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Ledare.

Det här numret av I-Type handlar om misstag. Därför tänkte jag berätta om tre av mina fails. Sen 
insåg jag att det nog skulle vara ett stort misstag. Lite senare insåg jag att det vore ett ännu större 
misstag att inte skriva om dem. Låt mig därför presentera mina topp tre: 

1. Jag, inklusive min resväska, trillade baklänges från en båt rakt ner i vattnet. Vilket förutom det 
uppenbara resulterade i att min räknare rostade sönder. 

2. Min tågvagn kopplades loss från resten av tåget i Ljubljana. Fick kubba över tågrälsen för att 
hinna ifatt resten av tåget som (sakta) börjat rulla. Råkade dessutom köpa en stor burk creme 
fraiche till frukost. Blev iallafall mätt! 

3. Var kaninvakt och kaninen dog. :(

 
Hoppas ni också gör många, men inte på tok för många, misstag! Kram och trevlig misslyckad 
läsning! 
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David Sandström
Tappar plånkan, nycklar och 
allt annat som är viktigt.

Anton Öreberg
Tror varje sommar att mitt 
pigment klarar sig mer än 30 
minuter utan solkräm.

Tor Fröjd
Missbedömer alltid temperaturen 
på klubben, I’m way too hot!

Erik Marforio
Tänkter alltid att jag ska ta en 
“kort powernap” och vaknar 
flera timmar senare, varje gång.

Miguel Argüelles
Binge-watching TV shows in the 
middle of exam periods and not 
actually studying for entire days 
and regretting it later.

Andrea Häger
Tänker alltid att jag ska spara på 
goda grejer till ett bättre tillfälle 
men sen vips har de börjat mögla 
och så måste jag slänga allt. 

Mira Kjellin
Signar upp mig för att skriva en 
artikel till I-Type trots att jag inte 
har någon rolig idé och tänker 
att jag hinner slänga ihop något 
under tenta-p…
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REDAKTIONEN!
Hej

Vad för misstag gör ni om och om igen?

Arvin Mokhtari

Går på endimföreläsningar :/

Max Svanholm

Går ut på nationsklubb trots 
att jag inte är taggad och 
tänker att det säkert blir kul 
ändå… men det blir det inte.

Ivar Fagerfjäll

Tänker att jag kan kolla på 
“ett avsnitt till” innan jag 
börjar plugga.

Hannah Renhed

Tror att jag ska kunna ligga i 
fas i varje ny läsperiod, men så 
är ju inte fallet. 

David Svensson

Att jag varje sommar åter får 
för mig att trekvartsbyxor + 
strumpor med sandaler är en 
bra idé.

Joel Karnehed

“Jag ska ta det lugnt ikväll”... 
Slutar med att jag däckar i en 
främlings säng klockan 06.

54
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Och vad spelar det egentligen för roll att vi misslyckas 
då och då? Det är få misstag som är oförlåtliga här på 

sektionen. Nu när många av sektionens verksamheter har 
börjat komma igång efter nollning och tentaperiod 

är det något vi vill att ni tar med er: Sektionen 
fyller många funktioner, en av dem är att ge 

alla medlemmar möjlighet att testa nya 
saker. Det kan vara allt från att rodda en 
sittning till att skriva en artikel i I-type 
eller ringa runt till företag. Ta vara 
på möjligheten att lära dig något nytt 
och kom ihåg att det alltid är okej att 
misslyckas!

Topp 3 misslyckanden från oss

‒ Anonym styrelsemedlem är på sittning 
och bjuder in hela eventet till efterfest i sin 
lägenhet, från sektionens facebookkonto.

‒ 3 representanter från styrelsen ska på 
ESTIEM-resa till Moskva. Tyvärr missar 
de anslutningsflyget i Lettland och får sätta 
sig på en nattbuss i 14 timmar.

‒ Tackresan VT18: Nycklarna till boendet 
anländer först 4 timmar efter deltagarna. 

Vi får äta grillkorv och kissa i 
buskarna så länge.

-  O R D F Ö R A N D E  & V I C E  -

Hejsan Sektionen!
Det är en blåsig dag i maj, vi har precis blivit valda och ska fotograferas till årets nollnings-Itype.  
Lovisa får plötsligt den briljanta idén att vi borde ta bilden liggandes på rygg för “det kommer att 
se trevligt ut”. Vår mästerfotograf David Svensson verkar skeptisk, men till slut knäpper David 
några bilder och vi känner oss för ögonblicket nöjda. Resultatet var nedslående. Skrattandes 
ställer vi oss upp, borstar av oss och gör några nya försök, denna gången ståendes. 

Det har nu gått ett halvår sedan den där dagen i maj, och vi har 
hunnit göra en hel rad olika misstag, stora som små. Det är 

utmanande att ha en styrelsepost, så det är klart att allt inte går 
rätt hela tiden. Samtidigt är det en av anledningarna till att vi 
sökte våra poster. Utan utmaning ingen utveckling. Punkt.
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T   ätta med 
Prylet!

Här i Lund är det inte så vanligt med diskmaskiner. Även om det känns jobbigt att 
handdiska allt så är tvättmaskinen inte en lösning. Kör inte smutsiga kaffekoppar i 
tvättmaskinen, det kommer skada både koppen och tvättmaskinen.

Viktigt att tänka på är att ta av dig kläderna INNAN du tvättar dem. Det är svårt 
att få plats i en tvättmaskin. Dessutom kommer du bli åksjuk om du tvättar med 
kläderna på.

Namn: Linn “Tvättlin” Bäcklin
Ålder när du började tvätta själv: 19 
och 2/3s år.
Favoritprogram på maskinen: Grovt-
vätt med förtvätt och superskölj
Bästa tvättminne: Tvättade Toga-laka-
net på 60-grader och det blev nästan rent. 
Det tog bara
fyra timmar!
Bästa tvättips: Ta med dig tvätten hem-
hem och lägg i tvättkorgen. Funkar alltid, 
ingenting krymper, blir alltid skinande 
rent. Har man tur blir det till och med 
struket.

När man flyttar hemifrån kan det vara svårt att veta hur man ser 
till att ha rena kläder. Därför tänkte vi gå igenom lite do’s and 
don’ts i tvättstugan så man slipper köpa nya underkläder en gång 
i veckan. Med oss har vi vår egen tvättexpert Linn Bäcklin. 

"När man tättar, tvättar man och då
tvättar man rejält"
Kom ihåg att separera svarta och vita kläder. Är du färgblind 
kan detta steg bli lite klurigt. Då får man helt enkelt lita 
på magkänslan eller kanske ta hjälp av någon annan i 
tvättstugan. Har du mot förmodan kläder som inte är svarta 
eller vita kan de sorteras i kulör. Ibland kan det vara bra att 
skilja olika kulörer, men det är överkurs.

De flesta tvättmaskinerna hos AF 
doserar tvättmedel själv. Skönt 
att slippa tänka på det. Om
din tvättmaskin inte gör det 
måste du köpa tvättmedel. YES 
är ett BIG NO NO när det
kommer till tvätt. Det funkar 
inte som dubbeldusch.

