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Kära sektionsmedlemmar!

För ett tag sedan satt jag hemma i lägenheten och försökte fokusera på att få klart ett 
arbete men stördes av en ovanligt högljudd förfest hos grannen. Precis när oljudet 
började bli för olidligt och jag var på väg ut i trapphuset för att säga ett par väl varda ord 
till upphovsmakaren av oljudet, hör jag tonerna till den välbekanta Hungry Hearts. Jag 
stannar upp. När refreängen väl kommer hör jag ett unisont ”Alla får ligga med oss på I”. 
Jag kan inte låta blir att le, allt är i sin ordning, tänker jag, och går bort från trapphuset. 
Tack Louise Gustafsson med gäster för den upplevelsen.

Det är sådana stunder som gör en så stolt som Iare. Vi syns och hörs, vart man än tittar 
ser man Iarnas engagemang lysa igenom. I somras var det en casevinst i Europas största 
casetävling som gjorde en stolt. Under nollningen har det varit allt visat engagemang från 
phaddrar och alla ni andra som medverkat för att få nollorna att känna sig så välkomna 
som möjligt.

Vi har nu kommit in i andra läsperioden och kan konstatera att nollningen blev fantas-
tiskt BAD ASS. Jag vill rikta ett speciellt tack och tanke till Phöset som har lagt ner mer 
tid än man kan förstå. Likaså SexI och övriga värdar som slitit när vi andra har festat. 
Tack också till valberedningen som suttit ända in i tentaveckorna för att se till att vi får 
duktiga kandidater till förtroendeposterna. Tack!

Vi är duktiga, vi driver projekt, det märks. Jag tror att vi kan bli bättre, att sektionen kan 
bli bättre. Min åsikt är att det fortfarande finns otroligt mycket mer engagemang kvar där 
ute hos I-studenterna. Jag vill ta vara på det, se till att varenda litet projekt eller idé tas 
upp och får stöd och möjlighet att växa. Låt oss inse, sektionen är ett otroligt nätverk som 
vi kan använda oss av för att åstadkomma det vi vill. Gillar du lajv, opera, triathlon eller 
något annat, ta då tag i någon sektionsaktiv så ser vi till att jobba tillsammans mot dina 
mål.

Min företrädare, Victor Sandberg, avslutade alltid varje inlägg med ”Alla ska I”. Att jag 
ska gå lika långt och lite längre genom att avsluta med ”Alla får ligga med oss på I” låter 
jag vara osagt. En sak är dock säker, sektionen finns här för oss Iare. Ta till vara på det, 
driv ett projekt, starta en ny grupp eller häng med på de aktiviteter som erbjuds!

/Eder allas Ordförande, Marcus Witting

Ordförande orerar
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Vice orerar också
Allt för många gånger har orden ”HUR kunde jag bli så sen?!” dykt upp i mina tankar. 
Som den sanna tidsoptimist jag är så är jag mästare på att ta på mig de extra minuterna, 
som jag aldrig har, endast för att kunna konstatera när jag väl kommit iväg att jag åter-
igen är sen.

Jag tror många kan känna igen sig i den ovanstående situationen någon gång då och då. 
Man vill hinna med så mycket; studier, träning, engagemang på olika håll, fixa matlådan, 
ta en kaffe på Studiecentrum etc. Särskilt vi I-are är makalöst duktiga på att utnyttja tiden 
maximalt. En del av oss har förmågan att hålla sig inom tidsramarna och en del är som 
jag och försöker gärna stretcha ut de där minuterna som egentligen inte existerar.
Framförallt så är jag väldigt imponerad av alla de människor som utgör vår sektion och 
vad vi kan åstadkomma med vår tid. Engagemanget och drivkraften på sektionen är 
verkligen unikt. Och vilket tillskott vi fått av I12-orna! Att drygt 80% vill vara engagerade 
på något sätt i sektionen är ju magiskt! För så hög var andelen I12-or som anmälde sig 
till rekryteringsintervjuer i början av hösten. Detta ideella intresse är kärnan till alla 
grymma aktiviteter vi har på I-sektionen både inom och utanför utskotten/grupperna 
och även anledningen till att vi har så roligt tillsammans!

Då är frågan hur man kan disponera sin vakna tid optimalt. Blanda nytta med nöje. 
Ibland leker jag med tanken om att få äga ett tidsur á la Hermione Granger. Tänk så my-
cket man hade hunnit med! Att aldrig vara sen… Det brukar dock alltid efter en stunds 
dagdrömmande resultera i att jag kommer fram till att jag bara bör lära mig komma i tid 
istället.

Vad är då mitt budskap med denna text? Ni är helt underbara och jag är så glad att få 
vara en del av vår grymma värld. Men glöm inte hur viktigt det är att lyssna på er själva 
någon gång då och då och ta en paus från alla måsten. Tillåt er att bara vara en stund och 
njut av tiden här i Lund. Och framförallt, tagga inför ett fantastiskt läsår vi har framför 
oss!

/Vice Ordförande, Gabriella Åkerberg
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Guiden till din Bankerkarriär
En dröm för många I-are är att efter 
examen ge sig in i en framgångsrik 
finanskarriär. Därför kommer nu den 
officiella guiden till att bli, samt fortsätta 
att vara, anställd inom Investment 
Banking Division i London: la crème de 
la crème av investmentbankingvärlden.

1. Det första du bör göra i din process 
för att bli investmentbanker är att 
differentiera dig från mängden. 
Med mängden menas egentligen bättre 
uttryckt horden av ansökande till ditt 
första internship. Lämpligtvis görs detta 
genom att fylla på Education-delen av ditt 
curriculum vitae och till exempel överraska 
den annars ekonomtäta bankdjungeln 
med att droppa Financial Engineering 
på ditt cv. Detta går faktiskt att genom 
omskrivning åstadkomma med de flesta av 
inriktningarna på indek.

2. Det andra är att använda ditt rykande 
färska cv och faktiskt söka jobbet. 
Studenter visar ibland en tendens att 
prioritera detta lågt. Konstigt nog ökas ens 
chanser för att få ett jobb markant om man 
faktiskt har sökt det till att börja med.

3. Förbered dig väl inför din 
bankingintervju.
När du väl lyckats imponera genom de 
tidigare punkterna gäller det nu att ta 
vara på chansen genom att lyckas med 
en riktigt bra intervju. Förberedelser 
som lämpar sig är till exempel att träna 

på huvudräkning med omotiverat kort 
betänketid; bra träningsexempel är 39*39 
och 1/7. Dessutom behövs en noggrant 
förberedd recitation av derivatstrukturer, 
finansieringsmöjligheter och varför inte lite 
allmän koll på marknaden. Sammantaget 
kommer dessa med all sannolikhet att 
utgöra den inledande delen av din intervju.
Ett dumt drag är att inte matcha sina 
förkunskaper med det - i vissa studenters 
fall - lite kryddade cv:t , då du garanterat 
kommer att testas på dina kunskaper. Ett 
exempel är att skriva att man är expert-
level på excel utan att kunna de vanligaste 
kortkommandona; och ja, ctrl + shift + 1 är 
ett av de vanliga.

4.Jobba. Konstant. Och lite mer.
Ditt jobberbjudande trillar tillslut ner i 
brevlådan och du skuttar glatt iväg till dina 
nära och kära och berättar om den glada 
nyheten. Ett tips är dock att i detta avsked 
krama om dina vänner och din familj 
en extra gång då det kan ta upp till två 
år innan du har förtjänat så pass mycket 
ledigt att du faktiskt hinner lämna London 
och hälsa på dem igen.

Det som nu återstår är alltså att jobba. Från 
06.45 till 22.00 varje dag; vid stressiga tider 
kan det handla om mer. Visst känner du av 
sötman av de krävande tiderna den 25e då 
du erhåller 40k redan efter nyanställning, 
men efter din numera otroligt snabba 
huvudräkning inser du att timlönen landar 
på något som ligger på samma nivå som 
det du hade tjänat på McDonalds. 
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Det du sedan lär upptäcka är att för att 
kompensera för all jobbtid blir den mycket 
kortfattade ledigheten ett tillfälle att 
bränna allt på saldot. Kontot är i din värld 
nu bara ännu en uppsättning siffror vilket 
riskerar att leda till ett vaskbeteende då 
stämningshöjande medel är betydande.

