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Våren är den årstid då Lund kommer som mest till 
sin rätta och detta året har inte varit något undantag. 
Stekiga sommartemperaturer har tidigt fyllt stadens 
uteserveringar och de galna utomhusfester som 
hör årstiden till har välsignats med sol.

 Denna vår har man dock kunnat se en hel del 
orosmoln torna upp sig på vår annars så vackra 
studenthimmel och då talar jag inte om den 
sedvanliga dos oväder man får räkna med i april. 

Denna vår har, för att citera Sydsvenskan, 
“tumskruvarna dragits åt på Lunds nationer” med en 
ständigt hökande tillståndsmyndighet och framtida 
hot om momsbeläggning på verksamheten. Snart 
kommer gamla studenter enbart berätta sagor om 
tiden då man fi ck spruta billig skumpa på Malmös 
innergård eller njuta av öl på Kajutans terass under 
1:a maj. Alla de studenter som dessutom har 
boenden med uppkoppling via Universitetets nät 
har fått se inskränkningar i sin frihet att använda 
de mest populära fi lbytarprogrammen. Man kanske 

kan se det som att verkligheten har kommit ikapp 
Lunds studentliv lite grann; ganska logiskt för 
den stora massan, men helt obegripligt för oss 
studenter. I det här numret tittar vi lite närmre på 
en del av de negativa trender vi kunnat skönja; 
förutom en kort intervju med tillståndsmyndigheten 
så har de illasinnade kortköpsavgifterna granskats.

 Det fi nns dock hopp inför framtiden och även 
stämpelsystemets avskaffande samt pedagogiska 
framsteg på LTH får sin plats i tidningen.... 

I-type redaktionen önskar dig trevlig läsning och 
en schön sommar!

Linus Svensson, 
redaktör och man 
för sin keps
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ordet

Jaha så var det då dags för mig 
att skriva i denna eminenta 

tidning för sista gången som 
ordförande för I-sektionen. Det 
känns verkligen konstigt. Jag 
trodde aldrig att det här året 
skulle kunna gå så här fort. 
Men så säger man väl alltid när 
Påsklovet går mot sitt slut och 
de sista tentorna närmar sig 
med stormsteg samtidigt som 
Botaniska trädgården lockar med 
glass och solvarma filtar. 

Eftersom alla vet att när 
tentorna närmar sig så 
behöver man framför allt 
kunna varva ner så föreslår 
jag att du som står med detta 
nummer i din hand skall ta 
med dig det till Botan och 
sätta dig där på en filt och 
läsa, njuta och tänka tillbaka 
på det år som har gått. 

För att riktigt få dig att 
drömma dig bort tänkte jag 
passa på att måla upp en bild av 
någonting som ligger mig varmt 
om hjärtat och många med mig 
tror jag. För jag vet ingen som 
är helt oberörd inför den nollning 
som sker på LTH.

Kanske är det också något av 
det viktigaste som vi har arbetat 
med under den här våren. Redan 
i höstas började vi i I-styret 
fundera på hur nollningen skulle 
se ut nu när vi var egen sektion 
och förväntades ta mer eget 
ansvar för genomförandet av 
en bra introduktionsverksamhet, 
som det så fint heter. Tillsammans 
med M-styret började vi därför 
planera för hur nollningen 2003 
skulle se ut. Någonting som var 
självklart för båda sektionerna 
redan från början var att vi 
fortfarande skulle arrangera den 

gemensamt. Ganska omgående 
blev det dock uppenbart för 
oss I:are att för att klara av att 
hålla ihop den jätteapparat som 
nollningen är,  så skulle vi behöva 
ett eget I-phös som kunde hålla 
i alla trådar från I:s sida. Detta 
insåg vi när vi förstod vidden 
av det engagemang och arbete 
som maskinsektionen lägger 
ner på att varje år arrangera en 
tre veckor lång nollning. Perfekt 
tänkte vi i,  på I finns det fullt med 

potentiella projektledare som kan 
tycka att det är kul att få prova på 
att hålla i ett riktigt projekt. 

Ett phös bestående av tre 
eldsjälar utsågs under våren. Det 
tog inte lång tid innan de hade 
imponerat på oss i I-styret med 
sitt helhjärtade engagemang. 
En hel del nya visioner om 
nollningen förde de också med 
sig. Framför allt tog de upp den 
viktiga frågan om hur M och I:
are skall lära känna varandra 
bättre under nollningen. För 
visst är det synd att vi under 
nollningen trots att vi kommer i 
kontakt med så många trevliga 
människor i Maskinhuset, bara 
lär känna hälften av dem riktigt 
ordentligt. Under de diskussioner 
som sedan fördes med M-styret 
och deras phös märktes det att vi 
alla kände att detta var en viktig 

fråga. Idéerna var många, bland 
annat var ett giftermål mellan M 
och I en tanke som hängde med 
länge, men som ströks till förmån 
för att I-sektionen skulle anordna 
en fest för både M och I:are under 
nollningen. Temat var givet, en 
dragqueen-fest där alla skulle 
vara utklädda till motsatt kön var 
det som blev en favorit hos oss. 
Kanske på grund av att det finns 
många som vill se fler lättklädda 
tjejer springa runt i maskinhuset. 