"AF har bett mig sluta 
tvätta, men jag bryr 
mig inte"

Om din granne bjuder på en bärs i tvättstugan är det såklart lockande att säga ja. Var 
dock försiktig med hur mycket du dricker. Blir promillen för hög är det viktigt att 
pausa programmet och nyktra till. Don’t drink and do laundry.

Läs alltid tvättanvisningarna på de plagg du ska tvätta. Tvättar du för varmt kan 
plaggen krympa. Det hade varit logiskt att kläderna växer om du tvättar kallt, så 
är dock inte fallet. Detta är något ni bara får acceptera då beviset är krångligt och 
vi inte har tillräckligt stora tvättkunskaper för att förstå fenomenet.

Såhär ska ett torkskåp inte 
se ut. För att plaggen ska 
torka ordentligt måste de 
hängas upp jämt fördelade i 
torkskåpet. Hett tips: är ölen 
för kall kan torkskåpet lösa 
problemet.

Det är lätt att det blir långtråkigt 
när man tvättar. Men håll dig 
i skinnet, tvättstugan är ingen 
lekplats.

Hoppas de här råden varit till hjälp. Lycka till med tvättandet! Och kom ihåg: när man 
tvättar, tvättar man och då tvättar man rejält!
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Fira 15 ar med INKA
I år är det det 15:e året som I-sektionens arbetsmarknadsdagar, INKA, genomförs. Inte kunde man tro 
att vi skulle ha en jubilar bland oss även i år. Men, som allt stort började även INKA litet. Vi vill därför 
se tillbaka på INKA genom åren och se vilka misstag tidigare årgångar har begått.

Misstag att inte skriva avtal 
Företag kan ha en tendens att dra sig ur saker och ting, det är därför viktigt att skriva avtal. År 2005 
glömde dåvarande näringslivsutskott att göra detta. Två företag drog sig olyckligtvis ur INKA, 
och vad som kunde ha blivit första INKA någonsin, blev tyvärr istället inställt. Året efter lärde sig 
näringslivsutskottet av sina misstag, och I-sektionens första arbetsmarknadsdagar förverkligades 2006.

Misstag att inte ha koll på jubileum  
Att jubileum är roligt, det kan vi nog alla hålla med om. Men bör man inte  
ha koll på vad man jubilerar egentligen? Förra årets projektgrupp genomförde  
en otrolig mässa och var duktiga på många sätt, men research var tydligen inte  
deras starka del. De funderade nämligen att fira 10-årsjubileum men ville, 
storsinta som de är, hellre ge det till årets grupp då INKA 2020 låter bättre.  
Tur i oturen visar det sig!  
 
Misstag att skriva den här artikeln? Även solen har sina fläckar 
Det är alltid kul att vara med och bidra till sektionens egen tidning, I-type. Men kanske tog sig 
projektgruppen i år vatten över huvudet när de bestämde sig för att bidra. Vem är det som faktiskt 
sätter sig ner och gör jobbet att skriva artikeln? Det visar sig att projektledarna får göra det som ingen 
annan har tid med.

Misstag att inte engagera sig i INKA? 
Har du inte sökt värd ännu? Fear not, ansökan är fortfarande öppen! Få direktkontakt med företagen 
och mingla med företagsrepresentanter i loungen som företags- eller mässvärd. Kanske har du alltid 
velat jobba på en sittning, ta då chansen att söka bankettvärd och få uppleva en enastående sexa. 
Självklart är alla värdar inbjudna till banketten. 

Misstag att missa INKA 
Arbetsmarknadsdagarna går 2020 av stapeln 27-30 januari,  
MISSA INTE DET! 
 
 
 
 
Kramar fran Projektgruppen 
INKA 2020

Fira 15 ar med INKA
-  I N K A  - -  I Q U A L I T Y  -

VISSTE NI ATT...

• Bland nyutexaminerade civilingenjörer tjänar kvinnor 1100 kronor mindre i månaden jämfört 
med män. Under flera år har löneskillnaden minskat och år 2016 var skillnaden nära noll. De 
två senaste åren har däremot lönegapet ökat. (Sveriges Ingenjörer)

• I år är andelen kvinnor i ledningsgrupper hos börsnoterade bolag 23%, och 20 % av Sveriges 
börsnoterade bolag har inte en enda kvinna i ledningsgruppen.

• Börsens bäst betalda kvinnliga VD tjänar endast 1/6 av börsens bäst betalda manliga VD.

MEN VISSTE NI OCKSÅ ATT...

Om I-sektionen vore ett företag hade:

43 % av ledningsgruppen varit kvinnor 
(förtroendevalda på sektionen exklusive styrelsen)

44 % av styrelsen varit kvinnor (styrelsen)

34 % av företagets nyanställda varit kvinnor  (I-19)

Hitta mer statistik på www.allbright.se

IQUALITY PRESENTERAR

1 0 11
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Tinder anses i studentkretsar vara nyckeln till ett bättre, mer berikande liv. Ett liv som inte kantas 
av tomhet och ensamma fredagskvällar i ett mörkt korridorsrum. Men skenet kan bedra, det har vi 
fått erfara. I detta inlägg vill vi genom att själva visa upp våra egna felsteg på denna mytomspunna 
uppvaktningsapplikation förebygga att ni läsare hamnar i liknande obehagliga och genanta situationer.

av:  JAKOB JOHANSSON & FELIX PERSSON

misstag

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

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

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

-  I T Y P E  3 8  -

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

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

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

ett finurligt sätt att ta sig runt just detta 
problem.

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

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

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

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

en tindermatchning värd att dejta. 
Approachen kan liknas vid roulette 

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

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

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

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

‒felsteg som kan 
ärra g för livet

1 2 13



Majoriteten på I föredrog att ha 
ytterdörrar stora som händer före att 
ha händer stora som ytterdörrar. Vi 
trodde folk diggade stora händer.

Hellre små ytterdörrar 
än stora händerISEK:

#MFOJJ 
GANG 4 
LYFE.

(Resten klarar väl inte av alla 
lökiga maskinare.)

Mingelsugna?

Hela 63% föredrar 
att plugga i M-foajen 
framför E-tysta.

Har fått Pi att börja kalla mig för “I-man” helt oprovocerat. 
En sån gest gör ju att det blir Pi>>Kemi.

Har du svårt att välja mellan Pi och Kemi är du inte ensam. 
Varannan I-are gillar Pi och varannan gillar Kemi.

(Pi)est eller (K)olera?π
Cykel

Med pølse

Till fots

Elsparkcykel

På rumpan

På is�ak

Bil

Spårvagn

Cykeln är vanligaste transportmedlet

Wow!

Nästan varannan I-are väljer cykeln, tätt följt av pølse. 
Bara en person väljer spårvagnen.

Den enda personen 
som åker spårvagn

82%
verkar ha sovit sig igenom Mona Beckers 
föreläsningar och väljer att gifta sig med en 
karriärist framför att jobba på ABB.

En karriärist om dagen är 
bra för magen, har jag hört. 
Men ABBs sex-robotar ska 
funka ganska bra dom med.

Tor Fröjd är min 
sjunde största idol.

