Ett brinnande intresse för brottsmål hade alltid 
funnits hos vår karismatiske protagonist och det 
var nu dags att skrida till verket. Med en fantastisk 
precision och elegans fl yter de välformade 
fi ngrarna över tangentbordet. Adam är som i 
trans och enligt hans egna ord skulle det kunna 
jämföras med att komponera ett mästerverk i klass 
med Vivaldis Årstiderna. Efter åtskilliga timmar 
och koppar kaffe hade han äntligen fullbordat sin 
symfoni, trodde han. Alla som någon gång råkat 
klicka sig in på hemsidan studera.nu vet att det 
antagligen kan vara en av de mest invecklade 
hemsidorna i mänsklighetens historia, en modern 
version av Pans Labyrint. 

I juli kom det fruktansvärda antagningsbeskedet, 
för en person som inte är van vid motgångar 
var detta besked svårt att smälta. Hans symfoni 
liknade nu mest en snapsvisa på midsommarafton 
och Adam, som aldrig druckit en droppe 
alkohol i hela sitt liv, tog detta mycket hårt. På 
antagningsbeskedet meddelades det att han hade 

kommit in på sitt förstaval Industriell Ekonomi 
i Lund och att de andra alternativen, däribland 
juristlinjen hade, till hans stora fasa, strukits. Om 
nu inte Adam hade varit en överlevnadsmänniska 
utöver det vanliga kunde han mycket väl utvecklat 
en djup depression vid detta tillfälle, istället tog 
han verkligen tjuren vid hornen och gjorde sitt livs 
bästa beslut.

Tiden i Lund vid I, som de infödda kallar 
programmet, skulle bli den bästa i Adams liv. 
Trots, eller kanske tack vare, bristfällig närvaro på 
föreläsningarna kunde Adam glida igenom kurserna 
med bravur samtidigt som han bekantade sig med 
Lunds heta och vibrerande nattliv. Allting kändes 
underbart men det fattades fortfarande någonting, 
det var ju brottsmålsadvokat Adam ville bli. Han 
kunde inte längre lura sig själv och valde för några 
månader sedan att följa sitt hjärta. Det här kanske 
låter som en lite trist avslutning men undertecknad 
kan meddela att Adam fortfarande bor kvar i Lund 
där han nu studerar juridik med en glöd sällan 
skådat samtidigt som det nitiska upptäcksresandet 
längs nationernas klubbliv fortsätter.

Anton Sjöberg
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Trånar du efter någon på I? Råkar 
denne någon redan ha en själsfrände 
på vår sektion? Tack vare Infos nya 
världsomvälvande undersökning 
om sektionsmedlemmarnas syn på 
relationer kan din räddning vara nära. 
Hur du gör för att splittra ett perfekt I-par 
och ta den du vill ha är nu så enkelt som 
att följa dessa steg.

Infiltrera paret  
För att du överhuvudtaget ska kunna 
skrida till verket med din splittringsplan är 
det första steget att bli vän med, (läs: få 
inflytande över), din motståndare. Läser 
du denna tidning har du förmodligen en 
konstant ekande röst i huvudet som väser 
”networka mera”, så det bör inte vara 
någon svårare utmaning att göra din värsta 
fiende till vän. 

Skapa oattraktiva kvalitéer 
Eftersom din fiende går på I ger han/hon 
förmodligen skenet av att vara perfekt. Men 
frukta icke! Strävan efter att vara perfekt 
medför passande nog även en tendens till 
att vara särskilt mottaglig för grupptryck. 
Med några enkla knep kan du som nära 
vän förvandla den mest attraktiva I-are till 
lurk.

Är det en kille du önskar göra oattraktiv 
är det enligt utfrågade I-tjejer först och 
främst hygienen du ska sikta in dig på. 
Illaluktande vatten finns det gott om ett 
stenkast från Maskinhuset och detta kan 
fyllas i hans rakvattenflaska och minska 
flickvännens sug efter närhet. Är hyn 
fortfarande någorlunda välmående efter 
Sjön Sjön-vattnet kan innehållet i hans dyra 
Shiseido Men ansiktskräm diskret bytas ut 
mot H&M:s substitut för 29.90. Deodorant 
späds gärna ut med turkisk yoghurt för 
extra syrlighet i armhålorna. Slutligen kan 
du använda er nya vänskap till att tipsa om 
den senaste muskelbyggardieten; indisk 
mat med extra curry och vitlök två gånger 
om dagen. Förutom att han kommer lukta 
E-husets datasal kommer flickvännen 
även känna avsmak för hans högfrekventa 
klosettbesök. Pricken över detta manliga 
I blir när han på ditt råd köper en tjock, 
glänsande silverkedja att pryda halsen 
med.

En tjej gör du enkelt oattraktiv genom att 
frammana en skånsk dialekt, förslagsvis 
genom att titta mycket på Johan 
Glans. Kvinnligt kroppshår är enligt 
undersökningen allt annat än populärt 
bland I-are, så berätta om revolutionerande 
trender i Hollywood som bannlyser 
hårborttagning helt och hållet. Se till att 
hon frossar i torsk, marulk och rödspätta 

Parsplittring som ger dig            

Av: Maja Sölve och Fanny Lundkvist

vinstvittring
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Parsplittring som ger dig            

framför Miss Secret Agent då det att äta 
utrotningshotade fiskar och skratta som en 
gris tydligen är en riktig turn-off. Överös din 
kvinnliga motståndare med komplimanger 
för hennes strikta bibliotekarieknut. Ju 
stramare och högre belägen, desto 
osexigare, menar I-killarna. 

Frambringa osämja  
När det nu uppstått avsmak för motparten 
i förhållandet är det dags att öka osämjan 
mellan parterna. Både de manliga och 
kvinnliga representanterna från sektionen 
är eniga om att ett scenario där partnern 
sätter punkt för sin respektives släktingars 
liv, nog är den största missen han/hon kan 
göra. Misstänker du att detta eventuellt 
kan vara svårt att åstadkomma, så finns 
det andra, lite mer slätstrukna, men ack 
så säkra alternativ att ta till. En olycka där 
parets gemensamma barn står som offer är 
till exempel ultimat, då de allra flesta anser 
att detta är något som kan förändra en 
relation markant. Tyvärr finns det dock inga 
I-par riktigt så stabila än. Pojkar uppskattar 
heller inte att flickvännen byter kön, men 
detta kan vara lite svårt att påverka med 
hjälp av grupptryck. Ett likvärdigt no-no, 
som enkelt ordnas under ett besök i deras 
lägenhet, är att killen på morgonen märker 
att den oattraktiva flickvännen stulit hans 
matlåda.

Något av det värsta en pojkvän kan göra 
är att skriva smileys i sms. Alternativt 
bortprioritera flickvännen, vilket du enkelt 
kan se till att han gör tack vare Ivent som 
täckmantel med deras squash, kroki och 
opera.