Nu så här när sommaren 
börjar närma sig känns det 
som om vi faktiskt har kommit 
ganska långt i planeringen 
av nollningen 2003, och det 
enda som saknas för att göra 
detta till den bästa nollningen 
någonsin är engagerade 
faddrar. Men utan att skryta 
kan jag nog faktiskt lova 
att det kommer att vara det 
minsta problemet. Efter mina 
tre år här på LTH så vet jag 

att I-sektionen har en tradition av 
att ha LTH:s mest engagerade 
faddrar och populäraste 
nollning. Nämnas bör dock i det 
sammanhanget att den inte är 
känd för att vara den nyktraste.

Så med känsla av att I-sektionen 
går en helskön höst till mötes 
vill jag bara passa på att tacka 
alla som har varit engagerade i 
I-sektionen under detta år och 
då speciellt min styrelse. För att 
vi tillsammans har gjort detta år 
till ett år som kommer att gå till 
historien som det fantastiska år 
då I-sektionen bildades. 

Till sist vill jag passa på att 
lyckönska den nya styrelsen 
genom att säga....I-rules!

Frida Nordlund, Ordförande

En liten text om att avgå...

lite naket och roligt... ...lite data
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Nu är våren kommen till 
Lund. Efter ett första 

tappert försök som slutade 
med en överraskande snöstorm 
verkar vår vackra blomstrande 
väninna nu äntligen vara här för 
att stanna. För nu kan det väl 
inte finnas någon återvändo. 
Lagom till teknologernas långa 
påskledighet säger de på tv att 
värmen sprider sig långt upp över 
landet, längs kusten hela vägen 
till våra nordligaste utposter. Via 
våra medier förstår jag att även 
vår insnöade huvudstad kommer 
att nås av vårvärme med upp till 
19 plusgrader.  

Om Canada Goose-jackornas 
uppdykande i gatumodet är 
Lundavinterns tydligaste tecken 
så måste väl ändå firandet av 
Valborgsmässoafton vara en 
symbol för Lundavårens slutliga 
ankomst. Denna fina helg tas 
på största möjliga allvar av 
Lunds studenter som mangrant 
sluter upp för att hälsa våren 
och värmen välkommen. Nog 
är det något av det vackraste 
man får uppleva under sin 
studieperiod, att se stadsparkens 
gröna gräs till sista centimeter 
uppfylld av soltörstande lyckligt 
avklädda ungdomar. Den tidiga 
eftermiddagen i stadsparken 
när man bara glider omkring 
och dricker öl och hälsar på alla 
vänner som samlats anser jag 
vara dagens absoluta höjdpunkt. 
Att det allt för ofta även är det 
sista man minns kan förklara min 
ståndpunkt. Men även om jag 
faller till föga, kan jag vara trygg 
i min förvissan om andra tar min 
plats och traditionsenligt super 
och syndar natten ut. 

I år har jag funderat lite extra 
på det här med Valborg. Det jag 
kommit fram till är att Valborg 
måste var Lunds göra slut-tätaste 
högtid. Att någorlunda nykter 
vandra genom centrum efter 
mörkrets inbrott påminner inte 
så lite om ett medley med Lars 
Noréns värsta relationsscener 
med krossade förhållanden vart 
man än vänder sig. Vid varje 
gathörn står en sviken flicka och 
gråter, och i varannan buske 
ligger någons däckade pojkvän. 
Samtidigt är detta en högtid för 
tillfälliga relationer, och jag kan 
tänka mig att en graf visande 
herpesvirusets population tar 
ett glädjeskutt denna natt. 
Dessa två teser har fått mig att 
dra en slutsats för var jag ska 
tillbringa min Valborg, nämligen 
där min flickvän inte är och utan 
mobiltelefon. Kan hon inte få tag 
på mig kan hon inte göra slut 
med mig! Dessutom så ökar det 
ju möjligheten att jag får en sån 
där tillfällig relation…

När ni läser denna krönika så 
är firandet över, och om min plan 
håller är min relation fortfarande 
hel. Många av er som läser 
detta kommer inte känna igen 
er ett dugg i min beskrivning 
av Valborg, antagligen för att ni 
inte minns mer än punktvis med 
det sista klara minnet av att ni 
halsar en flaska mousserat på 
kortast möjliga tid. Om ni efter 
helgen haft svårt att röra på 
någon kroppsdel ska ni inte oroa 
er. Det finns ett symtom som 
brukar kallas fylleförlamning 
som inträder när man legat 
länge på en kroppsdel så att en 
nerv kommit i kläm. Denna nerv 

kan då bli inflammerad med en 
tillfällig förlamning som följd, 
och detta är en vanlig åkomma 
för A-lagare och valborgsfirande 
studenter. Hursomhelst hoppas 
jag att ni haft en underbar Valborg 
och att ni även släpade er upp för 
att lyssna på studentsångarna 
den första maj. Och du, låt cykeln 
stå… 

Michael Sjöholm är frilansande 
korrespondent som mitt under 
brinnande krig försökt leva ett 
normalt liv, och aldrig upphört att 
rapportera från sin lägenhet på 
Studentlyckan. Dessutom är han 
välklädd.

krönika

Vår i våran stad!
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Någonting håller 
på att hända i 

lundastudentens liv. 
Något radikalt som kommer att 
förändra våra dryckesvanor 
månne. Det verkar som 
nationernas stämpelsystem är 
på väg att förändras. 

Vi är många som efter en hård 
sittning eller förfest gått bort oss 
på mellanfesten. Jag tror inte att 
det bara är jag som har slutat 
i rännstenen utanför Ögs med 
grusade förhoppningar. Lika 
besviken blir man när man klockan 
11 kommer till nation och blir mött 
av kalla handen, trots att den 
enda människan som syns inne 
i lokalen är det alltid lika onyktra 
nationsorginalet som alltid sitter 
där på sin stol och morsar på alla 
som vågar sig nära. ”Tyvärr det är 
fullt!”.   Sure baby!

