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Ledare
Äntligen! Snart är ytligare ett år av hårt 
slit över och istället väntar lata dagar 
med sol, bad och rosévin. Sena kvällar i 
skolans lokaler byts ut mot grillkvällar, 
studiecentrums kaffepauser mot soliga 
uteserveringar. Botan fylls med lättklädda 
studenter som desperat försöker fi xa sin vita 
vinterhy och en doft av en härlig blandning 
av nytända grillar och gödsel sprider sig i 
Lund. Sommaren är snart här!
Icke att förglömma läsårets sista Itype som 
du nu har i din hand. Här fi nns en hel del 
matnyttig information. Om du har problem 

att komma på vad för snaps du ska dricka på 
midsommar så hittar du hjälpen här. Om ditt 
minne sviktat under våren och du behöver en 
liten påminnelse om vad du upplevt så kan 
du läsa om både pragresan, aktivahelgen och 
Saint Patricks day sittningen. Och jag har fått 
en känsla av att ni tvåor har lite beslutsångest 
angående valet att teknikprofi l. För att hjälpa 
er på traven har en liten sammanfattning 
gjorts åt er.
Trevlig läsning och en glad sommar på er alla!

Emma Sikander
Redaktör
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Med ett otroligt förtroende för den nya styrelsen 
lämnar jag nu I-sektionen för ett tag i Paris. Jag 
kommer tänka på Victor Sandbergs telefonmast 
i Hörby när jag traskar förbi Eiffeltornet och 

kommer minnas 
tillbaka på 
en fantastisk 
aktivaresa. 
Troligtvis 
kommer jag 
sakna M-husets 
mikrovågsugnar 
när jag äter 
kotunga och 
blodkorv i 
skolmatsalen. 

...Vice fyller på
Hur ska jag klara mig utan kaffebryggaren 
i styrelserummet och känslan av att blippa 
LTH-kortet mot ”Activate Readern” i foajén? 
Tänk er en höst utan ett sektionsmöte som 
aldrig vill ta slut? När jag sitter med näsan 
nedborrad i ett franskt lexikon kommer jag 
sakna att läsa stadgar och reglemente. Jag vet 
inte hur jag ska klara mig, så istället säger jag 
som Vickan Bernadotte; Det är en otrolig 
gleedje. För det är det, att titta tillbaka på ett år 
som Vice Ordförande för LTH:s bästa sektion. 
Men säg inte till någon att vi är det, folk kan 
bli avundsjuka. Och avundsjuka är en olycka. 
Det kan man tycka. Nu är risken att jag börjar 
rimma i vanlig ordning. Istället vill jag tacka 
sektionen för ett fantastiskt samarbete och 
sist men inte minst vill jag gratulera på 10års 
dagen, stort grattis! 

//Ebba Linde

Hej Kära I-are! Vintern har rasat ut och våren 
gör sitt intåg... Sektionens arbete för detta 
läsåret går mot sitt slut och snart väntar det 
efterlängtade tentaplugget och sommarlovet. 
Fast innan dess ska vi fria. I-sektionen fyller 10 
år och det kommer att uppmärksammas med 
en jubileumsbal av högsta kaliber i AF-borgens 
stora sal. I-sektionen kommer dessutom att 
för första gången i LTH:s historia ordna en 
pokerturnering och därmed kora LTH:s främsta 
spelare - i anslutning kommer källarmästeriet 
och sexmästeriet bjuda in till pub. Läsåret 
kommer att avslutas med en stor examensfest 
för alla som avslutar sin utbildning.
Mitt år som ordförande går mot sitt slut och 
jag vill passa på att tacka alla medlemmar och 
alla funktionärer för en fantastisk period, tack 

Ordförande orerar...
för ert förtroende och era insatser. Klubban 
lämnas över till Marcus Witting, som blev vald 
till ny ordförande under vårterminsmötet. Jag 
önskar Marcus och den nya styrelsen och alla 
förtroendevalda all lycka till - ni har mitt största 
förtroende. 
Jag vill också passa på att speciellt tacka de 
avgående styrelsemedlemmarna; Ebba, Anna, 
Sofi a, Isabelle och Emilia, det har varit ett nöje 
att få jobba med er. 
Jag får önska alla en trevlig sommar och lycka 
till med slutspurten. 