Den stora otrohetsaffären 
Efter dessa upprepade uppbrytartekniker 
är det nu dags att lägga in storstöten. 
Enligt undersökningen är de flesta I-are 
hyfsat förlåtande när det gäller otrohet i ett 
förhållande. Den generella uppfattningen 
är dock att hångel eller någon intimare akt 
som sker nyktert, alternativt upprepade 
gånger, inte är förlåtligt. Det bör däremot 
tilläggas att otrohet som sker mellan 
två tjejer eller bakifrån med skydd inte 
påverkar ett I-par. Så för att få din fiende 
dumpad av den du åtrår med hjälp av 
en otrohetsaffär, bör du se till att han/
hon blir packad cirka 70 centiliter förbi 
salongsberusad och upphånglad fler än en 
gång. Till detta behöver du en tredje, fjärde 
och kanske femte part som ställer upp 
samt en smart telefon med videofunktion. 
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Förvandlingen 
Om allt gått enligt planen borde nu det före 
detta perfekta paret känna lika djupt hat 
gentemot varandra som en tonårstjej från 
Team Edward gör gentemot en från Team 
Jacob. Det är nu dags att rannsaka sig 
själv och åtgärda de fel som stoppade dig 
och din stora kärlek från att bli tillsammans 
från första början. Det är viktigt att se till att 
du verkligen förändrat hela din personlighet 
innan du börjar ragga.

Är det en tjej som är målet föredrar I-are att 
du är lång och tyst. Testa yoga och trippla 
skoinlägg

och om du någon gång öppnar munnen 
ska det vara med en mörk reklamröst 
som förklarar att du är en missförstådd 
schtekare som egentligen är engagerad i 
Rädda Barnen. Annars utger du bara ett 
enkelt manligt bröl, helst efter att ha smörjt 
in nyckelbenen med glittrande hudlotion 
då I-tjejer anser att denna del av din kropp 
är särskilt tilldragande. Det är viktigt att 
vara mystisk och låta ditt Ted Gärestad-
inspirerade gitarrspel tala för sig själv, 
samtidigt som du låter dina vackra ögon 
glittra lite extra genom nyinköpta linser som 
framhäver dess färg.

Kretsar dina tankar kring en kille ska du 
satsa på en mer sadistisk läggning så 
att han känner behovet av att förändra 
dig. Det allra bästa verkar dock vara att 
se till att du är en väldigt viktig person 
som alla andra killar vill ha. Försök vinna 
några stipendium, casetävlingar alternativt 
nobelpris och flirta sedan diskret med alla 
andra killar i rummet. Släpp ut håret och låt 
det falla som i en Wella-reklam och ös på 
med självförtroende, så får du vilken I-kille 
som helst på fall.

Ta vad du vill ha 
Efter att ha genomgått din 
personlighetsförbättring kan du nu äntligen 
närma dig din drömtjej/drömkille. Raggning 

är en konst och bör verkligen anpassas 
efter personen du är ute efter. Det är viktigt 
att du noga överväger samtalsämnet innan 
du startar en konversation med en I-are, 
eftersom ogenomtänkta raggningsrepliker 
är ungefär lika åtråvärda som leverpastej till 
middag. Ledordet för samtalet är spontant 
och lättsamt, så ta hjälp av Facebook för 
att förslagsvis ta reda på gemensamma 
resmål och fester och anteckna gärna på 
en lapp. 

I-tjejer uppskattar när en leende kille 
inleder en rolig konversation. Vissa blir 
gärna utbjudna på dejt direkt i form av en 
lugn båttur medan andra hoppas på en 
öppningsreplik som innehåller spädbarn 
och sex. Så avgör lämpligtvis innan om 
det är naturtjejen eller sadisten du har 
att göra med, så du inte tar fel på de två 
I-typerna. Tänk även på att tjejer gärna vill 
att du försöker visa intresse tydligt utan att 
placera händerna på opassande ställen 
alltför tidigt.

Hos killarna verkar det mest välfungerande 
alternativet vara mycket alkohol och på 
många håll även Rohypnol. Om du satsar 
på att lyckas ragga även utan hjälp av en 
överdriven mängd droger fungerar också 
ett intensivt “ögonknull” eller det klassiska 
“oj-jag-spillde-en-drink-på-din-skjorta-bäst-
vi-går-hem-och-byter-den”-tricket. Andra 
djärva knep  som att dyka upp naken med 
öl eller bryta ut i en vacker sång går också 
bra. 

Grattis!  
Nu när du lyckats med uppraggningen är 
det bara att fortsätta i samma stil tills ni 
är lika oskiljaktiga som Malmö Nation och 
backslicken. Det krävs dock att vara på sin 
vakt så  

att ingen annan som tagit del av den här 
artikeln lyckas splittra er med liknande 
metoder. Kärleken är ju trots allt lite som en 
mysig månskenspromenad i Rosengård, bli 
inte förvånad om den får ett smärtsamt och 
abrupt slut.
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Klockan var 05.27 och jag klev upp. Jag 
tittade en snabbis på packlistan och insåg 
att jag borde tittat på den tidigare. Efter en 
snabb ompackning insåg jag att jag skulle 
bli försenad. Jag rusar iväg och förbereder 
mig på skäll då räddaren i nöden, Conrad 
stannar sin taxi och plockar upp mig. 
Vilken drömkille!  

Ingen är i tid, hälften av resans deltagare 
hade glömt passet hemma och tankkortet 
till I-bilen var spårlöst försvunnet. Dessutom 
låg Niklas Ohlsson, den enda som kunde 
koden till kortet, däckad i en av bilarna och 
vägrade att prata. Nicke hade nämligen 
dagen innan firat omtentan lite hårdare 
än vi andra och dök upp på M-husets 
parkering med grön kroppsfärg i ansiktet 
och oklar promillehalt.

Ni kanske undrar vad det är jag pratar om? 
Vart var vi på väg? Vilka är vi? Vad håller 
vi på med på M-husets parkering klockan 
06.00 på morgonen?

Jo, styrelsen var på väg till Haukeliseter 
fjällstugor i Norge för att ha sin 
överlämningshelg. Och nej, oroa er inte, 
det är inte sektionen som betalar.

Resan skulle bara ta 12 timmar.  Resultatet 
blev betydligt fler timmar på grund av 
norrmännens dåliga snöröjning och 
en standardmässig tvåtimmarspaus i 
Strömstad, väntandes på färjan. Det tackar 
vi reseledaren Timmi för! Att I-bilen gick 

Fjorton timmar 
senare... Text och Foto Ebba Linde

sönder på grund av en lite för aggressiv 
start i backe bidrog också till fördröjning. 
Hon som kuggat sin uppkörning lika 
många gånger som handen har fingrar (läs 
mig) lyckades dock få bilen i rullning igen 
och mitt i mörka natten anlände vi till vårt 
mål.

Under fem fantastiska norgedagar åkte vi 
längdskidor och kitesurfade i snön. Anna, 
Anna, Emilia och Sofia var riktiga stjärnor 
på sportandet medan jag för det mesta 
låg och kravlade i snön. På kvällarna hade 
vi kåtmys, alltså när man myser i en kåta, 
inget annat. Dagarna innehöll förutom 
snöleken många möten och nätterna bjöd 
på lagom mycket alkohol. Två personer 
som inte tycktes kunna glömma lumpen 
envisades med att bygga en snöbivack 
och sen sova i den. Idioti enligt mig.