Följs denna guide till punkt och pricka 
garanteras måttlig lycka och stor rikedom. 
Vi hoppas dock att du som student vill in 
i finansbranschen av ett genuint intresse 

för marknaden, då det lär behövas för att 
motivera arbetet och för att undvika de i 
texten kanske överdrivna falluckorna. Så 
för att bli hands-on med industrin och 
känna av vilka människor som arbetar med 
finans idag, ta chansen att skapa kontakt 
genom att söka till alla börsgruppens hårt 
förvärvade event!

Med vänlig hälsning
Börsgruppen

7
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Sin vana trogen har Info återigen 
bestämt sig för att hjälpa förvirrade 
studenter i deras strävan efter den 
perfekta partydrinken. Med extremt 
blandade och inkonsekventa recen-
sioner har utskottet givetvis sett 
till att alla drinkar fått en så orät-
tvis bedömning som möjligt. Till sin 
hjälp har det använts en betygskala 
från 1-5 där en etta betyder att du 
dricker med livet som insats och 
där en femma säger detsamma. 
Själva doseringen av ingredienser-
na föll snabbt i glömska men skulle 
en nyfiken själ någon gång få tag 
på en redlös infoit, vilket inte borde 
vara några problem, är chansen att 
få den rätta fördelningen väldigt 
stor.

Vodka
Varm blåbärssoppa
Grädde
Mandelbiskvier
Kommentarer:
● ”Ser ut som en efterrätt”
● Eliasson: ”SKRIV ALLT JAG   
 SÄGER, kan det vara Smirnoff?”
● ”Tveksamt att blanda ihop  
   alkohol med barn”
● ”Barnet i mig blir kränkt”
● ”Jag har för mig att mamma  
   gav mig det här”
● ”Bättre än förra året Fanny!”
● ”Perfekt kombo mellan Finland  
   och Vasaloppet”

Drinkprovning med Info!

Dagisalkis Betyg: 3.2

Vodka
Baileys Coffee
Jordgubbar
Mjölk
Kommentarer:
● ”Nej!...Jonatan och Erik fy!”
● ”Varför smakar den kaffe”
● ”Falsk marknadsföring så in i   
   h*lvete”
● ”Smakar kaffefilter, yoghurt och   
     dumle”
● ”Går inte att spilla på dansgolvet,  
   pluspoäng”
● ”Blir fascinerad varje gång jag     
     smakar på den, jätteäcklig”
● ”Luktar gott”

Sovjet Russian

Betyg: 1.6
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Mörk rom
Punsch
Färsk lime
Sockerlag
Kommentarer:
● ”Man vill bara smutta på den”
● ”Luktar som en arraksboll”
● ”Bondbrud-drink”
● ”En klunk räcker i fem minuter”
● ”Fruktig och alkoholhaltig,  
   smakar inte så värst bra”
● ”En riktig bardrink!”
   (Alla smaskar)

Nätmelon
Rom
Outspädd blåbärssaft
Serverad i ett melonskal
Kommentarer:
● ”Magaluf, främlingar, drink =>  
   Trekant”
● ”Jag hade gillat den om jag  
   hade gillat melon”
● ”Stort bacillskräcksmoment”  
  *tummen upp*
● ”Strandragg på paradisö”
● ”Ingen ångest över drinken”
● ”Hepatit C, herpes, skitgod”

Betyg: 3.6

Doktor INFO

Rom
Äppelcider
Midori
Energidryck
Ett nypallat äpple
Kommentarer:
● ”Kan serveras på Vgs”
● ”Känns amerikansk”
● ”Blaskig, smakar ingenting,  
   känns billig”
● ”Man vill gå på vattenland!”
● ”Gillar att äpplet fastnar i   
   halsen”
● ”Jag skulle inte ens servera  
   detta till mina barn”
● ”Fantastiskt ful”

En vild chansning

Betyg: 3.0

Charter angest
Betyg: 3.3

Mörk sirap
Grädde
Kakao
Amaretto
Kommentarer:
● ”Bittermandel surprise, slår i  
   gommen”
● ”Erik får chokladmustasch!”
● ”God, men....”
● ”Lätt men ändå fyllig”
● ”Som om man tar hem någon  
   från klubben men ångrar sig”
● ”Efterrätt”

Marsipanchock

Betyg: 2.8

Det finns även två drinkar till som är 
utvärderade! Se baksidan!
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En frisk dag i oktober lämnade tolv tap-
pra I-are tryggheten i Lund och begav 
sig mot Lommabukten. Planen var inte 
att bli av med lukten utan att bättra på 
brännan, leka strandraggare och prova 
på vindsurfing. Lomma är nämligen ett 
mekka för vindsurfare såväl som för 
deras fiender, kitesurfarna. Lomma är 
också tillhållet för Skånes största hunk, 
Jonatan, som denna dag hade uppgiften 
att lära oss nybörjare hur man tämjer 
vattnet och vinden.

Hunken såg ut att kunna sina 
saker eftersom han hade en surflärares 
viktigaste egenskap, långt blont hår. 
Glada i hågen bytte vi om, släpade ner 
brädorna till stranden och uppfylldes 
av den mäktiga känslan som bara en 
kall och blöt våtdräkt kan ge. Surfgurun 
predikade om olika tekniker och knep 
medan vi fascinerades av hur det blonda 
håret dansade i motljus.
 Fascinationen förbyttes snabbt 
mot skräck när det blev dags att ge sig 
ut i vattnet. Vi märkte att havet såg 
ovanligt kallt och grått ut denna dag och 
Lomma Beach var plötsligt inte alls det 
surfparadis vi hade föreställt oss. När 
vi väl hade vadat ut i vattnet kom den 
andra kallduschen - vindsurfing var inte 
alls så lätt som det såg ut. Även vinden 
verkade vara emot oss denna dag och 
blåste inte alls på rätt sätt, ibland blåste 

den inte alls. Till råga på allt blev vi stän-
digt attackerade av kitesurfare, jordens 
avskum. Överallt sågs I-are ligga och 
plaska i det kalla vattnet. Vissa visade 
sig ha särskild talang för att ramla av på 
vackra sätt, speciellt Joar imponerade 
med sina små piruetter.
 Ganska snart började vi dock få 
vind i seglen och Det Blonda Håret såg 
nästan lite stolt ut när han kryssade runt 
bland vågorna. Känseln i fötterna förs-
vann så småningom och det gjorde kylan 
med, tillsammans med alla andra prob-
lem. Tankarna på tentor och tråkigheter 
var som bortblåsta och allt var ganska 
harmoniskt, tills brädan gick på grund 
och allt blev kallt igen.
 Till slut fick vi erkänna oss 
besegrade av havet och kräla upp på 
land. Väl uppe på stranden började vi 
känna att en del av vår lärares hunkighet 
hade smittat av sig på oss. Ännu hunki-
gare kändes vi oss efter att vi kommit 
in i värmen och ätit mackor och druckit 
varm choklad.
 Vi återvände till Lund blekare 
än någonsin och utan några strandragg 
men mycket lyckligare och med ett ny-
fött hat mot kitesurfare.

Den blonde 
och havet
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Kungens kluriga kryddor
Carl XVI Gustaf är 66 år gammal och kung. Han gillar att busa 
och att tänka, oftast på kryddor. Gissa vilken krydda kungen 
tänker på vid de olika tillfällena så har du chans att vinna ett 
härligt pris. Svaret finner du längst ner på sidan. Lycka till!

Svar: 1. Kanel, 2. Timjan, 3. Timjan (igen), 4. Kummin
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Domedagen är nära – enligt vissa 
fritänkande tolkningar av den 
mayaindianska kalendern kommer 
världen att gå under redan den 21 
december i år.

