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Erik Herbertsson

Du håller nu i en tidning om makt. Denna 
tidning har förverkligats genom styrelsens budget, 
teknologkårens bidrag, hela vår sektions arbete, 
hela vårt utskotts arbete, alla de intryck som 
samlas in här och mycket, mycket mer. Jag som 
redaktör har varit fullständigt beroende av andra, 
och jag står således i skuld till dem redan innan 
denna tidning har gått till tryck.

Makt fungerar genom beroenden. De är tydliga 
när de går uppåt. Hyresgästen är beroende av 
sin hyresvärd. De beroenden som går nedåt är 

mindre tydliga, ändock är de precis lika starka. 
Det är de som möjliggör ordningen.

Morgonen den nionde november förra året var 
för mig väldigt tung. Demokratin hade felat mig, 
och jag fick leta tröst. Jag hittade den i maktens 
beroendeställning. Denna tidning har för mig 
varit en chans att reflektera, och som alltid fick 
jag ha roligt och utvecklas på köpet. Jag vill därför 
tacka alla som möjliggjort det. Jag tackar Info i 
synnerhet.
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redaktionen

Erik Herbertsson

Jag känner mig som mest mäktig när jag redigerar. 
Såklart. Minst mäktig är jag när design tar min 
tidning och gör den blommig.

När känner du dig som mest och minst mäktigast?

Alv Romell

Johanna Ögren

Isabella Bergvik

Hjalmar Held

Johanna Wendesten

Moa Mahlberg

August Lidfeldt

Sebastian Åsberg

Kristoffer Nordström

Michael Fornell

Ebba Edholm

Jag känner mig som mest mäktig när jag spöar John 
och Arvid i Super Smash på Gamecube, vilket är 
lite för ofta. Som minst när jag har ett och ett halvt 
alternativ att välja på när jag går på restaurang. 

Jag känner mig aldrig som mest eller minst mäktig. 
Jag är allsmäktig. 

Jag känner mig som mest mäktig när jag är på mitt 
coachjobb, bestämma över kids oh yes. Som minst 
mäktig är jag på tentavisning(inte alls bitter).

Jag känner mig som mest mäktig när jag har flest 
Kiwiciders kvar. Och jag känner mig som minst 
mäktig när jag spelar ölkubb.

Jag känner mig som mest mäktig när jag får som jag 
vill. Minst när jag måste hålla koll på någon form av 
papper, helt omöjligt. 

Jag känner mig som mest mäktig när jag vinner alla 
mina matcher i squashstegen. Som minst när jag 
förlorar. 

Jag känner mig som mäktigast när jag skickar arga 
mail i stundens hetta. Känner mig som minst mäktig 
när jag inser vad jag gjort.

Jag känner mig som mest mäktig när jag spelar 
fotboll mot väldigt väldigt små barn. Minst mäktig 
känner jag mig varje morgon då Samsung inleder sin 
symfoni. 

Jag känner mig som mest mäktig när jag ser mitt 
namn som ansvarig utgivare, mindre mäktig när 
jag behövde skriva om hela min artikel efter Eriks 
korrekturläsning. 

Jag känner mig som mest mäktigt när jag har satt 
bollen i stackicups på första försöket och får placera 
den var som helst. När jag filosoferar över universums 
oändlighet känner jag mig liten och inte mäktig alls.

Jag känner mig mäktig när jag loggar in som admin på 
Wiki, mindre mäktigt när när Schweppes soda- och 
tonicflaskor har likadant utseende.4 5



ordförande orerar... ...och vice fyller i

“Makt… Maaakt… Makt!” Jag smakar på ordet och min första tanke är 
att det har en besk smak som sedan går över i något sött. Kanske är det för 
att min hjärna direkt påminner om hur dåligt det går för dem i Sagan om 
ringen som trånar efter ringens makt, men att jag sedan inser att jag själv 
gillar makt som koncept. 

“I ärenden som ej tål uppskov utövar Sektionsordföranden styrelsens 
befogenheter.” - varför har jag inte utnyttjat den här paragrafen mer under 
mitt år? Jag kan komma på en hel mängd med ärenden som ej har tålt 
uppskov men där jag ändå inte har utnyttjat dessa befogenheter. Inte minst 
i baren på Göteborgs (att dricka fyra tequila kan i stundens hetta tyckas 
kunnas finansieras med hjälp av Projektfonden). 

Att jag börjar spåna på hur jag bäst skulle kunna missbruka min makt på 
Sektionen är nog trots allt ett ganska bra tecken på att det börjar bli dags 
dags att gå av. Jag förstår till slut varför man endast sitter ett år i taget på 
sina poster. Inte konstigt att ledarna ute i näringslivet kan uppfattas som 
maktgalna. De borde inspireras av oss och endast låta folk sitta ett år åt 
gången på sina poster. Föreställ er vad mycket nytänkande det skulle kunna 
bli där ute. Ett sista exempel på maktmissbruk från min sida blir kanske 
därför att skicka en uppmanande text till alla våra företagskontakter där jag 
skriver att de bör avgå.

Trots insikten om att “tiden är inne” känns det tungt. Var ska jag nu 
uttrycka mina åsikter kring renoveringen? Var ska jag nu uttrycka mina 
åsikter om kommande kursplaner eller upplägg på I-konferensen? Jag får 
trösta mig med att när jag tappar makten över Sektionen så tappar även 
den makten över mig. Helt plötsligt kommer jag att få makt över mig själv 
och min egen tid. En ny typ av makt helt enkelt. Så det är kanske inte så 
dumt att ge bort den här makten ändå kanske? Det är något jag kommer att 
försöka intala mig själv i alla fall.