Resan bjöd inte på några interna romanser 
(jag vet dock inte vad som hände i 
bivacken, ni får fråga herr Bodin) men 
”lokalbefolkningens” närvaro gjorde att en 
och annan gnista uppstod i den vedeldade 
bastun. Medan Victor och Fredrik lärde 
oss om livet lärde Markus oss om bra 
internetsidor. Erik Eliasson vann pris för 
snyggaste snödopp, vi tackar för en otrolig 
prestation men jag kan tyvärr inte berätta 
vad han gjorde.

Vad som hände mer var att vi alla blev 
goda vänner, tror jag, och jag tackar för en 
fantastisk resa med ett fantastiskt gäng!
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Knäck den Patriarkala Koden 
Text: Carl Wilhelm Bennet och Erik Lagerberg

Samhället är i förändring och I-type går, i vanlig ordning, i bräschen för utveckling 
och framsteg. “Kivi och Monsterhunden” skriven av jämställdhetskonsulten 
Kristina Henkel är Sveriges första könsneutrala barnbok. Vi i redaktionen 
applåderar en sådan men anser även att den inte når tillräckligt djupt i den kulturella 
dimensionen. Vi förespråkar en total genomarbetning av barnlitteraturen. 
Redaktionen iklädde sig rollen som genusvetare och analyserade två 
baksidetexter av två av våra mest lästa barnböcker. Resultatet var skrämmande. 

Alice i Underlandet1 av Lewis Caroll
När Alice följer efter en vit kanin2 med fickur faller hon3 hela vägen 
ner till Underlandet1! Där möter hon3 de märkligaste figurer - talande 
blommor4, gunghästflugor, hattmakaren5, marskatten och många andra. 
Hon3 hinner både förvandlas till pytte6 -liten och jätte6 -stor, gå på 
nonsensparty och jagas av en spelkortsarmé7 innan äventyret8 tar slut.

Rävjakten1 av Sven Nordqvist
En räv stryker2 omkring, och Pettsons granne Gustavsson vill skjuta den3! 
Det tycker katten Findus4  är en dålig idé, men å andra sidan är det ju farligt5 
för hönsen6 med en räv1 i närheten7. Findus tycker att de ska lura räven8 och 
skrämma9 den iväg. Men med hjälp av en låtsashöna6, ett gammalt lakan10 och 
fyrverkerier11 skräms slutligen både räven1 och Gustavsson3 iväg.

Bäverfångsten av Sven Nordqvist
En bäver driver omkring, och Petts granne Kim vill kasta något bredvid den! 
Det tycker fisken Findus är en dålig idé, men å andra sidan är det ju vådligt  
för fåglarna med en bäver i omnejden. Findus tycker att de ska bedraga bävern 
och schasa den iväg. Men med hjälp av en låtsasfågel, en gammal filt och 
ballonger skräms slutligen både bävern och Kim iväg.

Alex i Nederlandet av Lewis Caroll
När Alex följer efter en regnbågsfärgad groda med fickur faller hen 
hela vägen ner till Nederlandet! Där möter hen de märkligaste figurer - 
talande kvistar, gungflugor, byxmakaren, marsfisken och många andra. 
Hen hinner både förvandlas till liten och stor, gå på nonsensparty och 
jagas av en med-knuff-grupp innan expeditionen tar slut.

Vi har för läsarens 
skull markerat de 
manliga orden med 
rosa och de kvinnliga 
med rött, allt för att 
inte ramla ner i någon 
genusfälla. 
Godkända ord 
markeras med grön 
färg.  
(se nästa sida för 
kommentarer)

Genusbefriad version

Genusbefriad version

Ett exempel på hur Alice i Underlandet har 
sexualiserats i kommersionellt syfte. 



15

Knäck den Patriarkala Koden 
Rävjakten
1.  Titeln Rävjakten sätter direkt en oanständig ton med en tydlig anspelning på våldtäkt som tycks förhärliga en viss 
rå manlig sexualdrift som ej passar i en barnbok. Räv är till förväxling likt ordet röv och dessutom har räven historiskt 
setts som ett kvinnligt djur. Nytt förslag till titel: ”Bäverfångsten”. Bävern är ett djur som aldrig behövt underkasta sig 
könsmaktsordningen då det finns få exempel i litteraturen på bävrar med kön.
2.  Att stryka har historiskt sett varit en kvinnlig syssla. Att stryka sig mot något kan anspela på något sexuellt. Horribelt! 
Förslag: ”En bäver driver”.
3. Hela meningen är en orgie i manlig dominans och ger en bild av mannen som en blodtörstig, vandrande dildo med 
dålig munhygien. Suffixet -son refererar till något manligt. Ett mindre våldsförhärligande sätt att uttrycka sig vore: ”och 
Petts granne Kim vill kasta något bredvid den”.
4.  Den gracila och smidiga katten har genom hela litteraturhistorien beskrivits som ett kvinnligt djur. Ett lämpligare 
husdjur utan befläckade könsassociationer är fisken; katt ersätts hädanefter med fisk. ”Fisken Findus”.
5.  Fara – ett tillstånd många män försätter sig i. Lämpligare vore ”våda” då få människor längre vet vad det betyder.
6. Hönsen – ett kvinnligt fjäderfä har ingen plats i en könlös bok. Förslagsvis används ”fågel” istället.
7. Närhet – ett behov som framförallt kvinnor har; kan ersättas med ”omnejden”.

Alice i Underlandet
1. Ett klassiskt exempel på hur en flicka sätts i samband med sitt kön. 
Alice bör förslagsvis ändras till Alex. Ordet Underlandet anspelar direkt 
på det feminina ordet underlivet. Föreslår ändring till ”Alex i Nederlandet”.
2. Den vita kaninen är en symbol för den kvinnliga oskulden som i sagan fungerar som vägvisare för den unga kvinnan. 
Oacceptabelt! Byt till ”regnbågsfärgad groda” (Däggdjuren är nästan alla könspräglade i vårt samhälle, använd med 
försiktighet, alternativt använd reptiler samt fiskar.) Lewis Caroll visar prov på stor oförsiktighet och en förlegad syn på 
världen när han försöker beskriva det kvinnliga psyket.
3. Alla han och hon stryks, byt mot hen.
4. Blomman, en metafor för det kvinnliga könsorganet och något som männen kan plocka utan hänsyn till blommans 
välbefinnande.  Mer lämpligt ord skulle vara ”gräs” eller ”kvist”.
5. Två exempel på hur pojkar tvingas till militarisering. Gunghäst förebereder dem för strid till häst och hatten är 
ett urgammalt manligt plagg utvecklat ur hjälmen. För att undvika våldsbejakning bör ord som ”gungfluga och 
byxmakaren” användas.
6. Pytte är ett klassiskt exempel på hur ett kvinnligt klingande ord, som även på senare år har blivit ett tilltalsnamn för 
just flickor, används i förminskande syfte medan jätte, en gammal folktrovarelse som i regel var man, används för att 
förstora. Klyftorna mellan man och kvinna åskådliggörs på ett otroligt grovt och, för en genusmedveten, äcklande vis.  
7. Ordet armé kombinerat med spelkort fångar in två nyckelroller mannen har. Spelaren och soldaten. Kortspel 
associerar med typiska manliga miljöer och bör undvikas till förmån för t.ex. ”fia-med-knuff ” (Undvik dock ”fia”). 
Armé kan bytas till grupp eller samling. Ändringen är således ”med-knuff-grupp”.
8. Att äventyra, kan riskera uppmuntra pojken till att sätta sig över andra, speciellt flickor. I och med ordet äventyr skrivs 
det i sten att mannen är skapt till att regera. Avskyvärt! Byt till ”expedition” eller “exkursion”.