Om vi bortser från pseudovetenskapliga 
tolkningar av en gammal kalender och 
andra svamliga domedagsprofetior av 
alzheimersdrabbade pastorer så finns det 
faktiskt ett par reella hot mot mänskligheten 
som både är kittlande och plausibla. Info 
listar här två intressanta sätt som kan 
orsaka världens undergång inom en inte allt 
för avlägsen framtid. 

Grey Goo
Molekylär nanoteknologi kommer vara 
lösningen på många av våra problem. 
Små specialiserade nanorobotar kommer 
i framtiden kunna programmeras för att 
användas till en rad olika ändamål. Man 
hoppas kunna programmera dem till att 
hitta och förgöra cancerceller inne i 
kroppen, tillåta användaren skapa vilket 
objekt hen än önskar genom att dirigera en 
svärm av de små rackarna och att på egen 
hand ”äta upp” stora oljespill och andra 
toxiska utsläpp. Låter toppen va?

Jo, med nanoteknologi skulle vi kunna bli 
kvitt cancer och javisst, vi kanske skulle 
kunna tillverka vad som helst efter behag; 
men det finns ett ord som sätter skräck 
i många nanoteknologivrares hjärtan – 
självreplikering.

Tänk dig en svärm nanorobotar som skapats 
för att skapa kopior av sig själva. Tänk dig 
att dessa tar sitt byggnadsmaterial från 
sin omgivning. Tänk exponentiell tillväxt. 
Jorden skulle på ett par timmar vara rensad 
på sina naturresurser och istället vara 
översvämmad av miljarder och åter miljarder 
nanorobotar i en enda massa; en så kallad 
”grey goo”.

Hur troligt är detta scenario? Inte särskilt 
troligt än så länge, men vem vet vilka tokiga 
domedagssekter som kan få tag på teknologin 
att göra detta i framtiden?…

Vilken dag är din domedag?
Text: Erik Lagerberg

Supervulkaner
En av jordens mer spektakulära platser 
måste vara Yellowstone National Park i 
Wyoming, USA. Den 8,983 km2 stora parken 
har skildrats i en mängd dokumentärfilmer 
och har ett rikt djurliv och en hel rad 
magnifika geologiska fenomen. Man beräknar 
att 2/3 av jordens gejsrar och hälften av dess 
geotermiska underverk kan hittas i parken.

Vad mer gör Yellowstone unikt? Hela parken 
ligger ovanpå en enorm vulkanisk hotspot 
som kan explodera när som helst och orsaka 
ett utbrott 1,000 gånger större än något 
vetenskapen någonsin observerat.

Ett utbrott från en supervulkan har inte 
upplevts i modern mänsklig historia. Man 
tror att ett utbrott i Indonesien för 74,000 
år resulterade i 10 års vinter och en mindre 
istid som reducerade mänskligheten till 
knappt 1000 personer.  Ett liknande utbrott 
idag i Yellowstone skulle skapa oöverskådliga 
konsekvenser för mänskligheten och möjligen 
orsaka vår civilisations undergång.

Supervulkanen under Yellowstone verkar ha 
sina utbrott med ca 600 000 års mellanrum – 
en mycket kort tid i ett geologiskt perspektiv.
Så hur länge sen var det Yellowstone hade 
sitt senaste utbrott? 630 000 år sedan – vi 
har tiden emot oss. 

Plötsligt händer det...
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Fiska - “Verksamhet som syftar till att 
fånga fritt vattenlevande och gälandande 
djur, tillika metafor för verksamhet som 
syftar till att träffa en partner, oftast av 
honkön” 

Fiska eller fiskas? I-type reder ut 
begreppen och guidar dig i metaforernas 
djungel!

Den olovlige fiskaren
Att fiska olovligen eller osportsligt är att 
fiska med ett utgånget fiskekort eller 
att ta andras fångst. Att exempelvis 

*En Fiskares Guide Till 
Lund
Text: Erik Eliasson

som erfaren fiskare, fiska utanför Lunds 
gymnasieskolor är ett typiskt fall av 
osportsligt fiske. Vissa hävdar att så fort 
man bara vistas i dessa vatten är att 
visa prov på osportslighet, medan andra 
menar att det är först när du stoppat 
draget i vattnet som du gör dig skyldig till 
detsamma.
Hur som helst så måste du ha (till)stånd 
och rätt uppgifter på ditt fiskekort för att 
lovligen fiska i de vattnen du vistas i.

Industrifiskaren
Den mest utpräglade av alla fiskare, 
hos vilken fisket gått från hobby till 
ett yrke. Industrifiske är emellertid ett 
begrepp som ingriper allt från den lilla 
hobbytrålaren utanför T-bar som trålar 
efter lättfångad fredagsfisk, till den 
industriellt raffinerade bottentrålaren som 
urfiskar alla vatten, allt ifrån Bishop´s 
Arms till Katedralskolan.
En trålare går sällan lottlös, men får lika 
sällan lax i trålen. Oftast rör det sig om 
skadad Alaska Pollock som åtskilliga 
gånger fastnat i andra trålares nät. 

1. Medveten provokation, I-type tar aktivt avstånd från allt användande av hen.
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Många gånger stryker dessutom fiskar 
som egentligen borde stå på tillväxt med 
i näten.

Drömfiskaren
Drömfiskaren är fiskaren som helt saknar 
förmåga att fånga fisk i de vatten hen1 
vistas i. Denna bristande förmåga kan 
utgöras av avsaknad av rätt redskap i 
form av ett stabilt spö, eller avsaknad 
av den rent verbala förmågan som ofta 
krävs för att locka fisken till hugg. Få 
seriösa fiskare väljer exempelvis att ge 
sig ut på fisketur efter lax med enbart ett 
metspö till hands. Detta förbigår dock 
drömfiskaren som kväll efter kväll försöker 
fånga ädelfisk med skitredskap. Förr 
eller senare brukar dock även drömfiske 
ge utdelning, så till dig som ägnar dig 
åt detta och någon gång vill äta lax, vill 
i-type bara säga: Trägen vinner!

Tjuvfiskaren
Den mest ljusskygga av alla fiskare, och i 
sanning en riktig skurk. Använder otillåtna 
redskap, jagar fiskyngel och köper sin 
fisk över disk. Det är många gånger 
svårt att till det yttre avgöra vad som är 
en tjuvfiskare, så för att särskilja skurken 
från den hederliga fiskaren måste man 
därför noga kolla var han rör sig och vilka 
redskap han bär med sig. Att bära med 
sig vita piller i en påse eller att ofta röra 
sig utanför fiskodlingarna bör exempelvis 
verka som en varningsklocka. Tyvärr 
är ofta det enda sättet att fälla någon 
för tjuvfiske att ta den på bar gärning, 
exempelvis då han köper fisk över disk.

Sportfiskaren
Hobbyutövare som enbart fiskar för 
nöjes skull. Här är själva kampen och 
att få fisken att hugga det som ger den 
verkliga kicken. Sportfiskaren behåller 

sällan fisken han fångar utan tillämpar 
begreppet “Catch and Release”. 
Sportfiske lämpar sig således utmärkt 
för dem som redan är ägare till en fisk, 
samt för de som inte alls äter fisk. I-type 
vill dock höja ett varningens finger: 
Sportfiske är något som kan skapa stor 
frustration hos fisken som gång på gång 
tvingas halas in till båten för att sedan 
släppas tillbaka i vattnet igen; förr eller 
senare slutar fisken att hugga.

Fiskhandlare
Hos en fiskhandlare säljs oftast skadad 
och mindre aptitretande fisk och sällan 
fisk av ädel karaktär; den som uppskattar 
torsk har dock kommit rätt. Fisken i fråga 
är lika sällan ekologisk och kommer ofta 
från fiskodlingar i öster och i vissa fall 
även från tropiska vatten. Fiskhandlaren 
anpassar emellertid gärna tillgången till 
efterfrågan, allt efter smak och plånbok; 
den som vill äta närproducerat får 
således vara beredd att betala dyrt.