Maktgalna kramar, Lundis

Ja det här med att kliva av sin post… 

Det är ju lättare sagt än gjort. I skrivande stund är styrelsens förberedelser 
inför vårterminsmötet i full gång,  där den nya vice ordförande ska kliva 
fram i rampljuset. Dags att kasta in handduken, tacka för sig, ta något steg 
tillbaka. Tid för någon ny att testa på året som vice sektionsordförande. 
Hallå, jag har ju precis lärt mig hur man gör! Det är orimligt! 

Ja, lite tid tog det allt. Den senaste veckan har jag inte bara lusläst stadgar 
och reglemente, jag har också diskuterat i sömnen hur vi ska nå ut till 
de icke-aktiva sektionsmedlemmarna på bästa sätt. Har också fått öva 
min förmåga att hålla en viss ordförande i örat när han börjar svamla om 
sektionskortet… Blev kallad sträng på förra helgens I-konferens. Det 
har varit ett riktigt lärorikt år minsann! Det har varit toppar och dalar, 
det har varit sjukt mycket roligt som hänt på hela sektionen och det har 
varit fantastiskt att få göra detta år med er. Såklart. Det har nog varje vice 
ordförande innan mig också tänkt, och om inte så borde de gjort det. Vi är 
fantastiska tillsammans.

Alla viktiga saker här i livet tror jag hänger ihop med en liten dos ångest 
också. Så var det när jag klev på, och så blir det nu när jag kliver av också. 
Precis som Lundis skriver, så är det trots allt helt klart dags för någon annan 
att ta makten, det också över posten som vice ordförande.

Det här med att skriva i I-type är också en viktig sak här i livet! Det ger mig 
nämligen prestationsångest varje gång, varför jag alltid skjuter upp det till 
sista sekund och därför aldrig följer deadline (förlåt Erik). Men så kommer 
det ju faktiskt finnas något minne kvar av mitt år långt inne i arkivet, lagom 
att rotas fram till nästa jubileum. Nu fick jag nog lite prestationsångest igen. 
Jaja, det blir nog bra det här med tillslut. 

Massa kramar, Ingrid

ordförande orerar... ...och vice fyller i
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et är ett ämne till bedrövelse för alla 
som idag vandrar genom det anrika 
M-husets korridorer att se alla stolar, 

bord och väggar vara fyllda till bredden av 
studenter av manligt kön. Istället för ett hederligt 
uppehälle måste dessa studenter använda hela sin 
tid till att skapa PowerPoints och de som inte 
lyckas med detta blir tvingade att antingen lämna 
sin sektion för att börja läkare eller att sälja sin själ 
till valfri konsultfirma.

Vi tror nog att alla håller med oss att detta 
oerhörda antal män i sektionens nuvarande, 
beklagliga läge är en mycket stor belastning; 
och att därför den som kunde fundera ut en bra 
metod att göra dessa män till goda och nyttiga 
medlemmar av sektionen har gjort sig förtjänta av 
en staty rest, som ett minne av sektionsbevarare. 

För egen del har vi i många år haft tankar på 
detta viktiga ämne och noga övervägt andra 
tänkares förslag och planer. Vi har dock funnit 
dem alla byggda på grova felräkningar. En 
nyvalpad nolla kan leva utan kvinnlig kontakt i 
nästan en månads tid. Kanske behöver han annan 
underhållning i form av nollepaket för upp till 
500 kronor. Och det är just när nollan fyller etta 
som vårt förslag tar hand om dem och ser till att 
de inte blir någon börda för sin sektion eller sin 
kår.

En annan stor fördel med vårt förslag är att det 
kommer att förhindra denna förfärliga plägsed 

hos kvinnor med frivilliga avhopp, vilka är, 
ack! allför vanligt förekommande hos oss! Våra 
affärsmän har förklarat för oss att en Isek-pojke 
under ett år gammal är en säljbar artikel som kan 
inbringa mellan två till tre tusen kronor på den 
fria marknaden. 

Därför skall vi nu i all anspråkslöshet framlägga 
våra egna tankar, vilka vi hoppas inte ska kunna 
väcka ens den minsta protest. 

En mycket erfaren heltidare i vår bekantskapskrets 
på Lundagård har sagt oss att en ung, frisk 
och välnärd I:are vid en månads ålder är en 
synnerligen eftertraktad, populär och åtråvärd 
produkt. 

Nu är vårt hovsamma förslag att sektionen måste 
besinna huruvida 29 av de 75 pojkar antagna 
till Industriell Ekonomi varje år skulle kunna 
reserveras för sektionsarbete, varav en fjärdedel ska 
avläggas till avel i form av phadderskap. Vidare 
föreslår vi att resterande 46 pojkar säljs till högst 
bjudande fakultet.

Säsongen för Isek-pojkar kommer att täcka hela 
året, men tillgången blir störst i september och 

under tiden närmast efter denna månad. Vi har 
redan uppskattat kostnaderna för att föda upp en 
Isek-nolla till omkring 500 kronor per nollning, 
klädtrasorna inräknade. Och vi tror inte att någon 
fakultet skulle knota över att ge 2000 kronor för 
ett nynollat, oskuldsfullt och ambitiöst Isek-barn. 

