
ITYPE.INDUSTRIELL EKONOMI
NUMMER 30

S E K T I O N E N  F Ö R  I N D U S T R I E L L  E K O N O M I

K RIS



ledare

ANSVARIG UTGIVARE
CLARA LINDSJÖ
info@isek.se

CHEFREDAKTÖR
TONE RIISE ÅBERG
redaktor@isek.se

ART DIRECTOR
HEDDA MALMSTRÖM
design@isek.se

FORMGIVARE
MOA MAHLBERG

JOHANNA OLSSON

JOHAN HANSSON 

REDAKTÖRER
CHRISTOFFER HANSSON

OLOF LAGERBERG

REBECKA MARKLUND

JOHANNA WENDESTEN

SARA ÅKERBLOM

FOTOGRAFER
ERIC TRULSSON

GERDA SIDWALL THYGESEN

ABTIN SALASHOR

JOHANNA OLSSON

NICOLE  ZABOROWSKA

OMSLAG IAN THORSLUND
Foto: Eric Trulsson

TRYCKERI EXAKTAPRINTING
www.exaktaprinting.se

Upplaga: 160 st

SEKTIONEN  FÖR 
INDUSTRIELL EKONOMI

Ole Römers väg 1
 22 100 Lund

isek.se

-type har funnits på sektionen sen 
2003. I det första numret kan man 
läsa om tentaångest, skidresan och 
telefonkioskens mystiska försvinnande(!). 
Redaktör Linus Svensson är lyrisk över 

tidningsnamnet och tackar en Per för idén. 
Fyndigt och något som tillåter att man tar 
ut svängarna likt ”en viss hårfager eurodisco-
stjärna”. Och I-type har rockat på i drygt tio år.

Men vid trettio kommer krisen. Så är det 
för godtycklig ogift karaktär i Hollywood-
komedier och så är det även för I-type, som 
lagom till det trettionde numret är fyllt av kris. 
Vi tittar närmare på identitetskris, gör ett tbt 
till August Strindbergs Infernokris, tar en tur 
till Kristianstad och såhär i Chris-tmas tider 

hjälper vi dig med julrimmen. Eftersom vi 
dessutom firar jämnt nummer så blir det lite 
tillbakablickar i arkiven och återväckande av det 
gamla konceptet ”Info testar drinkar”. 

Än har vi dock inte köpt en fräsig sportbil 
på sektionskortet för att döva vår åldersnoja. 
Seniors må hävda att allt var bättre förr, men 
vi vill hävda att I-type, likt ett årgångsvin man 
inte har råd med riktigt än, bara blir bättre 
med åren. En del har ändrats sen 2003, en del 
är precis likadant. Tentaångesten är kvar, även 
om skidresan försvunnit ur reglementet, och 
telefonkiosken är tack och lov tillbaka. I-type 
sjunger minsann inte på sista versen riktigt än. 

av chefredaktör TONE  RIISE ÅBERG
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I N F O R M A T I O N S U T S K O T T E T  H T  2 0 1 5

Olof Lagerberg
När man inser att 
dreamhack 2012 var 3 år 
sen.

Såhär till det trettionde numret har hela Info drabbats av 
ålderskris, men när känner sig infoiterna riktigt gamla?

-  I T Y P E  2 9  -

Christoffer Hansson
När jag får ont i knäna av 
att sitta ner för länge. Det 
suger verkligen.

clara lindjsö
Finns det något tillfälle jag 
inte känner mig gammal? 
Kanske möjligtvis när jag 
hänger med mina vänner 
på demensboendet och 
jag minns deras namn 
men inte vice versa.

Gerda Sidwall Thygesen 
När jag får min 
prenumeration på “Lantliv 
Mat&Vin” och bestämmer 
mig för att läsa den 
till bakgrundsljudet av 
“Tankar för dagen” i P1. 
Lunarstorm.

Tone Riise Åberg
Folk kallar mig gammal när 
bjuder på Werthers, men 
det är ju gott!!!

Rebecka Marklund
Finns inget som ger en så 
mycket demensförvirring 
som när man ska ta en bild 
på mobilen och råkar ha 
selfie-mode. 

Claudio Gandra
När jag blir ombedd att 
fokusera på hur hemsidan 
ser ut i mobile före desktop.

Sara Åkerblom
Då jag blir bjuden på 
födelsedagsfest som “plus 
respektive”.. Då drar jag 
något dåligt “kiss- och 
bajsskämt” och känner mig 
som 7 år igen!!!

Johanna Ögren
När min lillebror inte 
förstår hur jag överlevde 
på den tiden då man fick 
fråga föräldrarna innan 
man kopplade upp sig 
på internet om kvällarna, 
eftersom telefonen inte 
fungerade samtidigt. 

Johanna Wendesten
När mina judobarn kallar 
mig för Fröken och 
gissar på att jag är 27 år 
gammal.

Hedda Malmström
När jag suckar över 
bristfällig snöröjning typ 
17 gånger på en dag och 
seriöst överväger att köpa 
broddar?!

Abtin Salahshor
När jag inser att varje år går fortare och 
fortare. Visste ni att man brukar säga att 
de tjugofem första åren känns lika långa 
som de resterande, vad kan det vara, 
sextio åren? De flesta av oss är alltså 
snart halvvägs genom livet. Sug på den 
karamellen.

Moa Mahlberg
När föreläsarens handstil 
är helt okej men jag 
kan fortfarande inte ser 
vad som står på tavlan 
#måsteskaffaglasögon

Nicole Zaborowska
Känner mig gammal? Har 
inte hänt än!

Eric Trulsson
Hmm, när jag verkligen 
känner mig gammal? Jo det 
är nog när jag fullt seriöst 
överväger att skaffa mig 
stänkskärmar.

Johan Hansson
När man blir påmind 
om att chanserna 
för en e-sportkarriär 
börjar bli knappa. 
#LängeLeveHeatoN

Anton Nystedt
När min lillebror går och 
skaffar lägenhet medan jag 
sitter kvar och förruttnar i 
ett sunkigt korridorsrum på 
Delphi, utan varken jobb 
eller pengar med mina egna 
tankar som enda sällskap.



Ordförande
orerar... Du vet de få unika känslorna man samlat ihop här 

i livet. De riktigt speciella stunderna man gång på 
gång kan tänka tillbaka på, minnas exakt hur det 
var och få samma små rysningar genom kroppen. 
Som första gången jag fick se Malmö FF vinna guld 
2004 och fick berättat av min kära far vilka idioter 
det var som sprang in på plan. Som första, andra 
och tredje gången jag sprang in på plan för att fira 
Malmö FFs guld 2010, 2013 och 2014. Alla som 
känner mig väl, vet hur mycket fotbollen betytt för 
mig. Aldrig någonsin trodde jag att den kärleken 
kunde konkurreras ut, men så helt plötsligt kommer 
jag på mig själv med att stå och sjunga heja I-sek i 
en vinröd frihetsgudinnadräkt under nollelördagen i 
Lundagård, samtidigt som Malmö spelar.

Den 24e augusti ställde jag och Elin oss framför 120 
personer som inte hade en aning om vad Sektionen 
var, det enda de hade sett av oss var en helt fantastiskt 
töntig liten bild av våra ansikten på dansande 
isbjörnar. Tillsammans med ett helt gäng av kramgoa 
individer hade vi dock en aning om vem varenda en 
av er var. Vi hade ju väntat på er ankomst. Vi hade 
ju till och med redan lärt oss att älska er, varenda en. 
Ett förhållande som förmodligen uppfattas som både 
otäckt och opassande för de flesta utomstående, haha.

Också helt plötsligt vaknar man upp på en kulle, 
bänk, soffa och säng under loppet av några timmar 
efter en nollegasque, och de personerna som bara 
för några veckor sedan inte hade en aning om vad 
Sektionen var, är helt plötsligt en supernaturlig 
del av gemenskapen. Tack så hemskt mycket för 
varje upplevelse ni berikat mig med, för varje nytt 
ansikte jag kan bli glad över att se, för all kärlek och 
medvetenhet som ni utsänder. Tack för varje kram 
jag fått när jag lämnat E-tysta, varje person som jag 
kunnat rådfråga och varje fuldans under sena nätter. 
Jag värderar allt detta så ohälsosamt högt och min 
tacksamhet för alla de unika stunder, likt de jag 
beskrev i början av denna text, jag fått dela med er 
denna nollning är enorm.

Svante

Ett brev till en god vän

Kära Sektion! Jag går ofta runt och pratar om dig. 
Berömmer dig, reflekterar över din utvecklingspotential 
och analyserar dina växlande relationer. Mår dåligt när 
du vacklar och sprudlar när du lever som du vill. Älskar 
dig och tvekar ibland när det blir alltför intensivt. Ändå 
kan jag inte få nog.

När jag berättar om dig, brukar jag beskriva dig som 
en bästa kompis. En kompis som stöttar och utmanar. 
Som bjuder på hejdlöst mycket glädje och en varm 
famn när orken sviktar. En kompis som finns där i alla 
lägen, på det sätt som behövs just då. För att inte tala 
om den där hejdundrande välkomstfesten du bjöd på 
för inte så länge sedan. Inser du hur mycket den betytt 
för så många runt omkring dig? Hur de kastades in i 
något som kändes främmande, läskigt och nytt för att 
istället gå hem med ett vinrött och nyförälskat hjärta. 
Tack för all din tid och omtanke. Tack för att du förde 
oss samman.

Ibland undrar jag om du aldrig får nog. Du fortsätter 
ständigt utvecklas och växa. Varje dag blir jag stolt 
och imponerad när jag ser dina framsteg och alla 
utmaningar du antagit. Du engagerar och vill anpassa 
dig för alla. Vill att alla ska vara med och att alla ska 
vara delaktiga. Du är verkligen en bästa kompis som 
bryr sig, och som ser.