Fisketillsynsmännen
Värnar om fiskebeståndet, tillser att 
fisket sker inom lagens ramar, beslagtar 
otillåtna redskap och bötfäller tjuvfiskare.

Gammelgäddan
Vanligtvis den äldsta fisken i vattnet. “Har 
man fått smak för russin vill man inte ha 
vindruvor”.

Fiskef**tan
Det fula namnet, ges till alla dem som står 
utan fångst vid fisketurens slut.
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Det är dags att säga tack och adjö till fyra 
stycken tappra I-hjältar som nu avverkat sitt 
år i styrelsen. När sektionen tar plats i M:B 
för höstterminsmötet 2012 ska en ny Info-, 
AU-, SexI-, och Iventordförande röstas fram. 
Redaktionen på I-type har frågat ut Erik, 
Conrad, Victor och Maria om året som har 
varit och dessutom luskat lite i deras historia. 
Håll till godo.

Infoordförande Erik Eliasson- ”Jag vill 
lägga ner Lundagård”

Det bästa med att vara utskottsordförande 
och att sitta i styrelsen är att man lär känna 
människor både inom och utom sektionen. 
Man får dessutom en väldigt bra överblick 
över den utveckling som sektionen gör på 
alla plan. Det som dock är lätt att göra fel 
på i början är att man fokuserar på fel saker, 
i stället för att lyfta blicken och delegera. 
Viktigt att tänka på då är att våga ta beslut, 
du är förtroendevald för att göra det!

Bästa minnet från året som utskotts-
ordförande var kvällen tillsammans med Info 
som bjöd på silltacos och snapsprovning. 
Eftersom det var Info som var igång slutade 
det ju inte med snaps, utan först då Alcogel 
och T-röd intagits. Galet.

Detta visste ni inte om mig:
Det var jag som stängde av vattnet på 
Aktivaresan 2011 vilket medförde att 
toaletterna slogs ut, varannan vatten blev 
varje sprit, tänderna fick borstas i öl och 
sektionen fick dryga böter för sönderspydda 
toaletter och utebliven städning.   
Om 1 000 000 kronor skänktes till I-sektionen 
och jag själv fick bestämma vad pengarna 
skulle användas till så skulle jag köpa upp 
och lägga ner tidningen Lundagård.
 
Sexmästare Victor Bodin- ”Jag red på 
ridskola”
Året som sexmästare har varit ett fantastiskt 
år! Alla sexor, kanske framför allt någon av 
dem under nollningen, när hela utskottet 
kunde vara med och alla kände att vi 
levererat tidigare under kvällen. 
Nollesöndagen, med en lätt uppvärmd pool, 
var också svingött!

Det bästa med att sitta som 
utskottsordförande är att man får en bättre 
inblick i det övriga sektionsarbetet och att 
man får chansen att lära känna de andra 
bättre. Sen är det riktigt kul att få åka på 
I-konferens och träffa resten av I-Sverige 
och se hur dem har det. Det sämsta är 
väl att man blir så engagerad i något 
som tar tid ifrån ens huvuduppgift som 

Hejdå till styrelsen
Text: Josefin Frank
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När jag var liten ville jag bli stridspilot, men 
eftersom jag föddes i fel land och att jag är 
för lång för cockpiten så fick det bli något 
annat.
Både jag och Marcus är riktigt dåliga på att 
sjunga, vi har fått strikta order om att mima 
när styrelsen uppträder.

Ivent-ordförande Maria Blomberg- ”Jag 
fiser mycket”
Tiden som Ivent-ordförande är svår att 
beskriva med ord, det finns så mycket bra 
saker att berätta om så det bästa hade nog 
varit att skriva en dikt eller en låt om det. De 
tillfällena jag minns bäst är de när man blir 
så engagerad i något som är så fruktansvärt 
kul att man inte kan sitta rakt på stolen utan 
måste hoppa lite. Jag hade velat göra om 
allt igen, inte på grund av misstagen utan på 
grund av att det varit så kul!

Självklart stöter man även på utmaningar när 
man är ny som utskottsordförande. Det som 
kom att bli något av en utmaning för mig var 
att förstå hur man tar sig in i styrelserummet, 
det tog mig en och en halv månad innan jag 
hade lärt mig. Och sen hade jag velat hänga 
mer med alla på sektionen och höra vad för 
fuffens som pågår i allas huvuden. Hoppas 
man har fler liv som människa.

Detta visste ni inte om mig:
Jag har en dubbel öronsnibb.
När jag var liten ville jag bli den personen 
som sitter under trafikljusen i korsningar 
och bestämmer när det ska bli grönt. Jag 
har fortfarande inte gett upp hoppet så jag 
pluggar Industriell Ekonomi i väntan på en 
passande platsannons.
Jag är fruktansvärt dålig på att spela 
brännboll, trivs bäst på avbytarbänken när 
det gäller alla bollsporter.
Jag fiser mycket.

utskottsordförande och att det kan vara svårt 
att hålla den balansen ibland. Om jag fick 
hälsa något till min efterträdare så skulle det 
vara att hellre satsa ordentligt på färre saker 
än att försöka ta sig an flera projekt och 
riskera att göra ett halvdant jobb.

Detta visste ni inte om mig:
Jag har ridit fem år på ridskola.
När jag var liten ville jag bli skogshuggare.
Jag är riktigt dålig på att vara tyst, har fått 
skit för det på alla kvartssamtal sen 
förskolan.
 

AU-ordförande Conrad Gerlach- ”Vi 
bedrev svartklubb i källaren”
Mitt bästa minne från året är I-konferensen i 
Luleå i våras. Vi levde upp till våra rykten om 
att vara kung på dagen och kung på natten. 
Vi var bäst förberedda av alla sektionerna på 
mötena, på kvällen sjöng vi de bästa låtarna 
och på natten bedrev vi svartklubb i källaren 
där vi delade ut varma mackor tills det att vi 
blev utslängda. För övrigt har det varit kul att 
lära känna Marcus bättre och därigenom fått 
någon att diskutera Counter-Strike seriöst 
med. Vi har suttit uppe många kvällar och 
dammat av gamla minnen från matcher och 
turneringar.

Det som jag fortfarande känner kan 
förbättras inom både styrelsen och utskottet 
är effektiviseringen av hur man arbetar, vi 
skulle helt enkelt behöva åstadkomma mer 
på samma tid. Man har påbörjat ett arbete i 
styrelsen med just detta, vilket jag har höga 
förhoppningar på.

Detta visste ni inte om mig:
Jag är riktigt dålig på att koka kaffe, Erik 
tycker att det är odrickbart.
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Dagen är den 22a mars. Alla skippar sista föreläsnin-
gen. HETS. I-arna ska till Warszawa. Bokade en resa 
någon gång i oktober och visste inte vart vi skulle, 
och nu är det dags.
Vid bussen; måste få bästa platsen vid tv-skärmen. 
Tagga lökigt tysklandsstopp med bratwurst längs 
autobahn. 17 timmars längtan, varav fyra timmars 
skumpig bussömn; sen är vi äntligen där. WAR-
FUCKING-SZAWA. Slänga in sakerna på rummet för 
att inta stan och första lunchen; givetvis flaki, polsk 
nationalrätt, på närmsta lokala restaurang. Bunkra 
upp med billig sprit och öl inför förfesten i rum 224 
och veta att tonight’s gonna be a good night…

Är det så här du vill möta våren? Tur att du då bokat 
en resa till WARSZAWA! Den stad som
förstördes någon gång i mitten av förra seklet, men 
som nu är modernare, fräschare och roligare än 
någonsin. Vår utgångspunkt är det centrala Moon 
Hostel, som i klassisk hostel-anda erbjuder gratis 
internet på Windows 95-datorn i lobbyn, kaffe och 
kvalster. Inte långt därifrån i godtycklig riktning ligger 
eventuellt hostel nr 2, där det ryktas om att de bästa 
efterfesterna är… En kilometer norrut från Månen lig-
ger epic Saxon Gardens, där I-arnas högkvarter Club 
Platinum ligger. Gratis inträde, Dom Pérignon-lounge 
och öppet till 8 am på helgerna.