En mycket förtjänt person, en sann sektionsvän 
vars dygder vi skattar synnerligen högt, behagade 
för en kort tid sedan under ett resonemang om 
detta ämne lägga fram ett förslag om ett pikant 
tillägg till min plan. Han sade att många fakultet 
på senare år har avdisputerat sina bestånd av 
pojkar, och att detta skulle botas av att även sälja 
äldre Isek-studenter. Med all respekt för en så 
lysande vän och förtjänstfull sektionspatriot kan 
vi inte helt dela hans åsikter.

Ty när det gäller dem av manligt kön, försäkrar 
vår heltidarbekantskap att han har haft mycket 
erfarenhet av dem och att deras sinnen i 
allmänhet var gammalt och drygt. Dessa skulle 
inbringa en låg avkastning på grund av låg 
betalningsvilja och en större investering. 

Efter denna utvikning återvänder vi till ämnet. 
Vi tror att fördelarna med vårt förslag är tydliga, 
många och av den största vikt.

För det första skulle det betydligt minska antalet 
pojkar som årligen prackas på oss. De är på 
samma gång sektionens avlare och farligaste 
fiender, och deras avsikt med att stanna i 
sektionen är att med tiden överlämna det till 
konsultfirmorna. Andelen kvinnor och män skulle 
också kunna bli jämn.

För det andra skulle sektionen tillgodose andra 
fakulteters behov av män. Detta skulle tillföra 
fördelen av att bredda sektionens kontaktnät över 
hela Lund.

För det tredje: eftersom underhållet för 46 
nollor framgår till 23 000 kronor och de 
säljs för 92 till 138 tusen kronor kommer 
bruttonationalprodukten att ökas med 69 till 115 
tusen kronor.

För det fjärde kommer de jämnt producerande 
avelsphøsen att befrias från besväret att underhålla 
sina nollor efter den första månaden. 

Vi kan inte tänka oss en enda invändning mot 
vårt förslag, utom möjligen den att det skulle 
åstadkomma en betydande medlemsminskning 
i sektionen. Detta medger vi öppet; och vill vara 
fullständigt ärliga i vår argumentation. Vi håller 
inte så envist fast vid vår åsikt att vi skulle förkasta 
ett projekt framlagt av förnuftiga män eller 
kvinnor som vore lika oskyldigt, billigt, enkelt 
och effektivt. 

Vi förklarar av uppriktigt hjärta att vi inte har det 
minsta egenintresse av att försöka befordra dessa 
nödvändiga åtgärder. Vi har inget annat motiv än 
vår sektions allmänna bästa och kan inte heller 
sälja några egna Isek-pojkar. 

Anspråkslöst,

"Nu är vårt hovsamma 

förslag att sektionen måste..."

Ett 

Erik Herbertsson, I15

Hjalmar Held, I16

D

anspråkslöst
förslag

"Vi kan inte tänka oss en enda 

invändning mot vårt förslag..."
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M
Det finns otaliga olika slags extremister på vår 
jord. De kan vara vänster, höger, uppe eller nere 
men de har alltid en sak gemensam. När de börjar 
få makt börjar de hata ytterligare en sak. De 
börjar hata det fria språket. 

 
 

Genom historiens gång har makthavare försökt 
att tysta människor som inte delar deras åsikter. 
Det kan vara politiska åsikter, såsom Jesus 
och Voltaire hade, men det kan också vara 
vetenskapliga idéer vilket Galileo och Darwin 
är exempel på. Det som är gemensamt för dessa 
namn är att de alla ifrågasatte det rådande styret 
på något vis. Galileo och Darwin ifrågasatte att 
jorden verkligen såg ut och fungerade på det vis 
som bibeln, kyrkan och därmed makthavarna 
hävdade. De presenterade andra teorier och för 

det försökte makten att på olika vis tysta dem. 
Darwin avbildades som en apa för att folket inte 
skulle lita på vad han sa. Voltaire tvingades till 
exil och Jesus blev korsfäst. 

I dagens USA har presidenten förklarat krig mot 
pressen och försöker förmå sina följare att misstro 
den. I Frankrike dödades för två år sedan 12 
personer efter en skjutning mot tidningen Charlie 
Hebdo. Miljontals förföljda flyr sina länder på 
grund av sina åsikter. Makthavarnas kamp mot 
oliktänkande är ständigt pågående.

Makthavarna blir rädda när tänkare ifrågasätter 
den samhällsordning som de har byggt sin 
ställning i. Nya samhällsordningar kommer och 
går, men det fria ordet är kritisk för ett utvecklat 
samhälle. 

Om kampen står mellan makthavare och det fria 
ordet, stå aldrig på makthavarnas sida. Du gör dig 
en otjänst.

förf 
atta
rens

AKT
Voltaire tvingades 
till exil och Jesus 

blev korsfäst. 
"

[Tryckeries reklam]

av:  ERIK HERBERTSSON & JOHANNA WENDESTEN
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INFO lämnade ett soligt vårLund för årets Info-utflykt. 
När vi landade i ett förvånansvärt soligt Dublin tog 
det inte lång tid innan vi satt på en pub med varsin 
Guinness i handen. Precis så som det ska vara när man 
besöker the land of the leprechauns. 

