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Hmm, medelålderskris är inte särskilt lätt att skiva om, kan inte direkt relatera än så får återkomma 
om 20 år för en follow-up. Men för oss yngre i en rätt skev värld skulle vi ändå kunna säga att vi går 
igenom en omvänd medelålderskris när osäkerheten i framtiden gör att planerna för livet på ett sätt blir 
inställda. Fast, å andra sidan, 40-/50-talisterna genomlevde Kubakrisen och de blev ju ändå helt okej 
boomers.

Men vi kan ju fokusera på våra problem istället. Varför händer detta oss? Varför kan vi inte få ett 
normalt studentliv med klubbar, skidresor och vanliga föreläsningar? Det är väl bara så livet är: konstigt 
och oförklarligt och på många sätt utom vår kontroll. Det kan kännas hopplöst och meningslöst 
men omfamna detta och skapa en mening för dig själv istället. Var inte en droppe i havet, bli havet i 
droppen, eller något i den stilen.

Så vad kan man göra åt saken? Be till högre makter, typ läkemedelsindustrin, om en lösning eller 
intala sig själv och sen samhället att det hela är en bluff (obs: not good for the greater good). Eller så 
anpassar man sig och gör det bästa av situationen. Jag har fått höra att nollningen blev en succé trots 
allt. I min mening är det bästa med nollningen ändå sittningar, spex och phadder-grupperna snarare än 
kåreventen.

För att knyta ihop säcken i denna flummiga text kan vi, som i 
inledningen, återigen låna lite från Albert Camus:

“I have no idea what's awaiting me, or what will happen when 
this all ends. For the moment I know this: there are sick people 
and they need curing.”

Eller så avslutar vi med något annat, men jag vet inte riktigt 
vad så ni får hitta på något själva.

Se det positiva. Tänk på all fritid ni får när ni inte behöver cykla (eller promenera) hela vägen till KC 
(för söder-om-lth-gang), och även tiden ni sparar på att kunna titta på föreläsningarna i 1,5 gånger 
hastighet eller dubbel hastighet om man är riktigt taggad.

Idag ställdes sittningen in. Eller kanske igår, jag vet inte.  
Jag fick en notis från Facebook som sa “Sittningen är inställd”. 
Det säger mig ingenting, det kanske var i igår, eller kanske i 
våras. Det finns iallafall inget jag kan göra åt saken. 

I-types ledarsida är oberoende snusare 

av:  DAVID SANDSTRÖM

LEDARE
-  I T Y P E  4 0  --  I T Y P E  4 0  -

INNEHÅLL

ANSVARIG UTGIVARE 

ANTON ÖREBERG 
info@isek.se

CHEFREDAKTÖR 

DAVID SANDSTRÖM 
redaktor@isek.se

ART DIRECTOR 

JOEL KARNEHED 
design@isek.se

REDAKTION 

ADAM SVEDBERG 
ALBIN NYSTRÖM 
DAVID ALPEN 
ERIK HU 
ERIK MARFORIO 
HANNAH RENHED 
KLARA ELIASSON 
LINUS GUSTAFSSON 
MICHAELA ALSTERBERG

TRYCKERI 

EXAKTA PRINTING 
exakta.se

SEKTIONEN FÖR 
INDUSTRIELL EKONOMI 
OLE RÖMERS VÄG 1 
221 00 LUND 
isek.se

DISCLAIMER:  
IBLAND BLIR DET FEL

4 Redaktionen

6 Ordförande och Vice

8 Ivent nöje testar

10 Info svarvar drinkar

13 Tips från Iquality

14 Indek utan Mona

15 TEST: Går du rätt program?

16 Info undersöker

18 Iseks MONOPOL

24 Strankanten

25 Ålderskris med AlumnI

26 Slotsens kretslopp

28 Ivent sport kontrar krisen

30 Fem karaktärer 

32 Hållbar medelålderskris

34 Virtuell roadtrip

36 Korsord av InutI

38 Statistik från Mentor

22 Bästa spellistan

32



-  I T Y P E  4 0  -

Anton  
När jag på www behöver skrolla 
säkert flera meter för att nå mitt 
födelseår

Hannah  
Att jag alltid har minst 100 
kronor i kontanter vart jag än 
går.

Erik H  
När man kollar på Spotifys 
"global top 50" och känner igen 
ca 0 låtar för allt kommer från 
tiktok.

Erik M   
När man kommer på sig själv 
med att "gubbstånka" när man 
sätter sig eller reser sig från en 
stol.

David A
När jag inser att avatar 
kom ut 11 år sedan 

David S
Dagens kids och deras 
TikTok, på min tid var det 
Facebook som gällde.

Redaktionen
Vad får dig att känna dig gammal?

-  I T Y P E  4 0  -

ju
bi

le
um

su
tg

åv
a 

nu
mm

er
 4

0

Albin  
När den 
“målgruppsinriktade” 
Youtube-reklamen 
börjar spamma mig 
med erbjudanden för 
pensionssparande.

När man behöver be 02an i 
klassen om IT-support, om 
mormor kan swisha borde jag 
klara att dela ett dokument.

När jag tappar något och 
noggrant tänker efter hur viktig 
saken är för mig och jämför med 
mödan och smärtan att böja sig 
hela vägen ned och hela vägen 
upp igen.

Adam  Linus 

 Joel  Michaela  
Spegeln.När jag har kastar ett mynt 

67 miljoner gånger i hopp 
om att få en lång svit.

Klara  
Matlab:/ Jag som försöker lösa 
något i matlab och min mormor 
som försöker posta något på 
instagram är exakt samma 
person.
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Ordförande & vice:         Boomers talkin'
Do:s and Don’t:s i försök att vara “down with the kids”:

Säg inte att du blivit med youtube, och tyvärr är inte “funny cats” ett 
klipp folk känner till längre (prime video 2009). Använd hellre fraser 
i stil med “när jag kollade igenom mitt feed...”, så blir det inte lika 
uppenbart att du inte har koll på den där youtuben (vem är youtube 
egentligen? Maila ditt svar till vice@isek.se). 

Ha gärna green screen på Zoom. Det uppskattar ungdomen och är 
för avancerat för de äldre. A win-win so to say.

Undvik för allt smör i Småland TikTok-låten “dududuuuu”, 
bara NEJ, gör det inte. Avgå! 

Säg inte ordet keff, det är kefft och ingen tar dig seriöst. Du är 
keff.

Kunskap är coolt, nischa gärna in dig på något enastående 
unikt, typ onomatopoetiska ord. Bom säger vi bara!