Hur lätt är det att som student 
sitta hemma en lördagskväll men 
bestämma sig för att ”Bara ta en öl 
på nation”. En utgång i Lund kräver 
minst två dagars planering för att 
den ska bli lyckad. Förfesten får 
inte börja senare än klockan 18.00 
för då är det kört. Glöm heller inte 
att ta med dig några kalla till kön då 
du förmodligen kommer att tillbringa 
en stor del av kvällen just där. 

Nationerna har givetvis 
uppmärksammat problemet. De 
förlorar såklart massvis med 
pengar då folk linkar iväg på 
mellanfest istället för att inta den 
ljuva alkoholen inne hos dem. Enligt 
Quratorn på Lunds är det Hallands 
nation som förde upp problemet 
i nationernas samarbetsorgan, 
Kuratorskollegiet.  

Ingenting har hänt förrän för några 
månader sen  då det testades ett 
stämpelfritt system på Kajutan, 
fredagsnöjet på Göteborgs nation.

I-type har kontaktat Göteborgs 
Qurator, Patrik Göthlin och ställt 
några frågor angående försöket.

Varifrån och varför fick ni idén om 

att ändra erat tidigare system? 

Det faktum att folk ställer sig i 
kö till en lokal som rymmer 150 
personer medför dels problem i 
trapphuset dels att det blir massor 
av folk som inte får någon möjlighet 
att komma till oss. De som inte är 
ett dugg intresserade av att köa går 
istället direkt till T-bar och nationen 
förlorar därmed massor av folk som 
annars skulle kommit till nationen. 
Istället får vi ett klientel som inte 
motsvarar de som vanligtvis går till 
oss - de anser det inte värt att köa 
helt enkelt. 

Vi vill göra Kajutam Bar mer 
tillgängligt. Du skall som gäst 
kunna bestämma dig för att gå 
till Göteborgs Nation en fredag 
klockan 22.30 och sticka upp och ta 
en god drink eller en öl och sedan 
festa hela natten, antingen hos oss 
eller gå vidare om man så vill. 

Hur resonerar ni kring de som har 
varit på sittningen, måste de stanna 
hela kvällen? 

Sittningen har varit det stora 
problet och vi har inte riktigt kommit 
på något bra system. Är det stora 
sällskap stannar de i regel kvar 
och tycker det är kalastrevligt att 
vi ordnar med ståbord, kandelabrar 
etc. Därför hade inte de någon 
speciell förmån eller liknande från 
början. 

Nu på fredag kommer sittningen 

att få en biljett som 
berättigar till ett nytt 
gratis inträde. Detta 

eftersom det är naturligt att vilja gå 
upp och sträcka lite på benen efter 
middagen.

Hur fungerade det i fredags 
(första gången det testades reds 
anm). Var det bra drag?

Vad många missförstått är att vi 
gör denna förändring för att tjäna 
mer pengar på att de som går ut 
skall behöva betala en gång tillnär 
de går in. För oss har aldrig det 
varit tanken utan det vi vill är att 
man skall slippa kö - du behöver 
inte köa helt enkelt! Erfarenheten 
visar också från de första gångerna 
att folk har kommit i en tätare ström 
under kvällen och att stämningen 
blivit på så vis bättre under en 
längre tid däruppe. Det har medfört 
att det blivit betydligt roligare för de 
som jobbar och att de som kommer 
tidigt har möjlighet till en Kajutan 
Bar stämning som den var förr. När 
folk blir fler och fler har vi sedan 
skruvat upp volymen och takten. 

Vad fick ni för reaktioner av 
besökarna?

Vi har fått mestadels positiv 
respons på att vi slopat stämplarna 
- inga sura miner förutom från 
sittningsgäster, men det försöker vi 
nu göra något åt. 

Det finns massor mer att säga 
och om du vill ha än mer info om 
den bakomliggande diskussionen 
kan du maila igen. Hoppas att du 
annars fått vad du letat efter

De andra nationerna som I-type 
har varit i kontakt med ställer 
sig än så länge avvaktande till 
förändringen. De vill helt enkelt se 
hur det går för Kajutan. Vare sig det 
blir flopp eller flipp för Göteborgs 
så tycker i alla fall jag att det är 
bra att någonting händer i Lund. Att 
köa hälften av sitt nationsliv är inte 
speciellt kul.

i Markus Lövgren

Istället för stämpel - smoking. 
Patrik Göthlin ger svar på tal. 

Kajutanstämpel?
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Vad vore en sommar 
utan sol? Vad vore 

Lund utan sina studenter?  
Vad vore industriell ekonomi 

utan Mona Becker? Men fram-
förallt vad vore Malmö nation 

utan Starksprit?

Ryktena har spridit sig som en 
löpeld i Lund de senaste veckorna. 
Den årliga vårbalslunchen fi ck oly-
ckskorparna att skrika högt i skyn 
om att tiden var all för nationerna i 
allmänhet och Malmö nation i syn-
nerhet.

Och aldrig har väl så många spytt 
så mycket galla på tillståndsmyn-
digheterna som denna vår. 

Vi på Itype ger oss givetvis ner 
i träsket och tar reda på vad Till-
ståndsenheten, som de heter, gör 
och hur de ser på saken.

Vi fi ck tag på Cecilia Welander vid 
Lunds kommun för en intervju.  

Hur fungerar nationstillstånden i 
Lund. Varför kan en nation egent-
ligen sälja alkohol till en lägre pen-
ning?