Pubarna är i de flesta fall dimensionerade för att fyllas 
med just leprechauns om alla ska få en sittplats. Men 
efter Togasittningen är I:are inte rädda för närkontakt 
utan vi klämde in vårt överdimensionerade gäng på 
första bästa pub och kom bokstavligt talat närmare den 
irländska kulturen. Med irländsk livemusik (varje kväll, 
överallt visade det sig), spontan riverdance och en öl i 
handen infann sig snart den rätta känslan. Ganska snart 
förvandlades kvällen till en jakt, likt nollor som letar 
efter phaddrarna med flaken, efter en restaurang som 
tar fler än fyra. Första kvällen slutade det på donken 
men som de I:are vi är lärde vi oss av våra misstag och 
sista kvällen charmade vi oss in utan problem. 

Dublin
Utmärkande för resan var även den nostalgiska 
känslan man fick när vi smög med alkohol 
på hostellet, som en och annan femtonåring. 
Hostellets regel att allt alkoholinnehav och 
förtäring var fördjuden var kanske inte helt 
orimlig trots allt, somliga av oss spillde nämligen 
ut inte mindre än fyra drinkar på den tidigare 
fläckfria heltäckningsmattan. Tillsammans 
med stadens minderåriga hittade vi sedan 
söndagens enda öppna karaokebar där sektionens 
oupptäckta talanger tillsammans lyfte taket. 

Info levde inte bara efter den irländska sången 
7 drunken nights (look it up), utan passade 
såklart även på att vara riktigt kulturella. En lång 
sightseeingrunda med vår egen dublinexpert 
Hjalmar i spetsen tog oss till allt från St Patrick's 
Cathedral, Trinity College och Nationalmuséet 
till shopping på Grafton street, ölsmakande på 
Guinnessbryggeriet och fascinerat inspekterande 
av The Spire (en pinne).

Ja, Info är enade. Vi har upplevt, vi har 
inspirerats, vi har blivit bruna(re) och blivit 
mätta på Guinness. Dublin rekommenderas 
starkt.

DublinINFO i

-  I T Y P E  3 3  -

av:  ISABELLA BERGVIK & JOHANNA WENDESTEN
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Källarmästeriet bjuder in till 

ÖLKUBBSTURNERINGEN 2017

 Genom åren har hundratals, kanske tusentals, lag prövat lyckan efter månader av 

krävande kvällsträningar. Endast ett fåtal deltagare kan kalla sig guldmedaljörer 

men alla  är ändå vinnare i denna ädla sport! Den 18 maj går 2017 års upplaga av 

Källarmästeriets prestigefyllda tävling av stapeln. Samla ihop ett lag på fyra törstiga, 

fixa en oemotståndlig outfit och glöm för bövelen inte bärsen!

Nedan följer ett utdrag ur reglementet för den som vill ta hem vinsten.

TIPS! Vädret kommer vara strålande så se till att ta med ett par liter extra öl att dricka 

mellan matcherna så ni inte riskerar uttorkning.

Veckorna innan Vinterbanketten är en hektisk 
period för Källarmästeriet. Hur många timmar 
detaljstudie av Chef´s table är egentligen rimligt 
att ägna sig åt per dag? Vem tror den där Magnus 
Nilsson att han är egentligen? Och kommer vi, 
ett gäng glada amatörer, verkligen lyckas skapa 
en meny som är värd att lägga 400(!) spänn på? 
Detta är frågor som ständigt flyger genom våra 
huvuden. Framförallt den sistnämnda.. Det 
hade inte varit roligt om Vinterbanketten 2017 
gick till historien som den bankett då 40 semi-

överförfriskade studenter stormade köket i jakt på 
valuta för deras pengar. 400 kr är trots allt 4% av 
CSN.

Källaren tackar alla som kom och gjorde kvällen 
helt fantastisk. Utan er vore vi olyckliga! Vi vill 
även tacka er som försökte få en biljett men inte 
riktigt klarade av det enorma tryck som fanns på 
biljetterna. Utan er vore vi inget!

Med detta sagt kommer här ett recept!

Vinterbanketten
En rätt till

1.     Sätt ugnen på 200 grader 
2.     Släng in skallarna (använd termometer – skallarna ska ha en innertemperatur på minst 93 grader) 
Detta tar ett antal timmar. 
3.     Skala chorizon och hacka/smula sönder innehållet. Knaperstek innehållet (add no stekfett). 
4.     Plocka salvian och fritera bladen så att det blir någon nyans mörkare (ett par sekunder per blad) 
5.     Bryn smör. (https://www.youtube.com/watch?v=kQYgAmpwTTA) 
6.     Ta ut skallarna när de kommit upp i 93 grader, skala bort brända delar.

Inför servering 
1.     Skiva upp skallarna i tårtbitar med ökad tjocklek från spetsen (de ska vara tjockare ut mot skalet)

Plating 
1.     En tårtbit per tallrik 
2.     Häll på brynt smör och salta (rikligt!) 
3.     Strössla över chorizoströsslet 

4.     Avsluta med friterade salviablad (smula inte sönder) 
5.     Servera till ett trevligt sällskap eller 40 nyblivna matkritiker.