Kort sagt: det har sina utmaningar att bli äldre, men vi 
gillar det! Jag (Ella) ser fram emot att bli en bekväm tanta 
som struntar lite i att hon är 70+, hon har ändå massvis av 
äventyr och hyss för sig. Jag (Tor) ser fram emot att bli en 
riktigt buttergubbe som kör långsamt i mitten av vägen 
med kepsen långt nerdragen i pannan. Men just nu, nu 
är vi i utbildningens medelålder, peakar i livet och är som 
absolut bäst. Två och ett halvt år in och det blir bara bättre! 
#carpe

Puss och kram, skumbanan 

Ordf och Vice! :-D <3<3

av:  TOR FRÖJD & ELLA JANFALK

-  S T Y R  -

En medelålderskris definieras (enligt Wikipedia) som den fas i livet 
där personen reflekterar över den gångna tiden och vad personen vill 
göra innan den går bort. Begreppet är oftast väldigt ångestladdat och 

kan kopplas till en ganska tråkig syn på livet. Som konsekvens har många 
dyra bilar införskaffats, många berg har bestigits, många maratonlopp har 
sprungits, allt med syftet att sätta guldkant på tillvaron. Vi (Ella & Tor) är 
nu båda halvvägs genom utbildningen och frågan ni alla säkert ställer er är 
hur vi kommer tackla denna livskris?

Vi är visserligen båda överens om att vi vill göra en jäkla massa kul 
saker i Lund och fortsätta fatta många dumma impulsiva beslut. Vad 
som dock kan sätta käppar i hjulet är den ekonomiska aspekten. CSN 
är tyvärr inte tillräckligt för att införskaffa den fina elbilen, men det 
räcker gott och väl till en elscooter. Några andra budgetvänliga saker vi 
vill göra är: att träffa den omtalade Maze (ja vem är han egentligen?), 
köra en pubrunda, delta i ett spex, måla hela D-sektionen vinröd, 
besöka Eslöv och mycket mer. Det kan alltså argumenteras för att vi 
fått medelåldersdille, men vi vill ju maxa vår kvarvarande tid i Lund! 
Däremot, att uppfatta att tiden som knapp, det gör vi INTE!  Vi har 
åtminstone 2,5 år kvar och det är hela 78 840 000 sekunder. Räkna 
till det om du kan!

Något som vi dock finner skrämmande (och genant) är att vi 
blivit kallade “boomers” lite allt för ofta, trots att vi tycker oss 
vara “unga och hippa”. Många gånger kan vi dock känna en viss 
distans till kidzen och deras inställning till livet. För att ni ska 
slippa denna misär så starkt kopplat till ålderns höst delar vi nu 
med oss av lite tips: 

"Du är keff"

"Vem är youtube?"
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Odla surdegskulturOdla surdegskultur
Slår man ihop medelålderskris och att vara hemma mycket 
på grund av pandemin finns det bara ett tänkbart resultat. 
Det kommer att födas en liten surdegskultur som kräver 
ungefär lika mycket uppmärksamhet som ett nyfött barn. 
För vad är inte coolare än att baka sitt eget bröd? Jo att 
baka sitt eget surdegsbröd. 

Passar dig som ser Baby yoda och tänker att det nog är dags att skaffa barn 
men inte är redo för en riktig bebis. 

Passar inte dig som är glutenallergiker. 

Tecken på medelålderskris (5/10)

Skaffa sociala medierSkaffa sociala medier
“Kan alla andra kan jag också” är förmodligen en tanke som 
slår alla med en medelålderskris. Alla ungdomar har Instagram 
och klart att man ska hänga med och vara lite hipp. Men helt 
lätt är det ju faktiskt inte, först ska man ta en bild och sen 
lägga upp den. Ett projekt som verkar kräva att hela familjen 
samarbetar. 

Passar dig som inte kan ta en selfie utan att bilden blir 
sned och ocentrerad. 

Passar inte dig som tycker det är obehagligt när man får 
upp folk man kanske känner på Linkedin.

Tecken på medelålderskris (10/10)

Starta poddStarta podd
Vad ska man göra när ens liv är fullt av tristess 
och ens dagar är befriade från variation? Man 
startar en podd såklart, så att man kan prata 
om allt som ens vänner inte vill lyssna på. 
Fullständigt kryllar av poddar nuförtiden så 
varför inte starta en själv med dina vänner?

Passar dig som enbart har fantasi att göra tre 
avsnitt. 

Passar inte dig som är kul i verkligheten.

Tecken på medelålderskris (8/10)

-  I V E N T  -

IVENTIVENT TESTAR

Vi har alla varit där. Man vaknar mitt i natten med en känsla av att man inte riktigt vet vad 
som händer i ens vardag, vem är man egentligen och vad är meningen med livet? Varför valde 
man att plugga I, vi lär oss ju inget. Vi är sämre på att programmera än Data, kan inte lika 
mycket om miljön som Eko, är långsammare på huvudräkning än Pi och kan mindre om 
kugghjul än Maskin. Sen efter att man har betat av alla tentor som ryms i n-dimensioner ska 
man flytta till konsultholmen, bara för att inse att man är mer en Paint än Powerpoint person. 
Medelålderskrisen är ett faktum! Frukta icke, Ivent Nöje är här för att hjälpa dig. Vi har testat 4 
saker som man gör under en medelålderskris och hoppas någon av dem kan hjälpa dig ut ur din 
kris.

 av: NILS WICKTOR

MEDELÅLDERSKRISEN

Köpa motorcykelKöpa motorcykel
Finns det något bättre än att rulla ner för Sölvegatan på sin cykel utan 
att trampa? Ja det hade ju varit att kunna rulla upp för Sölvegatan 
utan att trampa. Elsparkcyklar är så 2019, nu är det motorcykel 
som gäller. Tänk en marknära motorcykel med mycket kromade 
detaljer, självklart bär man ett läderställ som är lite för litet till.

Passar dig som gillar Sons of 
anarchy.

Passar inte dig som brukar 
trilla med cykeln på fyllan.

Tecken på medelålderskris 
(7/10) 

Hur går det 
här då?

Får du nå 
napp?

EDVINS
MC
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• Minttu
• Äggvita
• Pressad citron
• Sockerlag
• Några droppar Angostura
• Yttepyttelite pepparmintarom 

“Listerine släng dig i väggen!”
“Nu har jag fluxat!”
“Är det olja i den?”
“Jag vet inte vad en Whiskey sour är”
“Stark, på ett bra sätt.”