Vårresan 2013

Parlör:
- Cześć – Hej
- pierdol się – Tack
-Da/Niet – Ja/nej
-Brudna szmata – smutsig trasa
-Gdzie jest księżyc? – Var ligger Moon?
-Gdzie mogę znaleźć Fryderyka 
Chopina
najlepszego domu z najlepszymi
ozdobami? - vart skulle jag kunna hitta
fryderyk chopins finaste monument med 
mest
utsmyckningar?
-tam jest impreza na 224, dołącz do 
nas!
- det är fest i 224, häng med!
- a dzięki cheese – En cheese tack
- Zapomniałem 5 iPhone w taksówce –
Jag glömde min iPhone 5 i taxin
- rosyjski drań – Ryssjävel
-Vodka – Vodka
-Opowiedz swoją historię życia, mój
przyjacielu! – Hejdå, jag måste gå nu!

Kuriosa:
Ligger i: Polen
Big Mac Prisindex: 6.9 Zloty, halva 
priset.
Bästa ölen: ZYWIEC, 5 kr.
Bästa Klubben: New Orleans
Bästa låten: Akon – Ghetto
Antal krigsmonument: 3542
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Så vad har Warszawa att erbjuda på det 
kulturella planet? Nationalmuseum, Kultur- 
och
Vetenskapscentrum (Polens högsta byg-
gnad!) samt diverse olika slott och byg-
gnader relaterade till stadens superkändis 
Fryderyk Chopin. Gamla stans mysiga 
promenadgator passar dig som bara vill 
koppla av i bakismode, medan New Town 
erbjuder modernare shopping och restau-
ranger i lite högre tempo.

Dessa fyra dagar kan med andra ord spen-
deras hur du vill, men uteslutande i gott 
sällskap av Lunds skönaste studenter!

1. Moon Hostel

2. Club Platinum

3. Science center/jättehögt hus

4. Arena

5. New orleans

6. Fin park, typ Botaniska

7. Opera

X. Eventuellt hostel nr 2

Warszawa
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CEQ ÄR BALLA - IPADS ÅT ALLA

Nu var det dags ännu en gång,

Under pompa och ståt, fest och sång.

Utse den student som legat i framkant

Med att vara en riktig åsiktstant.

Att fylla sin CEQ-är en behaglig ära, 

Att på ett uppstyrt sätt över sin lärare svära.

Påverka, förbättra och göra sin röst hörd, 

På åsiktsfyllda studenter I-sek lider ingen nöd.

Ju fler man fyllt i under terminen, 

Ju större chans är att man blir gladare om minen.

När man biobiljetter eller IPADS kan vinna enas alla,

CEQ är jävligt BALLA!
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I år belönades alla som har svarat på 
CEQ med en utlottning av en Ipad och 
biobiljetter.

Alla vill ha den!

Spänningen var olidlig .....

Den lyckliga vinnaren 
blev 

Fortsätt fylla i CEQ så kanske 
du belönas nästa gång!
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Lund  Linköping
Är du osäker på om Lund är den rätta studentstaden för dig? Kanske funderar du 
på att läsa någon annanstans? För att ge dig en inblick i hur det skulle kunna vara 
har Info gett sig ut på äventyr och analyserat Linköping som studentstad. Det 
som nedan följer är reporterns anteckningar under resan, med viss korrigering av 
stavningar för att underlätta läsningen. På slutet finns även en sammanfattande 
lista av stadens för – och nackdelar gentemot Lund.

26e oktober 2012
19.15
 Det är mörkt och tyst denna fredagskväll. Jag sitter utanför LiTH och inväntar min 
hemliga kontakt som ska föra mig in i studentvärldens mystiska kretsar här i Linköping. 
Jag känner fortfarande av gårdagens tentafest och  den drygt tre timmar långa tågresan 
var allt annat än behaglig. Jag sitter mot husväggen med min tjocka täckjacksluva 
uppdragen över huvudet; det är, ack och ve, redan minusgrader på denna nordliga plats 
och min skånsktempererade kropp har fått sig en smärre chock.

21.00
Jag har nu lyckats infiltrera universitets 
väggar och befinner mig utanför bastun på 
A-husets nedre plan. Då linköpingborna 
tror att jag genomför en simpel näspudring 
har jag vunnit lite tid till att uppdatera er 
om vad som händer. I bastun sitter just nu 
en stor del av vad I-arna här kallar för CM. 
Dessa går att jämföras med 
lundasektionernas Phös, men är en större 
grupp och medlemmarna har lite mer 
mystik över sina identiteter. Jag har förstått 
att det är en ära för en outsider att få vistas 
med dessa människor och gör mitt bästa 
för att smälta in och ta del av deras hem-
ligheter.
I omklädningsrummet finns det en tapp 
som genererar öl och cider i mängder; 
folk börjar bli märkbart påverkade. 
Boomboxen som fyllde lokalen med 
festmusik är redan dränkt i både öl och 
svett och det enda ljud som fyller lo-
kalen nu är sång, skvaller och dryckle-
kar. Jag känner att det är dags att ge mig tillbaka ut, men 
vågar inte lova ett särskilt läsbart nästa inlägg.

Text: Maja Sölve

Foto: Janek Magnusson
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27e oktober 2012
02.45
Nykterheten kryper långsamt tillbaka... Klockan börjar bli mycket men vi är kvar på 
klubben. Det finns inga nationer i Linköping så det är vanliga klubbtider och priser som 
gäller: 100 kr för inträde och garderob, vilket trots allt är överkomligt.  Drickan i baren 
är dock även den dyrare än i Lund och det svider lite i plånboken. De flesta som är här 
är studenter, men inte alla. Jag fick turen att i baren hamna bredvid en Ozzy Osbourne-
liknande tekniklärare från Älmhult och har nu flytt till ett tomt hörn där jag kan fortsätta 
mina anteckningar. Runt om i rummet hörs snapsmelodier jag tycker mig känna igen 
men orden stämmer inte med de jag känner igen från Lund; jag vet inte riktigt vad jag 
ska tycka. Den viktigaste frågan i mitt huvud just nu, finns Challes här?

16.00
 Klockan är fyra på dagen och jag vill fortfarande dö. Jag skyller min oförskämt grova 
bakfylla på den sena feststarten. Hade det här varit Lund hade ju förfesten börjat vid 
fem och allting hade vridits fyra timmar bakåt. Jag längtar efter en standard återställare 
i form av öl som i vanliga fall hade tagits vid det här laget. Men nej, förfesten börjar inte 
förrän om några timmar och det gäller ju att ta seden dit man kommer.
Ikväll är det tentakravall som nalkas; LiTH:arnas egenanordnade fest som sker på skolan 
i overall. Till kravaller måste det vanligtvis köas länge för att få tag på biljetter och jag 
känner mig tursam som lyckats erhålla en. Jag ser med spänning fram emot kvällen när 
jag nu återigen beger mig mot sängen.

22.00
Förfest nummer ett. Nykterheten sip-
prar bort igen. Det dricks en blandning 
av vin, piggelinvodka, och smirnoff-
groggar. Vi spelar klassiska dricklekar 
och det går inte bra för mig.

23.30
Förfest nummer två. Jag vet inte var jag 
är, nära McDonalds? Hela CM sjunger 
”alla vill ligga med oss på I.” Min lycka är 
gjord. Tror det ligger uppe på facebook.

Foto: Janek Magnusson
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28e oktober 2012
03.00
På kravallen. Tror jag har 
shottat. Sitter utomhus i 
linne och overall. Det är 
kallt. Har en känsla av att 
någon såg att jag kände 
CM och ville hämta en öl 
åt mig.
Viktigaste frågan just nu: 
Kommer min tunga att 
fastna på lyktstolpen om 
jag slickar på den?