Bränd vitkålsskalle med brynt smör, chorizoströssel och friterad salvia

2.1 § Spelplanens storlek är 12x20 

standardflak och är indelad i två 

planhalvor på vardera 12x10 
standardflak. Utefter spelplanens 

kortsidor går en baslinje där varje lag 

placerar sin ölburk med 4 standardflak 

mellan varandra. En godkänd öl är 

en 33 cl ölburk innehållandes öl med 

minst 4,6 volymprocent. Självklart 

tillåtes starkare öl, även fast det kan 

vara otaktiskt i större turneringar.

4,1 § Matchen inleds genom att de 

båda lagen auktoriserar domarnas 

stadgeenliga myndighet att döma 

tävlingsomgången. Detta görs genom 

att spelarna tillsammans med domarna 

gör en objektiv bedömning huruvida 

de 3 domarnas totala promillenivå 

överskrider minimumgränsen på 1,8 

promille. Uppfyller inte domarna 

kravet på berusning skall erforderlig 

mängd alkohol intas för att uppnå rätt 

nivå.

5,1 § Under officiella matcher 

utgörs domarkåren av tre domare; en 

huvuddomare och två linjedomare. 

Huvuddomarens uppgift är främst 

att övervaka spelet och se till att 

ingen bryter några regler. Det 

åligger linjedomarna att hålla den 

huvudsakliga tillsynen över spelarna 

så att ingen tjuvstartar eller inte 

dricker upp sin öl på ett korrekt 

sätt. Vid överträdelse mot reglerna 

eller osportsligt beteende, det vill 

säga svordomar som inte innehåller 

könsord, kan domarna välja att 

antingen dela ut en varning, ett gult 

kort eller ett rött kort...

Spelregler i Ölkubb (ej fullständiga)
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För att bryta tabun och för att förbättra mina många, trogna läsares 
hybris inleder jag denna krönika med antagandet att några av er 
kommer att nå högre positioner i samhället. Några av er kommer att 
vara politiska, affärsmässiga, vetenskapliga eller kanske till och med 
religiösa ledare. Och ni mindre ambitiösa kan nå höga positioner i er 
familj istället.

Oavsett vilken karriärbana ni väljer kommer det finnas människor 
som är beroende av er. Dessa människor kommer vilja ha er gunst 
och försöka att på olika sätt påverka vad ni gör. De kan muta er 
med kärlek, vänskap, pengar, skjutvapen, alkohol och mycket annat. 
Endast fantasin sätter gränserna. På vilket sätt ni väljer att bli mutade 
beror helt och hållet på er person. Men ni måste vara smarta. Många 
duktiga, korrupta människor har åkt fast.

Att åka fast är den stora nackdelen med korruption. Korruption 
bidrar ofta till suboptimala beslut, ett lägre förtroende till staten 
och fel människor tillsatta på fel plats. Men detta bekostas av någon 
annan. Förmodligen någon vi inte tycker om.

Vår korruption måste vara påtaglig men samtidigt anspråkslös. Vi 
vill få erbjudanden från så många som möjligt. Resultaten måste vara 
osynliga. Endast den som mutade oss ska märka av vår fördelaktiga 
behandling av dess person. När ni blir korrupta, låt inte resultatet 
vara det som uppmärksammas. Ta emot en lägenhet, gå före tio års 
kötid och ha en långsiktig skuld till mutaren. Ge inte ett jobb till din 
livvakts familj. Mata båda dina barn, men låt den du tycker om mer 
få den större halvan av kakan och lite mindre grönsaker. Det är inte 
så svårt som det verkar!

Allt nöje som kommer med att vara korrupt kräver dock fortfarande 
att vi når dessa ”högre positioner”. För oss otåliga finns det en 
lösning. Hoppa på muttåget! Samla på er erfarenhet och få en hög 
position på köpet. En beprövad metod som har fungerat för fler än 
ni tror. Det har förmodligen fungerat för någon ni känner. Muta er 
upp och hoppa på chanserna ni får. Det går sällan fel.

Så 
möj
ligg
ör 
du 
kor
rup
tion

VAD GÖR LIKO?
Vi ansvarar för att ni ska må så bra som möjligt 
här på sektionen, vilket konkret innebär bland 
annat att vi:

-> Tillsammans med övriga 
likabehandlingsombud på de andra sektionerna 
utgör likabehandlingskollegiet, LiBe, där frågor 
som rör hela LTH:s likabehandlingsarbete 
diskuteras.

-> Är en del i det spännande nya projektet 
JämnI, vilket kort och gott handlar om att kön 
inte ska påverka hur man bemöts. För att vara 
uppdaterade om vad som händer framöver; gå 
med i eventet Karriär och jämställdhet.

-> Under våren kommer hålla i en utbildning 
för er som ska vara phaddrar i höst. Då ska vi 
tillsammans diskutera några scenarion som kan 
uppstå under nollningen.

HUR NÅR NI OSS?
Lättast påkallar du vår uppmärksamhet genom att 
bara ta tag i någon av oss – i kön på Grönt och 
Gott, när vi far fram i full kareta på våra cyklar eller 
under en prokrastineringsstund i M-foajén.

Ni får också såklart gärna mejla oss anonymt i 
Liko-inboxen som går att hitta på Isek.se. Det kan 
handla om att man känner sig orättvist behandlad 
av sektionen, att någon föreläsare uttalat sig 
olämpligt eller diskriminering på något annat 
vis i studiemiljön. Vi har kontinuerlig kontakt 
med programledningen, kåren, övriga sektioner 
och I-sektionens styrelse - upplever du något 
ovan hjälper vi till att föra er talan. Det är också 
välkommet med förslag på vad för typ av frågor 
eller evenemang ni vill att vi ska anordna (den 
ypperliga idéen från I-torg om att starta ett kattcafé 
är uppe för diskussion på nästa möte).