MINTU SOUR

• Ingefärashot
• Ananasjuice
• Bols blå curaçau
• Äpplesourz

HÄLSOSHOT
“Vartannan nyttig!”
“Motsvarigheten av en adrenalinspruta”
“Fyfan vad jag är frisk”
“Genuint god - till frukost, lunch  
och discogym”

• Glögg
• Cointreau
• Whiskey
• Tonic (misstag)
• Citronjuice 

SANTAS "LITTLE" HELPER

“Luktar som julig sangria”
“Typ bara sprit”
“Tänk er en uppstoppad katt; fin på 
utsidan, men något hemskt har  

           hänt med den”
“Något inför SexIs nästa sitting”
“När du varit stygg”

Som en tjänst till framtida utskottsmedlemmar har Info en långlivad (minst tre år vad vi vet) tradition 
att på sina kickoffer blanda nya och innovativa drinkrecept. Dessvärre är en vanlig konsekvens att 
vi också dricker upp drinkarna, vilket ofta resulterar i att vi inte minns hur man åstadkom den 
smakmässiga och sensoriska explosion som vi bara kan anta upplevs under sagda kickoffer.

Vi har länge klurat på denna brist på dokumentation för eftervärlden. Tillslut en kväll i november, 
inspirerade av en artikel från tio år sedan i I-Type nr 18, bestämde vi oss för att etablera några framtida 
klassiker till drinkrecept. Till vår hjälp hade vi våra medinfoiter Joel Karnehed och Albin Nyström, 
denna artikel är resultatet av våra kollektiva insatser att störta sexmästeriet. Observera, måtten är 
godtyckliga.

SVARVAR DRINKAR
av:  ANTON ÖREBERG & ERIK MARFORIO

• Galiano
• Nyponsoppa (proffsigt skiktad)
• Vispad grädde 

“Vafan. Den ser ju god ut!”
“Skum separering, spännande viskositet”

“På en skala, mitt emellan hotshot och tequila”   
“Dehär kan vi pitcha till Lunds nation”

HOT-NYPON-SHOT

• Proteinshake (helst choklad)
• Mangovodka
• Apelsin 

“Ser lika aptitlig ut som en proteinshake  
 - alltså inte jätte?”
“Perfekt mellan gymmet och förfesten!”
“Smakar beskt och starkt”
“Blir starkare ju mer man dricker den, precis 
som en själv”

SHAKEN NOT STIRRED
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• Äppelsourzz
• Vaniljsås
• Grädde
• Kanel 

“Flytande piggelin” (päronsplit vid närmare eftertanke)
“Lukar som risgrynsgröt med äppelmos”
“Jag vill ha sourz i min äppelpaj oftare!”

SYRLIG ÄPPELPAJ

• Julmust
• Whiskey
• Triple-sec
• Honung 

“Ej att förväxlas med påskmust”
“Ingen sprit i eftersmaken på första klunken”
“Sprit hela vägen igenom på andra klunken”
“Om man vill vara diskret på julbordet, men 
fortfarande bli redigt förfriskad”

APOTEK-ARNES
KULMUST

• Gin
• Små sure
• Gelatin
• Apelsinjuice

STEL M:ARE
“Vad i helvete”
“Man kan hålla den uppochner” 
“Jag har aldrig varit med om att man 
skär upp en drink”

“Som en kåt maskinare med en  
kondom som inte kan tas av”

-  I Q U A L I T Y  -

INGEN MEDELALDERSKRIS PA INDEK! HAR AR 

IQUALITYS BASTA TIPS FOR ATT HALLA UPPE 

HUMORET!

0 0 !!

! ! 0

!

2. Rör på kroppen! Antingen en promenad 
eller ett besök på gymmet. Hett tips är passet 
bodystep på fitness 24. En timme av ren glädje!!! 
PEACE OUT! 

3. För lite extra lycka och julkänsla är en stark 
rekommendation att lyssna på dessa klassiker!  
 1. Hey ho - Freddy Kalas  
 2. Feliz Navidad - Jose Feliciano  
 3. Jingle Bell Rock - Bobby Helms, en låt som  
 även påminner om mean girls! Så varför inte ta sig an  
 ett filmmaraton framför en mysig brasa i   
 vintermörkret? 

4. Endast 20 minuter från centrala lund hittas alpackafarm! 
Här kan du få njuta av en promenad i naturen tillsammans 
med en alpacka! En upplevelse utan dess like som garanterat 
kommer lugna din själ.

1. Satisfier: Inget är bättre än att få ha en stund med 
sig själv. Att ta hand om sig själv och att unna sig är 
grunden för att kunna njuta med sin partner. En satisfier 
är enormt bra för lite extra njutning för kvinnor och en 
höjdpunkt i vardagen. Finns bland annat att köpa på 
RFSU.com. 

Merry Christmas
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GÅR DU RÄTT 
PROGRAM?

När man börjar komma in i medelåldern är det vanligt att man tänker över sina stora livsbeslut och 
funderar om man verkligen valt rätt. För att hjälpa er att redan nu komma till insikt med om ni är på 
rätt spår ska vi testa och se om ni har valt att plugga på rätt program eller om det finns något annat 
som kanske skulle passa bättre!

1. Vem är din förebild? 

A. Elon Musk  
B. Arga snickaren  
C. Henrik ”Froggen” Hansen  
D. Charlotte Kalla

3. Vad tränar du? 

A. Tennis 
B. Lyfter skrot  
C. Spelar CS  
D. Joggar

4. Favoritdryck?

A. Minttu och O’boy  
B. Öl  
C. Lättöl  
D. Cider

av:  ADAM SVEDBERG

2. Vem brukar du ragga på? 

A. I:are  
B. Teknologer  
C. Vågar inte prata med folk av intressant kön :-/ 
D. Läkare 

5. Var bor du? 

A. Centrum  
B. Varierande  
C. Delphi  
D. I hus 

6. Mest använda raggningspreplik? 

A. Du och jag på efterfest sen eller?  
B. Har inte vi setts förut?  
C. Jag drunknar i dina ögon.  
D. Vet du att min pappa har en 
BMW? 

7. Vad älskar du mest? 

A. Avanza-appen  
B. Tillgång till panama  
C. Teknologmössan  
D. En examen som inte hjälper någonting på 
arbetsmarknaden 

Räkna ihop vilken bokstav du fått flest av (endast ett alternativ per fråga).  
Flest: A: Grattis! Det verkar som om du har hamnat rätt.  

B: Det här verkar inte stämma riktigt. Gå och ta ett snack med Karin Cherfils och kolla hur man gör för att byta till maskin.  

C: Ser inte så jättebra ut det här. Du hade nog uppskattat en rosa ouverall. Ett studiebesök i E-huset rekommenderas!  

D: Tyvärr verkar du inte ha på LTH att göra över huvud taget. Ta ledigt i eftermiddag och fundera lite över vad du egentligen 

vill med ditt liv.

-  I N F O  -

Till Minne Av 
Mona Becker

av:  KLARA ELIASSON

“Vad vore Industriell ekonomi utan Mona Becker?” Denna fråga ställs i I-type nr 2, utgiven 2003,  
med uppfattningen att dagen då Mona Becker inte längre kommer vara den som varje år tar emot 
och formar I-sektionens nya medlemmar med Indek AK helt enkelt inte går att föreställa sig. Men 

2020 har bjudit  på chock efter chock och nu, 17 år och 38 upplagor av I-type senare, kan vi istället 
fråga oss “Vad ÄR Industriell ekonomi utan Mona Becker?”.