Ibland är jag dock rädd att du driver oss runt omkring 
dig till vansinne. Du lyckas fylla dina dagar med 
så mycket intressant och spännande att man får 
hjärtklappning bara av att titta i din kalender. Jag 
hoppas att du inte glömmer andas ibland. Ta ett steg 
tillbaka och inse vilka fina människor du omges av. 
Som lägger ner så mycket energi på att du ska vara ditt 
optimala jag. Glöm inte bort att krama om dem och 
berätta hur mycket de betyder. Att deras kärlek är allt 
du är. Låt den tanken sprida ett leende över läpparna.

All kärlek, till Er och till Sektionen! 

Elin

...och Vice 
fyller i
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INFO på utflykt
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Kristianstad

“Funkar det för alla att åka på utflykt den 14:e?”. Jag låtsades leta efter ett ledigt datum i min 
kalender. Alla andra verkade vara så upptagna hela tiden. Egentligen var det enda jag hade 
inbokat de kommande två veckorna en lunch med mormor, och till och med mormor hade jag 
kunnat göra besviken för den här dagen. Det pirrade till i magen bara jag tänkte på det. Detta 
skulle bli höjdpunkten på hela månaden, ja, på hela terminen. Infos årliga utflykt, som i år 
skulle gå till inget mindre än.. KRISTIANSTAD! Jag hade höga förväntningar på mitt, än så 
länge, hemliga drömresemål!

Jag kan inte påstå att jag kunde 
hålla min kärlek för den skånska 
charmerande småstaden, (namngiven 
efter den danske kungen Kristian 
IV) obemärkt under denna tripp. Jag 
menar, efter alla böcker jag läst om 
Kristianstad, kunde jag inte låta bli 
att dela med mig av min kunskap och rätta de totalt värdelösa och okunninga guider vi hade 
i både kyrkan och muséet. När vi fick se de oemotståndliga kanonerna kunde jag inte låta bli 
att smeka den rostiga metallen och dra in lukten av Sveriges historia. Under vår rundtur hejade 
jag glatt på alkisarna utanför Bånken och tanterna inne på turistbyrån kände tydligen igen min 
röst efter ett tjugotal samtal tidigare i veckan. Jag kunde heller inte låta bli att visa min otroliga 
besvikelse över att inte få uppleva Sveriges lägsta punkt. Trots att mina Infokollegor gjorde mig 
besviken på denna punkt (!) (men något ska man ju spara till nästa besök) hade jag en av de 
bästa dagarna i mitt liv! Kristianstad forever in my heart.

"Jag hade en av de bästa 
dagarna i mitt liv!"

"När vi fick se de oemotståndliga 

kanonerna kunde jag inte låta bli 

att smeka den rostiga metallen"

Sara Åkerblom

8 9



"När Info ska åka iväg på 
utflykt blir alla medtvingade..."

"Var det för dessa generöst sagt 

medelmåttiga sevärdheter som 

vi besökt denna håla?

Hej! Ibland undrar jag vad jag gör med mitt liv. Men jag ska ta det från början.

Det var en lördagmorgon och jag blev upptvingad tidigt som attans för att hinna med ett av 
tusen tåg till Kristianstad. När Info ska åka iväg på utflykt blir alla medtvingade, det sägs att 
det tydligen ska vara kul också. På den orimligt långa tågresan satt vi mest och pratade lite stelt 
om ingenting tills vi äntligen kom fram. Eller äntligen och äntligen…

Kristianstads kyrka ska tydligen vara 
känd, antagligen för att den inte 
utmärker sig det minsta. Lunds sjukhus 
helikopterplatta är närmre himmelriket 
än toppen på det kyrktornet. Vidare 
gick vi på någon krystad rundtur och 
besökte av någon outgrundlig anledning: 

turistbyrån, det lokala alkishaket Bånken och ett museum som handlade om absolut ingenting. 
En höjdpunkt för de andra på resan var att sitta på några gamla skitiga kanoner, jag hade 
svårt att se det roliga i det. Var det för dessa generöst sagt medelmåttiga sevärdheter som vi 
besökt denna håla? Nej, vi hade faktiskt planer på att besöka Sveriges lägsta punkt som ligger i 
utkanten av staden. Som tur var struntade vi i den dumma 
idéen eftersom vi insåg att vi redan hade nått botten. 
       
 

tryckeriets 
reklam

Christoffer Hansson
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Info tittar i 
kristallkulan

 
Enligt hemsidan skulle jag dricka en brygd gjord 
på diverse örter och kryddor, men eftersom 
jag inte hade någonting av det som krävdes 
valde jag istället att lyssna på en Enya-spellista 
för att försätta mig i rätt sinnesstämning. 
 
 
Traditionellt sett kräver denna typ av spåkonst en 
pendel, men på grund av att jag dels är en sådan 
ikonoklast, som inte bryr sig om traditioner, 
och dels för att jag inte hade en pendel hemma 
valde jag att försöka spå utan en. Min lösning 
var istället att använda ett skosnöre, men 
eftersom den inte hade någon tyngd i sin ände 
var pendelrörelserna mycket begränsade. Jag 
tolkade detta som att jag inte har en framtid. 

För att spå i teblad ska man koka en kanna te med 
lösa teblad, och när man nästan har druckit ur ska 
man svänga sin kopp i små cirkelrörelser, för att 
därefter studera de mönster som bildas av tebladen.  

 
Jag hade dock inga lösa teblad hemma, men 
som den problemlösande ingenjör jag är valde 
jag att göra testet med en tepåse istället. Min 
kopp Earl Grey var varm och stärkande, 
men i botten av min kopp lyste tebladen 
med sin frånvaro. Eftersom det inte 
fanns något att spå i drog jag slutsatsen 
att även det här testet visade på min 
brist på framtid.

Vid det här laget var jag alltför 
deprimerad för att fortsätta 
med att spå i ägg, så jag avbröt 
testet i förtid. Med facit i 
hand kan jag säga att man 
inte ska ge sig i kast med 
högre makter om man 
inte är beredd på de 
svar man kan få. Jag 
går till sängs med 
en existentiell kris 
nalkande.

av:  O L O F  L A G E R B E R G

Förberedelser

Spadomar med pendel

Spa i teblad

.

.

 
Framtiden har alltid varit ett hett samtalsämne hos mänskligheten, och försök att förutspå den har 
varit ett tidsfördriv för många. Den här viljan att förutse framtiden har tagit sig ett gäng uttryck, 
från de oskyldiga tarotkorten till dödskulter som utlovar paradiset bara man går med på deras plan 
att begå självmord i fula rockar.

I ett syfte att själv skriva in mig i en lång och ärorik tradition av spådamer, siare och mer generella utövare 
av hokus-pokus, valde jag att utöva ett gäng spådomar på mig själv, i syfte att på så sätt kunna utröna vad 
framtiden hade att erbjuda. För att förbereda mig googlade jag ”spåkonst” och valde den hemsidan som 
mest såg ut att komma från mitten av 90-talet.

-  I T Y P E  3 0  -

KRIS!
Det finns en del stunder här i livet då ens problem känns så stora att krisen är ett faktum. Egentligen 
är ju problemen inte mer än ett stelt skratt, en försenad ankomst eller några enstaka droppar och en 
ovältränad bäckenbotten bort, men nog tusan finns det en del saker som man helst bara skulle slippa 
här i världen.

När folk stänger microdörren under lunchruschen i MaskinerIet och man tror att alla är   
 upptagna.

När det börjar regna och man bär på en papperspåse.

När man får punktering på cykeln på väg till en viktig redovisning.

När man tror att det är ens egen telefon som ringer på tentan.

När man är supersugen på guacamole men alla ICAs avocados är stenhårda.

När man sitter kissnödig i mitten av en rad på föreläsningen och läraren drar över. 

När man är inne och stalkar sin crush på instagram och råkar likea en bild som är 167 veckor  
 gammal.

När matlådan har läckt i väskan.

När man slösurfar på föreläsningen och råkar sätta igång en video med ljud. 

När man inser att toalettpappret är slut och man sitter på toaletten. 

När man köper kaffe i studiecentrum och råkar sätta på locket vid skarven så att det läcker.

När man vaknar upp bredvid någon man inte känner igen.

När man ska få ihop en artikel till I-type och får slut på krisrelaterade saker. 

av:  R E B E C K A  M A R K L U N D
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i arkivet
30-årskris har man ju hört talas om (och vissa 
(undertecknad) är väldigt nära den) men 30-num-
merskris verkar vara ett nytt koncept? Likt en 
pinsam förälder dök jag ner I-types historia för att 
hitta de oklaraste inslagen, snuskigaste bilderna 
och fantasifullaste koncepten. 

I-type inrättades redan våren 2003 under parollen Egen sek-
tion - egen tidning. I de första numrena fanns dock många 
tveksamma designlösningar, och vissa typsnittsval som skar 
sig i både ögonen och hjärtat. Innehållsmässigt kunde I-type 
liknas vid en sektionsbibel, I-sektionen var bättre än allt och 
alla, och ilskan var oändlig när det stod klart att de sektions-
specifika fotbollströjorna skulle bytas ut mot vinröda 
ouveraller. Under en tid var innehållet väldigt seriöst, och 
nästan lite tråkigt, men från ca 2009 vände det och I-type 
fick den härliga och smått självironiska ton som vi har idag.

Är ni nyfikna på att ta del av I-types historia så rekommen-
deras det starkt att besöka det digitala arkivet på isek.se/
filarkiv (det fysiska arkivet går än så länge under parollen 
Rör du så dör du). Här nedan kommer några guldkorn från 
åren med I-type! 
Fram med skämskudden, nu kör vi!

En otroligt obehaglig version 
av sektionens maskot I:s-björnen 

fick epitetet I-profil i I-type 9, 
2006. Den här bilden kan ge den 
modigaste I:aren mardrömmar.