Varje nation har två ”fasta” 
serveringstillstånd per vecka. 
Som längst får en nation ha öp-
pet till kl. 02.00. Vill nationen
ha fest på en dag då de inte har 
fast tillstånd för måste de ansöka 
om tillfälligt serveringstillstånd för 
just den festen. Nationerna är till 
för studenterna och de har en-
dast tillstånd att servera ”slutna 
sällskap”, i deras fall bara per-
soner som är medlemmar i KK.
 Den huvudsakliga anledningen till 
att nationerna kan hålla låga priser 
är att de som arbetar på pubar och 
slabb är studenter som jobbar ideellt.
Nationerna behöver alltså 
inte ha täckning för lönekost-
nader och sociala avgifter.

Har ni på Tillståndsenheten sett en 
förändring kring nationsnattlivet på 
senare år? Vad är det som har fått 
er att få upp ögonen för detta just 
nu, eller har det alltid pågått en gran-
skning av nationernas alkoholbruk?

Nationerna är precis som vanliga 
restauranger föremål för regelbunden 
tillsyn, i normala fall ett tillsynsbesök 
per år. Därutöver sker infoträffar 
mellan kuratorskollegiet, tillståndsen-
heten och polisen i början av varje
termin för att nytillträdda quratorer 
skall kunna bli uppdaterade om de 
regler som gäller. Ett par av de tillsyn-
sutredningar som avser nationer har 
öppnats pga. av allmänheten kontak-
tat tillståndsenheten med klagomål på
buller, fylleri och nedskräpning. Det är 
ofta boende i hus i närheten av en na-
tion som klagar över att de blir störda 
av den verksamhet som bedrivs där.
Alkohollagen gäller för nationer precis 
som för vanliga restauranger. Det ställs 
med andra ord exakt samma krav på 
skötsamhet. Det går alltså inte att
särbehandla nationerna eller 
göra en snällare tolkning av la-
gen bara för att det är studenter 
som bedriver verksamheten.

Är nationerna stökigare än vanliga 
nattklubbar, krävs det mer polisiära
insatser mot nationerna än mot van-
liga uteställen? 

Den här frågan besvaras nog 
bäst av polisen men en allmän up-
pfattning är nog att nationernas
nöjesverksamhet genererar 
färre fall av t.ex. misshandel.

Hur ser framtiden ut för nationerna? 
Hur resonerar ni? 

Vad gäller nationernas verksamhet 
är den enda stora förändring som 
är på gång från vår sida ett förslag 
till ändring av de tillsynsavgifter som 
nationerna precis som alla andra 
som har serveringstillstånd betalar 

en gång per år.
Som det är idag 
betalar slutna säll-
skap bara en låg 
schablonavgift. Enligt 
förslaget skall det istäl-
let tas ut en avgift som 
baseras på omsättningen.
Dvs, en nation som har en 
stor verksamhet och säljer 
mycket alkohol får betala 
mer i tillsynsavgift än en na-
tion som säljer lite alkohol. 
Dagens system är inte rät-
tvist eftersom de nationer 
som har ”störst” verksamhet 
fordrar mer insatser i form 
av tillsyn från vår sida.

Kring malmönation har 
det cirkulerat många ryk-
ten de senaste veckorna.
Att de har förlorat sina till-
stånd helt, speciellt på Östra 
vallgatan. Vad är sant egent-
ligen? 

Malmö nation har kvar sina 
tillstånd. Som du kanske läst
i dagstidningarna pågår 
f.n. en utredning p.g.a. de 
klagomål som riktats mot 
nationen. Utredningen är 
ännu ej slutförd. Nationens 
ledning med inspector i 
spetsen jobbar aktivt på att 
se över verksamheten och 
ta fram ett åtgärdspaket för 
att minska störningarna. Na-
tionen har själv valt att redan
nu vidta vissa åtgärder för 
att minska störningarna för 
omkringboende, t.ex. dra 
ner på den verksamhet 
som bedrivs utomhus eller 
som upplevs som extra
störande för omgivningen.

i Markus Lövgren

Slutfestat i Lund? 
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Den 15 februari var det röj 
på Grand. Det var bal. Alla 

vi som var där vet att det var ett 
hejdundrandes kalas. Vi tackar alla 
som engagerade sig i denna fest 
och gjorde den möjlig. Tack tack. 

Några saker som 
uppmärksammades:

• Bus i korridorerna. Rätt 
skor på rätt fötter, undrar 
vi?

• Goda och billiga drinkar 
som sveptes i massor

• Kvällen var fickpluntornas 
och små-Absoluternas. Få 
är vi som i fortsättningen 
kommer dricka ren 
pepparvodka

• Hotellbaren var skön att 
slinka ner i när dansen 
kändes för påtaglig.

• För lite hångel! Hångla 
mer!

• Elisabeths kupp?!: 
Tävlingen om en hotellnatt 
misstänks, utan vidare 
bevis, vara uppgjord.

• Avhopparna var många och 
tidiga från sexan. För lite 
balträning kanske?

• David Skogh uppfann 
plasten.

Skönheten och odjuret 
på väg hem. 

Carl Bentzel, 
text och foto

Linda Klingberg, text 
och medverkande

Ettor på bal med charmanta kavaljerer.

Den impopuläre 
fotografen får 
vad han förtjä-
nar.

Det finns bara en...

B a l  p å  G r a n d  H o t e l l

Sned men glad.
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Tjingelingeling nu tåget går… Det är viktigt 
med accessoarer.