Så vad missar I-20 och resterande framtida I-årgångar genom att inte ha Mona Becker som föreläsare?

• En lite väl detaljerad 
livshistoria avslutad i 
en strikt uppmaning att 
ALDRIG gifta sig med en 
karriärist.

• En demonstrering av 
minifigurer av de robotar 
hon arbetat med när hon 
jobbade på ABB Robotics. 
Förresten visste ni att hon 
jobbat på ABB Robotics? 

• Mona Becker 
Approves- märket :(

• Att efter ha tagit kursen hänvisa 
till att alla lätt felaktiga resultat i 
andra kurser duger enligt Good 
enough-metoden. 

• Glädjas av den lilla julhälsning från Mona och 
hennes fyrbenta vänner, som Informationsutskottet 
återanvände i sin julkalender varje år. 

• Den skärande rädsla 
som fyllde en innan 
man skulle redovisa 
entreprenörskapsporträttet, 
efter ryktet att hon gav 
så hård kritik att hon fått 
studenter att börja gråta. 

• Att aldrig glömma 
referensen “sitta 
med armarna i 
kors”.

• Hennes väl genomövade 
retorik som beskrivits som både 
respektingivande och oberäknelig, 
med aktivt arbete med både 
tonfall, blick och gester. 

Summan av kardemumman, de missar en hel del!
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Med tanke på att 60% av sektionen är singlar 
är det kanske inte så konstigt att det händer 
lite saker om kvällarna.

När det kommer till vilka som folket crushar 
på vänds blicken mer uttåt, majoriteten har 
spanat in läkarstudenter och andra inte-I:are. 
Efter det följer klassen och utskottet. Slutligen 
har några inte riktigt släppt nollningen än och 
tycker fortfarande phøset är mest najs.
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Hur många 
I:are har du 

hånglat med?

Ett urval:
Hur löser man Coronakrisen?

"Slicka inte på främlingar"
"Största patriarkatet" (störta?)" Full Leather Techno Rave"

" Sänker förväntningarna"

"De gör man inte"

" Supa röka kröka slåss"

" omallabaraslutadegåpåfesterså.. sike, gruppimmunitet4lyfe #yolo"

" Anfall är bästa försvar"

" Bada i saltsyra"

"Sluta vara dumma"

-  I T Y P E  4 0  -

Zoom- eller 
salsföreläsning?

Teknolog, ekonom 
eller fel program?

Jonas Månsson eller 
Anders Källén

Vilka drinkar passar när man blir äldre?
Det populäraste valet visades sig vara whisky i olika former. Det följdes av GT 
och olika varianter av kaffe-groggar. Även resorb var ett populärt val, både rent 
och som virke. Några andra svar som förtjänar hedersomnämnanden:

"Vodka välling (VV, uttalas vvvvvv)" "Alkohol för att dränka sina sorger"

"Välling"
"Inte välling iaf"

"Blod från oskulder"
"Grosshandlargrogg"

"T-sprit" "GT för gemene man, för finsmakaren bör starkare och mer 
fisförnmämt kulturella drinkar som Amaretto Sour och 
Martini förtäras. Rödvin, konjak och whisky är dock toppvalet"

"Tequila"

Vilken nation 
är du med i?

Malmö

GBG

VG

Övriga

HK

Hantera medelålderskrisen?
Sektionsmedlemmarna kom med en massa bra tips 
på vad man ska göra för att känna sig ung igen. 
Många involverade alkohol, sex och droger. Därtill 
var det också klassiker som bilar, motorcyklar och 
moppar. Några olika svar var:

"fyrkant"

"Köra lunchföreläsning för I37 och 
klaga på att de inte upplevt gamla 
M-huset och därmed inte vet nånting."

"Äta chips"

"Skaffa barn och leva 
ut mina drömmar 
genom dem"

"Hänga med barnen och 
röka på med deras polare"

"aruba, jamaica, 
bermuda, bahama"

"Köpa en dyr och snabb bil, skiljas med min 
man och gifta mig med en ung modell."

Den årliga undersökningen från Info! Wihoo!

av:  DAVID SANDSTRÖM

undersökerI  FOIN D U ST RIE L L E KO N O
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Tryckeriets
Reklam

ISEK-SPELET
Tycker du brädspel har en lite grå och dammig 
medelåldersaura över sig? Då tycker du fel! ISEK-
Spelet har nämligen en distinkt ISEK-aura som 
inte ens en golfrunda med boysen kan slå!

ISEK-Spelet fullkomligt revolutionerar 
brädspelsvärden med sin helt nytänkande design. 
Spelarna tar sig runt på ett bräde med hjälp av 
tärningar och införskaffar fastigheter längs vägen. 
Spelet har även vissa surrealistiska inslag som 
skulle få Mona Becker att avbryta sin pension 
för att skrämma vett i några nollor, t.ex. att du 
helt slipper skriva av dina fastigheter och att du 
får gömma undan hur mycket pengar som helst. 
Kom ihåg att det inte är ett ekobrott om du inte 
åker fast!

Hur spelet slutar är det inte riktigt någon som 
vet, men det går rykten om att spelarna till 
slut utkonkurrerar varandra och upprättar ett 
Monopol. Varje sann kapitalists dröm!

Pengarna håller du förslagsvis koll på med 
T-konton, i enlighet med  INDEK-AK.

Här hittar du händelserna för Sittning/
Lunchföreläsning (Vänd blad). Slå en tärning 3 
gånger för att bestämma ditt öde!

1. 
Du försover dig till tentan. Gör en deppig kopp 
kaffe och gå sedan till “Omtenta”.

(UTAN att inkassera när du passerar CSN)

2. 
Efterfest på Vildanden.

Stå över nästa kast.

3. 
Du tar lite tid att fila på ditt CV. Du känner hur 
din framtida VD-position kommer allt närmre. 
 
Stå över ett kast.

4. 
Zoomföreläsning, fantastiskt! Du sparar massor 
med energi på att inte ens kliva ur sängen.

Slå ett extra kast.

5. 
Du funderar på om du ska hitta på något men det 
ekar tomt i spritkällaren och Systemet har redan 
stängt. 
 
Gå till “Tidig Kväll”.

av:  ALBIN NYSTRÖM & ADAM SVEDBERG
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Lite inte på de som gör sista korreläsningen! 
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-  U T S K O T T  -

6. 
Konsultfirman är mycket imponerad av din 
PowerPoint-presentation och ger dig en bonus.

Inkassera           1000

7. 
Du glömde matlådan hemma.

Betala          200 och gå till Grönt och Gott eller 
Gott och Nära och fixa dig lite lunch!