I-type 18, 2010. Dåvarande Info-ordförande 
Niklas bjussade på ett trevligt mittuppslag.

Såhär vackert designad kunde ett inslag vara år 2003.

av:  C L A R A  L I N D S J Ö

-  I T Y P E  3 0  -

Info har testat:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

j

F
!

 
t

q

7

G

!

s

9

H

8

Öl

Rödvin

Snaps
Grogg

Café
Champagne

Heta Drinkar

Tysk öl
Snaps, shots, silltacos

Drinkar (igen)

Bag-in-Boxar
Bubbliga drinkar

Vad brinner bäst?
7The Game

Inget
d

FKrisiga drinkar

Framtiden,Pensionssparanden?

{Inte så 
mycket 
alls

Världshistoriens absolut bästa artikel 
bjöd I-type 24, höstterminen 2012, på. 

2003

Under I-types tidigare 
år fanns seriefiguren I:s 
Björn (aka I bear) som 
återkommande inslag. 
Hen skulle återspegla 

I:arens hårda vardag och 
livspussel.

Info har alltid sysslat med grävande journalis-
tik, och skyr inte sanningen, även om den ibland är 

obekväm och lite obehaglig. Ett exempel på detta är 
de tester av olika alkoholhaltiga drycker (med några 

(mest vaskning)

(Hoppas!!)

(Gick sådär...)

(MUMS...)
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Jag vandrar genom Lunds mörka gränder. Skuggor flackar över asketiskt upplysta gator och 
vrår. Finns det någon mer modest plats än Lund en grådisig höstdag? Det är med viss tillförsikt 
jag konstaterar att det troligen var stadens dunklare framtoning som lockade vår störste 
antifilantrop hem från hans självförsatta exil. Som vi alla äger visshet om så anlände ju självaste 
August Strindberg till Lund i sena september 1896, och Lund hade för evigt prickats ut på den 
papperslapp vi kallar världskartan.

 Efter ett halvdecennium utomlands och med år av paranoia i bagaget tog alltså 
vår störste belletrist sin tillflykt till sin gamle förtrogne Waldemar Bülow i Skånes vänaste 
stad. Den framstående mykologen Bülow tog emot Strindberg med armar som närmast kan 
beskrivas som öppna. Det var troligtvis denna vänskapens styrka som hjälpte gamle August att 
komma ut ur den medelålderskris som sedemera skulle gå under den storslagna benämningen 
Infernokrisen. 

 Jag tittar upp, Lund har en väldig stadskärna, ändå har mina steg som utav en 
utomvärldslig lockelse dragits till en specifik plats, puben Inferno. Det känns nästan lite 
olustigt, just Inferno var ju titeln på det litterära självbiografiska verk som Strindberg skrev när 
han återvänt till sitt fädernesland. När han anlände från Paris var han i erbarmligt skick. Men i 
goda vänners lag lyckades en fördärvad man återfinna sin skaparlust och finna nya nivåer i sitt 
esse. 

 I brist på fler ytterst vaga referenser till min alldeles alldagliga promenad så följer 
istället en lite väl grundlig utläggning om Strindbergs liv. Regelbundet schema blev Strindbergs 
vardag under Lundaperioden. Hans dagar tog sin början vid halv åtta i gryningen. Han tog 
en spatsertur vid klockan 9 för att sedan återvända hem och sätta sig vid sin skrivpulpet. Där 
satt han som oftast  och slet ända till klockan 13 för att sedan hänga på sitt stammishak för 
att spela biljard och kägel, det senare i vilket han var en mycket skicklig utövare men med 
ett lite väl frejdigt lynne. Vid femtiden återvände han åter till sin arbetsplats, måhända några 
droppar absinth gladare i hågen, en dryck han fattade tycke för under sin tid i Berlin. Kanske 
var det denna livets dryck som hjälpte honom i sitt sällsamt framgångsrika skapande? Under 
de tre jordsnurr Strindberg var bosatt i Lund besökte han många av de mytomspunna platser 
som gör staden till det den är. Han gjorde att spatsera i Botan till en grej; han hängde på 
Mårtentorget i just det hus som senare blev Coop och kanske främst av allt så spisade han sin 
kvällsmat vid krogen ”Åke Hans”. 
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INFERNO
 –Ett hommage till en stor man och hans livskris

 

"Lund, den lilla hemlighetsfulla staden, som man 
aldrig blir klok på, sluten, ogenomtränglig; vänlig, 
men icke med öppna armar; allvarlig, arbetsam som 
ett kloster, dit man icke går godvilligt men ändå 
lämnar med saknad, som man tror sig kunna fly, 
men dit man kommer igen." – August Strindberg
         

 När jag efter mitt strövtåg återvänder hem funderar jag över livet och dess 
outgrundliga vägar. Här har jag flanerat längs just det stråk en annan man gjorde för 100 år 
sedan, tänkte vi på samma ting? Hade vi samma känslor? Är vi samma person? Antagligen är 
svaren nej men man kan ju ändå inte låta bli att undra. Vissa frågor får helt enkelt aldrig några 
svar. Det enda vi kan vara säkra på är att August Strindberg kom till Lund som ett yrväder 
en septemberafton och hade ett höganäskrus i en svångrem runt halsen. Efter det blev inget 
någonsin sig likt igen. Att Strindberg var notorisk kvinnohatare, alkemist och helt koko i 
skallen, det är en helt annan historia.

Mårtenstorget
Där konsum idag ligger låg redaktör Waldemar 
Bülows residens där Strindberg ofta vistades.
  Botaniska trädgården
Här tog August ibland en promenix.
  Grönegatan 20 
Här bodde Strindberg 1/10-8/10, 8/4-14/4 1891 
hos Birger Mörner.
  Stortorget Rådhuset 
Var på den gamla goda tiden stadshus och hotell. 
Här gästade Strindberg flera gånger.

    Bantorget 3, hörnet Bantorget/Stora     
fiskaregatan
På Café à Porta ställdes tavlor av Strindberg ut.
  Skomakaregatan 6
Här hyrde Strindberg två rum av herr Bülow 20/1-
5/2 1897.
  Grönegatan 10
Här bodde Strindberg under några ytterst specifika 
datum och det var här Inferno skrevs.

Platser som betydde mycket för Strindberg:

"Lund, den lilla hemlighetsfulla staden, som man 
aldrig blir klok på, sluten, ogenomtränglig; vänlig, 
men icke med öppna armar; allvarlig, arbetsam som 
ett kloster, dit man icke går godvilligt men ändå 
lämnar med saknad, som man tror sig kunna fly, 
men dit man kommer igen." – August Strindberg
         

 När jag efter mitt strövtåg återvänder hem funderar jag över livet och dess 
outgrundliga vägar. Här har jag flanerat längs just det stråk en annan man gjorde för 100 år 
sedan, tänkte vi på samma ting? Hade vi samma känslor? Är vi samma person? Antagligen är 
svaren nej men man kan ju ändå inte låta bli att undra. Vissa frågor får helt enkelt aldrig några 
svar. Det enda vi kan vara säkra på är att August Strindberg kom till Lund som ett yrväder 
en septemberafton och hade ett höganäskrus i en svångrem runt halsen. Efter det blev inget 
någonsin sig likt igen. Att Strindberg var notorisk kvinnohatare, alkemist och helt koko i 
skallen, det är en helt annan historia.

Är du intresserad av ännu fler relaterade adresser, bara är allmänt intresserad eller tycker att något 
är ytterst oklart, hör av dig till Strindbergsällskapet i Lund som är inriktade på just de tre år 
Strindberg var aktiv i Lund. Annars kan ni kolla med Google.

Mårtenstorget
Där konsum idag ligger låg redaktör Waldemar 
Bülows residens där Strindberg ofta vistades.
  Botaniska trädgården
Här tog August ibland en promenix.
  Grönegatan 20 
Här bodde Strindberg 1/10-8/10, 8/4-14/4 1891 
hos Birger Mörner.
  Stortorget Rådhuset 
Var på den gamla goda tiden stadshus och hotell. 
Här gästade Strindberg flera gånger.

    Bantorget 3, hörnet Bantorget/Stora     
fiskaregatan
På Café à Porta ställdes tavlor av Strindberg ut.
  Skomakaregatan 6
Här hyrde Strindberg två rum av herr Bülow 20/1-
5/2 1897.
  Grönegatan 10
Här bodde Strindberg under några ytterst specifika 
datum och det var här Inferno skrevs.

Platser som betydde mycket för Strindberg:

av:  C H R I S T O F F E R  H A N S S O N
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Nu när julen alldeles strax vältrar sig över oss likt en skadeskjuten gås känner nog de allra flesta att stressen 
sakta kopplar sitt grepp kring våra halsar. För de flesta blir då komponerandet av julrim en sista spik i 
stress-kistan, och I-type väljer då att i förebyggande syfte skriva dessa exempel på julrim för att få igång 
er kreativitet. Väl mött i julstressen!

