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Ledare.

Du håller just nu i en tidning om mystik. Det här är det trettiosjunde numret av I-type och om du 
fortsätter bläddra kommer du få läsa historien om det försvunna dollartecknet, du kommer kunna spå din 
framtid i horoskopet och du kommer kunna ta del av en undersökning av sektionens alla medlemmar. 

Horoskopet stämde skrämmande väl in på mig. Jag är född i maj och således tvilling och enligt horoskopet 
bör jag därför akta mig för matförgiftning. Tror ni då inte att det är precis vad jag drabbades av när 
jag satt hemma hos en klasskompis och arbetade med ett skolprojekt. Jag kan säga som så att det blev 
allt annat än en fräsch pluggstund och att jag kommer undvika råa, frysta, importerade hallon ett bra 
tag framöver. 

Efter min härliga magomvändning sov jag ett bra tag och hittade därefter historien om världens rikaste 
hund Trouble, en liten vit och fluffig malteser som ärvde 12 miljoner dollar av sin matte. Eftersom 
Trouble hade fått flera döds- och kidnappningshot var hon tvungen att fly under namnet Bubble när 
hon flög privatplan från New York till Florida. En rik liten hund som flyger med fejknamn, det tyckte 
iallafall jag var gulligt mystiskt.

Nu är det din tur att luta dig tillbaka och läsa ännu fler mystiska berättelser. 
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REDAKTIONENREDAKTIONEN
Om du mystiskt nog skulle förvandlas till ett djur, vilket djur skulle du då bli?

-  I T Y P E  3 7  - -  I T Y P E  3 7  -

David Svensson
En tiger lätt! Så kan man pose:a med turister 
med trekvartsbyxor hela dagarna!  
#fashion2010

Hannah Renhed
Åh jag skulle vilja vara en sköldpadda, tänk 

att glida runt i de tropiska haven lixom!!!

Anton Öreberg
Jag hade viljat va en elefant, även ifall 
jag nog hade sabbat några väggar under 
förvandlingen.

Mira Kjellin
Om jag fick bestämma helt själv skulle 

jag bli en katt, men det känns mer 
realistiskt med typ en fluga.

Erik Marforio
En papegoja, för jag gillar att härmas! 

Hade varit riktigt gött att kunna flyga.

Gustaf Lundgren
En fågel! Hade varit riktigt gött att 
kunna flyga.

Andrea Häger
En hund! Dom är snälla, glada och 
gosiga, allt vad jag vill vara!

Max Svanholm
En myrslok, för att reppa  

I-sektionen 24/7.
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-  O R D F Ö R A N D E  &  V I C E  -

Elsa Wallgren

Fredag eftermiddag. Lämnar M-huset i skitigt hår, min 
kusins gamla jeans och konsultiga hörlurar. Blev förstås inte 
klar med varken det ena eller det andra (har någon i M-huset 
någonsin tagit helg av annan anledning än att man faktiskt 
bara inte orkar mer?) men skiter i det nu. Tänker att jag ska 
lyssna på bra musik och bli på bättre humör men shufflear 
mest Mares och Lena PH. Blir på bättre humör. Går ner mot 
stan i ett Lund där det pissregnar dagen (årstiden?) till ära.

Fortsätter ner till Mårtenstorget och tar rulltrappan upp till Systembolaget. Väljer länge och väl bland sortimentet 
och slutar till sist upp med ett par öl och någon box Il Barone. Man skulle kunna tro att Il Barone är ett rödvin 
man bara köper för att det är billigast på systemet, och så är det också. Tankarna på trevlig middag ersätts med 
lägre krav och tur är det, för jag blir ändå sen. Hinner tvätta håret, hinner inte torka det. Vi äter standardrätten 
“halvsvenska tacos” (ost och tacokrydda på påse, men quornfärs och sriracha-majjo - kanske vår generations bidrag 
till Sveriges kulinariska utveckling) och diskuterar kvällens planer. Hamnar till sist på T-bar. Älskar fan T-bar.

Lördag morgon. Häpnar över insidan på mitt kylskåp. Det är inte helt tomt utan tyvärr gömmer det sig mögliga 
överraskningar i burkar, lådor och - tyvärr - i Bregottet. Tänker att jag ska handla. Tänker att jag nog skiter i 
att handla. Lägger mig på soffan och scrollar telefonen. Blir irriterad av stories på Snapchat, men mest irriterad 
blir jag på Oscar Walde som redan hunnit skriva något i Slack om styrelsearbete som jag borde ha gjort men 
glömt. Lördag morgon blir lördag kväll, men jag har ändå hunnit bränna av alla avsnitt av SVT:s nya serie Eagles.

Ljuger om mina kvällsplaner i någon gruppchatt och ligger kvar i soffan. Reser mig tillfälligt för att gå tvärsöver 
gatan och köpa en Dr Oetker Mozarella (fryspizzornas drottning). Värmer den i ugnen och ser om SKAM för 
tredje gången. Har man börjat titta på kvalitetsserier kan man liksom inte sluta.

Vaknar på söndagen. Får ett ryck och bestämmer mig för att vara tidigt i skolan. Hoppar i duschen, äter frukost 
och -- nu har klockan tyvärr hunnit bli 13.15. Går upp till skolan trots allt. Gör en halv läsvecka jag borde gjort 
för tre veckor sen och känner att det nog får räcka så. Funderar på mitt tomma kylskåp och inser att jag nog 
verkligen måste handla nu. Är jag lat om jag voi:ar hem?

MIN HELG™

Lena PH, T-Bar och SVT Play-serien Eagles 
är några av ingredienserna i fryspizze-
connoisseuren Elsa Wallgrens Lundahelg.

Min Helg är SvD Perfect Guide’s underbara koncept där man får följa med en “kändis” runt i Stockholm 
en “vanlig” helg och förundras över hur “sjukt jävla icke-jante en helg i Stockholm kan vara om man har 
fett med cash och en expartner att dumpa barnen på” (satir på Djungeltrumman.se, cirkus oktober 2017).
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Oscar Walde

Fredag eftermiddag. Med en snärt stryker jag över en till 
rad uppgifter. Det ska bli fint väder nästa vecka, så det känns 
skönt att ha jobbat undan lite redan nu. När jag konstaterat 
att mailkorgen är tom börjar helgkänslan infinna sig på riktigt.  
Tar omvägen genom Botan ner till stan och möter några gamla 
vänner på Saluhallen. Vi tar ett glas på Malmströms och minns 
gamla tider innan jag springer upp på Systemet. Jag har hört 
att Omnipollo och Mikkeller gjort ett nytt samarbete och 
som tur är lyckas jag knipa de tre sista på hyllan. 

Mina förväntningar infrias inte riktigt, ölen var något maltig, men kvällen känns fortfarande lovande. Vi är ett 
sällskap som går till Taquerian. Kan varm rekommendera deras Queso (ost och chilimayo) som känns fruktansvärt 
autentisk. Någon i gänget lyckas få igenom att vi ska gå till T-bar, men stället är helt dött. Det är en jävla tur 
att vi bor så nära Malmö… 

Lördag morgon. Häpnar över att jag mår så pass bra och bestämmer mig för att ta en spontan löprunda. Efter 
duschen märker jag att det saknas en dagordning till måndagens diskussionsmöte, och skickar ut en vänlig påmin-
nelse så att det inte faller mellan stolarna. Det är härligt när vi kan hjälpa varandra att hålla koll.

Efter en välbehövd frukost vandrar jag ner till Skissernas, för att se utställningen av Lebbeus Woods. Jag tycker 
verkligen att de lyckats fångat vikten av det spekulativa som en vital kraft i skapandet av städer. Lunds bästa 
glass finns på Annikas, och med en strut i handen låter jag de många nya intrycken sjunka in. Framåt kvällen 
kommer ett stort gäng förbi på middag, och för en gångs skull har alla tid samma kväll (utom Elsa som skulle till 
Köpenhamn med sina gymnasiekompisar). Vi håller det enkelt och beställer hem pizzor från La Cucina. Deras 
Menzogna står inte på menyn men är ett hett tips för varje italofil. Vinet och pizzan gör att vi sakta sjunker lägre 
i våra stolar, men samtalen och skratten fortsätter in på småtimmarna. 