8. 
Det blir inget morgonkaffe då du glömt fylla på 
med pulver i skafferiet. Seeeg start på dagen...

Flytta halva streckan vid dina två kommande kast.

9. 
Du känner dig riktigt cool när du inser att du 
redan gjort den här kursen på gymnasiet. 
 
(Slipp “Omtenta”, går att spara)

10. 
Du cyklar rakt på en kantsten och får direkt 
punktering.

Betala          300 för en ny slang eller stå över ett 
kast och laga den själv. 
 
11. 
Tyskland stänger gränserna och du  tvingas köpa 
Ey’ bro i stället för Slots. 
 
Betala          2000 i alkoholskatt.

12.  
Du cyklar till efterfesten men trots att du är 
“nästan helt nykter” ligger du  plötsligt på 
trottoaren med ont i diverse delar av kroppen.

Led cykeln till tidig kväll i stället.

 

13.  
Tentadags! Din mobil har dock tyvärr inte  
laddat under natten och du kan därför inte  
filma dig själv från två vinklar. 
 
Gå direkt till  “Omtenta” utan att få CSN.

14. 
Du kommer till första föreläsningen i MILF:en 
och inser snabbt att allt ditt förberedande arbete 
varit missriktat. Ta en tidig kväll.

15.  
Du klarar tentan och klarar därmed precis 62.5%- 
gränsen för CSN.

Inkassera          2000. 
 
16.  
Du blir barstoppad på sittningen.

Inkassera          500 
då du sparar 
alkoholkostnader. 
 
17. 
Din uppdragsgrupp 
kommer topp 3 på 
nollningen!

Inkassera          2500 
för evig ära och 
berömmelse.

18. 
Det är Juni och du 
börjar undra varför 
det inte kommit 
någon hyresräkning 
ännu när det slår dig. 
Prisa AF! Det är ju 
niomånadershyra!

Inkassera          2000 
i undanlagda 
hyresreserver.

14:08I-Bandet

Den ultimata spellistan

Väntan är över! När eftersläpp inte kan ske som vanligt har I-Bandet nu delat med sig av sina bästa hits 
från tider då dansgolvet var fyllt med glädje och energi. Lyssna och dröm dig bort till dina bästa minnen  
från gasquesalen och AF-Borgen.

Joel Karnehed

Michelangelo   Björn Skifs

Narcotic    Liquido

Trädgården en fredag  Veronica Maggio

Sex on Fire   Kings of Leon

Alla flickor   Linda Bengtzing

95    Mares

Dancing On My Own Från och... Robyn, Oskar Linnros

I'm So Excited   The Pointer Sisters

Blinding Lights   The Weekend

Valerie     Amy Winehouse

Kom igen Lena (Live)  Håkan Hellström

Fångad av en stormvind  Carola

Does Your Mother Know   ABBA

SPELA UPP
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-  A L U M N I  -

Om ålderskrisen

Ålderkris är något som präglat människans tillvaro 
i många år. Den sätter skräck i de tappraste 
individer och förvirring i även de klokaste. 
Motorcyklar, ultramaraton och allt däremellan, 
ja det är denna stress, nedstämdhet, rastlöshet 
eller rent ut sagt panik som slår till som en blixt 
från klar himmel. Livet vänds om 180 grader, 
snabbare än pannkakan som vår kära ordförande 
flippade denna morgon. 

Detta så kallade trauma är dock ofta väldigt 
missuppfattat. Ett tydligt mönster identifieras 
i dagens samhälle: majoriteten av befolkningen 
verkar att tro att medelålderskris endast drabbar 
personer i 40 eller 50-års åldern. Det är självfallet 
fel då det finns en period värre än denna, en 
medelålder tagen ur det djupaste mörkret. 
Medelåldern på Sektionen för industriell 
ekonomi…

”Förra veckan började jag pensionsspara”

”Förr visste alla nya vem jag var, men nu  
är jag som ett spöke”

”Är jag för gammal för att festa?”

”Jag har ingen panik alls, vadå borde jag 
ha det?”

av:  SEBASTIAN PALMQVIST

NJUT 
IN I DET  

SISTA
Oron är enorm, hjärtat slår och tankarna flyger. Du 
är inte längre ny men du är inte heller gammal och 
dryg. Vart hör du hemma? Hur anpassar man sig? 
Söker man hjälp? Flertalet existentiella frågor ekar 
i hjärnan bland ekvationer och balansräkningar, 
med andra ord är maximalt lagringsutrymme 
uppfyllt och ytterligare information går direkt 
till den mentala soptunnan.

Något som maskinarna  
har lurat i oss

Frukta ej, tiden är kommen, det är dags att knäcka 
denna eviga gåta och låta lösningen vägleda 
sektionen mot det ljus vi alla förtjänar. Efter att ha 
grävt i oräkneliga dokument, intervjuat tusentals 
alumner och sist men inte minst gjort saker som 
aldrig kommer talas högt om, fann vi sanningen: 

Medelålderskrisen på sektionen finns inte på 
riktigt utan är bara en skröna, en så kallad ”klassisk 
skottfint”. Alternativt något som maskinarna har 
lurat i oss sedan mannaminne. Men att undersöka 
detta lämnas till kommande generationer. Så lev 
livet kära I:are och njut in i det sista, för ångest 
är det sista vi behöver just nu. 

Massvis med kramar från AlumnI

»

-  I T Y P E  4 0  -

Ända sedan jag var åtta eller nio har jag stått vid strandkanten
Hela mitt liv har jag väntat på något som består
Du tappar din hunger och du tappar din riktning

Du blir förvirrad och tynar bort
·

I denna staden kommer jag dö ung
Sannerligen, den här staden dödar mig ung

·
Jag är inte pojken som jag brukade vara

Den här staden har tagit ungdomen ifrån mig
Alla ögon blir tomma av sorg

·
Du dör ung, det bör understrykas flera gånger

Så sant som att vi är skuggor
Javisst, vi är alla skuggor
Bara skuggor i gränden

·
Jag har ingenting att vänta på, ingenting mer att göra

Vad har hänt med livet i Lund?

Vid strandkanten
av:  ANTON ÖREBERG

Inspirerad av "Strandlinjen" i I-Type 28 av Christoffer Hansson
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-  I T Y P E  4 0  -

KRETSLOPP
Slotsen har äntligen 

hamnat på bordershop. 
Där ligger de och väntar tills 

karavaner av skåpbilar fyllda med 
nyblivna och törstiga faddrar från LTH 
tar sig ner. Väl där använder faddrarna 

sina utomordentliga mattekunskaper för 
att räkna ut vad som är en rimlig mängd 

alkohol som ca 20 pers ska förbruka 
under 2 veckor. De på I-sektionen 

brukar komma fram till ca 80 
flak plus några 3 liters 

jelzinboxar.