Efterfest. Notera den 
korrekta fingersätt-
ningen på mannen till 
vänster.

Wanted! Vem är den lycklige mannen, 
vem är den givande ungmön?

Trevligt, trevligt tyckte skribenten

Glada pojkar gör sig gladare…

B a l  p å  G r a n d  H o t e l l
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Först ska alla åka. Såklart. 
Bombsäkert. Sedan ska 

några åka. Hoppas dom. Tror 
dom i alla fall. Sedan blir det 
tyst. Skamsna står de kvarblivna 
massorna. I-type rapporterar om 
sabbatsåret.

Trötta, men glada, sitter Björn 
och Oskar i den lilla studentlyan 
på Tornavägen. På bordet står en 
halvtom spritflaska och sporadiska 
ljud av burkar som öppnas bryter 
igenom det uppsluppna sorlet av 
män som ska ut på stan. Det är 
förfest. Om jag säger sabbatsår, 
vad säger ni då? Min fråga dämpar 
sorlet något och grabbarna får 
något drömmande i blicken. 

Oskar drömmer sig tillbaka till det 
år som gått. Människor, intryck, 
värme och minnen passerar på 
hans näthinna. I Björns ögon lyser 
drömmar om soliga alptoppar och 
pudersnö. Ordet sabbatsår väcker 
känslor.

Indoktrineringen börjar tidigt. 
Mycket tidigt. Redan under 
nollningen lär faddrarna de 
nykomna att man bör ta ett 
sabbatsår efter 2:an. Man blir 
inpräntad av faddrarna att 
sabbatsår är normen, säger Björn 
och skrattar uppgivet. Björn går i 
I-2 och planerar att sticka under 
nästa år. Först blir det ett halvår 
i S:t Anton, sedan en långresa till 
Sydamerika. Målen är självklara: 
att ha roligt, men också att lära sig 
spanska. Alla åker till Asien numera, 
men det finns ett smörgåsbord 
av möjligheter där ute och för mig 
lockade Sydamerika mest, säger 
han och tar en djup klunk ur den 
kylskåpskalla ölburken. 

Medan jag och Björn har pratat 
har Oskar suttit och drömt sig 
bort. För honom blev planerna om 
Sydamerika verklighet. Han bryter 
tystnaden och berättar om när 
han bestämde sig för att sticka. 
Det började framför en långfilm i 
tvsoffan. Vintern hade varat som 
längst och våren var ännu inte 

kommit. Plötsligt bestämde jag mig: 
nu drar jag, berättar Oskar. Ett par 
dagar senare ringde en nära vän 
och frågade om han hade lust att 
hänga med till Alicante nästa höst. 
Oskar hakade på direkt. 

Väl ute i världen fortsatte resan 
från Spanien till Mexico, från Mexico 
till Costa Rica och sedan vidare i 
Latinamerika. Oskar berättar om 
tequilakvällar och varma nätter i 
vackra och farliga Mellanamerika. 
Efter ett år ute var det åter dags att 
fatta ett beslut. Jag visste inte vad 
jag skulle göra, så det var lika bra 
att åka hem och börja plugga igen, 
säger han. 

Återkomsten blev tung. Hösten 
i Lund är knappast jämförbar 
med sydamerikanska stränder. 
Men efter några månader av 
acklimatisering fann han sig till 
rätta igen. Den trevliga klassen och 
Värnamopolarna vände tillvaron. 
Nu leker livet, säger Oskar och ler 
hemligt. 

Snabbt blir stämningen allvarligare 
när han berättar om vad resorna 
gett honom. Jag är säkrare på 
målet nu, förklarar han. Han vill ta 
ett år av sina studier i Sydamerika 
och siktar på att efter examen jobba 
för ett svenskt företag i regionen. 
Människorna, kulturen och värmen 

drar honom tillbaka.   

Oskar förverkligade sin dröm. 
Björn är på väg att göra det. Men 
det är många som hade för avsikt 
att sticka men som aldrig kom iväg. 
Av förra årets tvåor var det många 
som pratade om att dra, men få 
som verkligen gjorde det. Varför 
blev det så? Är det egentligen 
så att pratet om sabbatsåret är 
ett uttryck för den vilja att fly som 
drabbar den som står inför 4,5 år av 
slit? En slags eskapism med syfte 
inte att förverkliga pratet, utan att 
lindra ångesten? I ettan och tvåan 
har man långt kvar. I trean ser man 
ljuset i slutet av tunneln. 

Oskars tips till den som funderar 
på att resa är tvådelat. En del av 
honom skriker: förverkliga din dröm 
och åk! En annan del vill trösta och 
säga: ge inte upp det blir bättre. 
Visst ger ett sabbatsår mycket, 
men det är samtidigt inte helt enkelt 
att åter anpassa sig till vardagens 
verklighet. En sak är både Oskar 
och Björn överens om: vill man 
verkligen åka så ska man inte 
tveka. De framtida jobben väntar 
där ändå. Drömmen om ditt livs 
äventyr kanske är död i morgon.  

i Per Karlsson

Visst längtar man bort ibland...
 trend:sabbatsåret
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KORTAVGIFTER

Övriga kortovänner
SPOT (5 kr i caféet)
Herkules Bar (3 kr)
Ebbas skafferi (3 kr 
på köp under 20 
kr)

Tar ej kort. Motiverar 
med att det tar för 
lång tid. 

KORTVÄNLIGA

Övriga kortvänner
Espresso House 
Fellini
John Bull Pub
McDonald’s

Observationslista

Funderar på att 
införa avgifter de 
närmsta månaderna.