Julrim
av:  O L O F  L A G E R B E R G

En mysig ulltröja 
Kyla, rusk, blåst och rått 

så kan man sammanfatta hösten som har gått 
för att detta kombattera 

bör man ha något för att med sig mundera 
av just denna anledning vill jag ge dig 

ett plagg så att du inte fryser som en sej

Bakmaskin 
80-talet ett minne blott, 

bort från dess ideal vi gått 
Dock finns minst en sak därifrån värd att bevara, 

sannerligen en del av en utvald skara 
Maskinen ifråga värd sin vikt i guld 
sätt bara på den, känn ingen skuld 
Du strax bröd kommer få avnjuta 

som kommer få hela din familj att i glädje tjuta 
så fram med axelvaddarna och benvärmare 

med den här maskinen kommer du få tid att komma din familj närmare

Muskotnöt (mald) 
Om du någonsin känner en brist på pulver 

som kan bidra till ditt liv mycket mer 
ta dig då fram till närmsta kryddhylla 

och din béchamel med detta fylla 
Ty det är endast med denna guld värda 

krydda som livet går att uthärda

En riktigt lökig kebabtallrik
Om törsten har varit för stor 

så man inte minns var man bor 
kan detta hjälpa ditt minne 

så väl som liva upp ditt sinne 
Dessa kan man finna vid varje torg 

seså, ät upp, dämpa din sorg 

Värktablett 
Igår borde man haft vett att inte klunka 

Då huvudet nu inte slutar dunka 
Misströsta ej, då vi lösningen här kan presentera 
Den kommer i formen pulver, brus med mera 

Så låt nu lindringen ta dig till sin barm 
För så in pillret i mun eller tarm

En flaska bäska 
Det fanns i Frankrike en markis 

som tyckte om att bete sig på detta vis 
om han hade levt idag 

skulle han gett ut denna dryck var dag 
varför annars detta skulle existera, det vete katten 

detta gift, detta bäska eldvatten

 
Om detta mot förmodan inte var det du tänkt ge får du gärna  
mejla oss på mjau@isek.se, så hjälper vi dig med julrimmet!
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finanskris
När det är ekande tomt på kontot och CSN befinner sig långt borta i fjärran 
kan livet kännas tungt. Att leva på nudlar resten av tiden må vara mysigt ett 
tag men vi i Info vill erbjuda lite alternativ ifall man skulle känna ett behov av 
att variera sig. Mat är givetvis viktigt men att ha bullar i frysen gör själen glad 
och fungerar även utmärkt som byteshandel, en kaffe mot en bulle gör alla 
nöjda.

morotssoppa
ca 5 portioner, 8kr/portion
8 st morrötter
1 chili (efter smak)
4-5 lime
2 klyftor vitlök
2 burkar kokosmjölk 
2 dl linser

Gör så här:
Dela morrötterna i mindre bitar.
Dela chilin på mitten, skrapa ur 
kärnorna och hacka önskad mängd.
Hacka vitlöken.
Fräs chili och vitlök i olja, tillsätt 

morrötterna efter någon minut.
När allt börjar mjukna tillsätts 
kokosmjölken samt vatten så det 
täcker morrötterna, låt koka med lock 
i ca 15 minuter.
När morrötterna känns mjuka mixas 
soppan. Tillsätt saften från önskat 
antal  lime, salt, peppar och vatten om 
konsistensen känns för tjock.
Tillsätt därefter linserna och låt koka i 
10 minuter till innan den serveras.

av:  J O H A N N A  W E N D E S T E N

mormors kanelbullar 
ca 45 st, 65 öre/styck

Deg: 
150 g smör
½ liter mjölk
2 ägg
50 g jäst (för söta degar)
1 dl socker
1 tsk salt
15-16 dl vetemjöl

Fyllning:
100 g smör (rumsvarmt)
½ dl socker 
Kanel och/ eller vaniljsocker

Gör så här:
Sätt ugnen på 250° och ta fram 
smöret till fyllningen så det hinner bli 
rumstempererat.

Smält smöret,  tillsätt mjölken och 
värm till fingervarmt.
Smula jästen i en bunke och häll över 
den varma vätskan, rör tills jästen löst 
upp sig.
Vispa upp äggen i en skål och häll 
sedan ner dem i bunken.
Blanda ner sockret och saltet.
Börja därefter tillsätta mjöl och rör 
väldigt aktivt eller vispa med någon 
form av elvisp/degblandare. Arbeta ner 
mjölet tills det att degen lossnar från 
bunken, men den kan vara lite fuktig. 
När du känner dig nöjd med degen 
lägg över en handuk och låt jäsa i ca 
30 minuter.

Häll ut degen på ett mjölat bakbord 
och dela upp den i två delar. Kavla ut 
halva degen till en rektangel som är ca 
20 x 10 cm.
Blanda ihop ingredienserna till 
fyllningen och bred därefter ut hälften 
av den på den nedre delen av degen.
Vik ihop degen och skär remsor av 
den, snurra sedan dessa på valfritt 
kreativt sätt och lägg i bullformar.
Upprepa med andra halvan av degen.
När bullarna jäst i 30 minuter penslar 
du dem med ett uppvispat ägg och 
strör på lite pärlsocker.

Grädda mitt i ugnen 8-10 minuter 
(VAKTA!)
Låt sedan svalna under bakduk. 

20 21



-  I T Y P E  3 0  -

Drinkprovning

Kristmas Spirits
Ingredienser

Rödvin, ingefärsöl, amaretto, 
likör från mormors spritförråd, 
angostura bitters, brännvin, 

nejlikor, clementiner

Värm allting i en kastrull.

”Jag hör Arne Weise tända ljus och 
doftar Karl Bertil med nejlikasås, 
fast i en solstol på Gran Canaria.”,  
”Precis som julen; kul när den 
börjar men skönt när den är över”, 
”Så stark?”, ”Smakar jul, trevlig 
stämning och ångest”, ”som 
en spansk jul, fast misslyckad!”

Betyg: 3,2

av:  T O N E  R I I S E  Å B E R G

Kristallsjukan*
*När kristallerna i örat orsakar 
balansrubbningar, källa Wikipedia

Ingredienser

Vodka, limesaft, Sprite, 
silverkulor, stjärnfrukt

”Som ett barnkalas när man var 
liten– fast med vodka”, ”Lite 
kemisk men väldigt fin ”, ”En 
svag doft av diskmedel”, ”Först 
blir jag lurad att den är god, efter 
ett tag inser jag att den inte är 
det men den är iaf okej för att 
inte vara jättegod.”, ”En drink 
där man får suga på kulor.”

Betyg: 3,7

White Bear
Ingredienser

Vodka, Kahlúa, vaniljglass, 
Isbjörn 

”Hjärtskärande historia, mitt 
hjärta smälter lika fort som 
isbjörnarna dör på Arktis”, ”Kaffe 
o glass, det blir inte bättre än så. 
Älskar livet nu. <3”, ”För att 
vara kaffe var det relativt gott, 
men ändå inte…”, ”Smakar som 
en dekadent White russian— 
som I-are älskar jag dekadens”

Betyg: 4,2 

En gång fick jag höra: “Jag har kommit på vad I-type handlar om. Det handlar om att testa alkohol, 
eller hur?”. Jajamen! Det är helt sant! Lagom till detta jubileumsnummer vill vi hedra de test av snaps, 
champagne, groggar, vitvin, öl, och “snaps, shots och silltacos” som gjorts genom åren med att damma 
av den gamla drinkprovningstraditionen. Info har därför testat sig igenom lite för många drinkar på 
temat kris och resultatet finner du nedan. OBS! Drinken “Finanskrisen i Grekland” testas på egen risk. 

Den ekonomiska 
krisen i Grekland

 
Ingredienser 

Oliver på burk, fetaost på burk, 
fetaostspad från nämnda burk, 

Tequila, Ångest

”Lika sur, bitter och deppig 
som krisen i Grekland smakar 
för en ensamstående mamma 
på Kreta”, ”ÅH FY FAN.”, ”Ni 
borde ställas inför krigsdomstol.”, 
”Den var för jävlig”, ”Om det 
är såhär det känns för grekerna 
måste vi rädda stackarna. Swisha 
valfritt belopp!”, ”Jag ångrar 
mig. Det är den här som smakar 
som civilisationens förfall!”, 
”Ge bara Grekland alla pengar!

Betyg: -0,4

Trestegsraketen 
(AKA Ann-Kristin)

Ingredienser

Grenadine, Bols Crème de 
Banana, Country lane

Skikta försiktigt i tre lager

”Smakar som en dag på tivoli”, 
”Wow, wow, wow", ”Som 
barndomen blandat med 
regnbågen!”, ”Mmm, som 
den perfekta godispåsen man 
bara lyckas få till typ 2 ggr/
år!”, ”Ann-Kristin är bae”, 
”Smakar doftljus. Gott!”

 

Betyg: 4,8

 

Kröka Rött Info Spyr 
(K.R.I.S)

Ingredienser

Vodka, tomatjuice, lite för mycket 
tabasco, salt, peppar, citron

”Det var det här som Dante 
beskrev”, ”Denna dryck kränker 
mig på en andlig nivå. Bra 
jobbat!”, ”Stark!”, ”Som en 
brännande pungspark rätt i 
munnen, förförisk och avstötande. 
Full pott såklart!”, ”En varm trygg 
känsla som kommer åtföljas av 
en varm otrygg känsla på vägen 
ut.”, ”Den luktar tacosås på ett 
bra sätt.”, “Varför selleri? Det 
hade lika gärna kunnat vara en 
broccoli i”, ”Drinken smakar 
som en civilisations förfall”

Betyg: 2,2

Betyg: 4,2

The Bucket of everything
 

Ingredienser
 

Allt.
 

”ÅH FY! Fast typ ok ändå”, ”När livet stannar upp och man verkligen funderar på vad som 
är värt något i livet; då tänker man INTE på den här drinken”, ”Ett skott i huvve sen e det över, 
skämt eller?””Det värsta som någonsin varit i eller runt min mun, någonsin….”, ”Smakar tacos.”

Betyg: 1,4
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HUMANS OF 
I-SEKTIONEN

Att inte vädra ut sina känslor är exakt lika dåligt, om inte sämre, som att inte tömma sin 
tarm. Resultatet blir dock inte avföring i brallorna, utan en skitig attityd. För att förebygga 

detta tillstånd har I-type gått runt bland våra kära I:are för att låta dem lätta på hjärn-
trycket.

" Kim Kardashian, är det hon med rumpan?"      

" livet efter 

nollningen är mycKet 

plugg, mycKet."