Alla ska I

/Eder Ordförande Victor Sandberg

En mobbares 
bekännelse

De fl esta av oss stöter under vår 
uppväxt fl era gånger på ordet och 
begreppet mobbning. Några stöter på 
det under skolgången i samband med 
att en klasskompis blir mobbad. Andra 
har kanske själva blivit utsatta, medan 
ytterligare några andra varit de som själva 
utövat det hela. Undertecknad tillhörde den 
sista kategorin och det här är min historia

fram Idas sak. Mats svarade dock kort och 
bestämt att han verkligen inte var intresserad 
av henne och la på luren.
Jag insåg att loppet nu var kört och att jag 
måste ringa Ida och ställa allt till rätta. Men 
återigen svek modet mig och jag valde att 
nonchalera det hela som en kul grej och 
något som vi alla tre skulle skratta åt inom 
kort. Jag hade fel...

Nästföljande dag hoppade jag och Mats 
av samma skolbuss och möttes av Ida som 
direkt rusade mot Mats och slog armarna om 
honom. Mats knuffade då hårt bort henne 
och snäste argt “Är du dum i huvudet eller? 
Vad är det du inte fattar? Jag sa ju nej!”
Jag undrar vad som rörde sig i hennes 
huvud den dagen, naturligtvis var hon 
förkrossad och förtvivlad, men antagligen 
mest förvirrad. Incidenten gjorde det 
dessutom inte lättare för Ida att bli omtyckt, 
då hon dessutom fi ck stämpeln konstig. 
Historien uppdagades dock en tid senare, 
och även om det inte var jag som direkt 
erkände, hade jag haft ganska svåra 
skuldkänslor. Med anledning av Idas redan 
utsatta situation, såg lärarna emellertid 
mycket allvarligt på det hela och rubricerade 
det snabbt som mobbning. Välförtjänt eller 
inte, en mobbare var född.

Under mellanstadiet på den småländska 
landsbygden, gick jag i samma klass som en 
tjej som hette Ida. Ida hade stora framtänder, 
ansiktet fullt av fräknar och stammade 
dessutom kraftigt. Hon var kort och gott, 
för de som så önskade, tyvärr ett ganska 
tacksamt mobboffer. Jag måste dock medge 
att jag aldrig med avsikt var elak mot henne, 
vad som senare kom att kallas mobbning var 
egentligen bara en oturlig tillfällighet och ett 
spratt som gått för långt.

Under min prepubertala skolgång var jag 
utöver klassens clown även väldigt duktig på 
att imitera folk, inte minst två personer; en 
kille på skolan vid namn Mats samt just Ida.
Vid ett tillfälle i årskurs 4 fi ck jag en snilleblixt 
och beslutade mig för att ringa upp Ida 
och utge mig för att vara Mats. Vad jag för 
stunden emellertid inte visste var att Ida i 
fl era års tid varit hemligt förälskad i Mats. 
Jag ringde hur som helst upp henne och 
utgav mig för att vara honom och frågade 
efter en kort dialog chans på Ida. Jag kunde 
riktigt höra hur hon nästan grät av glädje och 
stammade fram ett ja, varpå jag la på luren.
Jag förstod ganska snabbt att sanningen 
bakom hennes livs lyckligaste dag 
fullständigt skulle förgöra henne. Jag 
borde givetvis ändå ringt upp och berättat 
sanningen, men fi ck istället ytterligare en 
snilleblixt; Varför inte utge mig för att vara Ida 
och fråga chans på Mats?
Sagt och gjort så ringde jag upp Mats och la 

Text: Erik Eliasson
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Text: Conrad Gerlach

Det låter bra, mamma och pappa blir glada av att höra 
det och dina vänner tycker att du är ambitiös. Jag syftar 
på att du läser Industriell Ekonomi i Lund och att du har 
valt utbildningen för att den är en av Sveriges absolut 
bästa samt att du läser den för att du vill få ett bra jobb 
efter examen. Vi vet båda att det är en halvsanning, du 
valde förstås Lund för att det är den bästa studentstaden 
där det alltid är något roligt på gång.