FÖRGIFTANDE AVGIFTER
-Också måste vi TYVÄRR ta ut en avgift på 3 kr vid kortköp, säger expe-
diten och hänvisar till en skylt vid kassan. Typen av meningsutbyte har blivit 
allt vanligare och förekommer inte längre enbart på suspekta pizzahak och i 
jourlivsen på hörnet där den direktimporterade läsken är så billig. När stora 
aktörer som Burger King och Stortorget i Lund börjar straffa kortanvändare 
så börjar man undra vad som egentligen är i görningen. I-type har undersökt 
hur det här med kortavgifter egentligen fungerar. 

3 kr 

3 kr 

3 kr 

3 kr  vid köp under 100 kr

DIREKT
KORTFIENTLIGT

kungsan

bönan

stortorget

burger kingbellman

café finn

&-bar

carl werner café &  bar

FAKTARUTA
De avgifter som bankerna tar ut vid kortköp varierar 
beroende på vilken bank som näringsidkaren använder 
sig av samt vilket avtal som förhandlats fram. Exem-
pelvis så har Färs & Frosta Sparbank följande avgifter: 
För betalning med bankkort (t ex vanligt VISA-kort) så 
tar banken 3 kr per betalning eller ett rabatterat pris på 
1,50 kr om man är helkund hos banken. För kreditkort 
och utländska kort tar banken alltid 3 kr samt 2,3 % av 
totala betalningssumman. 

Hela fenomenet med en extra avgift ter sig nästan lite mystiskt 
då både storleken på avgifterna har en tendens att variera 
stort, från vanliga 3-5 kr ända upp till 10 kr (bl a Slagthuset i 
Malmö), samt att förklaringarna bland näringsidkarna går så 
pass brett isär. 

Att bankerna tar ut en  avgift kan vi konstatera (se faktaruta 
nedan), men det verkar finnas två läger för vilka som bör 
stå för kostnaden. Dels finns det de som ser det som en 
del av sin service till kunden och anser att det är butiker och 
restauranger som måste föra diskussionen kring avgifterna 
med bankerna. Andra vill helt enkelt lägga hela kostnaden 
på kunden och ser det som kortanvändarens uppgift att vara 
gnällig mot sin bank. 

-Det som handeln betalar för är en tjänst, garanterad och 
säker betalning, menar Föreningssparbankens Kennet 
Karlsson i en intervju i PLUS. 

Kontanthantering kostar stora pengar, men detta är någonting 
som likt andra omkostnader, hyra och el etc, alltid är inbakat i 
grundpriserna. Utvecklingen mot en värld med enbart kortköp 
är någonting som borde främjas mer då i stort sett alla tjänar 
på det, utom möjligtvis mindre nogräknade handlare som vill 
kunna sköta saker och ting under bordet -men någon sådan 
verksamhet bedrivs väl ändå inte i lilla Lund?

Nya direktiv är dock på gång från högsta EU-nivå som 
ska göra  extraavgifter olagliga att lägga på kunden. 
Tydligen ska det inte vara tillåtet med snedvriden 
konkurrens mellan olika betalningssätt. Fram till dess är 
det bara att ta mössan i handen och betala som Gustaf, 
19 och besviken gäst på Stortorget, muttrar.  hamburgerstället

erab livs

G NORDBLOM     L SVENSSON              



13

Under en pedagogisk utbild-
ningskväll för övningsledare 

på LTH, fi ck jag nys om Genom-
brottet, ett stort pedagogiskt 
projekt på LTH som pågått sedan 
1 januari 2001. Projektledare är 
professor Gunilla Jönson, rektor 
för LTH, och operativt ansvariga 
för projektet är Pernille Hammar 
Andersson och Torgny Roxå, 
pedagogiska konsulter, som 
också höll i vår utbildningskväll 
tillsammans med Roy Andersson 
på Institutionen för Datavetens-
kap. 

Som ständigt intresserad av 
pedagogik och utveckling, kunde 
jag inte låta bli att haffa Torgny 
Roxå i pausen och prata lite vi-
dare. Jag fi ck möjlighet att få en 
intervju med honom angående 
projektet en torsdagslunch för 
några veckor sedan. I min artikel 
skulle jag kunna väva in mer per-
sonliga sidospår och intressanta 
funderingar, men för att försöka 
behålla ert intresse under läs-
ningen kommer jag att såga bort 
en hel del bisaker och hålla en 
enkel och allmän approach till 
projektet.

 Syftet med artikeln är egentli-
gen att låta er veta att Genom-
brottet existerar och kanske 
kunna bidraga en millimeter 
till medvetenheten och diskus-
sionen om pedagogik på LTH. 
Det fi nns hur mycket som helst 
att säga och det är inte omöjligt 
att det kommer en fortsättning på 
artikeln en annan gång, kanske 
behandlande PBL1-undervisning 
eller liknande.

Vi som är studenter 
på LTH, har nog någon 
gång funderat på ämnet 
pedagogik, kanske när 
vi lyssnat på en tradig 
föreläsare – eller fått 
möjlighet att göra ett ro-
ligt projekt på ett ämne 
vi tycker är intressant! 
Hur långt har egentligen 
den pedagogiska ut-
vecklingen på LTH kom-
mit jämfört med andra 
skolor? Man har ofta hört 
från olika håll, att just 
tekniska kurser är svåra 
att förändra, till exem-
pel genom olika projekt 
och mer självständiga 
studier, men är det verk-
ligen sant? Kanske är 
vi studenter också lite lata i vårt 
sätt att se på studierna – vi vet 
ju alla att så fort undervisningen 
blir friare – så krävs det också ett 
större personligt ansvar; något 
som många studenter anser job-
bigt – vi ju redan fullt upp med att 
ligga i fas och klara tentorna! 