MARKUS OCH MARCUS, I-15

INGRID NILSSON, I-14

av:  O L O F  L A G E R B E R G

"jag Kollar 
på de snygga 

eKonomitjejerna 
där borta!"

" mitt liv är 

inget annat än 

plugg."

"jag har bara KäKat hummer en gång."

ANONYM, I-?

BJÖRN SÖDERSTRÖM. I-13

KARL OLSSON, I-15 CHRISTOFFER AHL, I-13

JULIA STÅLHAMMAR, I-15" weKo är överlägsen 
alla andra seKtioner." 

"ät, träna och sov så 

Klarar du allt!"
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157 I-are har svarat på 

   enkäten.

   0% fick sina tre 

önskningar

51% är fortfarande 

singlar
(58% i I-type 29)

60% är jävligt streetsmarta

Info undersoker
Fastän vi är den nyaste sektionen på LTH så finns det redan många teorier och tankar om hur en typisk 
I-are är. Med våra undersökningar ser vi svart på vitt hur vi I-are tänker och lever våra liv. Vad är då 
det mest spännande vi fått fram denna gång? Något som sticker ut direkt är att över hälften av alla 
svarande är med i VG:s nation medan resterande nationer får dela på smulorna. En siffra som kan te sig 
märklig till en början är att en femtedel av alla svarande tar på sig jodelhotet. Men om man tänker efter 
har det sin förklaring. Hotet kom mitt i tentaplugget och ska man ha någon som helst chans att få ett 
grupprum i E-huset får man ta till buds alla möjliga medel. 

Att det är lite hetsigt på I ibland har väl inte undgått någon, det visar sig även med att var femte 
I-are planerar att fira jul med matteboken snarare än familjen, kanske är det samma femtedel som 
jodelhotade? Vi kan också se att många I-are vill att Inuti höjer budgeten till årets resa, får se om det 
kan tänkas påverka deras planer. Goda nyheter är att varannan I-are lever singellivets glada dagar, då 
vet ju vi glada singlar att det finns gott om fina fiskar där ute i badkaret. Slutligen är det kul att så 
många gillar Info, inte behöver ni hylla oss så pass, vi gör bara vårt jobb!

42% bor
genom AFB

15% bor på 
nation

12% hyr i typ 
femte hand

31% bor i 
bostadsrätt

16% Grälar med familjen i jul

62% Tänker bara äta julgodis

1% Käkar Pad Thai i Thailand

21% Tentapluggar på julafton

35 skojfriska I:are erkänner 
inblandning i Jodel-hotet

34%
känner sig 

missförstådda av 
Anders Källén

62% kör på matlåda
33% har ännu inte tröttnat på GoG

66% vill ta en bira 
bira på Bora Bora 

nästa Inuti-resa

52% väntar ständigt 
och jämt på en ny 

Snap

Du har en sån 
här, ellerhur?

86 13 56791115

+ -
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KRISEN som Lundastudent
Ibland kan man fråga sig hur studenten ska klara sig genom krisen, men en fråga man 
ställer sig alldeles för sällan är hur krisen skulle klara sig som student. Vi har därför försökt 
reda ut vilken Kris som skulle klara sig bäst som Lundastudent. 

av:  T O N E  R I I S E  Å B E R G

KRIS JENNER Kim Kardashians mor tillika manager 
är sassy, classy (kan diskuteras) and still kickin’ 
ass-y. Alltid redo att festa, och har lika sylvassa 
klackar som kommentarer. Vi vet inte hur hon 
är på att plugga, men vilken student har låtit 
en sådan sak som studier hindra denne? Vi tror 
därför att Kris Jenner skulle passa utmärkt in 
och antagligen spendera en stor del av sin tid på 
Malmö nejsch party stejsch. Det enda problemet 
blir klackarna, som är extremt inkompatibla med 
Lunds alla kullerstensgator.

CHRISTOFFER ROBIN Denna Chris är Nalle Puhs 
näst bästa vän och ägare. Mycket mer än så är 
det ingen som vet. Eftersom han är ungefär 5-7 
år gammal (±1 år) så tvivlar vi starkt på att han 
skulle kunna ta sig in på nation. Dessutom kan 
studierna bli lidande eftersom han troligtvis inte 
ens kan läsa.

LAKRITS Lakrits är ju något som folk flest antingen 
älskar eller hatar. Lite grann som deltagarna i 
Paradise Hotel alltså. Den stora frågan är 
dock; uttalas det egentligen lackriss eller lak-
rits? För komisk effekt (och för att premissen 
för denna artikel ska funka) rekommenderar 
Infos ordvitsansvariga att du uttalar det på sätt 
nummer ett.

CRISTAL CHAMPAGNE Är så dyr att den knappt finns 
på systemet, eller i alla fall inte på de hyllor vi rör 
oss bland. Cristal är livsnjutare in i sista bubblan, 
och glas som klinkar är soundtracket till dennes 
liv. Blir därför en god student som hänger med 
Kris Jenner på Malmö Nejsch.

FINANSKRISEN 2008 Vill egentligen glida in på 
Hallands whiskey-bar och trött muttra ”en 
whiskey on the rocks tack, leave the bottle” men 
har bara råd att sitta hemma och sörpla nudlar. 
De flesta studenter känner att det räcker med att 
återuppleva denna kris strax innan den 25e varje 
månad. Finanskrisen känns därför likt Viva la 
Vida med Coldplay, väääldigt hösten 2008 och 
platsar endast stundtals in i studentlivet.

Decembermörkret är redan här, snart har en ter-
min gått och minnena från sista veckan i augusti 
kommer tillbaka.

Årets nollor blev officiellt I-are då ouverallerna 
sattes på. Ett hundra människor stod på rad med 
förväntan i blicken och med händerna smått 
krampaktigt greppande i den nyinköpta ouveral-
len. Men med den ouverallen kommer ett ansvar. 
Den ska bäras med stolthet, vara representativ 
för I-sektionen och får inte tvättas. Så jag började 
fundera. Vad innebär det egentligen att vara en 
“I-are” och hur blir man det?

Fyra veckor senare hade det hunnits med sjun-
gande, lekande, badande, drickande, dansande, 
många skratt och minst lika många kramar. Man 
hade nu som nolla fått en bild, en första up-
pfattning av den fantastiska gemenskap man nu är 
en del av här på I-sektionen.

Den vinröda färgen vi alla delar är en del av vår 
I-dentitet. Likaså de sånger vi sjunger ur vår 
sångbok och de stunder vi delar i föreläsnings-
salen. Dessa tre saker bidrar alla till att vi känner 
en tillhörighet. Det är en till synes enhetlig grupp 
man ser.

De karriärmål “I-aren” drömmer om anses 
vara VD, managementkonsult eller möjligtvis 
börsmäklare. Att vara engagerad i sektionen eller 
på VG:s är ytterligare en egenskap som tillskrivs 
“I-aren”. Likaså att “party until you drop” är det 
enda sätt hen kan festa på. Utöver detta bör man 
givetvis klara tentorna för att kunna förverkliga 
karriärsmålen och visa upp ett fint betygssnitt för 
McKinsey.

Krävs det verkligen att du uppfyller alla dessa 
kriterier för att få kalla dig I-are? Stöps vi i samma 
form under fem år? Nej, för när inskolningen är 
över och I-vardagen kommer fram så visar det 
sig att det finns plats för individualiteten. Vi är 
över 500 personer med olika bakgrund och olika 
drömmar om vår framtid, däremot delar vi många 
fina stunder här på LTH som utgör en bas för att 
vi ska nå våra egna mål. Under tiden har vi en 
underbart rolig och fantastisk tid tillsammans. Vi 
stöttar varandra både under tentaperioden och 
efter sista ölen. Stoltheten i att vara en I-are 
är för mig att vi ger varandra möjlighet att 
hitta vår allas alldeles egen version av 
I-dentiteten.

"Den vinröda färgen vi alla delar 
är en del av vår I-dentitet."

I-dentiteskris
av:  J O H A N N A  W E N D E S T E N
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Life 

Quotes 

från Alumner

Engagera dig vid   SIDAN OM  i sånt som är kul, 

inte det som ser bra ut på CV:t

Affärsutvecklare, I06 #ResanÄrMålet

Det är bättre med två 3:or än en 
underkänd och en 5:a

Affärsutvecklare, I06 #consistencyiskey

B E  C O O L
S T A Y  I N
S C H O O L
Product Manager, I06 #Like4Like

Jag är jätteglad för
 min utbildning och skulle 
inte vilja byta den 

Supply Manager, I00 #innerpeace

Det enda konstanta 
i  a f f ä r s l i ve t 
är  förändr ing !
VD, I06 #VD #ingetärkonstant

BETYG SPELAR INTE SÅ 
STOR ROLL, MER HUR MAN 

ÄR SOM PERSON,
ERFARENHET OCH DRIV.

 Associate Consultant, I07 #LearningByDoing

Glöm aldrig värdesätta dig 
själv och din egen personlighet!