Nollorna har anlänt 
till Lund. Det måste firas! 

Kundvagnar dekoreras och fylls 
överflödigt av de gyllene burkarna. 
De erfarna faddrarna delar med sig 

av sina kunskaper där bland annat det 
högt ansedda spelet Ölkubb lärs ut. Likt 

stockholms blodbad fylls Lunds gator och 
parker de kommande veckorna av spilld 

slots från dåliga shotgunförsök och 
dåligt stampade burkar Burkar.

Slotsen 
slinker  

enkelt ner i folks magar men 
som det kända engelska ordspråket 

säger “what goes up must come down” måste 
Slotsen sedan ta sig ut på något sätt. Uttrycket 

passar dock inte helt perfekt i detta fall då slotsen 
oftast kommer uppifrån sedan försvinner nerifrån 

det finns dock som sagt undantag. Slotsen 
kommer i alla fall ut på ett eller annat sätt, detta 

sker ofta bakom en buske i Botan, under 
volleybollnätet vid Michael Hansens 

eller i en dusch någonstans på  
Malmö Nation.

Ej stampade  
burkar kan hamna hos 

de mystiska burkgubbarna 
på cykel som tror det finns 
pant. Vad som händer med 

dem efter det är ett 
mysterium. 

-  I N F O  -

SLOTSENS
En av medelålderns ofta förbisedda fördelar är det faktum att livssituationen är 
någorlunda stabil (det kanske är det som är problemet) med en stabil livssituation ingår 
oftast en bättre ekonomisk ställning än den som studenten dras med. En viktig vinst i 
detta är att man nu kan betala för bättre öl… Vi kan med ett medelålders syn se tillbaka 
på de billiga ölen vi drack i vår ungdoms år och utreda hur ölen var en del i ett större 
kretslopp..

av:  DAVID ALPEN & LINUS GUSTAFSSON

Guldet som bev-
attnat gatustenar, gräsmattor 

och växterna i Botan kan ibland 
tas vara på och ingå bevattning för ny 

Humle och bidrar där med till jäsningen. 
Även stampade burkar samlas upp och 

skickas tillbaka till bryggeriet där slattar 
är huvudingrediensen i vår kära Slots och 

det är därför som varje burk påminner 
om den du drack förra veckan . 

Humle 
och malt skördas 

som sedan levereras till 
Slots bryggeri i den danska 

staden odense. Där sätts 
bryggningsprocessen igång. Flak 
på flak av 5,9 procentiga ölburkar 
fylls och skickas till bordershop 

för att sedan få möte sitt 
öde...
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-  I V E N T  S P O R T  -

AXEL FALLER FÖR JOHN BLUND

Ibland kan det vara svårt att hålla sig 
vaken, speciellt under långa HT-möten 
eller korsordskvällar.

MARTIN VILL OCKSÅ VARA ARG SOM 
EN RIKTIG GUBBE

LUKAS OCH ABBE HÄLSAR PÅ 
PÅ GOLFBANAN

Något obligatoriskt för en bitter pensionär är att 
hänga på golfbanan. Vi bestämde oss för att göra ett 
besök för undersöka saken noggrannare. Vi hittade 
snabbt ett gäng gubbar som var pratvänliga. På 
bilden ser man våra nyfunna bästa vänner: Leffe, 
Roffe, Conny, Ronny och Tommy.

Vi skapade snabbt ett starkt band över vårt 
gemensamma avsky för ungdom och förändring. Vi 
tog chansen och ställde några frågor till herrarna. 

När åren rullar på, och hårstrån ett efter ett 
byter från en gyllenbrun till en mer grå färg ökar 
också avståndet mellan samhällets äldre, klokare 
och de yngre, mer pigga och fräscha. De som 
inte än har upplevt något trauma och som i sin 
bekymmerslöshet kan dansa fritt genom livet. Vi i 
Ivent vill gärna förstå de gamlas perspektiv bättre. 

Vi gick därför en morgonpromenad klockan 04.30 
runt KC, en vanlig morgon för en pensionär (eller securitas), för att komma in i känslan. Det var 
ett dovt dunkade som hördes från KC4 och nyfikenheten tog över. Martin som sällan festar (aldrig 
någonsin) tog tillfället i akt att agera som man bör när åldern smyger sig på. Det gjorde han genom 
att rasande banka på dörren till oväsendets ursprung och kalla på hans gode vän, väktaren.

Den pågående pandemin har kraftigt ökat golfintresset hos svenskarna, hur ser 
ni äldre på det?

Leffe (Herrn i korvhatt):  “Den där fladdermussjukan är en bluff som staten hittat på!”

Hur gick golfen idag? 
Tommy (Herrn som blundar på bilden): “Höftprotesen ramla ju av på 
nionde, som vanligt, men hade golfbil och lite whiskey så det ordnade sig.”

”Att hålla ögonen öppna blir svårare med åren”

-  I V E N T  S P O R T  -

Ivent Sport kontrar 

Det kan vara svårt att acceptera ålderdomen. Självklart är detta något som händer 
alla men någongång mitt i livet kan paniken slå in. MEN OROA INTE. Vi 

i sport har valt att kontra medelålderskrisen genom att acceptera åldrandet. VI har 
därför ägnat senaste månaden till att ge oss ut på äventyr där vi bland annat sätter oss 

in i rollen som gammal.

Medelålderskrisen

Allt som tiden går åldras inte bara vi själva utan 
även vår partner. Det är en skrämmande tanke 
att kärlekslivet kanske dör när vi blir äldre. Våra 
korrespondenter Klara och Gusten begav sig 
därför ut för att undersöka hur kärlekslivet faktiskt 
förändras desto äldre vi blir. Efter att ha använt sig 
av dejtingappen Elitsinglar fick Klara kontakt med 
pantertanten Berit, 59, och arrangerade genast en 
blinddejt för Gusten. De två klickade direkt...

GUSTEN UT I KÄRLEKSLIVET

EMMAS OCH SOPHIES TIPS FÖR DE 
ÅLDERSNOJIGA

Har dina leder börjat värka? Har din gluteus 
maximus börjar tvina bort av skolarbete? Når du 
inte längre dina tår? Det låter för oss som att din 
kropp skriker en förtidig medelålderskris. Men 
oroa dig inte, vi har lösningen! Kicka igång och 
spica upp din vardag med lite personlig träning. 
Vi har konceptet du behöver. Vi erbjuder unik, 
motiverande träning 8 dagar i veckan. Kontakta 
Sport för mer info!