Fotnoter och kommentarer till texterna

8.  Verbet lura i kombination med räv ger direkt association till bilden av kvinnan 
som falsk och beräknande. Sven Nordqvists patrialkala kvinnosyn tittar än en gång 
fram. Förslag: ”bedraga bävern”.
9.  Skrämsel har varit ett troget redskap i mannens händer för att behålla det 
rådande könsmaktssamhället. Förslag: ”schasa”.
10. Lakan leder tankarna till tvätt, vilket traditionellt ses som något kvinnligt. ”Filt” 
kan ersätta lakan då filtar inte behöver tvättas. 
11. Ersätt med ”ballonger” – fyrverkerier för tankarna till krig och elände och andra 
typiskt manliga destruktiva beteenden.

Den tydliga feminiseringen av Findus i de 
senaste årens filmatiseringar upprör och 

skrämmer.
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Infos tyska ölprovning
Text: Erik Eliasson

Till toner av Udo Jürgens och DJ Ötzi 
sparkade Informationsutskottet igång den 
nya terminen, denna gång i samband med 
tysk ölprovning. I vanlig ordning drack 
sig utskottet berusade på allmänhetens 
begäran, allt för att underlätta för våra 
läsare vid botaniserandet i Systembolagets 
djungel. Så luta sig tillbaka och njut av 
denna recension av sex mustiga öler från 
det förlovade landet i söder. Mycket nöje!

Enligt Info: “Dricks med fördel 
tillsammans med en stor skål surkål och en 
knödel, den är kall och len som ett moln. 
Föreställ dig en sunkig tysk bar där en 
skallig, överviktig man i mustasch och övre 
medelåldern sitter och dricker Bitburger.”

Paulaner 
Pris 19,90 kr
Alkoholhalt: 5,2%
Betyg: 3,29 

Störtebeker - Bockbier 
Pris 14,90 kr
Alkoholhalt: 6,5 %
Betyg: 3,1

Enligt Sytembolaget: “Serveras vid 6-8°C 
som sällskapsdryck eller till rätter av 
fisk och ljust kött. Smakar fruktigt och 
kryddigt med inslag av vete, aprikos och 
citrus.”

Enligt Info: ”Bra att dricka sig full fort på, 
första känslan är dock ett stort glas skum. 
Smakar radler och honung.” 

Enligt Sytembolaget: “Serveras vid 10-12 
°C som sällskapsdryck eller till smakrik 
husmanskost. Maltig smak med inslag av 
torkad frukt, knäck och örter.”

Enligt Info: “Den ser skitäcklig ut, men har 
ett coolt namn som ligger skönt i munnen. 
Smakar lera, tjära och gammal mat.”

Butburger (Bitburger)
Pris 11,90 kr
Alkoholhalt: 4,8%
Betyg: 3.5

Enligt Systembolaget: “Serveras vid 6-8°C, 
gärna till matiga sallader med varma 
ingredienser. Ganska smakrik öl med rejäl 
efterbeska.”

“Smakar fostervatten, 
salt och gott.”

“Kristallnacht”
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Enligt Systembolaget: “Serveras 8-10°C till 
husmanskost. Maltig smal med inslag av 
honung, timjan och citrusskal.”

Enligt Info: “Organisk, uhh inte bra, 
det funkar men det är inte gott. Snyggt 

Spaten 
Pris 15,90 kr
Alkoholhalt: 5,2
Betyg: 2,18

Enligt Systembolaget: “Serveras vid 8-10°C 
till husmanskost. Maltig smak med inslag 
av knäckebröd och aprikos.

Enligt Info: “Det ser ut som vitt vin, men 
luktar ingenting. Intetsägande isklump. 
Smakar inte så mycket, vilket är bra för öl 
är generellt rätt äckligt, om man inte redan 
är full då är det bra och gott för själen.”

Beck´s 
Pris 13,70 kr
Alkoholhalt 5,0%
Betyg: 2,5

Kaltenberg organic 
Pris 11,90 kr
Alkoholhalt: 4,7%
Betyg: 3,42

Enligt Sytembolaget: ”Serveras 8-10°C till 
husmanskost, eller som sällskapsdryck. 
Ganska lätt smak med frisk fruktighet och 
balanserad efterbeska.”

Enligt Info: “Dålig kvalité på etiketten 
som lossnar för lätt. Smakar lite för 
mycket beska, allting smakar förfest, dålig 
andedräkt och Berlins dekadens.”

förpackad standardöl, varken sämre eller 
bättre.”

“God lager, 
Lagerberg - 

cpgod!”
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Den unge infoitens lidande
När redaktionen förra hösten utlyste 
tävlingen ”fi nn fem fel” i skolkatoalogen 
utlovades ett härligt pris i form av en date 
med en ur informationsutskottet. Vinnaren 
av tävlingen valde en av redaktionens 
främsta. Dessa två hade, vad vi trodde, 
en fantastiskt trevlig kväll tillsammans 
och sen var det inte mer med det. För 
en av parterna visade sig det inte vara 
fallet. Redaktionen fi ck härom veckan ett 
brev med en lapp på. Det stod ”Publicera 
mina ord i nästa upplaga. Det är det enda 
sättet!” Redaktionen är sin plikt som 
informationsmedium trogen och inte heller 
en som står i vägen för Eros. Texten som 
följer är den oredigerade vädjan från en kär, 
kär vän:

 ”Kärleken är tålig och mild. Kärleken 
avundas inte, den skryter inte, den är inte 
uppblåst, den uppför sig inte illa, den 
söker inte sitt, den rusar inte upp, den 
tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte 
över orättfärdigheten men har sin glädje 
i sanningen. Den fördrar allting, den tror 
allting, den hoppas allting, den uthärdar 
allting.” 1 Kor. 13:4-7. 

Jag har bett mina böner, jag har sjungit 
mina psalmer, jag har tillbett vår Herre, jag 
har syndat och jag har förlåtit. Ända sedan 
barnsben har jag växt upp med bilden av 
kärleken del av Gud och något som väntar 
oss alla. Jag hade fel.