Konsult, I07  

Försök att läsa något annat du INTRESSERAR 
dig för UTANFÖR civilingenjörsprogrammet 

Trainee, I05 #vidgadinavyer #EnExamenÄrIngenExamen

Det här är tips från alumner 
i vår alumnrapport från 
2013, håll utkik efter nästa!
Sätt gärna upp på väggen som inspiration vid svåra stunder #lovelife

#AlumnI
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KOMM
UNIKÉ 
FRÅN 

SENIORS
KOLLE
GIET

av:  S E N I O R S

Vi tänker inte krångla till det utan säger som alla 
förväntar sig att det var bättre förr. Det var bättre 
förr när phaddergruppen som haft flera krismöten 
med Phøset p.g.a phaddrarnas extrema fyllenivå 
ändå får utmärkelsen “Årets phaddergrupp”. 
Gruppen stoltserade självfallet även med 
nollefridsbrott. När sektionen ägde och förvaltade 
en tio meter lång ölbong. När sektionskortet fick 
spärras efter en “liten shopping spree” i London. 
När Sexy Carwash var en reell ingrediens i 
nollesöndagskonceptet. När det tog I-sektionen 
en phaddergrupp (se det som en tidsenhet) att ta 
sönder bilen. När tysklandssprit “kan ha” köpts för 
sektionens pengar. När ordförandeklubban oftare 
användes för att sabrera vin än att klubba beslut på 
möten. När sittande sexmästare under nollningen 
tycker att just sabrering medelst ordförandeklubban 
är ett rimligt sätt att förföra en nolla och bjuder 
med hen till styr. När samme sexmästare lyckas 
sabrera flaskan, men framförallt sin egen hand (det 
diskuteras fortfarande om det var mest rödvin eller 
blod på golvet, uppgifterna går isär). När kassör 
och sexmästare bildade en ohelig allians för att lösa 
“vissa bokföringsmässiga utmaningar”, utan att 
informera övriga styrelsen. När styrelsen betalade 
tusentals kronor till brandkåren efter en “liten 
incident” med en rökmaskin i styrelserummet. När 
en styrelseledamot tillika phadder lär sina nollor 
en viss kroppslig gissningslek (för att uttrycka det 
diplomatiskt). När det arrangerades slutna event för 
enbart utvalda inbjudna sektionsmedlemmar. När 
sektionen i panik tog fram en ny sångbok för att 
få bort “vissa” låtar och kunna flyga under radarn 
i Sångboksdebatten (se Helldén et al., Lundagård 
2013). När kassören kunde rättfärdiga kontanta 
utbetalningar till godtyckliga sektionsmedlemmar 
med anteckning på post it-lapp. När revisorerna 
var coola med detta. Det var fan till och med 
bättre när vi bar fotbollströjor istället för overaller. 
När ambulanspersonalens kvarglömda utrustning 
behandlades som en trofé för sektionen istället för 
att återbördas. När en sektionsmedlem däckar och är 
okontaktbar på en fest och sexmästaren låter honom 
ligga kvar med motiveringen “jaha, det är Nils*”.

Självklart finns det även saker som är lika bra och i vissa 
extrema undantagsfall (den intresserade läsaren hänvisas 
till FMS155 Statistisk modellering av extremvärden, 
7,5 hp) till och med bättre, så för att balansera bilden 
något ger vi er ett sådant motexempel. En av få saker som 
inte har försämrats varje år är vår stolta sektionsmaskot 
myrsloken, den åldras med värdighet och blir tvärtom 
bättre för varje år som går!

Med förhoppning om att tidsmaskinen snart är en teknisk 
realitet,

Seniorskollegiet - ditt nej i vardagen

*Nils heter egentligen någonting annat.

Som en liten övning för läsaren är en av händelserna 
som det refereras till i själva verket fabricerad, skicka din 
gissning till seniors@isek.se med en motivering och ha 
chansen att vinna valfri dryck på nästa Ipub. 

Hur man bör reagera när man ser denna bild: Kolla hur 
spexiga de är trots att de är så gamla!
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Festmästeriets

Det är icke utan stor munterhet, mången I-are kan obserfvera de facto, att ölpingis har tagit plats i 
studentens inofficiella läroplan. Det finnes ehuru stor skillnad i eljest så lika kulturers regler, hvarpå 
friktion och distraktion har kommit att ersätta berusning och kamratskap. Festmästeriet känner sig 
därför nödgade att inte längre allena bestämma vem som får inmundiga vilken rusdryck, utan äfven 
rådgifva hur. Vi vill därför, med stolthet, offentliggöra en korrekt kod för ölpingisens genomförande 
på I-sektionen. Vi gifver er: Festmästeriets husregler för öl-ping-pong.

1 § Glas med öl: Ju fler enheter öl som förtärs, desto gladare håg bör deltagaren kunna uppvisa, enligt 
statistiken såväl som erfarenheten. Den rusdryck som finner sin tillfvaro i glasen skall dessutom kunna 
uppvisa en styrka af åtminstone 4,2 volymprocent och minst trenne burkar med 33 cl öl per lag skall 
förlägga sin hemort till glasen. Tio, sex eller tre glas arrangeras med fördel i pyramidform, emedan 4 eller 2 
glas förordar en diamantform. Glasen bör vara af plastigt material för att icke uppfvisa förfvisande hårdhet 
vid studs, samt af modell större för att bjuda in till sällskap af bollar i sin barm. De skall vara placerade 
med tillräcklig täthet för att inte kunna husera en ping-pong-boll sig emellan.

2 § Turordning: För att bestämma vilket lag som äga rätt att påbörja spelandet, skall sten-sax-påse spelas. 
En spelare från varje lag skall med tre klunsar och uttalandet av de trenne orden sten-sax-påse forma sin 
hand som något av dessa ting, hvarpå en segrare koras genom att notera, vilket ting som äga företräda öfver 
det andra. Sten göhra saxens vassa egg trubbig, saxen vandaliserar påsens mjuka väfv, och påsen beröfvar 
stenen solens ljus. Lika ting leka icke bäst, varför ny omgång i sådana fall spelas. 

3 § Hållning: Utöfver en stolt kroppshållning, som naturligt hör civ.ingenjören till, skall utfvalda fixa 
punkter icke passeras. Den kastande armens armbåge skall icke passera bordskanten och den försvarande 
deltagarens händer får icke vistas innanför bordets kanter innan ping-pong-bollen etablerat fysisk kontakt 
med ett icke gasformigt objekt. Förslagsfvis hålls försvararens armar knäppta bakom ryggen på ståtligt 
preussiskt manér. Skulle ping-pong-bollen, innan den träffat något annat, träffa en försvarare innanför 
bordets kanter skall nämnda försvarare förtära en af sina öl.

4 § Ordning: Studsar bollen tillbaka till kastande lags sida har de rätt att utföra ett kast bakom ryggen 
med nämnda boll. Festmästeriet förespråkar emellertid vid tfveksamma fall god sed, att bollen lämnas 
öfver. Ett lag ska ha kastat samtliga sina bollar, och försvarande lag skall efter det ha druckit samtliga 
träffade enheter, innan turen går öfver.

5 § Organisering: En gång per spel är det tillåtet att kräfva af motståndaren att omorganisera glasen i 
enlighet med 1 §.

HUSREGLER FÖR 
ÖL-PING-PONG

HETSI

CV
Personligt brev

Tidigare sektionsevenemang
Arbetslivserfarenheter

Grundskole- och gymnasiebetyg
Födelseattest

Utdrag från brottsregistret
Blodgrupp

Samtliga vaccinationer
Kvitton

Karma på Jodel
Fingelavtryck
OS-medaljer

Hårstrån
Adelstitel
Examen

MENSA-resultat
Diplomatpass

D-körkort
Flygcertifikat

HAR DU FÖR LITE ATT GÖRA 
MELLAN STUDIER, JOBB OCH 

ENGAGEMANG?
Maila HETSI@isek.se för chans till intervju!

Bifoga:

Sista ansökningsdag: Igår
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Myterna kring den där bunkern nere i 
M-husets mörkaste vrår är många. Vad 
dolde sig egentligen där under nollningen? 
För första gången har dess invånare valt att 
glänta på dörren till en värld full av halvätna 
matlådor, meloner och bananflugor. Bunkern 
fungerar, som vissa av er kanske vet, som 
hemvist för både M-Phøs och I-Phøs under 
nollningen. Detta betyder att det är dessa två 
grupper som gemensamt inreder bunkern när 
det blir dags att flytta in i slutet av augusti. 
I-type har träffat I-Phøs för att ta reda på 
mer om hur tankarna gick när detta gamla 
skyddsrum gjordes om. 

På frågan om varför det står ett gigantiskt 
pingisbord mitt i rummet och tar upp allt 
vad öppen planlösning heter är det Jonatan 
som tar till orda: ”Alltså det där bordet har 
ju även fungerat som arbetsstation för att 
göra mackor, sittningsbord och sovplats. Det 
är essentiellt för känslan av rummet. Den 
positiva energin av hela sfären som är vårt 
hem utgår från bordet och dess placering”. 
Ingrid fyller i: ”Det är astungt så vi orkade 
inte flytta på det”. Tack Ingrid. Jonatan ser 
missnöjd ut över att Ingrid har slagit ner på 
hans drömmar och går bort till soppåsen för 
att se om någon har lämnat något ätbart i 
den.

Vi väljer att följa temat mat och är lite nyfikna 
på hur de överlever i denna ogästvänliga miljö 
så långt från förnödenheter. Mattias tar till 
orden med ett vilt uttryck i sina ögon: ”Vi är 
ju sanna äventyrare så vi överlever endast på 
kraften från våra äventyr. Ibland kompletterar 
vi med punsch eller en nyfångad rosa delfin”. 
En blond M-are med en odör av punsch och 

svettiga underkläder skriker från andra sidan 
rummet ”DOLPHIN TIME” och springer 
vansinnigt i cirklar. Ingrid får återigen fylla 
i: ”Vissa av oss kommer inte ut så mycket 
längre. Vad Mattias menade var att vi mest 
äter saker som blir över efter eventen eller 
matlådor”. Mattias går och hämtar sin stav 
och börjar synligen slåss mot något som bara 
han kan se. ”Jag är Nándor och du kan inte 
besegra mig” ekar hans rop genom bunkern.
Vi frågar Ingrid om det är vanligt att hennes 
två kollegor beter sig på det viset. Hon 
rycker på axlarna och säger att hon inte 
riktigt tänker på det längre. ”Det är ju mest 
när det kommer folk som man inser att det 
inte är normalt att ha Ciscos dundervin 
stående med 40 måltidsersättningar bredvid 
fyra sidenmamtlar och en sönderhackad 
vattenmelon. För oss är ju det här en livsstil, 
ungefär som att vissa människor är amish. Vi 
vill gärna att folk respekterar det”. Vi ber om 
ursäkt för våra genomträngande frågor och 
beger oss iväg till Kämnärs lummiga marker 
för att möta det tillbakadragna phøset.