11.30
För två veckor sedan 
gjorde jag det ödesdigra valet att boka tåget som gick hem klockan elva istället för klockan 
tolv, det stod trots allt hela femtio kronor på spel. Med blodsprängda ögon sitter jag nu 
bredvid ett skrikande barn, intryckt bland ett flertal resväskor och försöker reflektera över 
gårdagen samtidigt som jag planerar den närmsta flyktvägen till toaletten.
Kravallen igår skedde som sagt på skolan som gjorts om till ett antal olika dansgolv varav 
inte en enda bidrog med den klaustrofobi man vant sig vid på nationerna i Lund. Det jag 
minns av själva kvällen är dock oklart.
Det var en förvirrande tid då alla fördomar gick upp i rök. I-are hade plötsligt orangea 
overaller på sig medan D-are bar bruna. När jag gick med på att ta en Gold Strike fick jag in-
gen sprit med guldflarn i utan två shotglas varav den ena var fylld med mjölk. Då jag följde 
med ut för att ta luft kändes den bitande kylan som att jag hamnat öga mot öga med Mor-
ran från Mumin; och när jag kände mig hungrig beställde jag en kebab i baren och fick ett 
pitabröd med två kycklingbitar längst in. Det var tydligt att jag var på en främmande plats.
Var nu denna främmande platsen bättre än hemma? Det är svårt att säga efter en helg. Slår 
Linköpings upplägg med utgång på vanliga klubbar och sedan enstaka kravaller Lunds 
ständigt aktiva nationer? Tveksamt. Trots två äventyrliga kvällar med många minnesluckor 
känns Lund för mig fortfarande som det ultimata valet. Men att åka till Linköping över en 
helg, känna sig lite exotisk och få uppleva total berusning och förvirring, det uppmuntras 
starkt!

      Lund         Linköping
Temperatur
Klubbarnas öppettider
festlokaler
pris på inträde
pris i baren
Inget behov av studentleg
fyllekäk

totalt              4                   3

Foto: Janek Magnusson

Lund vinner och du har valt rätt studentstad!
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Lund vinner och du har valt rätt studentstad!

FRÅN TOPPEN TILL BOTTEN 
- EXKLUSIV INTERVJU MED FREDRIK WADMARK

Text: Anton Sjöberg

Då var det bekräftat, domedagen har som 
planerat inträffat år 2012. Nej, jag pratar 
inte om jordens undergång, det handlar 
såklart om allas vår Fredrik Wadmark 
och hans beslut att sluta som fotograf 
för informationsutskottet på Industriell 
Ekonomi. Efter en tid hos Info där han i 
det närmaste blivit en levande legend har 
Fredrik nu gått in i sig själv och konsulterat 
sitt innersta väsen, levern. De har i 
samförstånd kommit fram till att det blir nog 
bäst för alla parter om Fredrik inte längre 
engagerar sig i sektionen. Då Fredrik blivit 
känd som en varm och förstående person 
har han gått med på att göra en sista insats 
för tidningen. Förhoppningen är att den 
här intervjun ska räta ut alla de miljontals 
frågetecken som hans beslut har medfört. 

Det är en ovanligt välvårdad man som dyker upp till 
intervjun, visserligen ett par timmar för sent men 
vad gör det när det är den mäktiga uppenbarelsen 
vid namn Fredrik Wadmark som marscherar in i 
studiecentrum. Alla blickar vänds omedelbart åt 
Fredriks håll. Med röda chinos upp till naveln, 
vitt nätlinne och en väldigt stilig kritstrecksrandig 
kavaj tar han bara genom sin närvaro hela rummet 
i besittning. 
-     Ursäkta att jag kommer lite sent, morgonpsalmen 
i kyrkan drog ut lite på tiden. Det är väl lika bra att vi 
sätter igång med intervjun direkt?
Absolut! Vi är säkert många, undertecknad 
inräknad, som är nyfikna på vad du har att säga men 
du kan väl börja med att berätta lite om dig själv?
-     Fredrik är Fredrik! Jag är en man i mina bästa 
år, föddes i Vinslöv i norra Skåne men insåg snabbt 
att denna bygd inte hade vad som krävdes för att 
hantera och främja en talang som min. Vid tre års 
ålder övertalade jag därför mina föräldrar att packa 

flyttväskorna och 
har sedan dess 
varit bofast i 
de blomstrande 
badhusens stad; 
Malmö. 
Har intresset för 
fotografering 
alltid funnits hos 
dig?
-    Oh ja! Medan 
andra barn i 
min ålder hade 
affischer på Peter 
Forsberg eller 
Backstreet Boys 
upphängda i sina rum så hade jag istället kända 
fotografier från konstnärer som Anton Corbijn och 
Bingo Rimér. Av någon anledning föll det sig på 
det viset att ju äldre jag blev desto fler blev bilderna 
tagna av Bingo Rimér.
Vad fick dig att söka dig till det omtalade 
informationsutskottet på Industriell -Ekonomi?
-     Jag kände mig redo att ta ett steg utanför min 
komfortzon, att göra någonting som verkligen skulle 
utmana mig. Efter ett antal år som frilansare på den 
franska Rivieran kände jag nu att det var dags att ta 
ytterligare ett steg upp på min karriärstege, att söka 
till Info kändes därför som en självklarhet.
Berätta vad som hände när du sedan blev antagen till 
Info, hur var din första tid?
-     Min första tid i Info kom faktiskt lite som en chock 
för mig om jag ska vara ärlig, det var ett fruktansvärt 
högt arbetstempo och jag kunde inte förstå hur alla 
medlemmar hann med alla sina åtaganden. Hade det 
inte varit för min digra erfarenhet, min medfödda 
talang och en vilja utöver det vanliga hade jag 
kanske inte klarat av jobbet. 
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Nu klarade du ju av jobbet och det med råge, för en 
vanlig dödlig verkade det som om du hade allt en 
man kunde önska sig. Vad var det som hände sedan? 
Vad var det som gick snett? 
-     Ja du har helt rätt i det du säger. Jag hade 
verkligen allt man kunde önska sig; pengar, ära och 
kändisskap. Jag hade kämpat hårt i många år för att nå 
toppen och nu när jag var där kunde jag inte hantera 
all den uppståndelse det förde med sig. Jag var på 
väg mot att bli en ikon inom fotgraferingsbranschen 
men den väg, som jag länge sett utstakad framför 
mig, tog en oväntad sväng åt det värre. 
Problemen började på allvar när jag tillbringade 
en torsdagskväll på Hercules Bar, vilket jag för 
övrigt alltid gjorde, och blev bjuden på två shots 
av en fager dam i baren. Detta var såklart inget 
konstigt då jag vid den här tidpunkten var omåttligt 
populär hos det andra könet. Föga visste jag att 
denna shot skulle bli början till mitt förfall. Shoten 
var givetvis av sorten Fernet Branca och med sin 
eldiga smak av pepparmynta trollband den mig 
fullständigt. Jag hade aldrig tidigare upplevt en mer 
motbjudande känsla framkallad av en dryck, men 
jag kunde inte motstå frestelsen. Det dröjde inte 
länge innan det började påverka mitt arbete på Info. 
Mitt konsekventa festande gjorde att jag missade 
deadlines, försov mig till viktiga lunchmöten och 
jag vet inte hur många kameror jag tog sönder under 
denna mörka period. Man kan utan omsvep säga att 
jag nådde samhällets botten.

Hur lyckades du då att vända denna nedåtgående 
spiral i ditt liv? 