Vaknar på söndagen. Har en del saker att fixa inför veckan, men unnar mig ändå en riktigt lugn morgon. Slår 
mig ner i foajén 13.15, precis som planerat. Här sitter den vanliga skaran, som antingen har mycket att göra 
eller inte vill vara ensamma med sin söndagsångest. Efter ett tag kommer Elsa förbi, men går snart igen. Hon 
verkar ha sån jäkla ordning. Vid 17 börjar folk droppa av och jag packar också ihop. Tänker att trappan i Tornet 
är fantastisk vardagsmotion. 

När den ständigt effektive Oscar Walde 
tar helg väntar finöl, frivillig motion och 
produktivitet i överflöd.

MIN HELG™
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-  R E D A K T Ö R E R  E M E R I T U S  -

Med tre och ett halvt års erfarenhet i INFO och många glas bordeaux i kroppen vill Chefreda-
ktörer Emeritus dela med sig av sina bästa tips för att skapa en bra tidning. Följ våra enkla råd 
och bli nästan lika bra som en infoit!

av:  HJALMAR HELD & ERIK HERBERTSSON

Ljug!
Har du intervjuat en klasskamrat i M-foajén och fått 
en trist respons? Fabricera citat! Har du testat två år 
gammal chilisås på Studiecentrum som var lika stark 
som mormors stuvade makaroner? Beskriv den som 
“en bombräd i gommen”! Ta inspiration av Seniors 
sektionsgärningar och ljug tills tungan blir blå! 

Drick vin!
Info har länge haft en rödvinskultur. Vad det innebär 
är att vi har verkat lite mer kulturella, och därför 
lite sexigare. Det har också den lyckliga följden 
att konsekvenstänkandet sjunker och modet stiger 
för att våga kalla sig själv sexig i förra meningen. 
Utnyttja samma sak som får dig att skriva till ditt 
ragg klockan tre på natten och drick vin du med! 

Blås upp ingenting
Faktiskt material är svårt att skapa, så gör det 
lätt för dig själv och undvik det genom att 
blåsa upp ingenting till material. Har Foto 
ett par bilder som skulle förtjäna en marginal 
i en dagstidning? Ge dem ett uppslag. Kanske 
ett par roliga citat som skulle ges en kolumn 
bredvid ett djuplodande reportage? Ge dem ett 

uppslag. Vill du att andra utskott och gamlingar 
ska göra ditt jobb åt dig? Ge dem ett uppslag. 

Kopiera
Det finns hur mycket material som helst och som 
tidigare är nämnt så är det svårt att skapa material. 
Undvik problemet genom att kopiera material 
som redan blivit skapat. Det finns så mycket. 
Exempelvis bjuder I-Type 31 på en utmärkt 
artikel hyllandes Anna Book. Helt ärligt, hur 
stor är sannolikheten att ettan som hämtar ut 
en I-Type även har läst I-Type 31 vilken kom 
ut för tre år sedan? Tre år är en evighet i Lund. 

Stötta
Ibland finns det potentiella artiklar som bara skriker 
efter att skrivas. Rätt person finns på rätt plats vid 
rätt tillfälle. Med lite stöd skulle en högkvalitativ 
artikel kunna skrivas. Men i många fall behöver 
denna person lite uppmuntran, inspiration och 
alkohol för att skriva denna artikel. Vilket man 
som ansvarig såklart bör ge. Detta är tyvärr något 
som kräver faktiskt arbete och rekommenderas 
därför enbart som sista utväg.

Så nu är du full, på syndigt humör och är sugen på att skriva en hyllningskrönika till Anna Book. Ta vara 
på att Infoordförande är ansvarig utgivare, och chansen är hög att den inte ens läst vad den skickar ut.  
Go wild – det finns inga konsekvenser (för dig)! 

(Och skicka ett mail till redaktor@isek.se för att vara med i I-type 38)
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MYSTISKA 

SKÅNE
av:  HANNAH RENHED

Skånsk ordlistaAsa – släpa någotBlannevann – groggvirkeBugaspänd – proppmättHialös – otåligHotta – kastaJiddor – bråkKlöka – vara nära att kräkasKär – söt
Lillejulafton – julfirande dagen före julafton
Mög – smuts/skitPjätt – leken som andra kallar för kull

Rama – skjutsa någon på cykelns pakethållare
Rullebör – skottkärraRälig – äckligSkallebank – huvudvärk Spåga – sticka eller träflisaÅlahue – idiot

Så fort jag öppnar munnen brukar jag få höra: ”Ah men du är ju från Skåne!”. Näeeee men deee 
saaajjjeeer du ente!!! Låt maj himta rullebören och litta spettekauga och pantollagröd.

Skämt åsido, men att skånskan är ett mysterium för resten av Sveriges befolkning fick jag bekräftat när 
min kompis från Göteborg nyligen avslöjade att hon knappt hade förstått mig under nollningens första 
veckor. Så hur skånsk är jag egentligen? Tja, jag försökte en gång beställa en ”Coåkka” i Stockholm när 
jag var liten, men de hade bara ”Cola”, älskar Hipp Hipp och hade självfallet en spettekaka till efterrätt 
på min student. 

Så för att göra livet lite lättare för resten av  
Sveriges befolkning att förstå de där mystiska  
skåningarna kommer här några skånska ord  
som kan vara till hjälp i vardagen:

 

Vill du veta mer om Skåne eller få höra lite skånska så sätt fälleben för mig i foajén (eller gör helst inte 
det). Puss PO ER!!
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-  I V E N T  -

Ivent    rendspanar 
Elsc        trar

Voi

• Snabbhet (5/5)
DJÄVULEN vad snabb! Här tåras det sannolikt i ögonen 
då man cruisar ner för Tornavägen. Glöm inte knäskydd 
och Hövding!

• Terräng (4/5)
Lika borta som skatteåterbäringen efter valborg men du 
tar dig i alla fall ur skogen du hittar den i.

• Utseende (4/5)
Ferrariröd, wow! Ivent hade dock velat se fartränder och 
spoiler för en fulländad look.

• Bekvämlighet (5/5)
Som att sitta i en hammock. 

• Pris (4/5) 
Snäll mot plånboken!

En riktig vildhäst för den oerfarne ryttaren. Men likt David Hasselhoff 
på en solig strand ger Voi dig känslan av att glida genom Lund i slow-
motion. Känslan är obeskrivlig när man cruisar förbi cykeltöntarna.

“Med Voi slipper jag äntligen flygskammen”
– Anna Hassler, boende i Linero om Voi.
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Tier
• Terräng (5/5)

Ingen terräng är för tuff för denna 
pansarvagn till elscooter. Grus, gräs, 
kullerstens-puckelpisten i centrum, 
you name it. 

• Pris (3/5)
Samma pris som Voi, billigt men 
känns gjort.

• Snabbhet (3/5)
Begränsat med fartvind vilket håller 
håret på plats om du brukar hårgelé. 

250 steg om dagen är det nya 10 000.  Med den nya elscooter-trenden kan den moderna Lundastudenten 
ta sig fram på ett nytt, fartfyllt sätt som får hakor att tappas. Är du trött på eviga uppförsbackar, motvind 
och punkterade däck?  TITTA HIT!  Ivents vassaste testförare har jämfört vårens tre hetaste scootermärken 
i en komparativ studie.

Lime

• Snabbhet (1/5)
Sköldpaddor, sniglar och Telenors mobilnät har mycket gemensamt med denna elscooter när det 
kommer till hastighet. 

• Terräng (1/5)
Usel på gräs! Endast den släta asfaltsmattan utanför Ekonomihögskolan tycks vara god nog åt Lime. 