När Erik öppnar dörren slår doften av 
nybakta bullar och te oss i ansiktet samtidigt 
som vi får en varm kram. Phøsets egen 
Ernst Kirchsteiger har gjort det igen. Det är 
verkligen inte underligt att Erik genomgående 
utses till det mysigaste phøset.

OBS: detta reportage speglar endast Eriks 
personliga upplevelser. Det är inte säkert att 
någon annan i Phøset står bakom något av det 
här. Det är inte ens säkert att det här är sant.

Phøset
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I-bandet

När man ser I-bandet idag är det svårt att förstå att det bara var 4 år sedan de bildades, och det råder 
numera inga tvivel om att de är I-sektionens allra främsta coverband. Detta gjordes extra tydligt genom 
en oförglömlig spelning på årets Skidfest, även om man av Jägermeisternivån att döma kan misstänka 
att många i publiken hann glömma spelningen innan den ens hade startat. Många märkte inte ens att 
skidfestslistan ersattes av livemusik, och i jämförelsen med Spotify kan man definitivt argumentera 
för att dess reklamavbrott kan vara mer intressant än bandets mellansnack. I en intervju kommenterar 
bandet att förslag på saker att säga mellan låtar tacksamt tas emot på band@isek.se. Efter att publiken 
halvvägs genom inledande Dreaming of You insåg att I-Bandet äntrat scenen kunde den riktiga festen 
börja. En fest i form av en spelning på 20 låtar med en oemotståndlig blandning av gammalt, nytt, och 
oklart, både i form av bandmedlemmar och låtval.

Efter en fartfylld inledning sänktes tempot något och lämnade plats för några lugnare låtar och 
obligatorisk skånsk rap innan spelningen åter lyfte i den avslutande halvan (bäst beskrivet av den 
besökande miljöförvaltningen som liknade ljudnivån vid “...ett mindre jetplan”). Publiken dansade 
och sjöng med som om det inte fanns någon morgondag, kravallstaket vek sig, kärlek bekräftades 
genom oklara inviter i form av diverse unisex-långkalsonger uppkastade på scenen, och det är i denna 
euforiska fylledimma som insikten om I-bandets storhet slog mig. Det må ha varit totalt stopp i baren, 
toalettkö ända till Vildanden, och ett längre avstånd till min oöppnade mattebok än vad som går att 
mäta i meter, men jag var nöjd ändå – när man får skråla med i Shoreline så kan alla livets mödor vänta 
ytterligare någon dag.

Jag var för ofödd för att uppleva Hendrix på Woodstock 69, för ung för att uppleva Queen på 
Wembley 1986, och för bakfull för att uppleva Hellström på Ullevi 2014, men efter denna kväll har jag 
åtminstone en konsert som jag med stolthet kommer kunna berätta för mina kommande barnbarn om, 
och jag räknar redan nu dagarna tills nästa Skidfest. Tack för allt, och vi ses igen nästa år!

Disclaimer: Info tar inget ansvar för varken objektivitet eller nykterhet hos recensenten.

RECENSENT: OK ÄND

BET YG:
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Efter att I-sektionens medlemmar röstat bland en mängd olika 
lärare som undervisar I-are i olika kurser stod det klart. Sandra 
Nilsson, som undervisat I-13 i Programmeringsteknik, var 
vinnare av titeln Årets lärare 2014/2015. Stort grattis, 
Sandra!

SRI mötte upp Sandra för en intervju.

Hur känns det att vara I-sektionens mest 
omtyckta lärare?

Extremt bra och motiverande!

Vad tycker du är det roligaste med att 
undervisa i Programmeringsteknik?

Att se när poletten trillar ner. Det är alltid roligt 
att fundera på vad jag kan göra ytterligare för att 
den ska trilla ner för alla. Så det är nog det, att det 
är så stor aha-upplevelse när det väl funkar!

Vad var det inom Programmeringsteknik som gjorde 
att du fastnade för ämnet och senare började undervisa i 
det?

När jag kom hit till LTH så kunde jag inte programmera. Poletten trillade ner och då ville jag ju inte 
läsa Elektro längre utan bara programmera! Så då bytte jag till Data. Att jag ville bli lärare insåg jag när 
jag jobbade som mjukvaruutvecklare och kände att jag ville ha mer mänsklig kontakt. Jag har nog alltid 
varit lärartypen även om jag inte riktigt fattade det först.

Vad har studenterna som ännu inte läst kursen att se fram emot?

De kan se fram emot att lära 
sig ett nytt sätt att tänka och 
en känsla av att man faktiskt 
kan producera något själv. Jag 
vill att man ska känna sig lite 
som en uppfinnare, för det är 
faktiskt det man kan vara när 
man vet hur allt hänger ihop!

Årets lärare
Sandra Nilsson

5 snabba med Sandra
snaps eller punsch
dans eller sång
morgonmänniska eller kvällsmänniska
if-sats eller while-loop (lååång betänketid...)
isbjörn eller myrslok (“Jag har så sjuuukt mycket 
    myror hemma på altanen!”)

Vi i SRI är åtta goa och glada prickar som aktivt jobbar för att förbättra utbildningen här på I. Detta 
sker bland annat genom sammanställning av CEQ-er och LP-enkäter där just DU kan uttrycka 
dina åsikter i kurserna. Åsikterna förmedlar vi under möten med föreläsarna, institutionerna, 
utbildningsnämnden och programledningen. Därigenom kan vi göra skillnad och säkerställa god 
kvalité på vår utbildning.

Vilka är då dessa åtta glada prickar tänker ni. Jo, förutom att vara med i SRI älskar…

SRI presenterar sig
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Elin Söderberg, I-13

...att leva farligt och bestiga 
aktiva vulkaner

Emma Ericsson, I-15

...att dra till Singapore 
över en weekend, så ofta 
som möjligt

Frida Schedin, I-13

...att bli räddad av sexiga 
poolvakter när hon 
snubblar i vattnet

Markus Carlsson, I-15

...att bli full och dricker 
därför energidryck endast 
med vodka

Björn Söderström, I-13  

...carpa natten och spela 
gitarr med uteliggare i Los 
Angeles

Linda Abrahamsson, I-13 

...att dansa loss och slå ut 
tänder, främst på Lophtet

Charlein Simonsson, I-14

...att krocka lite lätt med 
bilar på parkeringar

Elin Hultin, I-13

...att ha sönder sina 
mobiltelefoner, gärna få 
dem påkörda av Charlein
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innovation

De senaste veckorna har Innovations medlemmar pratat oavbrutet om så kallade FuckUp Nights, men 
vad är egentligen en FuckUp Night? Dags för en tur till Ideon för att reda ut detta mytomspunna 
begrepp. Väl på plats hittar man Innovations medlemmar som i fullt sjå försöker smälta in bland 
Ideons entreprenörer; utmärglade tech-fantaster som inte duschat sedan CSN-tiden och numera får 
sin huvudsakliga energi från Red Bull och kaffe. Frågan alla ställer sig är såklart; Innovation, vad är 
egentligen FuckUp Nights?

Marcus, I-15 - En kväll där man blir fuucked up asså. Som på vårt senaste middagsmöte. Jag vaknade 
här på Ideon med ett kontrakt där jag lovat att investera två miljoner kronor i ett företag som vill göra 
bränslecellsdrivna pennvässare för hundar. Det var fucked up.

Erik, I-15 - Som Netflix and chill typ. Vi pratade mycket på vår visionskväll, jag och Charlotte, om att 
ha en liten FuckUp Night. Det blev bara Netflix men inget chill.

Charlotte, I-15 - Igår var fucked up. Jag och Erik skulle se Netflix och chilla. Plötsligt lägger han 
handen på mitt ben och säger “let’s dip the pen in company ink”. Hur fucked?

Filip, I-15 - FuckUp Nights är kvällar då jag, Oliver Flink, Svante Nyman och Timbuktu samlas och 
rappar på skånska. Man säger ganska mycket “fuck up” och andra coola kontinentala uttryck som 
norrlänningar från Småland och uppåt inte förstår sig på.

Pontus, I-12 - Per definition är ju en FuckUp Night när man...

Frågestunden avbryts abrupt av att “Head of Innovation at the Guild of Industrial Engineering and 
Management”, som hon kallar sig på LinkedIn, stormar in. Zoë, som alla andra kallar henne, berättar 
att FuckUp Nights varken har med bränslecellsdrivna kontorsattiraljer eller netflixsex att göra. En 
FuckUp Night är enligt Zoë en kväll där entreprenörer samlas för att i öppet forum dela med sig 
av sina misslyckanden. Detta är något vi i Innovation tror är ett mycket effektivt verktyg för att 
avdramatisera bilden av egenföretagande som något läskigt och farligt. FuckUp Nights anordnas av 
en organisation utan koppling till I-sektionen. Konceptet finns i 64 städer i 25 länder och Innovation 
åker numera till de som anordnas i Malmö. De ser gärna att fler I-are hänger på! Håll ögonen öppna så 
kommer vi utannonsera nästa gång en FuckUp Night anordnas.

Vad är en 
Fuck Up Night?

av:  I N N O V A T I O N

 Fuck Up
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Steg	  1.	  Öppna	  mejlet	  och	  klicka	  på	  länken	  
	  
Steg	  2.	  Läs,	  reflektera	  och	  svara.	  För	  att	  på	  bästa	  sätt	  hjälpa	  
nästa	  generations	  I-‐are	  (eller	  dig	  själv	  om	  det	  inte	  gick	  så	  bra	  
på	  tentan)	  skriv	  en	  konstruktiv	  kommentar.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Steg	  3.	  Du	  är	  färdig	  och	  mejlspammen	  ett	  minne	  blott!	  
	  