-    Det var inte lätt och utan hjälp från de andra 
medlemmarna i informationsutskottet tror jag 
inte att jag hade suttit här framför dig idag. Jag 
går ogärna in på detaljer men jag kan säga att jag 
är i evig tacksamhetsskuld till dem och deras 

avancerade tolvdrinksprogram. Jag är medveten om 
att jag fortfarande har en lång väg kvar att vandra 
innan jag är helt rehabiliterad men jag ser numera 
på framtiden med tillförsikt.  
Vad händer nu med Fredrik Wadmark?
-     Jadu, det var en bra fråga. Jag är ju registrerad 
på en del kurser 
här på LTH så jag 
kanske ska ta tag 
i dem. Jag kan 
också meddela 
alla fina tjejer 
där ute att jag för 
tillfället är singel 
och letar för fullt 
efter en framtida 
partner att slå 
sig till ro med. 
Jag gillar långa 

strandpromenader, mysiga hemmakvällar och 
kanske ett litet glas rött framåt aftonen.  
Han lämnar mig strax därpå. Lika snabbt som han 
klev in i lokalen har han nu lämnat den, precis som 
med våra hjärtan. Fredrik Wadmark, alltid saknad 
men aldrig glömd. 

Fem snabba:
Bingo Rimér/Bingo-Lotto
- Bingo Rimér!
Hercules Bar/T-bar
- Hercules Bar (dagens snabbaste svar)
Mona Becker/Aylin Ahadi
- I mitt nuvarande tillstånd får det bli AA.
Infomys/Fredagsmys
- Utan tvekan Infomys!
Toppen/Botten
- Just nu är det väl botten men siktet är 
inställt på toppen.

Networking proooo foooo shooo!  
Gå fram ett steg

I-stegen 
med 

AlumnI



27

Spelregler: 
Du behöver: 
- 4 flaskor vin utan skruvkork 
- 4 glada I:are
- 1 tärning

- M:are får försprång
-Detsamma gäller för ekonomer

GRATTIS!!!  
Du är nu en 

ALUMN!

START

Signa med 
McKinsey 
i 4:an

Glömmer  
klackarna  
på Monas  
redovisning

En ”kompis”  
bjuder på för 
många shots,  
du missar det  
viktiga mötet!

Ligger med
en Övnings-
ledare

Klara Micke  
P’s flerdim,  
slå igen!

Du bestämmer 
dig för att bli 
kurator, stå över 
10 kast!

Bli Aktiv, 
gå ett  
steg 
frammåt!

Gå på  
Examensfesten!  
Gå direkt till  

MÅL!!

AW med  
AlumnI,
Kör igen!

Tack-tack-tack fest!! 
Du blir sängliggandes 
i 3 dagar. Stå över två 
kast.

Ligg med för många i klassen, stanna hem-
ma i två veckor och börja om från början.

Du skriver  
grupparbete med  
Tesper Jempel,  
gå fram 3 steg!

Du har kuggat 
för många tentor 

(idiot…),  
gå om ett år!

Score! Du  
fick en  
plats på  
Berkley!

GAME OVER!!! 
Du pallar inte matten och 
börjar 
civilekonom istället

Networking proooo foooo shooo!  
Gå fram ett steg

I-stegen 
med 

AlumnI
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Under nollningen kan det mesta hända. Spänningen att 
möta nya intressanta människor blandat med groteska 

mängder alkohol skapar ett perfekt utgångsläge för 
berättelser utöver det vanliga. För att inte glömma bort de 
fantastiska händelser som inträffar under dessa magiska 
veckor har I-type nu sammanställt den yttersta toppen av 
vad vi kallar: 

nollestories
En krukas tragiska öde
Krukor har funnits i alla tider. Dessa behållare 

används vanligtvis för att inrymma växter, men 
har en mängd användningsområden.  I berusat 
tillstånd är människan troligtvis som mest kreativ 
med krukans användningsområden. I vissa fall blir 
den en huvudbonad, i andra fall ett objekt att hiva 
iväg för att forcera diverse hinder. Hursomhelst 
kan alla vara överens om att en kruka väldigt ofta 
är praktisk.

I vår historia spelar en viss kruka en väldigt 
central roll. En ännu mer vital del av berättelsen 
spelar dock, inte helt oväntat, en nolla. Efter att 
ha konsumerat ohälsosamma mängder rusdryck 
i form av diverse öl- och spritsorter finner vi 
vår protagonist i ett helt klart onyktert tillstånd. 
Klockan är inte speciellt mycket, men vår hjälte 
har bestämt sig för att det vid den här tidpunkten 
är dags att gå hem. En känsla vi alla kan känna igen 
oss i efter att ha tagit några järn för mycket.

När vår huvudrollsinnehavare vaknar upp i sin 
säng dagen efter känner han sig, som så många 
andra nollor med honom, väldigt bakfull. Att han 
dessutom har fotografering för LU-kortet klockan 
åtta på morgonen hjälper inte direkt till att lindra 
huvudvärken. Han kliver upp ur sängen och 
märker till sin förvåning att det ligger jord lite här 
och var i lägenheten. En känsla av obehag sprider 
sig i hans kropp och han går med vaksamma steg 
ut i köket. Där möts han av glassplitter och ett 
gapande hål där det förut fanns ett fungerande 
köksfönster.

Han ringer direkt till sina klasskamrater och 
förklarar att han tyvärr inte kommer att kunna 
närvara vid fotograferingen. Ett inbrott efter bara 
några dagar i den nya hemorten. Typiskt oflyt. 

Han telefonerar även polisen och polisanmäler 
händelsen. När han gjort allt detta börjar han 
fundera på gårdagen. Hur hade han kommit hem 
egentligen?  Var hade han varit? Vad hade han gjort?

Som bekant brukar 
ju glömda minnen 
så småningom 
återfinnas efter 
att man verkligen 
tänkt igenom kvällen 
ordentligt. Så även i 
det här fallet. Långsamt 
börjar fragment av bilder 
komma fram i vår hjältes 
huvud. Just då sticker 
grannen in sitt huvud i det 
stora hålet i köksfönstret.

- Du har möjligtvis inte sett min kruka, 
undrar han försiktigt.

- Nej, det kan jag inte påstå att jag har, lyder 
svaret från vår nolla, samtidigt som han 
diskret petar bort en stor krukskärva med 
foten ur grannens synfält.

Helt plötsligt stod hela kvällen klar för nollan. Allt 
dunkel kring köksfönstret och krukan var som 
bortblåst. Likt AF-borgens majestätiska gestalt 
tornade en fasansfull, och samtidigt fantastisk, 
sanning upp i hans sinne.

Han mindes tillbaka hur han under gårkvällen med 
tvärsäkra steg hade gått fram mot grannens fina 
kruka. På något sätt hade den provocerat honom. 
Krukan hade helt klart en stöddig attityd. Stod där 
och trodde att den var något. Detta var inte något 
vår nolla tänkte finna sig i. Han slet upp krukan och 

Text: Anton Schölin
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hävde in den i sitt eget köksfönster. Nu var den inte 
så jävla kaxig längre! Han sparkade med bestämd 
min in det sista glaset och klev in genom fönstret. 
Nöjd med sin bedrift gjorde han sig redo att lägga 
sig till sängs.

Att tro att kvällen var slut där är dock naivt. En 
granne, som hört det ganska ljudliga kraset som 
uppstår när kruka möter glas, hade ringt till lagens 
beskyddare och talat om att det var något som inte 
stod rätt till.

Några minuter senare anländer polis till platsen. 
Med dragna tjänstevapen rör de sig mot vår nollas 
ytterdörr och knackar på den. En fortfarande grovt 
berusad nolla öppnar och stirrar med tomma ögon 
på lagens väktare och deras handeldvapen.

- Och hur står det till här då, frågar en 
polisman vänligt.

- Det var sjukt bra, tills ni kom, replikerar 
den alkoholpåverkade I-aren.

Att vår nolla inte blir anhållen och skickad till 
någon typ av sluten anstalt vid det här laget är 
oförklarligt. Men med någon blandning av enorma 
mängder tur och skicklighet lyckas han få lagens 
långa arm att försvinna.

När han nu blickar ut genom det gapande hålet i 
fönstret, klockan tio på morgonen kommer han 
på vad han har gjort. Han har, genom att ringa 
till polisen och polisanmäla sitt trasiga fönster, 
anmält sig själv. Han är alltså både brottsling och 
brottsoffer. På samma gång. Rimligtvis borde han 
alltså betala skadestånd till sig själv.