• Utseende (4/5)
Limen är påfågeln bland de tre. En riktig nackbrytare. Stekarkonsultens självklara val, här snackar vi 
premiumåkning. 

• Pris (2/5)  
Det här var ingen billig historia. Då pappas sparkonto är tömt krävs crowdfunding eller trissvinst 
om du ska ha råd att Limependla till skolan. 

• Bekvämlighet (4/5)
Smooth ride. Inga problem att slänga iväg ett par mail från datorn på vägen till föreläsningen. 

Flexarens klara val. De vita detaljerna smälter stilfullt in med dina appleprodukter och Barbourjacka. Handlar 
du på Coop Mårtenstorget är det här åket för dig. 

“Äntligen en sparkcykel som matchar mina airpods” 
– Douglas Ihre om Lime

• Utseende (3/5)
Den gröna färgen gör att Tier smälter in väl i 
omgivningen, nästan för väl. Kan vara svårfunnen 
för den bedruckne studenten efter en helkväll på 
Tibban. 

• Bekvämlighet (4/5) 
Bra stötdämpning vilket underlättar för tricks. 360 
Kickflip, Pop Shuvit och Double Backflip utfördes 
med lätthet av testpanelen.

Tier är lite av en outsider i mängden, diskret, men fyller alla 
behov. Tier fungerar lika väl för den behärskade lundastudenten 
som alltid väntar på grönt såsom den adrenalinsökande Tony 
Hawken som drar med elsparken till skateparken. Tyvärr 
faller Tier pga irrelevans.

“Jag älskar Voi, min favorit är de gröna” 
– Jacob Curman om Tier

Efter en grundlig studie kan IRU (Ivent Research Unit ©) med 69 % konfidensgrad fastslå att VOI 
är det överlägsna varumärket när det kommer till elscootrar. But with a great elscooter comes 
great responsibility. Ivent uppmanar samtliga att cruisa ansvarsfullt. Scoot or Die. !

11



-  S E N I O R S  -

Goddag ungdomar! Här kommer en gammal och dryg hälsning från sektionens punschdrickande elit 
där vi vill ömsom förklara, ömsom banka in, hur allt var bättre förr. Håll hårt i damaskerna och 

plommonstopen för här kommer ett axplock av de saker vi saknar allra mest med gamla tider. 

• När ByggMax återkommande marknadsförde sitt Summer Internship i I-Type. Det är helt enkelt 
mer äkta att köra truck på ett brädupplag i Eslöv under sommarhalvåret än att använda "letarad"-
funktionen i Excel i ett öppet kontorslandskap på Konsultholmen.

• När tackresan inte begav sig till godtycklig barnvänlig scoutgård utan utgjorde en frisk T&R-resa 
med Rolfs Buss till Puttgarden.

• När Styrelsen satte jaget framför laget och kunde byta till sig GA-biljetter mot ett löfte om att hålla 
årets sittning-sittning på Göteborgs nation. Detta trots att lokalen saknade fungerande ventilation 
och inte ens bytisarna från tropikerna klarade av hela varmrätten utan att ta sig ut för frisk luft.

• När traditionen bjöd att professorn tog ett tröstjärn med de som kuggat B1:an. Det är inte svårt 
att inse att detta snarare ledde till större andel underkända än godkända, varför konceptet slutligen 
togs ur tiden.

• När bunkern tjänade ett totalförsvarssyfte. Få saker mäter sig med gemenskapen som skapades då 
man en gång per termin inventerade konserver och bytte vattnet i vattenkärlen. 

• När långhylsan fanns i nationsbarernas sortiment för en ynka Selma. Idag är man tacksam om man 
lyckas lura bytisen i baren att man har en kompis att köpa öl nr 2 till.
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• När isen tacksamt 
nog frös över Stora 
Bält.

• När slussystemet brast och en 
rökfylld bunker lät M-huset tjuta. Lyckligtvis var Styrelsen 
och Phøset skyldiga, och händelsen gick “obemärkt” förbi. 
(Förutom av Brandkåren)

Med åren börjar minnet svika även den bästa och det visar 
sig att en av dessa inte är helt sanningsenlig. Maila in 
den falska punkten till seniors@isek.se med motivering 
för chans att vinna en punschfest med Seniors under 
tackresan!

av:  ERIK HERBERTSSON
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-  A L U M N I  -

Vad jobbar I:are egentligen med? Vad innebär det att vara “managementkonsult”? 
Vad tjänar man? Dessa och många andra frågor besvaras i årets Alumnrapport. 
Testa dina kunskaper om livet efter I genom att göra quizen nedan!

1 4
2 5
3 6

1. Medellön

 a) 65 000 kr
 b) 52 000 kr
 c) 31 200 kr
 d) 48 000 kr

2. Bästa nation

 a) Smålands
 b) Västgöta
 c) Helsingkrona
 d) Lunds

3. Andel konsulter efter examen

 a) Ca 30%
 b) Ca 60%
 c) Ca 90%
 d) Fler än vi kunde räkna

4. Andel som har/haft en chefsroll

 a) 28%
 b) 19%
 c) 64%
 d) 49%

5. Andel av alumnerna som jobbar i Stockholm

 a) 20%
 b) 40%
 c) 60%
 d) 80%

6. Hur stor andel ägde aldrig en cykel i Lund

 a) 2%
 b) <1%
 c) 5%
 d) 11%

Vad kan du om livet efter I?

Tryckeriets reklam!

1 4



-  I N F O  -

VAD HÄNDE MED 
DOLLARTEC KNET?

Vi möts en sen tisdagskväll i mars under 
stjärnklar himmel vid lekplatsen i Tunaparken.

“Det är bäst så”, förklarar han, “de har ögon 
överallt.”

En timme tidigare hade han skickat koordinaterna 
via ett krypterat chattforum jag aldrig hört talas 
om tidigare. Det påminner lite om en fantasilös 
tackfest, men den här gången är det på riktigt, det 
känns i luften….

Detta brott har länge varit nära på att driva mig 
till vansinne. Sömnlösa nätter med tankar 

som snurrar i huvudet, föreläsningar där de enda 
anteckningar jag tagit handlar om ifall någon 
undviker min blick på ett märkvärdigt sätt. De 
vet att jag undersöker brottet. Mina kollegor har 
sedan länge gett upp och gått vidare till vad som 
än är veckans nya snackis. Mina vänner har slutat 
svara på mina meddelanden med mer än en trött 
tumme upp då och då efter att jag en kväll på 
Göteborgs nation samlat ihop hela gänget upp 
till rökrutan för att berätta om en ny upptäckt. 
De hade fått nog, men jag bryr mig inte. I denna 
värld där ett monument förstörs och stjäls utan att 
någon ställer några frågor, är inte vänskap längre 
mitt fokus. Det är jag mot världen, det har jag 
alltid vetat. 

av:  MAX SVANHOLM
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“Så”, jag bryter försynt tystnaden, “vad är det du 
har att berätta?” Situationen är svårhanterlig. Det 
enda jag vet om den man som nu står framför mig 
är att han är oerhört försiktig, och att han säger sig 
ha information som jag behöver. Jag känner att 
jag måste vara varsam för att inte skrämma bort 
min nyfunne bundsförvant. 

“Den här situationen är mycket större än du anar” 
säger han. Han är klädd helt i svart och döljer 
sitt ansikte med stora mörka solglasögon samt en 
skarpt nedfälld keps. Blicken lyfts aldrig speciellt 
högt från marken och jag anar att hans händer 
skakar något. Många skulle säkerligen ifrågasätta 
den person jag nu har framför mig, men efter allt 
jag har varit med om har jag inte mycket till val 

annat än att lita på honom. “Mitt arbete har hållit 
på länge och jag har kommit långt, men jag är rädd 
att det är på väg att driva mig till vansinne. Det är 
dags för någon annan att ta över nu och jag tror 
att du är rätt person.” 

Jag började med att söka information online och 
hittade fort mycket som var användbart. 