Det är underbart positivt att man 
överhuvudtaget diskuterar peda-
gogik på teknisk högskolenivå – 
vi läser trots allt de fl esta av våra 
kurser på ett ganska traditionellt 
och kanske inte alltid så stim-
ulerande sätt. Hur väl stämmer 
kurspedagogiken överens med 
det kommande arbetslivet? Jag 
har svårt att tänka mig att vi inte 
skulle behöva lite mer av eget 
initiativtagande och självständigt 
arbete även på så här hög nivå 
av studier, även om jag själv inte 
varit ute i arbetslivet på liknande 

platser där jag kommer befi nna 
mig efter min utbildning.

Genombrottet är ett stort projekt 
som syftar till att göra LTH till en 
skola med pedagogisk profi l och 
att verka för ökad samverkan i 
organisationen  kring studen-
ternas lärande. Under tre år 
(2001-2003) fi nns det ett större 
antal pedagogiska konsulter på 
LTH som resurser för lärare, 
utbildningsnämnder, institutioner 
och avdelningar som vill utveckla 
sin pedagogik. Syftet är att starta 
en successiv självgående ut-
veckling på LTH, varför lärare 
och institutioner själva kan ta 
initiativ till egen utveckling – de 
driver alltså sitt eget utveckling-
sarbete. Projektet går inte ut på 
att lära institutionerna ett speciellt 
pedagogiskt tillvägagångssätt, 
utan bygger på att de själva ska 

BREAK ON THROUGH

Vet Du vad Genombrottet är?
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komma fram till förändringar som 
till slut leder till ett pedagogiskt 
genombrott på LTH. Att institution-
erna själva tar initiativ och ansvar 
för sin utveckling, konsulterade av 
Genombrottet, gör kanske att vi 
får en mer beständig, fortlöpande 
utveckling.

Projektets namn, Genombrottet, 
syftar på att om LTH:s samlade 
pedagogiska kompetens ökar och 
om graden av samverkan ökar så 
leder det till ett pedagogiskt ge-
nombrott på LTH. Projektets hem-
sida är www.lth.se/genombrottet 
och där kan man läsa om en hel 
del intressanta exempel på alter-
nativa sätt som fi nns att behandla 
kurser på LTH. 

Frågan om hur långt LTH:s 
pedagogiska utveckling kommit i 

jämförelse med andra 
tekniska högskolor går 
ju egentligen inte få 
något konkret svar på, 
eftersom det egentligen 
inte går att mäta. Hur 
skulle det gå till? Svaret 
på frågan måste ju vara 
någorlunda hypotetiskt, 
men ändå en fråga som 
är tvungen att ställas 
av ren nyfi kenhet. LTH 
verkar ha kommit en bra 
bit på väg i pedagogisk 
utveckling med tanke 
på till exempel projekt 
som Genombrottet. 

Några andra in-
tressanta exempel på 
högskolor som arbetar 

med att utveckla sin pedagogik 
är LiTH (Linköpings Tekniska 
Högskola, www.lith.se) och Aal-
borg Universitet i Danmark. LiTH 
är kanske den tekniska högskola 
i Sverige som har arbetat mest 
med pedagogiska initiativ; där 
fi nns bland annat ett civilingenjör-
sprogram – Informationsteknologi  
- där kursverksamhet baseras på 
PBL. 

Aalborg Universitet utvecklar sin 
pedagogik genom ett ”Pædagogisk 
Udviklingscenter” www.puc.auc.dk 
och genomför mestadels sina ut-
bildningar på projektform. 50 % av 
tiden består av rena projekt, 25 % 
av tiden består av kurser som är 
kopplade till projektet, och övrig 
25 % av tiden består av kurser 
som till exempel matematik. Man 
syftar till att kombinera olika un-
dervisningsformer samt utveckla 

examensformerna.

När man tittar på  pedagogisk 
utveckling i nuet, så inser man 
att det stegvis håller på att hända 
saker lite överallt. Flera universitet 
och högskolor tar egna initiativ till 
utveckling. Kanske är det många 
bäckar små som till slut kommer 
att generera en stillsam, stegvis 
revolution, utan att vi studenter 
riktigt är medvetna om vad som 
händer? Troligt är ju att vi som 
redan läser på teknisk högskola 
nu inte kommer att märka någon 
direkt konkret skillnad, men det är 
ju utvecklingen i det långa loppet 
som är intressant. 

Det som jag tänkte mest på när 
jag pratade med Torgny Roxå, var 
det faktum att i Genombrottet får 
lärare och institutioner själva ta 
initiativ till utvecklingsarbete och 
att det inte fi nns något ”rätt svar” 
på hur deras metodik ska se ut 
efter Genombrottet. Det måste 
vara otroligt givande och fram-
förallt  skapa långsiktig utveckling 
att själv få utgå från sitt nuvarande 
arbetssätt och jobba sig mot en 
förändring genom att själv komma 
fram till ”sitt eget” rätta svar, med 
hjälp av konsulter.

i Maria Blixt

BREAK ON THROUGH
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BÄÄBÄB
SSTTAATATTAT ÅÅRRGGÅÅNNGEN PÅ II

I-98 I-99 I-00 I-01 I-02
FMA102, 4p
Endimensionell analys 1
G 39 46 45 64 Uppgift
U 15 12 20 3 saknas
% Godkända 72 79 69 96