Så vilken lärdom kan vi då dra från denna, ur 
krukans synvinkel, tragiska händelse. Vissa kanske 
skulle yrka för att alkohol 
drabbar de oskyldiga, i 
det här fallet grannen, 
krukan och fönstret. Andra 
kanske skulle säga att det 
är slöseri med statens 
resurser att göra inbrott 
hos sig själv och sedan 
tillkalla polis. 
Vi på Info ser det 
annorlunda. Vad skulle 
man utan sådana här 
berättelser ha att leva för? 
Vad skulle man berätta 

för sina barnbarn? En god historia är värd så 
mycket mer än en kruka. Vidare, så går ryktena att 
grannen köpt en ny, större och bättre kruka. Helt 
klart kastvänlig. Så frågan är bara vad du väntar 
på?

I <3 M
Rött eller vinrött? Är det egentligen någon 

skillnad? Ser vi inte alla likadana ut på insidan 
i alla fall? Vissa hävdar motsatsen. En del rykten 
säger att maskinare skulle vara en lägre stående 
livsform som inte besitter den tankekapacitet en 
Iare är kapabel till. Den här historien kan stödja 
den tesen, men detta betyder ju inte att maskinare 
är mindre värda. Vi älskar dem ändå, lite som man 
älskar en hund eller ett litet, litet barn.

Det hela börjar med att en I-nolla bestämmer sig 
för att måla. Denna uråldriga konstform har varit 
ett uttryckssätt för människor i alla tider. Just vår 
nolla ville såklart måla i alla I-ares favoritfärg; 
vinröd.

För tillfället befann han sig tillsammans med en 
kamrat, som råkade vara just maskinare. När 
han berättade att han skulle måla I-märket ville 
kamraten gärna följa med, men dock inte måla. Det 
finns gränser för man gör för en vän. Att måla sitt 
eget märke i en annan sektions färg händer bara 
inte.

Sagt och gjort så börjar vår nolla måla det 
fantastiska I-märket vinrött. I den mörka 
septemberkvällen kan dock vinrött lätt se ut som 
maskinrött. Detta är en förväxling som skulle te sig 
förödande för maskins heder och respekt.

Kamraten som, likt vår nolla, var tämligen 
berusad tyckte att den glänsande vinröda färgen 

var förvillande lik maskinrött. Vilken 
idiot, tänkte han, som målar sitt eget 
märke i vår sektionsfärg. Han kallade 
snabbt till sig fem andra maskinare och 
stod förundrat och såg på när I-märket 
långsamt förvandlades till ett, vad de 
trodde var, glänsande maskinmonument.

Det dröjde inte länge förrän en av dem 
knäckte idén: 



30

- Vi målar vårt märke också! Då slår vi ju 
två flugor i en smäll!

- Visst, replikerade vår nolla, ta färgen 
bara, inga problem!

Maskinarna slet åt sig färgen och började måla 
sitt eget märke intensivt. Inte en fläck skulle 
förbli omålad. I och med detta har vår nolla 
lyckats utföra en de största bedrifter man kan 
tänka sig. Att få en samling maskinare att måla 
sitt eget märke vinrött. I sanning en enorm 
prestation.

Så vad är då sensmoralen av denna härliga 
berättelse? Kanske kan man se den som ett 
monument över I-arens ständiga briljans. 
Kanske som ett tecken på maskinares 
megalomaniska drag. Vi vet inte. Allt vi vet är 
att vinrött är en fin färg. En färg som bör finnas 
överallt.

Att golva en danska

Även utbytesnollor kan sprida glädje genom 
att vara material för nollestories. I det här 

fallet hjälpte även en infoit till, som för tillfället 
agerade internationell phadder. För att hjälpa 
sina nollor komma in i den svenska kulturen 
invigde han sin grupp utbytesstudenter i vad 
de allra flesta svenskar har som helgaktivitet. 
Alkohol.
Efter att ha förfestat på Lunds nation var det 
dags att dra sig vidare. Vi vet dock alla hur 
jobbigt det är att gå i trappor, och om det är 
något som Lunds nation har så är det just 
sådana. Kreativ som vår infoit är, så kom han 
på en lösning. Han hoppade upp på räcket, som 
vanligtvis är till för att hålla händerna på, och 
åkte således ner för trappan istället för att gå 
nedför den.

Incitamentet för denna åktur var naturligtvis 
att imponera på en dam. Damen i fråga var en 
danska som han hade pratat med under kvällen. 
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Trots att danskor brukar prata väldigt konstigt, 
som att de har en het potatis i munnen, kunde de 
utan svårigheter konversera.

När han kom ner från sin åktur på räcket vände 
han sig om och tittade förväntansfullt upp mot 
danskan som stod kvar uppe i trappan. För att 
inte göra honom besviken hoppade hon också 
upp på trappräcket för att graciöst glida nedåt. 
Dock var detta något som alkoholen i hennes 
späda kropp inte ville gå med på.

Nedåkningen blev således allt annat än graciös. 
För er som inte vet hur Lunds nation har utformat 
sina trappor så ser de ut på följande sätt. 
Trapporna slingrar sig i en spiral uppåt. I mitten 
av denna spiral finns alltså ett hål som går från 
översta till nedersta våningen. Att trilla ner där är 
ej att rekommendera. Danskor lyder tydligen inte 
rekommendationer.

Vår kära infoit ser med förskräckt min danskan 
falla handlöst bakåt och ner i det smala hålet i 
mitten av trappuppgången. Han ser henne studsa 
fram och tillbaka mellan stenväggarna innan hon 
fem, sex meter senare landar på ett stengolv i 
källaren.

Fan, hann vår infoit tänka medan han störtade ner 
mot den späda kroppen liggandes på det hårda 
stengolvet. Väl framme försökte han fråga hur det 
var med henne. Svaret han fick var så grötigt att 
han först trodde att hon var grovt hjärnskadad, 
men sedan kom han på att det var det danska 
språket han hörde.

Danskan kördes till sjukhus och har vad vi vet 
inte fått några bestående men. Infoiten hyllades 
som hjälte då det vara han som fått iväg henne 
till sjukhuset. Vi kan tycka att det var lite hans fel 
att hon försökte åka på trappräcket i första taget, 
men det är inget han vill kännas vid.

Således bör ni, om ni vill få en danska på kroken, 
ta med henne till en farlig spiraltrappa. Fungerar 
varje gång.

En typisk spiratrappa med ett typiskt hål som är typiskt 
dumt att ramla ner i.
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Baileys
Bacardi
Ahlgrens bilar
Mjölk
Kommentarer:
● ”Gustavs kropp skriker: NEJ!”
● ”Bananbåt”
● ”Välling”
● Nathalie: ”Jag börjar känna mig laktosintolerant”
● ”Sädesvätska, behövs mer sprit!”
● ”Om man hade druckit detta i Ryssland hade man blivit nedslagen”
● ”Alkoliserad nybliven mammas bröstmjölk”

under motorhuven

Betyg: 3.2

Midori
Sourz Apple
Vodka
Fruktsoda
Lime
 
Kommentarer:
● ”Fel färg för strålning i kärnkraft”
● ”Smakar som man har ätit för många sura nappar och sedan spytt upp dom”
● ”Sur eftersmak i magen”
● ”Har druckit sämre gröna drinkar”
● ”Svinsoft, handen fastnar i glaset”
● ”Doftar det man har i toalettringen”

Karnkraft, nej tack!

Betyg: 3.6

Tentatanter sökes!
LTH söker nya tentavakter till kommande tenta- och omtentaperiod. 
Sökande ska helst vara av kvinnligt kön och ha en brinnande lust att ge 
onda ögat till studenter. Är du 80+, har dålig hörsel och en syn som gör 
det svårt att läsa?
Har du dessutom lång erfarenhet av att vifta med käppar mot ungdomar, 
eller att klaga på cyklister som kör i en högre hastighet än 10 km/h?  
SÖK NU! Och ge studenter misstänksamma blickar redan i december!
I betalning utlovas en liten peng samt FIKA (även på vardagar)!