Kärleken har impulsiv och vild. Kärleken 
avundas, den får en att skryta tills man 
framstår mer en Gud än människa, den 
skrattar högt och äter med händerna, 

dess eld bekämpas endast med eld, det 
är kärleken som får en att yttra ord som 
endast kan såra, kärleken tillhör det onda. 
Kärleken får en att gå över lik, det är den 
som ljuger. Den förgör allting, den hatar 
allting, den förtvilar allting, den härdar 
allting. 

Det började med en oskyldig tävling, en 
förväntan tändes, ett hopp väcktes hos 
en frusen själ att våren nu var kommen. 
Jag var vald. Du valde mig. I veckor var 
ljuset starkare än mörkret. Sedan kom 
kvällen, den som skulle inleda ett nytt liv. 
Det var höst. Lunds oktoberluft  låg som 
ett kallt, fuktigt täcke över Stortorget. 
Jag mötte dig. Nervositeten höll mig på 
avstånd när vi gick längs Kattesund. Den 
gamla kyrkoruinen som ligger där under 
gatustenen siade om att där ljus och 
värme nu rådde snart skulle rasa samman. 
Resturangen var noga utvald. Det var den 
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dess eld bekämpas endast med eld, det 
är kärleken som får en att yttra ord som 
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en frusen själ att våren nu var kommen. 
Jag var vald. Du valde mig. I veckor var 
ljuset starkare än mörkret. Sedan kom 
kvällen, den som skulle inleda ett nytt liv. 
Det var höst. Lunds oktoberluft  låg som 
ett kallt, fuktigt täcke över Stortorget. 
Jag mötte dig. Nervositeten höll mig på 
avstånd när vi gick längs Kattesund. Den 
gamla kyrkoruinen som ligger där under 
gatustenen siade om att där ljus och 
värme nu rådde snart skulle rasa samman. 
Resturangen var noga utvald. Det var den 

nya stjärnan på Lunds kulinariska himmel. 
Den köttsliga atmosfären skulle verka som 
en katalysator för att du och jag skulle 
komma varandra närmre. Vi konverserade, 
vi åt, vi drack, vi skrattade och desto mer 
jag rörde mig desto starkare fann jag mig 
fångad. En fluga, desperat surrandes men 
fast i spindelns nät. 

I AF-borgen försökte jag likt nygotiken, 
stilen den är byggd i, återupprätta de 
medeltida höviska idealen. Jag uppvaktade, 
det var sång och skådespel, du mötte mina 
vänner och jag bjöd dig på morrotskaka. 
Kvällen led mot sitt slut. Jag följde dig längs 
Sövlegatan. Jag följde mitt hjärta. Vi nådde 
vägs ende där kårhuset kastar sin väldiga, 
mörka skugga över 166:ans ensamma 
busskur. Jag kysste dig inte. Jag kysste inte 
dig. Varför kysste jag dig inte? Frågan har 
gnagt sig in i min ryggrad. Den suger ut 
all livskraft ur märgen. Lämnar mig lealös, 
förlamad inför framtiden. 

Minuterna blev timmar, timmar blev 
dagar, dagar blev veckor och veckor har nu 
blivit till månader. Minnet av den kvällen 
framstår nu avlägsnare än minnet av min 
första skoldag. Ändock är bilden av den 
skarpare än bilden jag har av igår. Skarp 
likt en knivsegg, ständigt känner jag den 
mot min hals. Ur såret flödar inget blod. 
Bara stilla tårar. Efter det, ilskan. Sorgens 
regn föll undan för min inre eld. Först en 
liten gnista. Ett avbrott i klagan, ett utbrott 
av känsla. Min klagan förvandlades till 
anklagan. Skarprättaren grymma yrke 
skulle bli mitt, en schavott byggas och din 
dom delas ut. 

Inget att döma. Inga fel begångna. Jag ser 
det nu. Jag sitter så i min lampas sken, 
fortfarande förtvivlad. Vet ej hur mitt liv 
kan fortskrida. LTH har blivit ett minfält. 
Jag kan tvingas möta din blick, se din profil 
eller höra din röst. Jag vill, jag måste få dig 
till att lyssna. Ängslan kanske tystar min 
röst, men inget att stoppa min penna. Ett 
sista försök. Jag vill att du ska veta hur jag 
känner för dig. Mitt liv kräver inget vatten, 
ingen värme, ingen föda. Det behöver 
dig. Att Gud inte finns är en tanke jag kan 
leva med, men ett liv utan din kärlek är 
unerträglich. Det jag ber om är ett svar. I 
någon form. Ge mig ett liv i ständig lycka. 
Om inte ge mig då min coup de grâce. Ge 
mig frihet eller ge mig död. 

Din för evigt
Carl Wilhelm Bennet
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Borta med kaffet
Text: Erik Lagerberg och Jonatan Kjellsson

En dag i januari stegade en mörkt klädd 
man in på I-types redaktionskontor. Han 
bar med sig en stor lie och tuggade på ett 
knäckebröd. Med honom kom en sur doft 
av lik och kaffe. Efter att ha lekt arga leken 
med samtliga redaktionsmedlemmar 
mumlade han något obegripligt om det 
”förbannande kaffet”, slängde ifrån sig 
ett mörkt paket och rusade ut ur rummet. 
Efter dammet lagt sig  och mannen 
försvunnit undersöktes paketet. Ett os 
av häst och pepparrot steg upp ur dess 
innandöme. Paketet visade sig innehålla 
en journal, fylld med stora bruna fläckar 
ovanpå ett oläsligt svammel till text. 

Mannens udda beteende och hans 
märkliga gåva föranledde ett extrainsatt 
krismöte på lunchen. Man fastställde 
att det hade varit ett förhastat infall 
av mannen och att rutinerna rörande 
inlämnande av texter och föremål måste 
uppdateras omgående. Infos bästa 
murvlar sattes på fallet - vem var denne 
man och vad ville han? De skummade 
igenom den ohyggligt sumpstinkande 
journalen. Fläckarna måste orsakats av 
ett riktigt äckligt kaffe. Efter bara ett 
par sidor insåg de vad den verkliga gåtan 
var: vilket var det godaste kaffet i Lund? 
Mannens mystiska ursprung glömdes 
snabbt bort och journalen slängdes i 
soporna. 

Vad som följer är den skrämmande 
historien om kaffe, hallucinationer och 
oroligheter i mag- och tarmkanalen.

“Alla goda koppar kaffe är lika goda, 
men varje dålig kopp är dålig på sitt eget 
sätt” inledde en gång en mycket vis  man 
sitt magnum opus. Reportrarna insåg att 
de  kanske inte skulle klara av att hitta 
det bästa kaffet, men det äckligaste fanns 
helt klart nära inpå. Det första kaffet som 
testades kom ur automaten i M-huset. 
Kaffet var tunt, bränt och smakade 
sump. Koppen serverades i plastmugg - 
reportrarna fann det lätt att bränna sig på 
fingrarna.  Betyg: 1/5. Visst var det otäckt 
men inte i närheten av avgrundskaffet  
som journalen hade dränkts i. 