28 augusti 2018 Alexander Ekholm publicerar en 
video i “I-nofficiella bilder och citat” på Facebook 
där han klättrar upp på dollartecknet och målar det 
lila. De flesta ser ett sorglustigt definitivt avsked 
av en gammal medlem, men jag ser något mer.  

Sex sekunder in i videon, herr Ekholm lägger för 
första gången sin vikt på monumentets vänstra sida, 
och det gungar till. Rörelsen är knappt märkbar, 
men den finns där. Det finns även vittnen som 
berättar att större och större slitningar har skådats 
på dollartecknets bas sedan starten av nollningen 
2018. Vem det än var som genomförde sabotaget 
och kidnappningen har planerat genomförandet 
länge. Genom att försiktigt bryta ner basen och 

sedan efter fallet låta den ligga där ett tag innan 
bortförandet undviks misstankar. Folk kan tro 
att märkets nedbrytning skedde naturligt, och 
att försvinnandet kanske rentav var en del av en 
städningsaktion. Amatörer. 

28 januari 2019 Erik Brundin laddar upp en 
bild på det fallna monumentet med texten “Før 
i helvede?!”. Detta är onekligen danska, vilket jag 

"Du är inte ensam. Jag 
har information du kan 
behöva"
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som stockholmare inte förstår, så jag tog hjälp av 
Facebooks automatiska översättning. 

“Innan i helvete?!”. Vad menar Ikaros med detta 
kryptiska meddelande? Har han kommit fram till 
samma slutsats som jag, att detta dåd planerats 
långt innan det faktiska fallet? Det enda säkra är 
att Brundin vet något och jag försökte komma i 
kontakt med honom, men han gick inte att nås för 
en kommentar. Han hade tystats ner. Kanske visste 
han för mycket, eller ställde för många frågor. Jag 
märkte att detta är mycket större än jag först anat 
och insåg att jag måste vara försiktig med vilka jag 
delger min information med. Jag letade vidare och 
tittade igenom kommentarerna. Nicolas Munke 
Cilano skriver “Det här är en krigsförklaring” men 
får inte en enda reaktion. Sektionen verkar märkligt 
apatisk till det hemska dåd som inträffat. Kan det 
vara så att de inte inser vad som är i görningen? 

Februari 2019  Märket är plötsligt borta. Förskräckta 
miner utbyts och intensiva debatter hålls om vad 
som hänt, fram tills diskussionen byts ut emot vad 
de har för planer för helgen. De som söker efter 
misstänkta hittar tidigt att Ordförandekollegiet 
hade skiphte kvällen innan försvinnandet 
upptäcktes. Jag följde själv länge detta spår, så 
naiv jag var då. 

“Större än vad jag anar, vad menar du med det?” 
frågar jag, något ostadig på rösten. Jag känner mig 
kall ända in i märgen, både från kvällens isiga kyla 
och på grund av vad jag nyss hört. Det var alltså 
en stor konspiration, precis som jag någonstans 
vetat hela tiden. 

“Det här är allt jag vet”, börjar han och tar en 
paus för att ta ett djupt andetag, “de kallar sig för 
AntI, och är oerhört svåra att nå. Så fort jag får 
en liten ledtråd att följa är alla spår borta när jag 
närmar mig någon viktig information. De verkar 
ha medlemmar i alla sektioner på hela LTH, och 
kanske även i andra delar av universitetet.” Detta 
var sannerligen större än vad jag trodde. Frågan 
är bara hur de lyckas hålla en så stor organisation 
så hemlig. Han fortsätter berätta. 

“Jag förstår inte hur, men på något sätt lyckas de 
hålla alla medlemmar helt tysta. Den eller de som 
leder denna grupp har oerhörd kontroll på vilka 
de rekryterar. Jag lyckades få tag på en medlem för 
några veckor sedan, men efter att ha pratat i bara 
några minuter hörde han något ljud och sprang 
iväg för att aldrig höra av sig igen.” Han tar en 
paus och jag känner att en viktig fråga måste ställas,

“Men om de är en så mäktig organisation, vad gör 
de för något? Förutom att förstöra vårt monument 
då.” Han nickar långsamt och instämmande innan 
han tar till orda, 

“Det här har jag också funderat på länge. 
Förmodligen är det så att varenda rykte som 
spridits och varenda ond gärning som skett mot en 
I:are under de senaste månaderna har kommit från 
denna grupp. Förutom detta har jag bara en idé.”

En dag när jag satt i M-foajén och som vanligt 
 förgäves försökte övertyga mina vänner om att 

något var på gång kände jag en liten knackning 
på axeln. Jag vände mig hastigt om för att se vem 
det var men jag såg ingen som verkade söka min 
uppmärksamhet. Klockan var 12.00 och det 
var stökigt med folk som precis kommit ut från 
föreläsning eller bara var på väg att ta sin lunchrast. 
När jag vände mig tillbaka låg det en ihopvikt 
lapp på bordet. 

“Vem lade den här här? Var det någon av er?” 
frågade jag och tittade förvirrat runt omkring mig. 
Mina vänner skakade tröttsamt på huvudena och 
återgick sedan till de vanliga lunchdiskussionerna 
om det ena och det andra. Jag vek försiktigt upp 
lappen och läste texten i den obehagligt prydliga 
handstilen:

“Du är inte ensam. Jag har information du kan 
behöva. Håll ögonen öppna. Jag kontaktar dig 
snart.” Senare på kvällen kom meddelandet med 
koordinaterna och utsatt tid.

“Jag tror att de planerar något stort.” Han säger det 
med en sådan säkerhet att jag inte kan göra annat 
än att tro på honom. Mitt hjärta sjunker som en 
sten, samtidigt som jag kan känna det börja slå 
snabbare. Jag hade hoppats att attackerna mot 
vår sektion skulle sluta där, ändå känner jag mig 
exalterad över att kunna vara den som stoppar 
ett så stort hot. Jag kan bli den som räddar hela 
sektionen från ännu mer förnedring. 

“Har du något speciellt i åtanke?” frågar jag 
och försöker så gott som möjligt att dölja min 
entusiasm. 

“Tyvärr inte, det är här ditt arbete får ta vid. Jag 
har däremot ett tips på en strategi; infiltrera dem.” 

“Du menar att jag ska försöka gå med i deras 
grupp?”

“Precis. Min rekommendation är att börja leta 
runt på F-sektionen. Försök baktala I-sektionen 
så mycket som möjligt och lyssna efter alla spår. 
Till slut kanske du hittar en väg in. Nu måste jag 
lämna dig. Sektionens framtid är i dina händer, 
lycka till.” Han vänder sig smidigt om och börjar 
gå innan jag hinner ställa några fler frågor. 

Det har nu gått snart två månader sedan mitt 
möte med min mystiske informatör och 

jag har gjort allt jag kunnat. Endast två dagar 
efter mötet, på Pi-dagen den 14 mars, återfinns 
monumentet helt öppet, slängd i en buske. Jag har 
spekulerat så länge kring betydelsen av detta, varför 
ville de att vi skulle hitta den igen? Användes den 
bara till något okänt ändamål för att sedan slängas 
bort? Var allt bara för att håna oss? Finns det någon 
betydelse i att den återfanns just på Pi-dagen? 

Jag följde tipset om ett infiltrationsförsök och 
spenderade obehagligt mycket tid med F:are under 
några veckor. Allt gick bra och jag började känna 
mig mycket nära resultat, fram tills någon satte 
på “Millenium 2” av Markoolio på en förfest och 
jag råkade sjunga “Åh, I ouverall på” innan jag 
hann hejda mig. Jag kände blickarna som nålar. 
Efter det var ingenting detsamma igen, alkohol är 

sannerligen Djävulens påfund. 