3 TIPS FÖR EN VÄLMÅENDE VARDAG
- Instagramkontot Gunde Svan som indian. Först 
med rätt gissningar till bilderna till höger utlovas 
pris i form av glassfika! Skicka till liko@isek.se. Med 
förbehållen rätt om att nödrim kan förekomma.

- Ladda ned appen Mindfulness och ge den några 
minuter innan du ska sova varje kväll så kommer du 
somna snabbare än blixten.

- Kramas!

August Asplund 
och Isabelle Nilsson 

heter vi och är I-sektionens 
LIKABEHANDLINGSOMBUD.

HEJ!...och så kommer 
du undan

av:  ERIK HERBERTSSON

-  I T Y P E  3 3  -
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Det är smällkallt, men ryssarna som möter mig vid tågstationen ler. “This is not 
that cold” berättar de med kraftig rysk brytning trots att temperaturen säkert 
ligger ner mot minus 20. Det är sent november, och jag har genom ett spontant 

infall anmält mig till Estiemeventet “Christmas Activity Week” i Moskva som till 
lika delar beskrivs som ett sätt att lära känna Ryssland som en ursäkt att dricka 
sprit i en knapp veckas tid. 

De ryska Estiemrepresentanterna tar med mig ner i Moskvas svindlande 
tunnelbanenät för vidare färd mot vårt boende. Tunnelbanan är, likt övriga 
staden, rikt utsmyckad med statyer från krigen, mosaiker av Lenin och stora röda 

stjärnor finns det gott om. Det är storslaget, och de ryska guider är inte sena med att fråga vad jag 
tycker om stadens stolthet tunnelbanan. 

Vi går av tåget i vad som känns som en förort till den enorma 20-miljonersstaden. Husen är typiskt 
sovjetiska i rå oförlåtande betong, och studenthemmet vi sover i liknar mer en militärkasern med tätt 
stående våningssängar och dragiga fönster - alltså det ultimata sättet att lära känna de andra deltagarna 
på. 

Den knappa veckan fortlöper sedan i ett hektiskt 
schema - besök på deras universitet (som bland annat 
har sekretessbelagda utbildningar i ballistiska missiler), 
övernattning i en enorm villa mitt i ingenstans vilken 
jag är väldigt säker ägdes av maffian, stadsvandring i 
det storslagna Moskva, sena bastunätter, besök i Kreml, 
språklektioner och inte minst rysk fylla vilken jag kan 
intyga lever upp till förväntningarna. 

Sista natten och vi kommer tillbaka till vårt rum runt 
06.30, jag är snorfull och min flight med världens mest 
olycksdrabbade bolag går om några timmar. Resan har 
varit både fascinerande, rolig och faktiskt lärorik. Trots 
vår geografiska närhet märker man tydligt att Ryssland är 
ett samhälle som på många plan skiljer sig radikalt från 
vårt, och att ha fått uppleva det på plats är verkligen ett 
minne för livet. Testa själva, jag tror inte ni blir besvikna!

ESTIEM
PÅ RESA
TILL MOSKVA

Dresdination X, denna 
mytomspunna resa genom tid och 
rum in i technons och weissberens 
värld. Den 23 mars avgick två 
bussar från LTH, fyllda av 98 
förväntansfyllda I-studenter mot 
Dresden. Den 26 mars återvände de 
med 98 desto slitnare, men ack så 
intrycksspäckade passagerare. Vad 
som hände under de tre dagarna 
däremellan stannar mellan de som 
närvarande. För den nyfikne följer 
här dock ett litet axplock av bilder.

Destination X 
i Dresden

med  ERIK BRUNDIN
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makthavareI-SEKTIONENS hemliga
I-sektionen, vår moder och fader. 
Vid dess barm göds vi i flertalet år. 
Men vem är det egentligen som 
styr sektionen? De flesta av oss ser 
sektionen som en organisation 
styrd av demokrati. Detta är helt 
fel. Bland oss går en liten grupp 
människor med absolut makt, få 
vet vilka de är, färre vet vad de 
gör och ingen har valt dem. Med 
ett par knapptryck kan den här 
gruppen människor skicka oss 
tillbaka till 2002; stenåldern. 

Vi har fått tillgång till 
denna grupps krypterade 
kommunikationskanaler. I 
månader har vi suttit som 
klistrade framför skärmar i 
hopp om att det ska komma 
nya meddelanden och intriger 
genom dessa kanaler, lika 
spända som rädda att de ska 

ha upptäckt oss och att vi mist vår chans 
att avslöja deras maktspel. Vi pratar 
såklart om WebbI.

 
 
 

Du har förmodligen aldrig hört talas 
om dem och de har arbetat väldigt hårt 
för att det ska förbli så. Förmodligen 
vet du inte vad de gör heller, även detta 
har de arbetat hårt för. Efter månader 
av spaning kan vi dock ge ett axplock av 
vad WebbI ligger bakom. 

Servern all sektionens information 
lagras på; WebbI styr den. Servern era 
lunchmötesprotokoll lagras på; Webbi 
styr den. Den ryska inblandningen i det 
amerikanska valet; Webbi styrde den 
med. Om du inte känner dig utsatt efter 

     Om du inte känner dig 
utsatt efter dessa avslöjande 
så kan vi berätta att detta är 
bara toppen av isberget.