Med detta i åtanke vill jag som ordförande för 
Arbetslivsutskottet ge dig några tips på genvägar för att 
skynda på din kommande karriär.

Skaffa dig försprånget

Näringslivsgruppen arrangerar många typer av 
evenemang och du får träffa spännande personer och 
företag inom många branscher. Se till att läsa på om 
företaget och vem som besöker oss. Du har en jättechans 
att få svar på just dina frågor (exempelvis det som du 
inte kan läsa dig till på hemsidan) och får samtidigt ett 
försprång när du pratar med företagsrepresentanterna. 
Gratislunchen smakade extra gott.

Mer än consulting

I-aren i Lund brottas med fl era problem: att någon stulit 
din mat i korren, den långa kön utanför nationen och 
alla tidiga föreläsningar. Efter utbildningen kommer du 
istället hantera andra typer av problem. Ska företaget 
köpa en konkurrent eller gå in på en ny marknad? Hur 
ska produkten prissättas? Casegruppen kan ge dig en 
stor knuff framåt inom caselösning, vilket är användbart 
inom alla jobb.

Störst telefonbok vinner

Chanserna att få ett jobb efter att ha fyllt i ett 
Internetformulär är ofta så små att det är bättre att 
köpa en Trisslott. Ta genvägen genom att prata med en 
företagsrepresentant och få en kontaktperson att skicka 
din ansökan till istället. Läs på om företaget och tänk 
igenom vilka dina styrkor är och hur du ska presentera 
dem. Eftersom vår alldeles egna arbetsmarknadsmässa 
INKA är mindre och upplägget mer intimt än andra på 
campus, har utställarna mer tid för dig och din chans att 
få en ny jobbkontakt ökar väsentligt. Du tog dig precis 
över den kinesiska jobbmuren.

FX, IBD och derivat

Du vill handla obligationer, valutor och ränteswappar. 
Du vill bygga nästa generations robothandel och hjälpa 
ett företag anskaffa kapital, men du vet inte riktig hur 
du tar dig dit eller vilka färdigheter som behövs. Besök 
börsgruppens evenemang och få insikt i hur branschen 
fungerar och vilka möjligheter som fi nns. Har du riktig 
tur kan du få träffa Bud Fox på riktigt!

Skaffa dig en insider

I-are hjälper gärna varandra och det gäller även dem som 
tagit examen. Om du går i 3:an eller 4:an kan du söka om 
att få en mentor som redan tagit klivet ut i arbetslivet. 
Som adept får du ovärderlig information och tips och kan 
styra din karriär redan innan du själv tagit examen, allt 
på ett avslappnat och kul sätt. Mentorgruppens program 
är också ett utmärkt sätt att skaffa dig ett sommarjobb 
samtidigt som du kan dela med dig av minnen från den 
där extra roliga I-sittningen.

Kom ihåg dessa tips. Genom att göra det kommer du att 
kunna göra dina föräldrar glada,  samtidigt som du har 
roligt på vägen till ditt första jobb!

GENVÄGAR TILL TOPPEN
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“It’s the goverment, man. 
They’re out there, man”. 
Ta på dig foliehatten och ta del av 
två underliga konspirationsteorier. 

Reptoider
Vilka är det egentligen som styr 
världen? Enligt anhängarna till denna 
konspirationsteori är det varken Illuminati 
eller frimurarna – det är reptiler i 
människoform. Det brittiska kungahuset, 
familjerna Bush, Kennedy, Wallenbergarna 
och resten av världens elit ska enligt teorin 
vara del av en utomjordisk ras reptiler från 
den lägre fjärde dimensionen som nu bosatt 
sig i jordens innanmäte. 

Anledningen till att de valde att bosätta 
sig på jorden är för att ha tillgång till 
”monoatomiskt guld” som ger dem möjlighet 
att förvandla sig till människor och resa 
genom tid och dimensioner. Det sägs att 
det endast är ögonen som avslöjar en reptoid; 
de kan ge en kraftig, hypnotiserande blick - 
det är detta som gett upphov till uttrycket ”ge 
någon det onda ögat”.  