Jag sitter nu i min lägenhet med gardinerna 
fördragna, hemlevererade pizzakartonger 

blandade med tomma läskflaskor överallt. Jag har 
inte varit utomhus på över en vecka, och förutom 
F:arna, som knappt räknas, och pizzabudet som 
nu börjat kalla mig vid förnamn har jag inte träffat 
en annan människa på flera veckor. Jag ligger mer 
efter i skolan än vad jag någonsin gjort innan, men 
jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte om någonting 
längre. De senaste veckorna har samma tankar 
snurrat runt och runt i huvudet. Detaljer som 
spelas upp framför mina ögon och frågor om 
huruvida jag kan ha missat någon detalj, ifall det 
var något någon F:are sa som kan ha betytt något, 
men jag hittar ingenting. Dagarna och nätterna går 
ihop i varandra i ett tillstånd mitt emellan vakenhet 
och sömn. Mina krafter och min motivation börjar 
ta slut, och jag står bara stilla och stampar. Därför 
skriver jag nu detta, som en sista kraftansträngning. 
Kanske kan någon annan ta över efter mig, men 
framförallt gör jag detta för att varna er. Håll 
ögonen öppna. Vad de är kapabla till vet ingen, 
så ta hand om varandra. Var försiktig med vilka 
du litar på. De planerar något, den saken är säker. 

"Alkohol är sannerligen 
Djävulens påfund"
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Vi människor agerar sällan rationellt. Alltför 
ofta agerar vi kortsiktigt och i ren och skär 

affekt. Detta gör nationalekonomernas liv svåra, 
och kanske våra liv sämre. Hur skulle vi bete oss 
om vi istället vände på steken och applicerade 
förenklingarna av våra beslutsprocesser på våra 
beslutsprocesser? Låt mig berätta för er hur ni ska 
disponera era liv för en maxad nytta och totalt 
välmående.

En vedertagen och lättapplicerad teori är den om 
ökande marginalkostnad. Detta koncept kan 

sammanfattas med att du värderar den sista biten i 
godispåsen högre än den första, trots att det är två 
precis likadana bitar godis. Konceptet går givetvis 
att applicera på mer än din godiskonsumtion, 
det går att applicera på hela din tidsdisponering.  
 
 
 
 
 
 
 
Med ett begränsat antal timmar på dygnet bör 
du prioritera dina sista lediga timmar högre än 
de första och nogsammare betänka om ett tredje 
engagemang verkligen är rimligt eller om du bara 
tyckte det lät kul i stunden. Det kommer nämligen 
stå dig dyrare än ditt första engagemang. Likadant 
bör du tänka om utgångar, netflixmaraton och 
annat som äter upp din tid. 

Den förstnämnda teorin har en kär släkting 
vid namnet avtagande marginalnytta. Den 

avtagande marginalnyttan säger kort att den 

av HJALMAR J. HELD

ETT RATIONELLT LIV

åttonde burken Slots du dricker inte ger dig samma 
nytta som den förstknäckta. Även detta koncept 
kan lyftas upp i större sammanhang. Om den 
marginella nyttan av saker är som störst i rimliga 
doser bör du prioritera att göra fler saker istället 
för mycket av ett fåtal saker. Exempelvis kan du 
spendera mer tid med din familj, ta en löptur eller 
läsa en bok istället för att gå på månadens åttonde 
sittning. Nyttan du får ut av att göra något nytt lär 
vara större än den du får från ytterligare en sittning.

Ytterligare en irrationell fälla är vanföreställningen 
om spenderade pengar. Denna vanföreställning 

tenderar att få utlopp i att människor fortsätter 
investera i något enbart för att de tidigare gjort 
det och därmed känner sig förbundna till denna 
sak. I vardagen kan detta motsvaras i att du lägger 
tid på hobbys du inte längre får något nöje av, 
spenderar tid med vänner du egentligen växt från 
eller hänger kvar i en död relation enbart för att 
du känner dig investerad i den. Vad känner du 
dig irrationellt bunden till? Oavsett hur länge du 
hänger dig kvar vid något så får du inte tillbaka 
dessa timmarna, kanske det är bättre att börja 
spendera dem någon annanstans?

Så vad kan du faktiskt ta med dig av    
detta mikroekonomiska raljerande? Jo, 

sammanfattningsvis. Ta vara på din tid, du har 
inte oändligt av den och varje sak du planerar in 
kommer kräva mer än den föregående. Och, när 
du ändå planerar så planera varierat. Du får ut 
mer av att sprida din tid på olika aktiviteter än 
att lägga alla ägg i en korg. Ifrågasätt sedan vad 
du gör med din tid, finns det kanske något bättre 
sätt att spendera den?

"en irrationell fälla är 
vanföreställningen om 
spenderade pengar"
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Välkomna till NerdI, det är vi som är det senaste 
initiativet på sektionen. Vi är en projektgrupp 
bestående av 3 F och 2 O, en kåk (hahahah va 
torrt) så att säga:
Fanny Holmqvist, Fredrik Elsnitz, Felix Persson, 
Oskar Ahlborg & Osvald Svenaeus

NerdI är I-sektionens mångfacetterade Math-
Society, med orientering mot gemensam 
nötknäckning, med och av alla nötter som finns 
där ute. Att lösa gåtor tillsammans är kul och 
främjar det logiska resonemanget. Ytterligare en 
fördel med att ha gemensam problemlösning är att 
det är socialt och approachen blir mer avslappnad 
jämfört med att plugga vanlig matte. Genom att 
närvara lär du dig angripa problem på smarta sätt, 
där diskussion och logiska resonemang gör dig 
klipsk och överbetygsfrågorna överkomliga. Med 
våra träffar i bagaget blir din resa till framgång 
mycket spännande.

 
Ja du, bra fråga! Den största delen av NerdI:s träffar 
består av olika presenterade problem där olika 
grupper arbetar mot optimala lösningar. Problemen 
i sig förutsätter aldrig att du kan kursmaterialet 
utan endast att du har gymnasiematten i bagaget. 

"Vad gör NerdI?"

Gillar du Riddles och  
smarta lösningar?  
Då hälsar NerdI att  
du har kommit  
helt rätt.

I sann NerdI-anda kommer på nästa uppslag 
fem kluringar! Fundera och njut så presenterar 
vi snart lösningarna på en NerdI-träff nära dig ;) 

Det handlar alltså till hundra procent om 
problemlösning. Uppgifterna vi diskuterar på våra 
träffar kommer från allt från ryska professorer till 
fjantiga youtubekanaler.

Därutöver arrangerar NerdI studiekvällar under 
tentaperioderna så att man aldrig behöver slippa 
sina klasskamrater alltför länge.

25
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Felix forna bambabusing 

Felix heter en liten gosse som precis har börjat mellanstadiet på småskolan i Kungsbacka. Den här gråmulna 
höstdagen ska gå till historien som en av de ljusaste i fjärdeklassarens liv. Dagen är nämligen känd som 
GAIS-dagen då halva klassen är klädda i grönt och halva klassen i svart. När han hängt av sig regnjackan 
ute i kapphallen och äntrat klassrummet ser han till sin stora förvåning att han idag har en vikarie. Tydligen 
är inte detta vilken vikarie som helst, utan den mycket omtyckta och samtidigt lätt kufiska (ett ord som 
Felix har lärt sig i efterhand sannolikt) Paul (låt oss kalla honom så).

Dags för lunch. I bambakön hamnar Felix framför Paul och genast börjar de två samtala om livets alla 
förträffligheter. Felix tittar fram i kön och ser sina 15 klasskompisar som bråkar och trängs. Följande 
konversation utbryter:

“Du Felix! På hur många olika sätt kan man ordna dina klasskompisar om ni ska stå i ett GAIS-mönster?”, 
undrade Paul på bred storgöteborgska.

“Vad är ett GAIS-mönster?”, undrade Felix .

“Det är varannan grön och varannan svart, såklart”, suckade Paul.

Hjälp Felix att lösa busingen!