EDA011, 5p
Programmeringsteknik
G Uppgift 41 53 41 42
U Saknas 10 13 25 11
% Godkända 80 80 62 79

FME090, 5p
Mekanik för I, GK
G 42 48 39 46
U 5 2 18 24
% Godkända 89 96 68 66

FMS120 5p, FMS121 6p
Matematisk statistik för I
G 15 37 57 70
U 19 1 6 1
% Godkända 44 97 90 99

  

Sammanställningen täcker fyra kurser som läses under ettan och tvåan. Det inses att dessa kurser inte ger 
en riktigt rättvis bild över tentamensresultaten från de olika årskurserna. Till exempel har FMA102 gjorts 
om för I-02, statistik för detta sakande jag. Vad vi har här är alltså en dömande och inte speciellt rättvis 
sammanställning av tentamensresultat. 

Lite frågetecken uppkommer dock. Man skulle t.ex. kunna fråga sig varför resultaten i mekanik gick från 90 
till ca 70 % på bara ett litet år och sedan sjönk ytterligare lite då det var dags för I-01 att tentera? Eller vart 
prestationsångesten hos I-01 tog vägen bara på några månader runt årsskiftet 2001-2002? 96 % på Analys 
1 tog ett svanhopp till 62 % på programmeringstentan. Kanske blev de lite väl stöddiga där i oktober? Annars 
skulle man nog kunna påstå att 80 % godkända verkar symbolisera oss I:are. Det hade varit intressant att 
jämföra detta med andra program, men jag vågar ändå säga: Inte illa. 

Om man, som jag, tycker att the Weakest Link (BBC) är ett program värt att se och vill vara lite härligt 
dömande så; I-98, you are the weakest link. Goodbye.

Text och statistiksammanställning Linda Klingberg, en av djupdykarna samt I-märkt tjej i I2:an

Statistikframtagning Dalia Benyamin
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Vårterminens tre utropstecken.

1 I-balen
Det kommer att dröja länge innan så många Iare 
blir så fulla tillsammans igen.

2 Våren
Att möta våren i Lund är underbart. Att se 
Lundagård blomstra. Att se uteserveringarna få liv. 
Att dricka öl i Botaniska trädgården. Det är livet.

3 Brunchen
Medicinarvillan, Göteborgs, Malmös, Västgötas, 
Östgötas, Lunds,  &-bar…. Listan kan göras lång.

Vårterninens tre frågetecken.

1  Krig och sånt
Man ska vara snäll och ta vara på varandra.

2  Tillståndsmyndigheterna
Vad är det som händer? Indragna Alkoholtillstånd?  
Lugna ner er.

3    ET-Slasque
NO NO, NO NO NO NO, NO NO NO NO, NO NO 
(there´s no limit)

Att de bara orkar våra storkar...

Såpan går vidare
I förra numret kunde Itype berätta om Telefonkiosken 
och om hur Superman kanske var den skyldige. 
Detta har visat sig vara helt fel och bara ett tråkigt 
teknologskämt. Det har dragits skam över Stålmannens 
ärorika namn. 

I stället har det kommit ut en film som visar fyra pateter 
som sågar ner telefonkiosken ute på ön Ön, lastar den 
på en kärra och beger sig ut i skogen. Under glada 
skratt och ”heja på” rop bär de den stackars kiosken  
fram till en stor klippa. Från klippan så dumpar de helt sonika kiosken rakt ner i Dalby stenbrotts bottenlösa 
vatten. Glada men maskerade dansar de runt upp på klippan i hopp om att få berömmelse också vidare.

Nåväl, med denna film antog säkert med många med mig att Telefonkioskens historia var all. Men icke!

Döm om min förvåning när jag får se ”uppföljaren” till detta spektakel. 

Någon anlitade dykarklubben vid LTH för att bärga plåtburken ur stenbrottet. Sagt och gjort, kiosken togs 
upp ur vattnet och lades på ett släp. När detta skrivs vet I-type inte riktigt var kiosken befinner sig men antar 
att den kommer vara uppe till nästa års nollning. Vad som än händer kan vi på redaktionen lovar våra kära 
läsare en sak i alla fall. Ni kommer aldrig att  besväras mer av något så trivialt som en telefonkiosk i I-types 
vackra sidor i framtiden.

i Markus Lövgren

WANTED: 
ALUMNIS

Vi har efter mycket om och men lyckats slutföra 
Alumni-hemsidan och den finns nu tillgänglig via 
www.isek.lth.se/alumni. 

Föreningen har för tillfället (16/4) två registrerade 
användare, vilket till mångt och mycket beror på 
dålig marknadsföring. Information kommer att 
delas ut i facken samt till berörda institutioner 
inom en snar framtid men jag hoppas även på 
att djungeltelegrafen skall göra sitt… (en liten 
uppmaning till er alla att sprida att en alumni-
hemsida finns på I-sektionen.)

Behöriga är de studenter som är registrerade i 
årskurs fyra, exjobbar eller helt enkelt avslutat 
utbildningen. Det kan tänkas att det är lite 
problem med vilka det är som är behöriga, men 
misströsta inte, skicka ett mejl till alumni@lth.se 
så ser vi till att ordna det omgående. I övrigt 
skall det mesta fungera men hör gärna av er om 
något inte stämmer eller ni har några idéer på 
förbättringar.  

Å styrelsens vägnar, Björn Tiderström, vice 
ordförande och sheriff

Upptaget...