Nästa kopp införskaffades på SC. 
Studiecentrum har vad som kan kallas för 
urkaffe. Det är så en standardkopp ska 
smaka; blomjord och blålera. Betyg: 3/5. 
Säga vad man vill om att svenskar gillar 
“lagom”, men nu handlade uppdraget 
om att snabbt finna lite gränsvärden       
(smak -> +-∞) och inte om att skatta 
väntevärden. Ytterligare en kopp sveptes 

Det fanns ett inre mörker i kaffet... 
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Borta med kaffet
för sakens skull. Kaffet började stiga 
reportrarna till huvudet och de såg allt i 
ett klarare ljus.

Efter test av budget- och standardkaffe 
styrdes kosan mot Barrista för en kopp 
guatemalanskt lyxkaffe. Med med en 
tydlig ton av citrus och en len smak kändes 
detta som en möjlig vinnare. Betyg: 4,5/5. 
Kaffeskaket började göra sig påmint och 
en kopp spilldes ut över ett exemplar av 
Lundagård. En limerick uppenbarade sig 
mellan raderna i tidningen samtidigt som 
ett  märkligt skimmer spred sig i lokalen. 

Vi har druckit kaif [sic] från Barrista
För att det bästaste kaffet utlista
Varma drycken slank ner
Och vi suktade mer
Men huvudvärken sen var det trista

För en utomstående skulle detta tett sig 
mycket märkligt men efter mängden 
kaffe som murvlarna konsumerat kändes 
det förutbestämt. Unisont utbrast de 
“CHECKA, CHECKA DIKTEN!”. Även om 
beteendet förvarnade om att någonting 
inte stod rätt till i mullvadarnas huvud 
kunde ingen ana riktigt hur illa det var. 
Två koppar inhandlades för att medvetet 
spillas ut över Metro och Analys I En 
Variabel i sökan efter haikus eller annat 
versmått, men utan resultat. Efter 
påtår fortsatte de besvikna reportrarna 
undersökningen på annan ort. Ännu var 
gåtan inte löst.

Ett gäng urkaffe, två-tre krampanfall 
och ett antal toalettbesök senare 
fixades kaffesponsring från St Jacobs 
stenugnsbageri. Hur det gick till var det 
ingen som kom ihåg men det kändes som 
en självklarhet – kaffet hade talat till dem 
och bitarna började falla på plats. Den 
enda vägen till klarhet var att fortsätta 
kafferacet. 

Den söta servitrisen kom som ett 
yrväder en januariafton och hade en 
kaffeservis i en svångrem om halsen. 
Kaffet sköljdes ner med minimalt med 
mjölk. Trots mjölken fanns det ett inre 
mörker i kaffet; något vidunderligt. En 
okänd ondska. Kaffearomens svarta 
djup lockade men det slutgiltiga svaret 
låg ännu dolt. Alverna vid bordet intill 
skrattade högljutt efter en munter 
historia om en dvärgkastningstävling i 
Arvidsjaur. I ett hörn satt Spöket Laban 
och lapade på en frappucino. Reporter 
nummer ett studsade maniskt i stolen 
och reporter två dreglade brunt saliv på 
skjortärmen. Det var helt klart dags att 
gå vidare. Betyg: π/5 + 2πk, k heltal.

En timme senare:
Reptilen i kassan på McDonalds tog 
evigheter på sig att fritera Hot Wings 
medan det redan beställda kaffet började 
kallna. ”Skynda, det förbannade kaffet 
blir ju kallt!” Plötsligt gick ett ljus upp; 
de insåg länken till tidigare händelser 
och mindes den bortslängda journalen. 
En glödlampa tändes ovanför deras 
huvuden och allt föll på plats: detta hade 
gjorts tidigare av en mörkt klädd man. 
Vem var han? En tidsmaskin landade 
lämpligt nog på Botulfsplatsen och de tog 
grön linje till två dagar tidigare. I dörren 
till redaktionen stötte de på den mörke 
klädde mannen på väg ut. 

- Vem är du?
- Jag är Döden.
- Kommer du för att hämta oss?
- Nej för bövelen, jag gillar bara att dricka 
kaffe.

Mysteriet var därmed löst och allt återgick 
till det normala.
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SUGEN...
… att ta en paus från matten för kaffe och skönt 
häng? 
… att snacka om de senaste börstrenderna med de 
som skapar dem? 
… att upptäcka dina framtida arbetsmöjligheter?

22 MARS
KL 10 - 16
M-FOAJÉN

I samarbete med
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I-arnas INKA
Fem skäl att spika den 22 mars 2012! 

Ekar plånboken tom i 
väntan på CSN? Trots 
att spritångorna från 
gårdagens fest ligger kvar, 
kravla dig upp ur sängen 
för att få nybryggt kaffe i 

Alltid velat gå på en bal på slottet? Flirta med företagen 
så kanske de bjuder in dig till årets hetaste middag med 
3-rätters, vin och mingel i sångsalen på AF-borgen!

Länge sen du fick ragg? 
Kom och bli uppraggad 
av någon utställare på 
mässan.

Ta chansen att få din 
framtida arbetsgivare 
för dig själv i 
kontaktsamtalsrummen.

M-foajén.          

Om det var länge sedan du 
blev starstruck, passa på 
att lyssna och inspireras av 
dagens föreläsare. 
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Den trettonde januari åkte tre fulla 
bussar med taggade V-are, M-are och 
I-are till Schweiz och Davos för en 
veckas skidåkning, öldrickande och 
andra trevligheter. Redan på färjan 
över till Tyskland sattes ribban högt då 
merparten av studenterna kom tillbaka 
till bussen med en medelsvenssons 
halvårsranson av öl. Det ryktas även om 
att aktiekursen för Jägermeister steg 
med 2.8 procentenheter…

Väckarklockan ringer, huvudet värker 
och ångesten börjar leta sig fram genom 
det illaluktande sovrummet. Med vissa 
svårigheter sätts kläderna på och en efter 
en stiger vi in i det välfyllda frukostrummet 
för att avnjuta de obligatoriska 
salamimackorna. I början av veckan var 
dessa en bakfull teknologs dröm, men 
då de utgjorde både frukost och lunch i 
backen blev de snabbt lika intressanta 
som pastasalladen i M-cafét. Lyckligtvis 
dämpades bitterheten av en blick ut genom 
fönstret på de soldränkta alptopparna. 
Tjugo minuter senare lämnades bakfyllan 
kvar i liften och carvingsvängarna tog 
överhand.

Efter en fantastisk dag i pisterna var det 
dags att bli sig själv igen. På afterskin 
i Jacobshorn möttes man av veckans 
partypinglor som något salongsberusade 
stod med varsin Weissbier i handen. När 
dessutom någon av våra medresenärer 
tog sig in i DJ-båset och drog igång 
Gyllene Tider testade ett flertal teknologer 
hållfastheten i golvet.