Mona Becker tätt följt av 
Tor Fröjd är de I-are flest 

vill lära känna bättre.

. . . o
c h  på tal om Mona

-  I T Y P E  3 8  -

Gör folk misstag på I?

53% av sektionen har precis som solen sina fläckar och gör 1-10 
misstag dagligen. Fint ändå!

32% nöjer sig inte där utan gör fler än 10 misstag dagligen. Ajdå!

OOPS!

Hur beskriver sektionen sitt största misstag med 3 ord?

Det fanns många att välja på här men generellt verkar folk gör sina största misstag på fyllan. 
Kärleksförklaringar och spyor är vanligt förekommande.

Tomat

Casa

Måns T

Eld

Syrrans

Måns H

Fyllecell

Kompis

Måns K

Här blir man ju nyfiken...

Yikes.

Heter din pappa också Måns?

Extra stöd till...
Kärleksvibbar, 
drinkbord, 
bara kompisar.

...samt bra räddat
Vodka, 
kärleksförklaring, 
kullerbytor.

Även cykel-relaterade 
misstag är rätt vanliga.

I19

I18

I17

I16

I15

I14

I12

Extra stort tack till de två 
personerna i I12 och I14 som 
tog sig tid att svara!

Än en gång presenterar Info en rykande färsk 
kartläggning av sektionens alla medlemmar. 
Äntligen får ni statistiken ni alltid undrat över.

143 sektionsmedlemmar svarade på enkäten.

-  I N F O  -

INFO UNDERSÖKER
av:  ANDREA HÄGER & JOEL KARNEHED
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KanskeJa

Vilka klasser har folket haffat då?
25% verkar vara det gyllene talet för andelen på 
sektionen som haffat någon i respektive klass.

I18 tar hem vinsten med 38% som med säkerhet 
vet att de har haffat någon därifrån. 7% är 
osäkra, kan detta bero på svaga minnen från 
nolle-gasquen?

I17 verkar sektionen ha dålig koll på. 9% har 
kanske haffat någon därifrån.

Svårast att haffa är I15. De får ta och hänga med 
till Lophtet någon gång.

Måste försöka haffa någon i I15 så jag har alla årgångar.

Kloka ord från undersökningen

“Trodde inte jag skulle bli full så krökade på mer än vanligt, slutade upp med 2 vinflaskor i blodet, ett 
dussin brutna ben och en gurka i rumpan. Därefter förlorade jag också mitt hem och min fru låg med 
en annan man framför mig, för att det kändes logiskt i situationen, typiskt Britta. Då tog jag mina 
initialer och hettade upp de för att sedan sätta ett brännmärke på herrens skinka. Mannen var ingen 
annan än herr Advokat X9000, så jag har nu landat i häkte där framsikten inte ser något vidare god ut, 
och blivit en cellkamrats ''housebitch'', attans.”

“En efterfest äro något som 
endast äro till för sådana som 
ej lyckats finna en temporär 
kärlekspartner under den 
huvudsakliga festen.”

“Haffa mig!”

“Jag tycker 
sektionen ska 
göra en I-öl!”

“Nej.”

“När delas glassen ut?”
“Om man får välja glass så 
skulle jag helst ta en sandwich.”

XD LOL
/INFO

I16 toppar incestligan 
där 70% har haffat 

inom klassen.

16

16

Incest-

I-19 har lite att 
ta igen, dags för 

klassfest?

I18

Flest antal 
haff

I19 I18 I17 I16 I15 I14 I12

54% 72% 82% 80% 94% 100% 100%

Andel som haffat någon på sektionen

-  I N F O  - -  I T Y P E  3 8  -
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Hej jag är en Apache Heli som är äldre än dig. 
Jag har frågor om hår och om incest är okej?

Stööökig killeeee

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

Okvalificerade ingenjörsstudenter svarar på I:arnas frågor 
om kroppen och/eller knoppen.  VAD UNDRAR DU?
 FRÅGA PÅ  case@isek.se 

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

Snyggkille_97

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

Hej jag är en isbjörn som är 21. Men jag 
fyller snart 23. Minimal effort maximum 
output. Hur gör man?

Douglas Ihre

Case svarar: Hej Douglas Ihre! Det 
man vinner i kraft förlorar man i väg. Vi 
hänvisar därför till formeln för beräkning 
av masscentrum . Sätt effort på ena axeln, 
output på andra och allmän livskvalitet på 
tredje. Lös ut tyngdpunkten. Voila! █

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

Oligarken

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

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

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

Vilsen kille

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

KroppKropp
 KnoppKnopp&&

med Casegruppenmed Casegruppen
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Tjena! Jag är en singel kille på föga 21 år, på 
jakt efter lite cougars. Det är något jag undrat 
länge: Vilken relationsstatus har Mona?

Platon

Case svarar: Enligt källor till Case-gruppen 
finns det goda förutsättningar till lyckade 
jaktsäsonger i M-huset… █

Tjo case-gruppen! Vad är er favoritshot?
Sokrates

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

Goddagens! Jag är en kille som länge brottats 
med en av de större frågorna här i världen. 
Snälla, kan ni hjälpa mig att förklara varför 
Gustav Essunger kallas för The Machine. 
Tacksam för svar!

Ace Cap

Case svarar: Hej Ace Cap. Vi låter bilden tala 
för sig själv. 

Hej! Jag är en ledare. Ingen vet hur gammal jag 
är. Min diktatur håller på fallera och påverkar 
mina prestationer i sängen… Vad ska jag göra? 
Och hur dör jag inte på shotmötet?

Kim Yong Un

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

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

Caesar

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

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

5aPåLoggen

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

█

(Missa inte postern! Sida 22)
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Hej! Är det sant att alla I-are har för  
stort huvud för studentmössa?

Prince Charming

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

‒ Höger hand förs raskt till skärmen.

‒ Skärmen fattas mellan tumme och pekfinger.

‒ Mössan höjs raskt 1 dm rakt upp.

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

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

Vilsen kille

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

Tjena mittbena! Jag är en 16-årig isbjörn med 
fallenhet för matematik men det är några 
ekvationer jag reflekterat över. Vad är störst? 
Nivån av incest i styr eller i19? Hur kan man 
ordna fest om man inte är sexi?

Prince charming

Inget kan matcha incesten i styr. Räknas 
förhållanden på I utanför styr som incest? 
Frånsett slår styr rekord med starka 67% 
incest - svårslaget. Att ordna fest är dock lätt 
som en plätt! Det är bara meddela tid, plats, 
angreppssätt och palett. Bjud gärna på efterrätt! 
Oavsett dyker ett gäng festkåta ungdomar upp, 
med djuriskt levnadssätt, trång budget och 
inget folkvett! Det blir rätt fett! Vattentätt! █

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

Single_Mingle

Hejsansvejsan Single_Mingle! Det allmänna 
knepet är att spana på dagen, planera på kvällen 
och jaga på natten. Vill du vara med i matchen 
får du ladda betet illa kvickt. Baddarna håvas 
upp snabbt! █

Tjo Faderej bästa I-type och Case! Jag är en 
kille på 20 vårar, gillar hockey och ormar! Nog 
om det! Efter att jag började på I har min kropp 
börjat förändras. Först trodde jag att jag hade 
fått en finne på bröstet, men den växte och 
växte och nu inser jag att jag har fått en extra 
bröstvårta! Hjälp mig, är det här normalt??