"

-  I T Y P E  3 3  -

av:  HJALMAR HELD & SEBASTIAN ÅSBERG

dessa avslöjande så kan vi berätta att detta 
är bara toppen av isberget.

Nyligen släpptes en nyhet av WebbI som 
väckte stor uppmärksamhet, vi pratar 
såklart om WikI-sidan. Inte nog med att 
de styr sidan med en järnhand; de styr även 
en större, inflytelserikare Wiki-sida som 
de med hjälp av Julian Assange grundade, 
Wikileaks.

Som att de inte vore nog att de hade full 
kontroll över flera av sina egna medier 
och sektionens medier så har de även 
tillgång till något mycket allvarligare: 
våra LinkedIn-konton. Så sent som 
igår snappade vi upp kommunikation 
att WebbI har tillgång till över 300 av 

sektionens medlemmars 
LinkedIn-konton.

Deras kommunikation är som 
sagt krypterad så det finns viss 
felmarginal i våra tolkningar, 
men, flera kryptografer har 
gjort samma tolkning som 
vi har av de meddelanden vi 
lyckats uppfånga.

Under hela tiden vi skrev 
detta fruktade vi för våra 
liv, isek-mailadresser och 
våra framtida karriärer. 
När du läser detta har vi 
redan flytt till läkarlinjen, 
våra mailadresser har 
tillintetgjorts och våra 
framtida karriärer är en 
skugga av vad de en gång 
kunde ha varit. 

     Under hela tiden vi skrev 
detta fruktade vi för våra liv, 
isek-mailadresser och våra 
framtida karriärer. 

"

-  I T Y P E  3 3  -
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Vi har alla stått där i Studiecentrum, i kön för att 
köpa kaffe. Då händer det plötsligt. Blicken glider 
iväg mot hyllan några meter bort, och du känner 
hur svettpärlorna börjar bildas i pannan. Sältan 
när en av dem når din mun förstärker smaken av 
rädsla, du känner hur rysningar går genom din 
kropp, hjärtat tar ett extra slag och håret reser sig 
på dina armar.

Nej, kanske är det väl inte riktigt så man reagerar 
av ett se en flaska Sriracha eller Tabasco, men det 
är ändå någonting som vaknar inom oss när vi står 
där.

I en vardag som saknar spänning kanske detta kan 
ge lite extra hetta i tillvaron. Vi lockas av de där 
inre rösterna som varit med oss sedan tonåren, 
som så fort man ser potential till något korkat 
säger ”…gör det!”.

Sagt och gjort var det alltså dags för vad som 
kan vara det dummaste testet Info någonsin 
genomfört. Vad som mer kan verka vara en case-
intervju för anställning på Göteborgs Nation. 
Vi bestämde oss för att, en gång för alla, ge svar 
på frågan “vilken är egentligen den mäktigaste 
såsen?”

KATEGORIER 
Hetta: [1-7 chilis]

Guacamolekompabilitet: [1-7 avokados]

Vilken är 
Stud ie -
cent rums 
mäktigaste 
sås?
av: ALV ROMELL, LUDWIG HEDLUND & 

ARVID EKBLOM

Tabasco Chipotle - BBQ dream

ARVID, “Rökig som fan, lockar verkligen fram den inre cowboyen” 
LUDWIG, “Ahh, bränner ner i tårna, det är som att äta eldmyror”

Tabasco Habanero - Första svettpärlan

ARVID “Varför gör vi det här?” 
LUDWIG “Åh, fyfan” 
ALV “Som en bombräd i gommen”

Tabasco Jalapeño - Gröngölingen

ARVID “Det är som att vara hemma hos farmor och dricka hennes 
brännässelsoppa efter att hon blivit senil och glömt koka den.  
ALV “Grönt passar bra, det är lite som att slicka på en kaktus. En 
liten kaktus. Men en ganska god, liten kaktus.”

Sevan - “…Hot sauce?”

LUDWIG “Står det ‘hot sauce’ eller ‘UN-hot sauce’?” 
ALV “Är det här Euroshopper?”

Cholula - Räddaren i  
guacamolenöden 
ARVID “Den här har personlighet. Det är som ett förkroppsligande 
av den där latinska tangodansaren i mina drömmar.” 
ALV “Wow. Den här.. den smakar.. som att slicka upp 
Tysklandsfärja-ketchup från ett plåttak en varm sommardag. 

Sriracha - The Asian Sensation

LUDWIG “Det är som någon tyckt att min mun var en lämplig plats 
för en majbrasa.” 
ALV “Flashbacks till Vietnam, kan känna smaken av napalm.”

Louisiana - För den försiktige

ARVID “Som en pinnglass, får ju brainfreeze av den här.” 
LUDWIG “Vad är allt det där som samlats på kanten?” 
ALV “Smakar inte så mycket, kan vara för att den stått utan lock i 
fyra månader.”