Väl tillbaka på hotellet åkte gruyèren, 
Jägern och inte minst den schweiziska ölen 
fram. Det var nu dags för kvällsaktiviteter 
såsom den spontana finsittningen, 

barrundan och inte minst den mer allmänna 
sittningen. Oavsett senare aktivitet visste 
man i alla fall att Bong-John’s ölbongshets 
skulle äga rum med tillhörande trevligheter.

Menyn till den allmänna sittningen bestod 
av en typiskt oklar röra till förrätt, fläskkotlett 
med brunsås och vattnigt potatismos 
till huvudrätt, samt en chokladmousse 
till dessert. Måltiden avnjöts med stora 
mängder rödvin. Det sistnämnda medförde 
att samtliga hotellgäster gick miste om 
depositionen på totalt 25.000 svenska 
riksdaler. Kvällens lambo-offer var Oskar 
Johansson som berättar om ”En sjukt rolig 
halvtimme”, då han dagen efter beskriver 
hans sittning, vilken i och för sig slutade 
med en däckning då klockan precis 
passerat åtta. I övrigt rapporteras om ett 
stort antal långtradare, vilket enligt pålitliga 
källor även utfördes intersektionellt.

Vi i Iventgänget tackar helt enkelt för en 
fantastisk vecka!

VM I Davos
Text: Jesper Henrikson, Joar Blohmé och Erik Hellered

Bong-John
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Ivent goes Miserables!
Text: Mårten Wikner

Storskalig stämning med Ivent på Malmö Opera

Den tredje februari var det dags för 
ivent att slå ett slag för den kulturella 
verksamheten på industriell ekonomi. Alltför 
länge hade studenterna förstört sina sinnen 
med trigonometriska formler, BCG-matriser 
och McKinseymingel. Många visste inte 
längre vad kultur var och trodde att en 
musikal var något som man direkt borde 
analysera med en SWOT analys.  För att 
återigen få kulturen att spridas i m-husets 
korridorer arrangerade Ivent därför ett nytt 
evenemang, nämligen att få möjligheten 
att se musikalen Les Miserables på Malmö 
Opera!

Les Miserables är en mycket klassisk 
fransk musikal som utspelar sig i 
1800-talets Frankrike. Den hade premiär 
för första gången på 1980-talet i Paris, 
konstens och kulturens huvudstad och 

har bara iscensatts i Sverige fyra gånger 
innan Malmö Opera fattade det fantastiska 
beslutet att åter spela den!

En taggad skara begav sig därmed till 
Malmö Opera efter att först ha värmt 
upp med lite champagne och andra 
trevligheter. Därefter fängslades de av en 
tre timmars föreställning av en av vår tids 
mest populära och storslagna musikaler.

Är det någon som känner sig lite bitter 
att ha missat detta (typ jag)? Sluta med 
det! Ivent goes Carmen soon.. Carmen är 
en fransk opera som skapades på slutet 
på 1800-talet och om någon av er läsare 
aldrig har upplevt en opera (typ jag) så 
kommer detta vara en bättre möjlighet att 
ändra på det!  Den 28e februari händer det 
igen!  Aldrig har kultur varit så enkelt!!
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Karta 
Klipp gärna ut och ta med på resan! 
 

Ordlista 
Nedan finner du en ordlista med ord som 
kan komma väl till pass under resans gång. 
Listan är ordnad i kronologisk ordning 
för att lätt kunna följas under dagens och 
sedermera kvällens gång. Ha den gärna 
lättillgänglig när du och dina vänner är ute 
på äventyr i Prag!

Ses på bussen… 
Då så! Nu borde du vara väl förberedd inför 
avfärd! Har du några frågor om resan eller 
känner dig ensam, får du mer än gärna 
säga hej till någon av oss i InUtI så ska vi 
säkert hitta en lösning på alla dina problem! 
Vi finns här för dig!

Kärlek från InUtI

Vad fan gör InUtI, vad fan gör InUtI?
Text: Inuti

Kulturresa  – möt våren i Prag 
Vi i InUtI har på senare tid noterat en 
trend som vi ser mycket negativt på. Det 
är I-sektionens brist på internationella 
utbyten på det kulturella planet som gör 
oss bekymrade. Som internationellt utskott 
känner vi självklart ett visst ansvar för detta. 
Den 30 mars avgår därför två fulla bussar 
med nästan 130 I-are från alla årskurser till 
den Tjeckiska huvudstaden Prag!

Bra att tänka på inför resan 
Vi känner även att vi har ett visst ansvar för 
att I-sektionen ska framstå på bästa sätt 
när vi väl är ute i världen och representerar. 
Nedan följer därför lite tips och tricks för 
resan. 
 
Packlista 
Lämplig påse fylles med följande: 
- Matsäck 
- Solkräm 
- Ditt segwaykörkort 
- Ett glatt humör 
 
Prag kvällstid 

Den genomsnittlige 
tjecken dricker 
167 liter öl under 
ett år. Svenskens 
konsumtion landar på 
blygsamma 51 liter. 
Tjeckien häver alltså 
stabila 227 % mer än 
den klena svensken. 
Som brukligt är 
när man är ute och 
reser och möter nya 
kulturer tar vi I-are 
självklart seden dit vi 

kommer. Så låt oss anta att du sörplar i dig 
säg 5-6 öl på en kväll här hemma i Lund, så 
att du blir precis lagom full som bara du kan. 
Då multiplicerar du helt enkelt det med 3,27 
och landar på 18 öl. Med de fyra fantastiska 
kvällar som kommer att tillbringas i ölets 
vackra huvudstad bör du alltså se cirka 70 
öl som en riktlinje för att inte få de fina Prag-
borna att känna sig förolämpade. 

Svenska  till    
Industrielekonomi =

Turista =
Ett bättre förkrök =

Öl = 
Dansa =

Hångel =
Kräkas =
Mer öl =

Strippklubb =
Utslängd =

Våld mot tjänsteman =
Fyllecell =
Bakfull =

Kung = 

 Tjeckiska
 průmyslové inženýrství
 cestovní ruch
 větší zakřivení
 pivo
 tančit
 Mucká
 zvracet
 více piva
 striptýzový klub
 vyhozen
 napadl policistu
 plnění buňku
 kocovina
 král
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Vad är väl en bal på borgen?

Virvlande långklänningar och stiliga frackar, utsökt mat och dryck, 
briljant underhållning, det bästa av sällskap, dans in på småtimmarna, 

oförglömliga minnen och så mycket mer…

Kort sagt, alldeles alldeles underbar!

Vill du dela allt detta med oss? Glöm inte att anmäla dig på 
isek.se/1/balanmalan 

och betala in senast 30 mars.

Vi ses där!

Hanna, Hanna, Kajsa, Karolina och Tobias
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En mycket rolig  g angelägenhetPRIVAT

en mindre fantasifull rad av klotter. ”Sug 
kuk!” stod det. Eller varför inte i versaler: 
”SUG KUK!”. Säkert hade också ett par 
rejäla thunderkings någon gång bränt av i 
toasitsen och lämnat permanenta sprickor 
och svarta sotfläckar på det redan gulnade 
porslinet. På det hela taget så kändes de där 
toaletterna ganska ofräscha. Klart man inte 
ville gå in där.