Snakesson

Hej på dig Ormkillen! Vet du vad? Vi har ringt 
Katarina, 33, med exakt samma anatomi, och 
hon säger att “Det är ett bra partytrick, den har 
alltid gjort mig extra poppis”. Vi kan dessutom 
avslöja att en av oss i Case har en tredje 
bröstvårta! Inte alls onormalt det vill säga. Kan 
du klura ut vem? █
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TRYCKERIETS REKLAM HÄR



INFO testar

    OL
av: HANNAH RENHED & TOR FRÖJD

För terminens Info testar skickade 
vi in en äskning till vår allas kassör 
Uno. Den innebar en flygbiljett till 
Tyskland, en till Schweiz, boende 
på Carlton samt mat och dryck på 
respektive stads finaste restauranger. 
I tema med denna upplaga av Itype 
gjorde Uno det stora misstaget att 
godkänna äskningen. Kvickt, innan 
Uno insett sitt snedsteg skickade 
Info Hannah till Tyskland och Tor 
till Schweiz för att göra det de gör 
bäst: dricka öl! Här följer resultatet:

Campus Ale 

Efter en lång dags resandes till Tyskland hade 
klockan blivit halv tio på kvällen. Äntligen 
dags för middag ackompanjerat med en kall 
öl! Det bjöds på en så kallad Campus Ale 
som var stoltheten på menyn på Oxford Pub 
i Karlsruhe. Egentligen är det bara öl blandat 
med äpplejuice, men tro det eller ej, den gjorde 
succé och APK:n ska inte skämtas bort. En 
halvliter för endast 2,2 € vilket fick Lundaborna 
på resan på fall. Med beskrivningen “Som en 
god, fruktig Slots” får Campus Ale 4/5 ölsejdel.

Dr.Gab’s Chameau 

Dagens inleds med en Amber Ale från byn 
Espess vid Genèvesjön. Och jävlar vilken öl! 
En ljuv doft av humle och frisk smak döljer lätt 
de sju starka procenten som serveras i en flaska 
inspirerad av de gamla apotekarflaskorna. Hade 
det inte varit för det ack så studentovänliga 
priset hade denna öl kammat hem fem av 
fem isbjörnar. Men vad gör priset om Uno 
ändå godkänt äskningen? Zwei Flaschen als 
Dankeschön!

-  I N F O  -

Maß Bier 
“Kan man verkligen beställa in en liter öl för 
6 €?” Jawoll, sagt och gjort! Tyskarna däremot 
tyckte inte att det var en lika bra idé att vi ville 
ha varsin liter, men på ynka 20 minuter var min 
liter pils sänkt. Ölsejdeln som var större än ett 
huvud tog upplevelsen till nästa nivå vilket gör 
att en maß bier får 5/5 oktoberfest. Ein maß 
bier bitte!! Prost!

Frukostölen 
Guten morgen! Så hur börjar man dagen efter 
en fest på allra bästa sätt? Jo, med en frukostöl!! 
Vad det egentligen var för öl vi fick där tidigt 
på morgonen är fortfarande okänt, men vi var 
eniga om att man borde dricka öl till frukost 
oftare. Får jag dock bestämma skippar jag 
resten av Weisswursten och ger frukostölen 3/5 
pretzel. Mehr bier zum frühstück!!!

Felsenau Bärni 
Jaha då är vi på öl nummer två, eller ja, fyra, 
men andra sorten alltså. Att tyda av eticketten 
är den local, det är en björn på framsidan, 
precs som i Bern. Flaskan öppnas med en sån 
här kärramikplopp, det gör det lite roligare att 
dricka! Ölen i sig smakar bättre än Carlsberg 
men sämmre än typ allt från Omnipollo. Stor 
dålig poäng för att flaskan står på tyska!! Det 
står att de har i Stammwürze vilket låter jäkla 
skumt, varför ha i wurst i öl? Aja, tre av fem 
alpkor. Ein weiterer bitte.

3970 Eiger-Nordwand Bräu 

Undt now ein Apfslungstaghe, der Erigr 
Oswald Bräüu. Tker den smakar faftnastik.t 
Den borde cerveras på alla sittning<r! Hör ni 
det i sexy?! En banger helt eneklt! Sex av fem 
Larsa. Kanonkul. Hejschweiz!
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       Den här sidan innehåller cookies, om du fortsätter läsa accepterar du dettaAcceptera

-  S E N I O R S  -

Har du någonsin funderat över slutet? På studentlivet då alltså. Har du, någonstans där 
under mitten av din andra termin på en ansvars- eller styrelsepost tänkt att nä, nu ska 

det bli skönt att lämna över till min efterträdare? Det har vi. 

Men vi har också fortsatt. Somliga av oss utan avbrott, andra med försök till pauser som sällan 
varat längre än till nästa “Vi skulle behöva hjälp med...” eller “Ska du inte gå med i...”.

Seniors frågar sig själva och läsaren, när tar det slut?

Många tänker kanske att studentlivet helt enkelt avslutas med examen, men är det 
verkligen det slut du vill ha? För likt hur en flytt till en annan delstat som påföljd av 

föräldrarnas nya jobb har inneburit slutet på mången amerikansk tonårsromans, sliter ens 
examen en hänsynslöst ut ur studentlivets alkoholiserade famn, vare sig du är redo eller inte.  
 
Därför har vi fortsatt. Därför har vi inte kunnat hålla oss från att testa på ännu ett 
engagemang, hjälpa till på ännu ett hörn, träffa ännu några nya människor. För att 
vi ska kunna stå där med examen i vår digitala hand (ladok) och inte bara känna 
att vi är klara, utan att vi hunnit ta farväl också. 

Sök seniors VT20!

Puss och punsch

Seniors Seniors i siffror:

• Medlemmar: 8 +en ekonomisk 
rådgivare

• Sektionsstyrelser representerade: 3

• Möten hittills: 1

• Punsch tillagad: 15l

• Äldsta medlem: 25 år

• Äldsta representerade årskurs: I14

HUR VET MAN NÄR    
MAN NÅTT SLUTET?
HUR VET MAN NÄR    
MAN NÅTT SLUTET?
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WebbI:s HTTP Cookies

av:  ERIK MARFORIO

Har du alltid undrat vad hemsidor menar när de snackar om cookies? Hur smakar de egentligen? 
Du är inte ensam om att undra detta och man hör väldigt mycket om cookies men man ser aldrig 
några själv. Detta är för att sidorna behåller kakorna för sig själva för att de är så goda och de inte 
vill dela med sig. I sann julanda delar därför WebbI med sig av sitt recept på cookies så du kan baka 
egna och slipper bli frestad när du surfar.