Här ser du en våra mest trogna medlemmar. “ I feel like I am 15 again”

"Vi kan verka ouppnåeliga men så är det inte" - Berit, 59 (t.h)

"Kärlekslivet blir snarare bättre desto äldre vi blir. 5 av 5 bettskenor" - 
Gusten, 21 (t.v)
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-  I T Y P E  4 0  -

Hur hanterar du att gå in i 40års-åldern?

Favoritsnacks?

Ditt bästa minne från din tid på I?

Hur ser den perfekta fredagskvällen ut för dig?

Jag brukar tänka tillbaka på de gamla goda tiderna, det får mig 
att bli varm i hjärtat. Jag tycker synd om dagens ungdomar som 
inte har någon aning om vad de missar.

Lite goda karameller eller bridgeblandning. Det tar mig tillbaka 
till ungdomen.

Vart ska jag börja. Allting började en solig sensommardag i augusti. 
Nollesöndagen, Indek med Mona, ärtor och punsch. Nääej nu kommer allt tillbaka, hur lång tid har vi? 
Vi kanske får gå vidare.Vi kan ses senare så berättar jag mer.

Sätter mig med en gammal I-type eller en gammal årsbok och minns tillbaka. I-type från våren 2003 är 
den absolut bästa. 

Hur hanterar du att gå in i 40års-åldern?

Favoritsnacks?

Ditt bästa minne från din tid på I?

Hur ser den perfekta fredagskvällen ut för dig?

Hur hanterar du att gå in i 40års-åldern?

Favoritsnacks?

Ditt bästa minne från din tid på I?

Hur ser den perfekta fredagskvällen ut för dig?

Efter 15 år som managementkonsult var det dags att 
byta bana. Skönt att få bygga något själv och använda 
kroppen i arbetet. Kontorstimmarna har gått ner men 
kaffekonsumtionen har gått upp.

Räknas snus eller?

Den terminen jag lästa läk innan jag bytte. Ingen hets 
om konsultjobb hit och utbyten dit.

Jag har börjat med ett eget projekt här hemma. Håller 
på att lägga om taket, det såg förjävligt ut. Tur att nån i 
hushållet är lite händig.

Anna “Karriärsbyte” Wahlund Julia “Ivent” Larsson

Det är viktigt att fortsätta ha en aktiv livsstil. Min 
kropp har aldrig varit i bättre form. Jag tränar 
13 pass i veckan, tack vare det är jag invald i 
“Ivent hall of fame” och blir bjuden till den årliga 
spökbollsmatchen, 20 raka vinster.

Jag tycker det är sjukt hur mycket socker alla stoppar i 
sig. Jag gör mina egna proteinbars

Våra stående träningar. Gjorde en perfect HT min första 
termin, missade inte en enda träning.

Antingen tar jag en lätt löptur fram och tillbaka till 
Barsebäck, eller så kör jag ben på gymmet. Ska du med 
på ett pass ikväll?

Hampus “Det var bättre förr” Öhman

-  P R Y L E T  -

Karaktärer från I
Efter lång efterforskning har Prylet letat upp några gamla rävar från förr, för att undersöka hur deras 
liv ser ut efter examen från industriell ekonomi. Vi har hittat några riktiga karaktärer som burit med 
sig det bästa från I-sektionen till sina liv som 40-åringar. Här följer intervjun som hölls med de fem 
hurtiga gamlingarna.

Hur hanterar du att gå in i 40års-åldern?
Ålder är bara en siffra. Jag har aldrig känt mig yngre. Ska jag 
vara ärlig fattar jag inte varför folk får medelålderskriser. Vadå 
40års-kris, more like 40-års-laajf.

Resorb, jag tar dem som dextrosol. Blir så jävla bakis nu 
förtiden. Det måste vara att jag krökar hårdare.

Favoritsnacks?

Ditt bästa minne från din tid på I?
Det är ju inte endimen iaf, skriver den igen på måndag. Tagga 
tentafest dock, de är alltid bra.

Hur ser den perfekta fredagskvällen ut för dig?
Egentligen ser jag varje dag som fredag. Men grabbarna har ju blivit tonåringar nu, så de och jag 
brukar styra fest. Är så jävla enkelt att vinna på beerpong mot dem.

Rickard “Down with the Kids” Gustafsson

Hur hanterar du att gå in i 40års-åldern?

Favoritsnacks?

Ditt bästa minne från din tid på I?

Hur ser den perfekta fredagskvällen ut för dig?

Jag har hittat mitt nya kall i livet, quidditch. Gamlingarna på jobbet vill 
inte vara med, så nu försöker starta ett lag med oss unga krya I-alumner. 
Är du sugen, maila till isekquidditch@gmail.com. 

Bertie Bott’s Every Flavor Beans såklart. Bästa uppladdningen innan en 
quidditchmatch.

Vi hade en korrefest en gång, tror det var i tvåan. Den var himla rolig.

Brukar inte få ihop lag till en match, så jag sätter mig och kollar på min 
egna Blue-Ray skiva där jag satt ihop de bästa quidditchmatcherna från 
filmerna.

Julia “Hogwarts” Jepson
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-  I T Y P E  4 0  -

MEDELALDERSKRIS
När man blir lite äldre och levt lite för gott börjar kroppen tyvärr sacka efter utseendemässigt och man 
kan känna att man behöver en så kallad makeover. Tips: Istället för att investera i träningsredskap och 
dyra gymkort, fasta ihärdigt så konsumerar du istället mindre.

av:  LINN BÄCKLIN OCH EMIL SUNDESTRAND

Vill du släppa loss din inre våghals och skaffa dig den 
ultimata raggmagneten genom att köpa en Harley 
Davidson? Tips: Skaffa dig istället en el-vespa, då kan du 
verkligen smyga upp på medelåldersraggen. 

En av de bästa medicinerna mot medelålderskris är att 
förnya garderoben. Bäst är att byta ut den helt. Släng 
alla dina gamla kläder och köp nya fräscha plagg istället. 
Detta förutsätter dock att du redan köpt en Tesla. 

-  S U S T A I N A B I L I T I  -

HALLBAR

När åldern börjar krypa sig på kan man känna att det behövs lite förändring i livet. Detta är vad som 
kallas medelålderskris. Denna förändring kan dock bli ganska dyr och framförallt dålig för miljön. Vi i 
SustainabilitI har därför samlat några klassiska medelålderskrisförändringar för att ge våra bästa tips på 
hur du kan gör din medelålderskris lite mer miljövänlig!

Sugen på förändring hemma? Tips: Installerar solceller så kan du skryta för grannen hur inne och 
uppdaterad du är med den senaste miljövänliga snackisen. 

Det är vanligt att vilja byta livsmiljö och därför kanske 
du är sugen på att boka den där efterlängtade resan till 
Bali? Tips: Köp en enkelbiljett istället, hälften så mycket 
koldioxidutsläpp och dubbelt så mycket spänning! 