Text: Niklas Ohlsson

Det finns de som gör det flera gånger om 
dagen, och de som säger att de bara gör 
det ett par gånger i veckan. En del gör 
det under mer högtidliga former medan 
andra ser till att få det undanstökat 
så snabbt det bara går. Några läser 
tidningen medan andra passar på att 
klara av ett par banor på Angry Birds. 
Oavsett hur det sker så är det utan tvekan 
en mycket privat angelägenhet. Många 
skulle nog säga att det är det mest privata 
man kan göra. Jag pratar så klart om att 
bajsa.

På något sätt har det privata i det hela 
också gjort att det är himla svårt att bara 
säga det. Bajsa låter ofta för barnsligt, skita 
på tok för grovt och det blir himla konstigt 
om man alltid ska komma med uttryck 
som ”bomba hamnen”, ”bygga en nalle” 
eller ”tömma ryggraden”. Motbjudande 
också för den delen.

Det är i alla fall ett vanligt fenomen att 
folk inte bajsar på offentliga toaletter. De 
flesta med förklaringen att toaletterna 
är äckliga och då med den självklara 
följden att man själv blir äcklig. Men de 
där hemska toaletterna som vi alla stött 
på någon gång från högstadietiden är 
väl egentligen historia. Den överfulla 
papperskorgen som börjat kräka ur sig 
själv på det blöta och smutsiga golvet, den 
halvtrasiga kranen, skiten i hörnorna och 
var man än vände blicken så hade någon 
varit där med en svart tuschpenna och lagt 

Alla gör det! Eller nästan alla...

Ett ofräscht toalettbesök är alltid relativt!
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En mycket rolig  g angelägenhetPRIVAT
Även om papperskorgarna på toaletterna 
på LTH även de kan vara i behov av att 
bli tömda aningen oftare så har i alla 
fall jag sluppit ta ställning till den där 
uppmaningen om oralsexet och i regel så är 
de väl ändå ganska fräscha. Så att man blir 
äcklig för att man använder dem stämmer 
inte. Den egentliga anledningen till att folk 
undviker toaletterna i skolan är att man 
inte vill att andra ska förstå att man gjort 
det. 

på tur. Alldeles för ofta råkar man möta 
dennes ögon och ett dumt leende hos en 
själv letar sig fram. Fast egentligen hade det 
ju varit värre om man haft ett helt nollställt 
ansikte, då hade väl den andre tänkt: ”oj, 
den där personen har gjort något riktigt 
stort och otäckt där inne och nu är han helt 
utpumpad”. Ännu värre än leendet är ändå 
den där dumma reflexen man ibland får, 
nämligen att man av någon anledning får 
för sig att hålla uppe dörren. ”Han skulle 
ju ändå in, så det är ju inte så konstigt att 
jag gjorde det” tänker man, men samtidigt 
känns det som ”välkommen in i min 
bajskammare, det är jag som gjort så att det 
luktar så äckligt”. 

Nej, jag tror vi alla är överrens om att vi 
helst sköter våra toalettbesök så mycket 
i fred som det bara går. Hur som helst så 
får inte rädslan för att någon annan ska bli 
varse om ens bajsande ta över för mycket. 
Ingen ska behöva gå runt och hålla sig och 
ha ont i magen hela dagarna. Är du en 
sådan som hellre gjort detta tills nu så finns 
det ett par tips:

Snacket om att ”det är normalt” och att 
”alla gör det” räcker tyvärr inte. Vetskapen 
om att någon annan ska fatta att man själv 
varit inne och gjort det precis innanför den 
där dörren, i det hålet och under de senaste 
3 minuterna är en ganska olustig tanke. 
När det dessutom står andra på tur utanför 
dörren så blir det hela ännu jobbigare. Ett 
alltför vanligt scenario efter ett besök är 
att man går ut med raska steg och gör sig 
beredd på att smita förbi den som står först 

Det var bättre förr.

Du behöver inte vara en Shit break!
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Perfekt läge för snabbisen!

För att undvika att ett ljudligt plums hörs ut kan kranen i vasken sättas på för fullt 
och förhoppningsvis drunknar ljudet av plumset i bruset från kranen. Detta knep 
är dock inte optimalt för toaletterna i M-huset med sensorer på kranarna då de 
ställer stora krav på självkännedom.

Har samma syfte som den maskerande kranen men är lättare att styra över. Dock 
kan det bli sjukt pinsamt om man inte lyckas och ut hörs både ett plums och en 
falsk hostning. Den ljudliga hostningen kan gott användas som komplement 
till den maskerande kranen. Kanske som backup om kranarna med sensorer 
används.

Kräver mer förberedelse men fungerar mycket bra. Går ut på att man varsamt 
lägger lite vikt toalettpapper i klosetten. Viktigt är att försöka få det att stanna 
ovanför vattnet så mycket som möjligt så att det inte blir blött och därigenom 
riskera att förlora sin funktion. Pappret kommer att fungera som ett skyddsnät och 
dämpa fallet och därmed plumset. 

Snabbisen:
Detta knep innebär att man bajsar riktigt snabbt för att i sinnet kunna gardera 
sig med att: ”Det där kan omöjligt ha uppfattats som något annat än att jag bara 
kissade. Lukten var där när jag kom”.

Det dämpande skyddspappret:

Den ljudliga hostningen:

Den maskerande kranen:



31

Är du rädd att du åstakommit något värre i luktväg kan en god idé vara att använda 
rikligt med tvål när du tvättar händerna. Vispa ordentligt runt i vasken med händerna 
och se till så att det skummar riktigt mycket.

Motsatsen till snabbisen och används gärna i kösammanhang och där det finns många 
toaletter. Innebär att dröja kvar inne på toaletten riktigt länge för att på så sätt vara 
garanterad att personerna som stod bakom dig i kön när du gick in har omsatts genom 
toaletterna bredvid din, och genom detta slipper du att möta dem på vägen ut. Denna 
taktik bör inte användas av många samtidigt utan riskerar då bara att bli ett i tankarna 
omedvetet chickenrace.

Tänk Harry Potter och tänk Chamber of secrets. Det finns faktiskt en hel del toaletter 
på LTH som få känner till. Hittar du en sådan så kan du definitivt vara ifred. 

Segisen:

Skumbadet:

Lycka till!

Den hemliga toaletten:

Det stavas 
I-are, 

inte I:are!

En sista hälsning i detta nummer av i-type
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Nu när du kommit till tidningens sista blad,
hoppas vi att du har varit med om en ordentlig resa,

att du njutit av varenda rad,
att redaktionens stavfel varit hyfsat glesa.

Denna tidning kan komma väl till pass,
kanske för högläsning eller en ensam st und på dass,

varför inte njuta av den med lite bakgr undsjazz,
det är väl i vilket fall inget snack om att den håller överklass.

Med dessa ord tackar vi för oss,
vi ses igen nästa termin

med en ny utgåva utan tvekan lika fin.

Avslutande Dikt