6 stora cookies eller fler mindre (en plåt)

• 100 g rumsvarmt smör
• 50 g strösocker
• 70 g rörsocker
• 1 ägg
• 150 g vetemjöl
• ½ tsk salt
• ½ tsk bakpulver
• 1 tsk vaniljsocker
• 100-150 g grovt hackad choklad, non-stop 

eller annat för chocolate chips

1. Sätt ugnen på 180 grader

2. Vispa smöret och sockret tills det är lätt och 
luftig och blanda sedan ner ägget

3. Blanda ihop mjöl, bakpulver, salt och vaniljsocker i en annan bunke. Tillsätt de torra 
ingredienserna till de första och blanda väl. Rör sedan chokladen och se till att bitarna 
sprider sig jämt

4. Klicka ut smeten på bakplåtspapper och platta till dem något, tänk på att de kommer 
flyta ut så du inte placerar dem för tätt

5. Grädda i ugnen i ungefär 8-12 minuter, de ska fortfarande vara något mjuka och inte 
blivit för bruna. Låt svalna några minuter på plåten innan du flyttar dem
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DEST
INAT
ION 

kommer...

Efter

KC

Vi har väntat och väntat. Efter att ha 
sett såväl E som V få superfräscha hus 
med whiteboards i grupprummen och 
allt annat man kan önska sig är det 
äntligen M:s tur. Flyttlasset går i juni, 
och KC kommer vara vårt hem i två år 
innan det är dags för invigning av det 
nya M-huset. 
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M-HUSET
Lite fakta om hur huset kommer se ut efter renoveringen:

• MaskinerIet kommer få ett toppmodernt kök och ta Ina-datorsalarnas plats precis bredvid 
innergården.

• Innergården kommer rustas upp med inspiration från V-huset.

• Den idag tråkiga ingången på husets östra sida kommer bli en inglasad tvåvångnings-
lounge/reception. Se bilden till vänster!

• “Bordsdelen” av dagens MaskinerI kommer expanderas en våning upp. Vi kommer alltså få 
fler lunch/studieplatser.

• Vi kommer få en tyst läsesal (M-tysta).

• LTHs två modernaste undervisningssalar kommer finnas i M. En av dem kallas 
“teknodromen” på grund av dess runda form, vilken bilden ovan föreställer.

Har du några frågor eller ytterligare idéer? Hör av dig till oss! 

Hoppas ni är lika taggade som vi är!

Styrelsen

Nya
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Hur kramas 
Ivent har i en omfattande undersökning kartlagt hur I-sektionen kramas och hånglar. Resultatet 
publiceras exklusivt här i I-type!

Överraskande nog så är majoriteten av sektionen 
vänster (-kramare).

Förvånansvärt många har en kort drömkram på 
under 5 sekunder. 2 sekunder och 7 sekunder var 
vanligast. Statistiken visar alltså att I-are inte är så 
intima som det påstås och att en stor del troligtvis 
blir obekväma efter 5 sekunder av “o-a-I:are-vi-är-
intimare.”

Det visar sig också att 17% av sektionen skulle vilja 
kramas betydligt längre, helst mot oändligheten. 

Vilket håll vill du helst luta huvudet åt när du kramas?

Vänster
Höger

3% drömmer om en kram 
som varar i 33 år eller längre. 
Något som för övrigt verkar 
opraktiskt. “När en kram 
passerar 30 sekunder så är det 
inte längre en kram, utan mys” 
påstår ett erfaret intervjuobjekt.

De flesta uppskattar någonting 
där emellan så vill du ta ett 
säkert kort rekommenderas att 
du kramas i 5-10 sekunder och 
med huvudet åt vänster.

De stora problemen uppstår när 
sektionsmedlemmar ska hångla. Statistiken 
visar att om du ska hångla med en annan I:are 
så är det 50% chans att ni vrider huvudet och 
samma håll och kolliderar med näsan. Det 
kan leda till att gnistan slocknar innan det ens 
har börjat tända till. “Eller så blir det lite mer 
rivigt” påpekar en intervjuad. Det verkar dock 
som att I:are funnit en lösning på problemet 
då hela *82% av sektionen har haft ihop det 
med en annan Bordaux-klädd.

*Källa: killgissning
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I-sektionen?

Vilket håll vill du helst luta huvudet åt när du hånglar?

Vänster
Höger

0
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< 5 s 5 - 10 s 11 - 20 s 21 - 30 s 31 - 60 s > 1 min

Hur lång är drömkramen?
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t r e   f a n t a s t i s k at r e   f a n t a s t i s k a
  
på temat fejdpå temat fejd  &&  förödelseförödelse

Tanken med denna artikel var ursprungligen att vi, på ett kanske lite melankoliskt vis, skulle skriva 
om all skit som händer i världen. Om alla stora politiska och samhällsenliga misslyckanden som just 
nu bubblar i dagspressen. Brexit, bränder och Bolsonaro – you name it! 

Hybrisen lade sig dock och sockerstinna och fullproppade av företagsgodis bestämde vi oss istället 
för att skriva om något betydligt lättsammare: FAILS! Efter att ha myglat oss igenom ARKAD-
städningen beslutade vi oss för att skriva om tre (enligt oss) väldigt anmärkningsvärda misslyckanden 
och samla dem i en fin liten lista. Håll till godo!

av:  FREDRIK SIDH & UNO THURFJELL

ETT – Världshistoriens största fail

Vi känner alla till första världskriget. Kriget 
som engagerade hela världen och som bröt ut 
när en serbisk nationalist sköt en Österrikisk 
ärkehertig på öppen gata i Sarajevo. Efter 
detta skett blev Österrike-Ungern förståeligt 
nog irriterade på Serbien och skickade ett 
ultimatum som de tvingade serberna att skriva 
under. Serbiens svar var en besvikelse och 
kriget kröp allt närmare. Tyskland, som var 
allierade med Österrike-Ungern, såg vad som 
hände med fasa och deras dåvarande kejsare 
Vilhelm II beslöt sig för att skicka ett mycket 
viktigt meddelande till de upprörda ungrarna 
där han bestämt avrådde från att förklara krig. 
Eftersom detta meddelande var så pass viktigt 
beslöt han sig för att skicka det med en kurir, 
som personligen ansvarade för att meddelandet 
faktiskt kom fram. Detta låter kanske klokt, 
men faktum är att detta beslut troligen var den 
största failen i mänsklighetens historia.

Det var nämligen så att eftersom meddelandet 
skulle levereras med kurir tog det mycket längre 
tid för det att komma fram. Tidsskillnaden var 

inte gigantisk, men den räckte för att Österrike-
Ungern skulle hinna förklara krig mot Serbien. 
Efter det var mobiliseringslavinen i rörelse och 
världskriget var ett faktum.

Många tror att första världskriget hade kunnat 
stoppas om Österrike-Ungern hade tagit del 
av Vilhelm II:s meddelande, vilket helt klart 
klassar kejsarens val av transportsätt som 
världshistoriens i särklass största fail. Utan 
första världskriget hade inte andra världskriget 
hänt. Inte heller koreakriget, kalla kriget, 
vietnamkriget, kubakrisen, Berlinmuren, 
kärnvapen eller den arab-israeliska konflikten 
för att nämna några exempel. Som grädden 
på moset hade även världskartan sett helt 
annorlunda ut.