Tiger Sauce - “Bollywood superstar”

ARVID “Mnja… hmmm… alltså… jo, men… den var väl god.” 
LUDWIG “Den här har ändå personlighet. Lite som att någon gör 
tusen nålar på tungan.”
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Alumni

Amalia Paulsson 
Sofia Johansson 
Tofig Mamedov 
Axel Rahm 

Lonis Hamaili 
Elin Karlsson Nycander 
Astrid Petersson

Medlemmar

After Work  
Examensbankett 
Alumnrapport 
Föreläsningar 
Mastersittningar

Verksamhet

After Work
En After Work, AW, är alumnernas svar på en I-Pub. Här kan man mingla och dricka alldeles 
för dyr öl. AlumnI har i nuläget AW i Stockholm och Göteborg, men till hösten kanske även 
Köpenhamn.

AW Stockholm
Två gånger per år håller AlumnI After Work i Stockholm. Eftersom alumnernas krav 
på lokal ökar markant efter examen är endast det bästa av det bästa aktuellt. De senaste 
tillfällena har därför AlumnI huserat på Nosh and Chow i Stockholm, ett ställe där 
antagligen ingen av oss hade kommit in på om det inte vore för löftet att 50 törstiga 
alumner ska komma förbi. 

Är du nyfiken på hur en After Work går 
till? Är du i Stockholm under sommaren? 
AlumnI kan härmed stolt presentera ett 
nytt koncept - SommarAW i Stockholm! 
Till denna AW är både studenter och 
alumner välkomna att mingla och 
spendera hela sommarjobbslönen på 
kanapéer eller godtycklig dryck. Vi 
återkommer med datum och detaljer 
senare i vår, hoppas ni är taggade! 

Kramar från AlumnI

[refigera | redigera wikitext]

[refigera | redigera wikitext]

FREDAGEN DEN 24E MARS 
Den superhemliga fiskeplatsen (ta regionbuss 122 
till Barsebäckshamn, traska sedan 0.8 kilometer 
nordvart längs med stranden tills ni kommer 
till en stenpir, där!) nås först klockan tio på 
morgonen efter att jag och John fallit offer för 
Skånetrafikens strul. Vi fiskar i den strålande 
solen i fyra timmar utan några större tecken på 
liv. Kaffet och de trevliga samtalen med andra 
fiskare håller moralen uppe. Solen sjunker 
lägre på himlen och vi är nära på att kasta in 
handduken när våra hjärtan stannar upp. En j***a 
gris till havsöring, som jagat och slutligen missat 
mitt bete, lämnar en stor virvel i vattnet framför 
mig. Hög som ett hus på adrenalin fortsätter jag 
att kasta åt samma riktning, men mina försök var 
förgäves. ”It’s called fishing, not catching”.

TISDAGEN DEN 28E MARS 
John har lämnat mig för skidåkning och jag ger 
mig ut klockan sju på morgonen med fredagens 
sura äpple kvar i minnet. Jag beger mig till 
samma superhemliga plats med mycket hopp då 
havsöringen är aktivare under tidiga mornar. Jag 
har inte hunnit fiska i mer än fem minuter när 
den första havsöringen aggressivt slukar betet. 
Det är en vacker hane på 45 cm som jag släpper 
fri igen efter en snabb fotografering. En stund 
senare lyckas jag lura ytterligare en silverblank 
öring, som några förbipasserande fiskare erbjuder 
sig att fotografera. Fredagens misslyckande föll i 
glömska. 

TVÅ 
VÅRDAGAR 
MED FISKI 

Sektionens kanske mest inofficiella ”utskott” har föga förvånande sina rötter i den mörkaste vrån 
av intranätet. Det var ett inlägg i gruppen ”I-nofficiella Bilder & Citat” hösten 2015 som blev 
startskottet för I-Sektionens även mest underskattade (enligt opartisk skribent) utskott då Nils 
Ahlgren och Pontus Lundmark scoutade fiskekompanjoner. Det ena ledde till det andra och 
PANG så var utskottets grundstenar lagda. Sedan dess har utskottet ordnat resor till flera exotiska 
skånska destinationer i jakten på drömfisken. Ett utskott inom FiskI, Sportfiskare utan gränser, har 
även medverkat i sektionens insamling till Musikhjälpen de senaste två åren.

Vill du också uppleva Skånes 
natur med ett fiskespö i handen? 
Hör av dig till mig eller John 
Scherrer, så skräddarsyr vi en 
fiskeupplevelse som passar just 
DIG!

-Jakten på Skånes silver
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Johns senaste fångst. Tagen våren 2012, ish.

Tisdagens andra öring. Som ni ser så gillar öringen 
Leopardbotten, alltså sand med inslag av växtlighet.

Författare: Maximilian Mangelus
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Har du någonsin undrat vad man faktiskt gör 
på en arbetsplats, vad som kan vara viktigt inför 

en arbetsintervju, eller om man verkligen jobbar 28 
timmar om dygnet som managementkonsult? 

Med en mentor i sektionens externa program är svaren på dessa 
frågor (och många fler!) aldrig långt borta! Ni som går I-15 och 
högre årskurser, håll ögonen öppna i början av maj för redan då är 
det dags att söka!

MENTOR HÄLSAR

INFO undersöker
INGRID är tillsammans med MONA BECKER mäktigast på 

sektionen. Endast en enda medlem föreslog demokratin 

och “sektionsmötet”.

37% av sektionen anser att vår 
egentliga logga är en myrslok, och 
hela 74% av sektionen är stolta 
över loggan.

Vår sektion är 
högervriden, med 
endast 26 % som lutar 
åt vänster.

Sektionens
preferenser i sängen 
är nästan perfekt för 
reproduktion. 47%vill 
vara överst och 53% 
vill vara underst.
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