Börjar du bli sugen på att köpa en ny och flashig 
bil? Tips: Köp en Tesla så har du gjort ditt för 
miljön och kan för alltid konsumera med gott 
samvete. 

Hoppas ni tar till er av råden så att vi kan lösa miljökrisen och bli gamla tillsammans! Puss och kram 
från SusI
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Vill du ha maximera roligheterna för denna tillställning eller behöver 
lite tips kommer här lite förslag på saker att ta med planeringen:
 
 Kom överens med gruppen på förhand till vilken del av världen ni är 
på väg. Låt denna geografi agera tema för kvällen. 
Dela sedan upp ansvarsområden mellan er i gruppen: 

-Någon kan stå för fordon (dvs lokal + dator setup (förslagsvis 
någon med stor skärm och om ni är riktigt hardcore med racing 
setup Om alla skramlar det som skulle lagts på resan annars så 
kanske ni kan få ihop nog till att räcka för en ratt). 
- Låt någon stå för maten och låt fantasin flöda, är resan i Spanien skall 
det såklart serveras spansk mat också! -Drinkar lika så och eftersom 
bilresan är virtuell kan även chauffören få avnjuta vuxendricka och maxa 
trevligheterna med resten av sällskapet. 
- Någon får stå för lekar: På spåret frågor och Musikquiz är 
givna men alla roadtrips lekar fungerar! Mitt personliga tips är 
GeoGuesser.com! 
- Såklart får vi inte glömma att toppa kvällen med en hejdundrande 
spellista a la roadtrip som sätter ton för hela resan och kvällen. 
- Ytterligare tips, 360 degree videos från bilar, vandringar och 
turistmål finns överallt på youtube då ni nått något av era turistmål 
eller bara vill ta en paus från körningen. 

 STARTKOSTNADEN 
ÄR GRATIS! 

PERFEKT FÖR EN 
FATTIG STUDENT!

Kul för hela familjen, 
kompisgänget, er som social 
distanserar på riktigt eller 
bara saknar vänner...

DEN VIRTUELLA  DEN VIRTUELLA  
ROADTRIPPEN!ROADTRIPPEN!

av:  LINUS GUSTAFSSON

Tidiga tecken på medelålderskris kan vara tankar på eventuell flytt, ska vi 
köpa sommarstuga? eller kanske en båt? eller varför inte en husbil?? Ja, 
medelålderskrisen kan ge sig tillkänna på många olika sätt… 
 
På tal om husbil och medelålders-kris har denna Corona-kris begränsat 
vår möjlighet att utforska vår planet som vi är vana vid, se nya städer och 
allmänna turistaktivitet har lagts på is, fram tills nu! 
Nu kan du stilla ditt behov av roadtrip och släcka törsten efter att turista 
utan att bryta mot restriktionerna allt ur bekvämligheten av ditt hem! Låt 
mig nu presentera den virtuella roadtrippen!  
Hoppa in i husbilen så kör vi! 
Surfa in på Google Street View och börja resan mot valfri destination.

Hade du andra 
planer detta året men något 

kom emellan? Skulle du bilat till 
Barcelona, backpackat i Asien? Du 
kan nu göra det i bekvämligheten av 
ditt hem! Du behöver varken vac-
cinerad dig eller uppdatera 

ditt pass!

Vill ni att er resa skall leda er något ställe varmt? Badkar fungerar utmärkt!
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Horisontellt 
1. En stad som delar kultur av två världsdelar. Kallades 
innan för Konstantinopel. 
5. I denna stad har en av reggaemusikens största artister 
vuxit upp. 
7. I denna stad finns europas äldsta universitet som 
grundades år 1088. Det sägs även att den klassiska rätten 
pasta med köttfärsås härstammar från denna stad. 
9. Staden är känd för sitt operahus.

Vertikalt 
2. Huvudstaden i Borats hemland. 
3. I den här staden finns en känd skulptur att spegla sig i. 
4. En amerikansk president kommer från denna stad 
som ligger på ön Oahu. 
6. Denna stad kallades innan för Mumbai. 
8. I denna stad har Interpol sitt högkvarter. 
10. Denna stad är känd för ett långdistans rally som 
påbörjas i Paris.
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Internationella 
korsordet
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I dessa tider drömmer man sig bort. Vi i InUtI längtar verkligen efter att få komma ut i världen, resa, 
upptäcka.... Ja, you name it! Tills det blir möjligt igen får man kolla tillbaka på sina gamla resebilder 
och planera inför framtida resor istället. Kanske bläddra i ett resemagasin eller varför inte lösa InUtIs 
internationella korsord i sann medelåldersanda?

Jag känner att jag vill till Tanzania och försöka 
ta mig upp på Kilimanjaro 🥳 - Cornelia

Jag vill åka till Sydney!! Världens 
bästa blandning av storstad och 
stränder 😍😍 - Matilda

Jag är väldigt sugen på att 
åka till Indien, tycker det 
verkar superhäftigt!! - Frida

Vandring i Norge bland 
fjordarna �  - Victor

Jag vill båtluffa kring Fijis öar 
😍🏝⛵☀ - Clara

Själv vill jag väldigt gärna till Nepal 
och vandra + besöka Japan eller 
Kina... Men det är ju svårt att välja 
bara ett ställe </3 - Filippa

Jättesvårt att välja en!! Men 
skulle gärna roadtrippa längs 
Portugals kust 😍
  - Hilda

Tror jag drar till Kanada, 
åker skidor och går på 
afterski � 🍁⛷ - Ellinor

Precis som Ellinor inne på skidåkning, men jag 
hade velat testa på puderåkning i japanska 

Hakuba ⛷�  - William

Vill också till Japan och 
besöka tempel 😍❤ - Eddie

Vart drömmer sig InutI bort just nu?

av:  FILIPPA RAMBERG OCH SARA BERGGREN

Jorden runt med InUtI
-  I N U T I  -
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Jag kommer avstå från att ha intima 
relationer med min mentor

Jag anser att Joe Biden vann det 
amerikanska presidentvalet

-  M E N T O R  -

AVSLÖJANDEN  
I koppling till ansökan till Mentorsprogrammet gjorde vi i Mentorsinitiativet en 
personlighetsundersökning för att bättre kunna matcha ihop mentorer och adepter. Eftersom 
att vi verkligen ville gå in på djupet av våra sökandes mest innerliga luster valde vi att inkludera 
ett antal djärvare frågor. Våra mentorer var som alltid exemplariska och visade vilka förebilder 
de är, men svaren från våra adepter lämnade oss förbryllade. Här presenteras ett axplock av vår 
insamlade statistik. Känsliga läsare varnas.

FRÅN MENTORS STATISTIK!

Vem är ditt frikort?
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VILL DU SE UT SÅHÄR?

SÖK INFO OCH LÄR DIG PHOTOSHOP!