Fredriks feta kulturquiz

På en sann NerdI-kickoff mäts promillehalten i blodet var 30:e minut för att kunna plotta en realistisk graf 
över intaget. En annan företeelse som också förekommer i finrummet är Fredriks kulturquiz. Han spelar 
fem låtar som har en gemensam nämnare. Det skulle exempelvis kunna vara “vattensport”, “Eurovision 
Song Contest” eller “Drottning Silvia”. På förra NerdI-kickoffen spelades följande fem (mer eller mindre 
daterade) låtar:

 ~ Stone Cold - Demi Lovato

 ~ Physical - Alcazar

 ~ My Number One - Helena Paparizou

 ~ Under My Thumb - The Rolling Stones

 ~ It Never Rains in Southern California - Albert 
Hammond

Försäkra dig om att ryckas med av kulturquizen genom att 
lyssna på låtarna i Spotify. Bestäm dig för vilken som är låtarnas 
gemensamma nämnare!

Osvalds osannolikt retsamma riddle

När Osvald var sju år gammal var han tillräckligt 
mogen för att söka jobb hos Amazon... Intervjun 
gick jättebra i och med att Osvald är typ 
autodidakt. När de skulle ställa honom den sista 
frågan hade han redan tagit ut segern i förskott. 
Detta skulle visa sig vara mycket dumt då Osvald 
ställdes mot sitt livs svåraste riddle. Den gick 
såhär:

“A cable of 80 meters (m) is hanging from the top of 
two poles that are both 50 meters from the ground. 
What is the distance between the two poles, to one 
decimal place, if the center of the cable is:

20 meters from the ground?

10 meters from the ground?”

Osvald hade en miniräknare, penna och papper 
till sin hjälp. Vad skulle Osvald ha svarat på a och 
b om han hade fortsatt i rekryteringsprocessen?

Oskars otacksamt kaosartade 
kluring

Oskar älskar ord och ord älskar Oskar. 
På ett språkutbyte i Brighton skrev hans 
språklärare Mr Bright upp sex ord på tavlan:

“CAT, DOG, HAS, MAX, DIM, TAG”

Mr Bright gav en papperslapp till Oskar, en 
till kompisen Johanna och en till kompisen 
Ebba. På lappen hade han skrivit upp en av de 
tre bokstäverna i ett av orden och alla hade fått 
olika bokstäver. Utan att tala om för varandra 
vilken bokstav det stod på respektive lapp sa 
Johanna: “Mr Bright, I know the word”

Inte långt därefter kunde Ebba haka på:  
“Mr Bright, I also know the word!”

Oskar tänkte länge och noggrant. Hur kunde 
hans kompisar veta vilket ord det var av att bara 
ha sett en bokstav? Efter en stund kom även 
Oskar på det: “Mr Bright, now I also know the 
word!”.

Från vilket ord hade Mr Bright valt bokstäverna?

Fannys fenomenalt juliga julnöt

Såklart är Fanny ett fan av sommaren också, men hon anser ändå att det är något speciellt som inträffar 
när det börjar lacka mot jul. För Fannys del hade det egentligen kunnat vara jul året om. Hon tänker på 
julen så ofta att hon kände för att kvotera in några tomtenissar i denna upplaga av I-type.

I all julstress har nissarna sprungit till 7-eleven (7/11) för att snabbt införskaffa några essentiella 
engångsartiklar. De köper 4 varor varpå kassören multiplicerar deras priser med varandra och ber de 
betala produkten. Nissarna må vara stressade men de har koll på att såhär ska det inte gå till! Kassören 
rättar sig och adderar priserna istället.

ANFÄKTA OCH ANAMMA! JULEMIRAKLET ÄR HÄR! Både produkten och summan blev 7.11kr 
(711öre).

Hur många öre kostade varje vara?

NerdIs 5 kluriNgar

2 6 27
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SUDUKO
av:  SIRI SVEDBERG
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av:  ANDREA HÄGER

BINGO
”Jag kommer aldrig bli 

konsult” 
*blir konstult*

Har minst ett ärr från 
att ha ramlat med 

cykeln

Säger ”Malmö nejsh 
party stejsh” icke-

ironiskt
Blivit barstoppad

Orkar följa med 
ett hemsläp till 

Kämnärs, men skippar 
lunchmöte i Sibirien

Går endast ut på 
Malmös, Göteborgs 

eller T-bar
Har typ en vän med 
invandrarbakgrund

”Väljer mellan 
Singapore och 

Australien”
Fortfarande inte klarat 

funken

Haffade någon under 
nollningen, fortfarande 

stelt

Har fått bostadsrätt av 
föräldrarna

Var med i MUF bara 
för festerna

LinkedIn-profil på 
engelska

Limmat alla 
ouvvemärken och de 

börjar ramla av
Tycker på riktigt att 

Malmö är läskigt

Går runt med BOSE-
hörlurar

Tävla med dina vänner om vem som har ringat in flest rutor! Perfekt konversationsstartare på sittning.
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Så vilka är de där i Phøset som håller på att planera årets nollning egentligen? Och vad gör de när de 
inte springer runt i solglasögon och mantlar? Vi följde med Phøset när de åkte på kickoff för att se 
hur de egentligen spenderar sin tid och sina pengar. Info har grävt fram en och annan hemlighet...

av:  HANNAH RENHED & SIRI SVEDBERG

-  I T Y P E  3 7  -

Agnes
Ambition: familj

Egenskaper: utatriktad, alskar naturen, matfantast

                Philip
Ambition: natur

Egenskaper: barnslig, brosim, oberaknelig 

Ella
Ambition: Idrott

Egenskaper: knasboll, munter, grisig 

Fabian
Ambition: kreativitet

Egenskaper: snobb, ordentlig, musikalskare

Otto
Ambition: karlek

Egenskaper:  nord, ambitios, romantisk

Fanny
Ambition: kreativitet

Egenskaper:  familjeorienterad, perfektionist, 
hetlevrad

             Terese
Ambition: avvikande

Egenskaper: ordentlig, ond, klumpig

3 0 31



-  I T Y P E  3 7  -

När Phøsets senaste äskning gick igenom på 
vårterminsmötet blev det nu möjligt för dem att 
köpa ett helt hus till deras kickoff

-  I T Y P E  3 7  -

De fick ha ett extramöte angående vem som skulle 
kunna vara pappan till bebisen. Agnes tror det var den 

helige ande, medan Ella tycker sig minnas hur Phøs 
14 var i området. Fanny argumenterar däremot för att 

hon sett nollegeneralen gömma sig i buskarna

Efter ankomsten var Philip snabbt igång med att ta 
hand om sina mystiska plantor 

Samtidigt så övade Agnes, Fabian och Otto 
på sitt tre timmar långa framträdande till 

nollegasquen

Fanny tyckte dock att övriga phøs var fett 
tråkiga så hon gick ut för att spela schack 

med sig själv

Efter att (nästan) alla phøs hade lagt sig så 
blev det även lite action i Phøs-huset

Medan Ella och Terese övade upp sina 
draggnings-skills

Det visade sig att det var Terese som skulle få en liten 
Phøs-baby och Fabian var snabbt igång med att snacka 
med magen

Ella tyckte det var helt orimligt att 
barnet skulle heta Phøs Babyea som 
Otto föreslog och snart var fighten 
igång  

Under en promenad i området träffade 
Otto ett K-phøs som han genast 

började flirta med

Philip blev hungrig så han bestämde 
sig för att grilla korv till alla i phøset

Vad de dock inte visste var att 
Philip hade kryddat korvarna med 
hans mystiska växter...