	  
Och	  inte	  är	  det	  nog	  med	  att	  du	  gör	  en	  
bra	  grej!	  Om	  du	  fyller	  i	  dina	  CEQ	  
efter	  jul	  så	  är	  du	  med	  i	  utlottningen	  
av	  en	  iPad	  Mini	  
	  
	  

Undrar	  du	  fortfarande	  varför	  LTH	  spammar	  dig	  efter	  varje	  läsperiod?	  Vill	  du	  att	  det	  ska	  sluta?	  

SRI	  presenterar	  

CEQ-‐Handboken	  

-‐	  Din	  guide	  till	  en	  spamfri	  läsperiod	  

	  

“Föreläsaren	  är	  jättedålig,	  hen	  
babblar	  på	  i	  all	  oändlighet	  om	  
tråkiga	  grejer.	  Jag	  fattar	  ingenting.	  
Tentan	  var	  sjukt	  svår!”	  

	  

“Föreläsningarna	  hade	  varit	  mer	  
givande	  om	  studenterna	  gavs	  utrymme	  
att	  diskutera.	  Det	  hade	  varit	  grymt	  med	  
mer	  studiedokument	  inför	  tentan.”	  
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Detta gäller 100%  av tiden, men ytterligare -effekt fås under en specifik 

tidpunkt av tiden, som inträffar

den 27-28 januari 2016.

Se till att  denna tidpunkt i din  !

INKA är sektionens arbetsmarknadsdagar som arrangeras 
årligen och består av case-tävlingen InCase, en mässdag 
och en avslutande bankett. Till  arbetsmarknadsdagarna 
kommer massor av intressanta företag hit enbart för att få 
närmare kontakt med oss studenter på I. 

-  I T Y P E  3 0  -

Så funkar det! 
med INKA-GRUPPEN

100% av alla I-are  . 

Sektionen  består till 100% av I-are.

Sektionen går på föreläsningar, 

men vissa % av sektionen går ej på alla föreläsningar . 

Få % av föreläsningar är -föreläsningar, 

men massa % av sektionens  kommer från -föreläsningar. 

Genom att gå på -föreläsningar utnyttjar vi -effekten:
 

• Sektionen får mer  och kan därmed spendera mer .

• Sveriges  växer.

• Fler företag kommer hit för -föreläsningar .

Du får mer gratis  och sparar mer  , 

vilket skapar en positiv feedback- av  så att alla kan få mer  !
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Enligt vittnen satte sig Martin på 03.47-tåget till Göteborg en vinglig septembernatt med en 
målinriktad blick. Martin ska sedan ha setts till i Göteborg utanför Håkan Hellströms portuppgång, 
framförandes hela Håkans repertoar. Reaktionen lät inte vänta på sig, fem minuter in i den annars 
fyra minuter långa Känn ingen sorg för mig Göteborg 
kommer belöningen - en rejäl utskällning från damen på 
tredje våningen i huset mitt emot. Att Håkan inte kom 
ut och försvarade sin adept såg Martin som ett svek utan 
dess like. Att Håkan var ute på turné när sveket skedde 
ser Martin inte som en ursäkt.

Om man någon gång promenerar runt på campus LTH och hör ljudet av läder så vet man att Mathias 
är i närheten. Det beror på ett par lädertights, som Herr Sundén tagit på sig av okänd anledning, 

varit mer än svåra att ta av. Problemet 
låg i att Herr Sundén funnit sitt kall som 
leatherdaddy vilket innebär att han förbjudit 
sig själv att avlägsna sig från det himmelrike 
vi vanliga dödliga kallar lädertights.

Vad händer när man krossar en pepparkaka i tre 
delar? Man får tur för livet. Givetvis tror man då att 
detsamma gäller när en knäskål går i åtta delar, men 
enligt förstahandskällan Anna Lager så är det ej helt 
sanningsenligt.

I en tid av ständig förändring och krav på att alltid 
vara först med det senaste beslöt sig 
Rebessa för att uppdatera sin image. 
Genom att likt valfri 14-åring med 
coolhetskomplex ändra sitt namn var 
Rebessa övertygad om att detta skulle 
vara vägen till evig lycka. När responsen 
uteblev var hon dock inte lika övertygad och försökte allt mer börja gå tillbaka till sitt gamla namn - 
men det var för sent, namnet var redan hugget i sten.

Annas åttadelade knäskålar 
ger fortfarande ingen tur.

Rebessa är inte helt nöjd över 
sitt nya namn.

Hanna har fortfarande inte landat efter fallet i bastun.

Vad är det som faller och faller men aldrig når marken? 

Hanna Bondesson i en bastu!

Martin har börjat bojkotta 

Håkan Hellström.

Mathias har ännu inte tagit av 
sig lädertightsen.

Nollningen är över, men ryktesspridningen har 
bara börjat. Vi tänkte delge några av de saftigaste 
ryktena och försöka ge en överblick i kaoset.

Att det finns ett sjöodjur i Storsjön i Jämtland och att det finns fisk 
i sjøn Sjøn är två saker som är direkt kopplade till John Scherrer. 
Fisken i sjøn Sjøn kan enbart ses när herr Scherrer befinner sig i 
Lund och sjöodjuret skådas enbart när herr Scherrer är i Jämtland. 
Detta gör oss övertygade om 
att han inte bara är student på 
LTH utan även en fisk och ett 
sjöodjur. Mystiken 
tätnar...

Vi vet inte om det var tentaångesten eller Eriks allmänna förvirring 
som fick honom att en dimmig oktoberkväll lämna Netto en 
serranoskinka rikare. Det enda vi vet är att han anser att denna 
serranoskinka är det godaste han ätit. Enligt säkra källor har vi dock 
fått höra att så ej är 
fallet och att Erik 
byggt upp en fasad 
av lögner för att 
skydda sin stolthet.

-  I T Y P E  3 0  -

 
DID YOU HEAR 
ABOUT IVENT?

John Scherrer är hälften fisk, 

hälften Storsjöodjur.

Vad är grejen med Eriks 

serranoskinka?

44 45



Sen så är ju livet i Lund även mer än plugg. Många sociala sammankommenster med ädla drycker, och 
visst, man kanske gör något man ångrar dagen efter. Det är okej att råka ta den där extra shoten vid 
kvart i två trots att man har 8-föreläsning dagen efter. Eller så kanske man inte ens gick på festen för 
att man helt enkelt var för trött, och alla andra hade “askul”. Kriselikris! Nä, det där löser sig det med. 
Skaffa jobb och bli vuxen kanske också känns jobbigt. Men med hopp, mingel och en helt ok LinkedIn 
så ska nog även det gå an till slut. Pro tip: ta chansen att söka till den stora mängd företagsbesök, 
frukostmingel och dylikt  som erbjuds till oss studenter. Man har chans att få dem, även om betygskrav 
och CV i ansökan skrämmer bort många. Och även om det visade sig vara helt fel företag, så fick du 
åtminstone lite gratis mat på kuppen.  

En sak vi ändå vill få sagt är att när det krisar så får man lov att be om hjälp. Be någon kurskamrat om 
hjälp med godtycklig kurs, be någon äldre om tips inför utbyte eller be kompisen om kontanter när 
du bara måste ha den där kaffen i niopausen en torsdagsmorgon. Man kan till och med ringa hem och 
fråga hur man byter dammsugarpåse. Dessutom finns det både kuratorer på LTH och Studenthälsan 
för andra, mindre lättlösta kriser än dammsugarpåsen.

Summan av kardemumman med denna lilla krishantering är väl mest att som två nästan-halvvägs-
genom-utbildningen-wannabe-livscoacher, få skicka med er en hälsning om att det mesta i krisväg 
faktiskt brukar lösa sig ändå. Till och med denna krönika, som snickrades ihop en bakis-söndag då 
sidantalskrisen var ett faktum. 

-  I T Y P E  3 0  -

K.R.I.S.
hantering

Vi kanske inte riktigt är lika gamla som seniors. Men vi kan ändå säga en del om studentens alla kriser, 
för det är något man snabbt får lära sig om. Man kan redan innan man ens blivit uppropad på första 
dagen ställas inför sin första kris. Vem ska jag prata med? Vem ska jag sitta bredvid? Borde jag hälsa på 
alla på min rad? KRIS!

Så här i retrospektiv finns det i alla fall en sak som är sann, 
och det är att allt det sociala faktiskt löste sig med tiden 
(i alla fall för oss två). De som du vill bli kompis med, 
kommer du att bli vän med. Kanske är det inte de du tror, 
kanske inte på det sätt du tror. Kanske finner du vänskap 
någonstans med hjälp av kombinationen av bakfylla och 
kris-situation i sångarstridens dekor. Ja, för här sitter vi, två 
år senare. Fortfarande bakis, men ändå lite lugnare; och med 
en lite starkare vänskap i bagaget. 

Det finns ju dock en hel del saker i Lundalivet som lätt tar en på sängen, bland annat studierna. För 
som etta kan ju plugget stundtals kännas som att bli örfilad med en kall fisk. Kredit, debit, eh qué..? B1 
och B2, brukade inte det vara två omotiverat kramsugna bananer? Och när man inte ens kan hantera 
ironin i att det känns som att man nått sin gräns när Källén börjar snacka gränsvärden. Ork limes noll. 
Vi som är något äldre i gamet låter dock hälsa att det är okej att ha en tenta-periods-kris. Det är okej 
att kugga B2an. Igen. Det är också okej att känna att man behöver plugga mycket, även om det är en 
kurs som “alla får femma i” eller som “ingen kuggar”. 

av:  T O N E  R I I S E  Å B E R G  &  R E B E C K A  M A R K L U N D

"Man har nått sin 
gräns när Källén 

börjar snacka 
gränsvärden."
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