Vi är medvetna om att bilden av historien 
som presenteras här är minst sagt snäv. 
Givetvis hade vi hittat annat att kriga om. 
Ibland tjänar man dock på att stanna upp och 
begrunda faktumet att det allra mesta som 
händer grundar sig i ödets nattsvarta ironi. Lite 
magiskt, men också väldigt läskigt.

FAILS
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TVÅ – Världshistoriens största fail-save

En fortsättning på temat krig och 
totalförstörelse, men lite närmare i tiden är 
historien om en rysk ubåt under kalla kriget. 

På internationellt vatten utanför Kuba och 
utan någon radiokommunikation med 
omvärlden befinner sig en besättning med 
bland annat Vasily Arkhipov. De har jagats 
av den amerikanska flottan och gömmer sig 
på djupt vatten när det plötsligt börjar regna 
ner sjunkbomber runtomkring ubåten. Utan 
någon kontakt med Moskva och med en tio 
kilotons kärnvapenmissil är de övertygade om 
att ett tredje världskrig har brutit ut. Syret 
sinar efter att ventilationssystemet havererat 
och besättningen blir allt mer desperat. Allt 
som krävs för att avfyra missilen är konsensus 
bland utbåtens tre seniora officerare. Alla är 
överens, alla utom Vasily Arkhipov. Och tur 
var väl det, för sjunkbomberna var inte början 
på ett världskrig utan bara ett aggressivt sätt att 
signalera att den ryska ubåten skulle stiga till 
ytan. 

På egen hand lyckades Arkhipov alltså avstyra 
vad som kunnat bli ett tredje världskrig. Något 
som nästan blev en av världens största fails 
räddades i sista stund, en äkta fail-save. 

TRE – Världshistoriens mest provocerande fail

För att bryta upp det coola krig- och 
bombtemat i artikeln kommer här ett kort 
avsnitt om hur jäkla sämst de imperiella 
enheterna är. Vi är ju ändå ingenjörer. Jag hör 
hur ni gäspar, men bare with me! 

Titta på volymenheter till exempel. Tre vanliga 
volymmått är cubic inch, gallon och fluid 
ounce (fl oz) med det rent ut sagt fruktansvärda 
förhållandet 1:277,4195548:1,733867641. 
Snacka om anti-erektion man får av de 
siffrorna.

Jag menar, kom igen. Om omvandlingen 
mellan kubikcentimeter och kubikdecimeter 
kunde krossa drömmen om det präktiga 
campus-vattenfallet kan man ju bara drömma 
om vad som skulle hända ifall de skulle tvingas 
omvandla pintstone till barrelquart. 

Sammanfattningsvis kan sägas att fails är 
betydligt mer än bara lågupplösta tjockisar 
som ramlar på Youtube. Fails är provocerande, 
förödande och ibland världsomvälvande. Vi 
hävdar att de utgör en viktig del av den globala 
anekdotskatten. 

Faila lugnt! 

Fredrik & UnoPHEW!

-
>

fl oz?
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I-MANNEN
-  U P P D R A G  G R A N S K N I N G  -

Efter månader av tisslande och tasslande om "I-mannen" tog I-sektionens reportrar Fanny 
Holmqvist och Andrea Häger saken i egna händer. Det är tisdag och klockan har slagit lunch 

för de allra flesta som för stunden befinner sig i M-huset. En till synes tämligen anspråkslös dag 
alltså, men inte för oss. Vi har slagit oss ner i vår allas kära Bunkern, och spejar i tystnad mot de 
två tomma stolarna som alldeles strax skall intas av M:are; intervjuobjekten som förhoppnings-
vis ska hjälpa oss att reda ut flertalet frågetecken kring den beryktade “I-mannen”. Vem är han 
egentligen? Ebba Holm och Daniel Briones Lundkvist anländer, lätt nervösa. 

av:  FANNY HOLMQVIST & ANDREA HÄGER

När fick ni höra talas om I-mannen för första 
gången?
E: Ett bra tag sen.
D: I våras. I-mannen har funnits länge för mig men 
jag visste inte att han fanns för andra M-are också. 
E: Jag vet inte hur I-mannen uppkom. Det var 
bara vedertaget. Man ser honom överallt. När 
man värmer mat är han där. Man träffar ju aldrig 
er, Fanny och Andrea, men man träffar ju alltid 
honom. 

Ebba och Daniel spekulerar vidare om att I-mannen 
egentligen går M, men vill helst gå I. Han är kanske 
den som inte kom in på I, och därför spelar någon 
form av karaktär.

Om ni tänker på I-mannen, vad gör han en 
vanlig dag?
D: I-mannen? Han bara går runt överallt. 
E: Han håller givetvis på med finans. 
D: Han är runt överallt. Sa jag överallt? Och så är 
han med på snap. Jag ser honom alltid på Ellas eller 
Fannys snap. Dyker alltid upp på fester.
E: Han är bjuden överallt. Han känner alla. Han 
är med på alla fester. 
D: Han bor i M-huset och han finns i foajén. 

M:arna menar alltså att I-mannen är ett slags väsen 
med tillhåll i foajén. Vi blir genast nyfikna på att 
förstå hur de tror att han kan ha uppkommit och 
även hur han ser ut, vem kan det vara? 

Hur har han blivit I-mannen tror ni? Åldras han?
E: Vi vet inte riktigt om han bara kommer vara 
I-man det här året. Vi vet inte om I-arna har ett 
val där det är en post man får söka till.
D: Jag tror det är en generationsgrej. En ny varje år. 
Som med phøs, mitt phøs kommer alltid vara phøs 
för mig och han kommer alltid var min I-man.

Har ni sett honom? Hur ser han ut?
D: Krulligt hår. Klart vi sett honom. Han var ju 
härinne alldeles nyss. 

De ger oss en otroligt vag beskrivning av I-mannens 
utseende men eftersom att de är så pass säkra på 
hans existens insisterar vi på att de skisserar en 
fantombild.

Vi börjar nu ana vem det är som de faktiskt pratar 
om. Det finurliga här, är att alla M:are är exakt 
överens om vem I-mannen är, utan att någon är 
utnämnd.

-  I T Y P E  3 8  -

Så fort du frågar en Maskin-student om I-mannen så 
uppenbarar sig denna person, som en förnimmelse, 
i skallen på dem. Hur kan det vara så tydligt? Vi 
undersöker vidare för att bättre lära känna honom.

Finns det något han aldrig skulle ha på sig?
D: Mjukisbrallor.
E: Alltid skjorta.
 
Varför klär han sig på det sätter?
E: Han är ju finansmannen. 

Kan ni beskriva honom med några adjektiv?
D: I-ig. 
E: Stereotypisk I-are. Typ med utstrålningen. Bara 
en femma är bra nog för honom på provet. Går 
alltid i fina kläder. 
D: Lite dömande och festar mycket. 

Ojdå!  Skulle ni vilja vara kompisar med honom?
E: Vågar man det?
D: Jag vet inte. Det är ju najs. Om jultomten fanns 
på riktigt skulle det ju vara najs. Men jag vet inte 
om jag vill hänga med jultomten. 
E: Han ska bara finnas som tandfen. Han ska dyka 
upp när det behövs. Går man på fest ska han vara 

där. Samma sak med snap, han ska vara där. 