Så det slutade med att alla vat tvunga 
att ta på sig sina solglasögon för att se 
(mer eller mindre) rimliga ut!
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Glassäsongen ligger runt hörnet och som vanligt 
har GB kommit med flera nya glassar. Det är inte 
helt lätt att veta hur man ska ställa sig till de nya 
glassarna. Är de goda? Är de värda att pröva? Det 
är oftast någon av de nya glassarna som är en riktig 
flopp medan någon blir en succé. För att hjälpa 
er sektionsmedlemmar i den stora glassröran har 
vi i Styrelsen därför testat säsongens nya GB-
glassar! Betygsskalan vi har använt går från 0-88 
där 88 är taget från den klassiska glassen 88:an!

av:  AUGUST ASPLUND, KAJSA JERNTEZ & GUSTAV KARLBOM
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Ben & Jerry's slices on the dough 
Herr Ben och Mr. Jerry levererar 
detta år en nyhet sprängfylld med 
goda grejer så som mörk choklad, 
kolaglass, jordnötssmör och 
kakdegsbitar. Detta är glassen för 
dig som just fått CSN och vill unna 
dig en härlig belöning efter att 
ha tagit dig till åttaföreläsningen 
en måndag. Den blir tyvärr lite 

tårta på tårta och trots att den 
innehåller allt du vill ha innehåller 
den inte tillräckligt av något. 
Användarvänlighet: 0/10. Kladdigt!  
August: 
Kajsa: 
Gustav:

GLASS
Solero juice lemon organic
Det här är ingen vanlig glass. 
Det här är ingen vanlig Solero. 
Det här är GB:s nya värstingglass 
som faller de flesta i smaken. Den 
är dessutom både ekologisk och 
helt vegansk. Utsidan är av isig 
karaktär med smak av citron och 
påminner om en vanlig isglass. 
Insidan i denna skapelse är dock 
något helt revolutionerande. 

Inuti det krispiga skalet finns en 
len och söt citronkräm med en 
konsistens som påminner om 
en fyllig, 63-gradig sous videad 
äggula. Vi tror att denna glass 
kan bli sommarens storsäljare.
August:  
Kajsa:  
Gustav: 

Trocadero zero
Den här glassen är formad likt en 
Calippo men har inte smak av Cola 
utan i stället Trocadero. Glassen 
är sockerfri och är härligt läskande 
utan att vara för söt i smaken. En 
riktig fullträff av GB. En isglass 
är vad det är och det kan vara 
svårt att nå upp i samma höjder 

som t.ex. Magnum Srawberry 
White. Smaken är fruktig och 
frisk, en perfekt törstsläckare för 
varma sommardagar helt enkelt.
August:  
Kajsa:  
Gustav: 

Bamseglass
GB beskriver denna nyhet som 
en len gräddglass med päronsmak 
och kakaodopp som passar både 
stora och små. Vi tycker att den 
passar någon som vill ha en 
riktigt dålig dag. Lyckas man mot 
förmodan få i sig glassen finner 
man ett gulligt Bamse-citat på 

pinnen. Detta, tillsammans med 
dess traditionella utformning 
och användarvänl ighet , 
höjer betyget från botten.
August:  
Kajsa:  
Gustav: 

STYRELSEN PROVAR

Magnum white chocolate & 
cookies
Magnum White Chocolate 
& Cookies: GB har gjort det 
igen: de har släppt en ny, men 
helt vanlig, Magnum. Vad kan 
egentligen gå fel med vit choklad 
och kaksmulor? Inte mycket säger 
vi! Glassjuryn är eniga och alla 
gav glassen exakt samma betyg. 
Glassen har en tydlig smak av vit 

choklad och krispiga kaksmulor 
som gifter sig med den kylande 
vaniljglassen. Vi är dock lite 
missnöjda då det är en helt vanlig 
Magnum-glass. Glassen passar dig 
som vill prova något nytt men 
samtidigt inte riskera att köpa en 
tråkig glass en varm sommardag.
August:  
Kajsa:  
Gustav: 

74
76
60

78
75
55

70
70
70

33
8

30

62
55
70
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Uno: “Fan Fredrik, vi ska ju skriva en artikel till I-Type! Den ska vara klar om typ två dagar. Vad gör vi?”
Fredrik: “Vi löser det.”
Uno: “Lova att vi löser det.”
Fredrik: “Jag läser en intressant bok om sömn.  
Vi skriver något om det. Nu ska jag till T-bar.”

-  I T Y P E  3 7  -

Vad har då demens att göra med sömn? En sömnlös 
(ute)kväll (såsom nämnd inledningsvis) resulterar 
i rejält försämrad kognitiv förmåga, framför allt 
sämre minne. Under dagen samlas “skräp” i hjärnan 

Nu kan Alzheimers säkert kännas en bra bit bort och då kan det vara mer intressant 
för en student att se till de akuta effekterna av otillräcklig sömn.

• Mer än sju timmar sömn krävs för att upprätthålla normal kognitiv förmåga.
• Att sova sju timmar per natt i 10 dagar har motsvarande effekt som att vara vaken 

en hel natt och tre nätter av fullgod sömn räcker inte för att återställa den skadan.
• Det skrämmande är den konsekventa underskattningen av vilken påverkan för 

lite sömn har och risken är därmed att anamma en ny personlig norm för normal 
kognitiv förmåga.

• Majoriteten av alla på I (51 %) sover sju timmar eller färre per natt (källa: stress-
enkäten från StuSo).

Oerhört långt in i dimman,    efter en lång dag av cava.Oerhört långt in i dimman,    efter en lång dag av cava.
av:  FREDRIK SIDH & UNO THURFJELL

23:21 en fredag 12/4 2019

Summan av kardemumman är alltså att sova mer och sova bättre. I alla fall om du vill minnas
dina storslagna minnen. Lätt som en plätt!

      För en välmående sektion i tiden!

           Puss och kram,
           Uno och Fredrik

Jag ska berätta en anekdot om Alzheimers. 
Ronald Reagan, USA:s före detta president,  

  drabbades mot slutet av hans liv av denna sjuk-
dom och denna historia utspelar sig då. En dag var 
Ronald borta. Alla som vet något om Alzheimers 
vet att ifall någon med sjukdomen springer bort är 
det illa. Hans fru Nancy Reagan drabbades därför 
förståeligt nog av panik och började oroligt ränna 
runt i deras stora villa i Bel Air. Hon ropade och 
ropade men fick inget svar. Hon frågade tjänste-
folket om hjälp men de hade inte sett till ex-presi-
denten. Till slut hittade hon honom, sittandes på 
huk med knutna nävar i deras bibliotek. “Ronald, 
vad gör du?”, frågade hon oroligt och satte sig på 
knä framför honom. Hon fick inget svar. “Vad har 
du i handen Ronald?”, frågade hon och tog tag i 
hans knutna näve. Inget svar denna gång heller.  

Bestämt bände hon upp hans motvilliga, 
spända fingrar och såg till sin förvåning att 
han i sin hand hade en modell av Vita Hu-
set. Denna hade han brutit loss från botten av 
deras akvarium, där de hade ett modellbygge 
föreställande Washington D.C. “Vad är det-
ta, Ronald? Varför har du tagit Vita Huset?”  
Efter några sekunders svamlande 
och tvekande öppnade han munnen:  
“Jag vet inte vad detta är för något, men jag vet 
att det har något med mig att göra.”

Jag tycker denna historia är det mörkaste av mörka. 
Att en ex-president i slutet av sitt liv inte ens får 
minnas sin tid som världens mäktigaste människa 
och berövas alla sina storslagna minnen är ju 
objektivt fruktansvärt. Det är ingenting jag önskar 
ens min värsta fiende.

som sedan “städas bort” under natten, men om 
sömnen uteblir (eller är av lägre kvalitet) ansamlas 
istället allt större sophögar vilket långsiktigt bidrar 
till en negativ spiral av sämre sömn och minne.
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INFO UNDERSÖKER
av:  ANDREA HÄGER
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Enkätdeltagarna dricker tillsammans 
hela 

 
koppar kaffe per dag med ett snitt 
på 2 koppar per person! Efter 5 
år på LTH har enkätdeltagarna 
druckit 441 650 koppar kaffe 
till en kostnad av 2 208 250 kr!. 

Resterande I-are bor bland annat i NORGES 
DJUPA FJORDAR, i SVERIGES 
ORIGO och rätt och slätt i STAN.

Varannan I-are har hund eller myrslok 
som sitt pälsklingsdjur. Det visade sig 
också att en hel del dras till fiskar, och 
då framförallt gädda men även mört. 

55 % har inte 
den blekaste aning.

va? ingen aning
vet inte :(

ingen jävla aning

"Älgstudsare fast för poliser?"
"kofångare"

7 % trodde att det hade med 
älgar och kossor att göra.

"hoppborg för poliser"
"en sån som kastar 
studsbollar på polisen"

Ett par schysta pjucks 
som kan användas för 
att gitta från aina med.

31,4 %
16,5 %
14,9 %

7,4 %
7,4 %
3,3 %
2,5 %
1,7 %

HUFVUDSTADEN
BÄSTKUSTEN 
SKAUNE
MALMÖEE
LINKAN
UPPSALA
LUND
SKOGEN

var kommer du irån?

1 % hade rätt.

$

Hur mycket kaffe dricker en I-are 
egentligen? Är det sant att varannan 
I-are hånglat med en annan I-are? Är det 
bara jag som inte vet vad ainastudsare 
är? Lugn bara lugn, Info har gjort 
en grundläggande kartlägning av 
sektionens alla medlemmar. Läs och lär!

VILKEN NATION?

Var fjärde person tror att 
dollartecknets plötsliga försvinnande 
beror på att styrelsen vill 
skapa drama. En person 
säger att "det ligger under 
min säng" och en annan skyller 
allt på spårvagnsbygget.

30 %
dricker allra helst slots

VAR ÄR DU PÅ 
SINGELSKALAN?

66 % av enkätdeltagarna har hånglat med 
en annan I-are. Den klass som hånglat mest 

är I16 där andelen är hela 88 %! 

242

Harald är 
tillsammans med Isbjörnen 

och Myrsloken mest mystisk på sektionen. 
7 % har hybris och anser att dom själva är 

mest mystiska. Två personer menar att “everyone is 
an open book” och bara en enda person röstar på 

inspektorn. Mona Becker är tre gånger så 
mystisk som Anders Källen.

Vem är egentligen mest mystisk på sektionen??? 

 
 

                            
 

 
    

     
     

      
 

 
AINASTUDSARE

12%

4%

12%

14%

3%

5% 5%

12%

17%

8%

10%
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Som vi alla vet ändras en historia  
med ju fler munnar som berättar den. 
Detta är inte mindre sant för berättelsen 
om klimatet än för någon annan mytom-
spunnen sägen. Många frågetecken uppstår 
gällande vad sektionen kan göra för planeten 
jorden, och hittills har få svar uppenbarat sig. 
Därför har det för I-type blivit dags att introducera 
sektionens nyaste amfibie. Grön, go och glad - ingen 
mindre än Sektionsgrodan! Legenden säger att grodan 
uppenbarar sig på sittningar och predikar om miljön, 
men ingen vet säkert. Allt vi vet är att Anna Has-
sler i I18 är kontaktperson för Sektionsgrodan 
och ansvarar för miljöarbetet på sektionen. Om 
du är intresserad av att engagera dig, eller 
har frågor och förslag, så är det bara 
att maila sektionsgrodan@isek.se. 
Anna ser till att förmedla orden 
vidare till Grodan.

Kramar från grodan :))

En hälsning  
från  
Sektions-
grodan

-  I N F O  - 

Bubbles & brunch
I början av maj höll Sexmästeriet i Bubbles & Brunch och även om inte vädret var på topp, var maten 
utsökt och sällskapet fantastiskt. Att sittningen blev lyckad är ingen hemlighet, så här kommer lite 
bilder från eventet! 

av:  HANNAH RENHED

414 0
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HOROSKOP
av:  MIRA KJELLIN

När vädret klarnar upp och temperaturen stiger 
ökar också risken för fara. Men tvillingarna ska 
inte bara passa sig för engångsgrillar och UV-
strålning – största hotet finns inuti, eller kanske 
snarare utanför, ditt egna kylskåp. Matlådor 
som står framme är bakteriehärdar och 
magsjuka just waiting to happen, och med ditt 
tankspridda sinne är det nog bäst att hålla sig till 
köpelunch, i alla fall till kylan återvänder. 

Fiskarna trivs som fisken i vattnet i april, men 
förändringar bubblar under ytan. Det kan verka 
frestande att hålla hårt i det trygga och kända, 
men omställningar är inte bara bad news! Följ 
med strömmen och du har chansen att hitta 
något helt nytt – och kanske nya studieplatser. 

Efter en lång vinter av ekonomisk motgång 
vänder vindarna för väduren. Dina långsiktiga 
investeringar börjar äntligen att löna sig, vare sig 
det gäller högriskfonder, nya cykeldäck eller en 
liten salladsodling i fönstret. Håll ögonen öppna 
för alla möjligheter som landar vid dina fötter!

Du har länge gått och funderat på saken utan 
att veta när tiden varit rätt. Reklamen frestar, 
men skriverierna i tidningen har oroat dig. Vi 
säger: strunta i vad resten av samhället säger - 
om du väntat på ett tecken så är det här allt du 
behöver. Det är dags att spela på onlinecasino!

Det är inte lätt att vara en stenbock när 
påsken är sen. Avvakta med viktiga beslut 
och lägg undan så mycket det går av CSN 
för att förbereda dig på oturen som kommer. 
Fullmånen gör dig dock extra synsk så håll utkik 
för dolda budskap i kaffesumpen. 

Vattumannen är en lycklig sate under våren. 
Mikroköerna är plötsligt korta, tentarättaren 
räknar fel och ger dig oavsiktliga bonuspoäng 
och ett grupprum blir plötsligt ledigt så fort du 
går förbi. Om du spelar dina kort rätt kan vad 
som helst hända! 

Trots att vågen är en försynt person som inte 
säger ifrån i onödan måste du ibland sätta 
ner foten och visa att du menar allvar. I vår 
är stjärnorna på din sida så passa på att ta 
konflikterna du dragits med lite för länge nu. 
Vågen – våga!

Kärlek står inte skrivet i dina stjärnor även om 
körsbärsträden blommar. Håll ut till sommaren 
och logga ut från tinder så länge. Men allt är 
inte otur – du kommer ha snälla labbhandledare 
terminen ut. 

En stulen mobil, rödvinsfläckar på jeansen och 
en oroväckande lång lucka i minnet. Skorpionen 
har haft bättre valborgsfirande än katastrofen 
i år. Vi är här för att säga att turen inte vänder 
riktigt än – midsommar blir också rätt kasst. 
Stanna hemma. 

Med sommarvärme redan i april är det lätt 
att göra sig hemmastadd på balkongen, men 
skytten bör sakta i backarna. Flygresemånen står 
i ditt tecken i maj och du har stora chanser att 
vinna lågprislotteriet. Var ute i god tid och du 
kan göra en riktigt bra affär!

Kräftan kan se fram emot en solig vår i Lund. 
Av någon märklig anledning (antagligen månen 
och stjärnorna osv?) kommer du dock bara köpa 
dålig frukt. Omogna bananer som går direkt 
från gröna till bruna, torra apelsiner och mjuka 
vindruvor. Vi kan inte göra annat än beklaga. 

ARKAD må ännu ligga långt bort men det 
betyder inte att det giriga lejonet går utan 
gratisgrejer ända tills dess. Med ett vaket öga 
kan man se en banner och perkolator lite 
överallt på campus. Om du anstränger dig är 
dina möjligheter att få plastiga termosmuggar, 
reflexpinnegrejer med stora loggor och äckligt 
godis stora även i vår!

Stenbocken 22/12-19/1 Kräftan 21/6-22/7

Fiskarna 19/2-20/3 Jungfru 23/8-22/9

Oxen 20/4-20/5 Skorpionen 23/10-21/11

Vattumannen 20/1-18/2 Lejonet 23/7-22/8

Väduren 21/3-19/4 Vågen 23/9-22/10

Tvillingarna 21/5-20/6 Skytten 22/11-21/12

Undan med kristallkulorna och tebladen - info 
bjuder på sanna prediktioner i vårens horoskop.

VANLIGAST BLAND I
-ARE!
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