De intervjuade verkar verkligen överens om 
I-mannens stora betydelse för M-huset och de 
berättar för oss att det skulle vara hemskt märkbart 
ifall han plötsligt inte dök upp en dag. De liknar 
det med avsaknaden av möbler i foajén! M:arna 
blir i princip euforiska när de får prata om sin 
I-man, det är som att de fangirlar. Ebba föreslår 
till och med att de ska klä ut sig till honom på årets 
Masqueradbalslunch. Vi tycker det är lite märkligt 
att det uppkommit en sådan här situation, men 
också väldigt roande; den här tisdagslunchen blev 
överraskande kul.

Eftersom Daniel tidigare nämnde att I-mannen var 
i samma bunker som oss, och de båda hävdar att 
de ser honom väldigt ofta, intresserar vi oss något 
oerhört över vad det är för sorts interaktioner de 
haft med honom.

Har ni någonsin interagerat med I-mannen?
E: Vi har aldrig haft en interaktion. Men jag vet 
vem han är. 
D: Men Björn! Han har interagerat med honom. 
Han gick förbi I -mannen en vanlig dag. 
E: Ring hit Björn! 

*Ringer in en Björn*. 
Experthjälp är påväg.

Björn anländer lätt andfådd och aningen förvirrad 
in i Bunkern. Efter lite om och men börjar han 
beskriva den omtalade interaktionen som tog 
plats i Sibirien. Björn berättar att I-mannen gick 
fram och tillbaka i korridoren, iklädd kostym, och 
övade på sin catwalk. Den här synen som Björn 
fick bevittna, den tyckte han om. För att visa sin 
uppskattning signalerade han en “tumme upp”, 
mot I-mannen. I-mannens blick intensifierades 
och i ett kort ögonblick trodde Björn att han 
väckt Satan. Sedan tog I-mannen upp två fingrar, 
saliverade dem och strök över sina ögonbryn.

Markus Hellberg?
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-  I T Y P E  3 8  -

När varenda brynstrå var på korrekt plats greppade 
han slipsknuten och rättade till den. Björn blev 
mållös, aldrig förr hade han upplevt en sådan 
interaktion, så intensiv.

Daniel och Ebba berättar dystert att de inte varit 
med om en interaktion liknande den som Björn 
fick uppleva. De är inte ens tjenisar med I-mannen 
men de pratar ganska mycket om honom, särskilt 
under tentaP,  de tycker att det är ett bra bryt 
från plugget. Ebba satt dock bredvid honom på 
en sittning en gång men då fick hon inte ens en 
bordsdamspresent. Daniel uttrycker en dröm om 
att få sitta bredvid I-mannen på årets Masqueradbal; 
det vore en present i sig att få göra det. 

Ibland har de känt suget efter att ta reda på mer om 
honom, och en gång gick Björn in på I-sektionens 
Facebooksida, på jakt efter I-mannen. Otroligt nog 
var den första bilden han såg en på just I-mannen. 
Björn blev skrämd, fast ändå inte, eftersom han ju 
faktiskt inte var förvånad. Sedan dess har ingen av 
dem försökt söka upp I-mannen igen.

Vi känner nu att vi fått in allt material om 
I-mannen som de har att ge oss. Andrea och jag 
tackar för intervjun och vandrar vidare mot vår 
föreläsning. M:arna återgår till sitt M:liv. Bunkern 
töms på folk. Vi alla lämnar M-huset. Vi inser nu 
att det är väldigt skönt att tänka sig ett väsen som 
alltid vakar över M, och särskilt foajén. Det är nu 
vi, som blivit de upplysta.

Från vänster: M:arna Björn som vill vara anonym, Daniel Briones Lundkvist och Ebba Holm. 

-  G R O D A N  -

Klimatsmarta tips för 
att undvika misstag 

Hej på dig! Här kommer en hälsning från sektionens alldeles egna gröna vän - Sektionsgrodan! Alla tabbar 
sig då och då, men gräma dig inte mer. Undvik misstagen med dessa fem miljöschyssta tips i vardagen.

1.  Glömde du bort äggen längst in i kylen ännu en gång, långt förbi bäst-före-datumet? Testa att ploppa 
ned ägget i en behållare med kallt vatten. Om det stannar liggandes kvar på botten eller om det ställer 
sig på högkant är det fortfarande helt okej att äta, men om det flyter upp till ytan är det dags att slänga. 

2. Diskade du precis en alldeles för oljig stekpanna eller kladdade ned diskborsten med fastbränd 
havregrynsgröt? Sätt borsten i diskmaskinen så kommer den ut som ny. Disktrasor kan man istället tvätta 
i (minst) 60°, så blir de rena och kan användas igen. 

3. Har du plockat på dig för alldeles mycket prylar och har inte längre plats kvar i köket för att köpa 
en sous vide, råsaftcentrifug eller ett komplett set för ölbryggning? Hyr istället dessa otympliga prylar, 
och spara indirekt in flera kilo CO2 genom att konsumera mindre. En snabb googling leder dig till bl.a. 
hemsidan Hygglo.se där du kan hyra allt ovanstående och massa mer. Om du istället har brist på verktyg 
kan du låna dem gratis från Malmö Järnhandels Tool Pool - bara att ringa och boka cirkelsågen eller 
högtryckstvätten!

4. Tyvärr slängs idag en massa av den aluminium som annars skulle kunna återvinnas, vilket är riktigt synd 
då tillverkning av aluminium kräver mycket energi. Det fantastiska är att metallen är så gott som 100% 
återvinningsbar, och kräver vid återvinning endast 5% av den energi som annars går åt vid nytillverkning. 
Gör en ansträngning att återvinna metallen, och varför inte panta din burk i sektionens alldeles egna 
pantkärl, positionerat vid vattenfontänen bakom M-foajén. 

5. Nu när dagarna blir kortare och kvällarna mörkare är det mysigt med värmeljus i fina 
lyktor på fönsterbrädan. Lätt att missa är att köpa ljus av stearin eller varför inte de som är 

växtbaserade. Vanliga värmeljus är oftast gjorda av paraffin, d.v.s. råolja, som förutom 
CO2-utsläpp liknar passiv rökning vid förbränning. Köp istället Svanenmärkta ljus! 

P.S. I aluminiumkoppen gömmer sig en vekeshållare av järn. Plocka bort 
den så att aluminiumen inte sorteras fel i återvinningen.

Om du är intresserad av att engagera dig i miljöfrågor på 
sektionen, eller har funderingar och förslag, så är det bara att 
maila sektionsgrodan@isek.se. Kram!

av:  ANNA HASSLER
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Vad kan vi lära oss från våra alumner? 

Gammal är äldst, heter det ju. Och fastän detta 
ordspråk kan verka lika intetsägande som ett 

vagt angivet outfit-tema till en sittning, så finns det 
mycket vi kan lära oss från våra kära alumner. Som den 
italienske författaren Alberto Moravia en gång sade: 
“Historien flyter inte fram i en stor flod, utan i många 
små bäckar.” Nedan samlar vi alumners misstag och 
lärdomar från tiden på I – häng med! 

Lejonparten av alumnerna kände ingen större ånger 
kring att inte ha satsat på höga betyg. En påtaglig 
tendens var dock att många upplevde att de hade lagt 
ned för mycket fokus på att klara tentorna bra, snarare 
än att ta till sig kursinnehållet. Pennan är trots allt 
mäktigare än svärdet, och att suga åt sig kunskap under 
dessa år på I är aldrig en nackdel. 

Lunds universitet erbjuder ett brett spektrum av 
möjligheter; åtaganden utanför ordinarie utbildning 
kan involvera allt från att vara med och bygga en formel 
1-bil till att läsa en kurs i “Judisk humor och identitet”. 
Av de alumner som kände att de ångrat någonting 
under sin tid på I-sektionen menade en sjättedel att de 
borde deltagit i fler case, och cirka 10 % att de velat 
ägna mer tid på att lära sig användbara verktyg likt 
Excel och programmering. Man kan alltså förkovra sig i 
mångt och mycket här i Lund – stäng inga dörrar! 

av:  ADAM KRUSVAR & ALFRED BORNEFALK

-  A L U M N I  - -  I T Y P E  3 8  -

Våra alumners snedsteg sträcker sig även utanför den 
akademiska och karriärsförberedande sfären: var fjärde 
alumn anser att det största misstaget de begick under 
studietiden var att inte lägga ned tillräckligt med tid på 
fritidsaktiviteter och studentengagemang. Bland dessa 
var det en som önskade att den skulle ha kitesurfat mer 
på Lomma Beach, och en annan som ansåg att den 
inte gav sin häst den kärlek den förtjänade. Trots att 
spektrat av fritidssysslor är stort, så verkar konsensus 
från våra alumner vara att man bör spendera sin fritid 
på det som är roligast, vare sig det berör sektions- och 
nationsengagemang eller någonting helt annat. 

Så, vad kan vi lära oss från våra alumner? Alla gör vi 
misstag, och vissa har i efterhand insett att de prioriterar 
kunskap framför höga siffror på ett papper, medan 
andra känt att de velat bredda sin verktygsportfölj. Den 
största andelen alumner önskade dock att de skulle ha 
suttit lugnt i båten under studietiden, och spenderat sin 
fritid på glädjeväckande aktiviteter. Från det överflöd 
av kommentarer vi samlade in under arbetet med 
alumnrapporten vill vi därmed avsluta med ett tänkvärt 
citat från en klok alumn: “Tänk på att ni har åtta 
timmars hängtid med era bästa kompisar varje dag, en 
riktigt ouppskattad lyx!” 

Kramar från AlumnI, via Adam Krusvar och Alfred 
Bornefalk 

"Den största andelen alumner önskade dock att de    
skulle ha suttit lugnt i båten under studietiden"
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EXKLUSIV       INTERVJUEXKLUSIV       INTERVJU

Är detta riktiga livet? Drömmer du? NEJ! För bara några veckor sedan uppträdde dom inför ett 
fullsmockat tält på E-husets parkering. Nu har INFO knipigt en exklusiv intervju med den enda 
artistduon som någonsin fått en mention i Revyn! Efter en runda sylvassa frågor och obarhärtig 
journalistik presenterar vi här allt ni inte visste att ni ville veta om Coola Kids.

Vi började såklart med Fyra snabba:

Oregano eller rosmarin?

– Vi bryr oss inte om kryddor.

Ibitza eller Rio?

– Inget av det, vi föredrar att turnera runt här hemma. Men om vi ska utomlands på semester och ta det 
lugnt så åker vi till Småland.

DJ Sten Oelek eller DJ Axel Inkasso?

– Vi vet bara att vår egna DJ Onte hade vunnit över dom båda i Super Smash Bros.

Isbjörn eller myrslok?

– Myrslok 100% broder o syster.

Nu till de viktiga frågorna:

Hela vår sektion älskar låten “Ligga med Nils” och den spelas på repeat under nollningen. Det leder till 
frågan vi alla ställer oss, vem är egentligen Nils?

– Nils är en entitet som lever i oss alla och troligtvis en bra vägledare till ett härligt umgänge. :)

Hur har bangern “Ligga med Nils” förändrat era liv?

– Vi fick äntligen ligga.

"Vi bryr oss inte om kryddor...
"

av:  ANDREA HÄGER & TOR FRÖJD

Var hittade ni inspiration till att skriva “Grillkrydda”?

– Vi var trötta på att alla låtar handlade om kärlek, så på ett tåg till Danmark skrev vi en schlager-ballad 
om en krydda. Denna kryddan hade räddat Pontus tonår när han för första gången bodde själv och 
bara hade råd med pasta, ketchup och… you guessed it! Grillkrydda.

När förstod ni att ni lyckats?

– Första gången vi någonsin uppträdde tillsammans! Vi var förband på en klubb i Malmö och 
premiärspelade ”Ligga med Nils”. 

Folk sjöng med redan i första refrängen och Pontus surfade i publiken.  

Samma kväll kom vi på namnet Coola Kids och resten är historia. 

Utedischot var fett! Hur väljer ni setlist och förbereder er inför en spelning?

– Vi tycker också att utedischot var sjukt fett! Vi brukar vilja provspela nytt material på våra live-shower 
så vi varvar varannan låt ”gammal goding” och varannan låt ny! (Med varierande resultat)

Innan vi går upp på scen brukar vi samlas i en ring och skrika ”NÄR VI GÅR UT, NÄR VI GÅR UT, 
TAR ALLA PENGARNA SLUT” så högt vi kan. Serre brukar även tömma Sour fisken.

Jobbar ni på nytt material? Kan vi få en teaser på vad som kommer härnäst?

– Vi har en ny låt på gång som vi först tänkte skicka in till Mello (Christer Björkman älskade den) men 
sedan bestämde vi oss för att släppa den själva tillsammans med en ny EP så snart som möjligt!  

Vilka är era bästa tips för en riktigt lyckad utekväll?

– Supa, hångla, ******, slåss.

Temat för tidningen är “misstag”. Kan ni berätta om er mest misslyckade förfest?

– Vi kan berätta om när vi var ”överrasknings-förband” till Det Vet Du för några år sen. 
Det var vår andra spelning någonsin, ingen visste vilka vi var och folk gick därifrån.

Förfesten till den här spelningen var nog dock det enda som var bra så jag misslyckades svara på frågan 
men aja!

Hur ser er kändisvardag ut?

– Vår springpojke väcker oss i slottet 07:00 med frukost på sängen, När vi ätit upp och när orkestern 
spelat färdigt så är det dags för oss att sätta oss i ”The Banginator”. Dvs Serre's konstant kraschande 
dator med glappande mikrofonsladd.

Kommer ni snart tillbaka till Lund? Vi längtar!

– Hmm.. Jag såg faktiskt precis nåt mail om nån spelningsförfrågan i Lund, ska kolla vad det handlade 
om… Hoppas vi ses snart igen! 

-  I N F O  -
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