Genom noggrann avel med utvalda 
människor har de beblandat sig med jordens 
befolkning och kunnat utöva sin kontroll över 
oss under tusentals år; först som gudar, nu 
som politiker, affärsmän och mediemoguler. 
Reptoiderna får energi av mänsklig rädsla, 
skam och aggression. Det ska också förklara 
varför krig, sexuella perversioner, djurplågeri 
och massvält existerar - för att tillgodose våra 
reptoida överhuvuden med energi. 

Hemsida: http://www.reptoids.com/, 
http://www.davidicke.com/

Flat Earth Society
Jorden är inte en tillplattad sfäroid i omlopp 
kring solen, jorden är platt och solen roterar 
kring den! I alla fall om man ska tro Flat 
Earth Society, ett brittiskt sällskap med ca 
3000 medlemmar över hela jorden. De menar 
att jorden är en skiva med nordpolen i 
mitten och med en 45 meter hög mur av is 
i utkanten – detta hindrar också vattnet på 
jorden att rinna över kanten ut i rymden. 

Att man kommer tillbaka på samma plats på 
jorden om man flyger i en riktning förklaras 
genom att man då bara gör ett stort varv 
kring jordens center, nordpolen. Satelliter 
existerar inte eftersom de inte kan cirkulera 
kring skivan och all information vi får 
från GPS sänds från höga radiomaster 
utstationerade över jordklotet. Alla bilder där 
jorden framställs som ett klot är förfalskade 
av NASA och världens regeringar, motivet 
ska vara att ta av de pengar som pumpas in i 
olika rymdprogram.  

Solen är enligt Flat Earth Society en ljuskälla 
5 mil i diameter positionerad 50 mil ovanför 
jorden. Att det blir dag och natt på jorden 
förklaras på så sätt att solen fungerar 
som en spotlight som endast kan belysa 
vissa områden åt gången. Stjärnorna är 
upphängda strax ovanför solen. 

Enligt sällskapets president tror han 
på denna världsbild eftersom det är så 
världen ter sig för honom. Alla som tagit sig 
tillräckligt högt upp för att se att jordens 
verkligen är platt har alla varit i maskopi 
med dem som upprätthåler konspirationen!

Hemsida: http://theflatearthsociety.org/
cms/

Konspirationsteorier
Text: Erik Lagerberg

Ser ni ögonen? Helt klart en reptoid!
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SNAPS, SHOTS  
En kylig onsdagkväll i april samlades sektionens informativa utskott för 
vårens dryckesprovning. Vi hade märkt av ett behov i sektionen att testa 
den kanske mest signifikativa drycken för Lund; snaps. Till snapsen är 
sill det självklara valet men för att hotta upp den annars så fyrkantiga 
fisken bestämdes att det skulle provas silltacos. Förhoppningen med 
kvällen var att kunna inspirera er läsare och guida er bland snaps och 
diverse sprithaltiga vätskor. En successiv personlighetsförändring 
hos testpanelen och bristfällig koncentration försvårade emellertid 
recenserandet en aning.

Silltacos
Insvep potatismos, sill, gräddfil, 

gräslök, lök, riven ost och för den 
djärve; tacosalsa, i ett tortillabröd. 

Vips, har du den svennigaste, mest 
lättlagade maträtten i din hand.

Betyg*:

3,01

Kommentarer: 
”Tog mycket sill, vilket jag ångrar”
”Över förväntan”
”Är nog godare utan tacosalsa, det var dock väldigt gott med potatismos”
”Först var betyget en fyra, sen när jag kom till sillen fick den en etta”

Skånes Akvavit
Storsäljande snaps med mild karaktär 
av kummin, anis och fänkål som sägs 

passa utmärkt till sill.

Betyg: 

3,5
Kommentarer: 
”Luktar gott”
”Godare än silltacosen”
”Standardsnaps”
”Godare än Explorer”

”För att vara snaps är det ändå lindrigt”
”Jag fick precis ont i magen”
”Nu sänktes betygen tror jag” (Efter andra 
rundan)

*Enligt de som vågade prova

Text: Fanny Lundkvist
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SNAPS, SHOTS  
SILLTACOS

3,01
Hallands Fläder

Kryddig snaps med tydlig karaktär 
av fläder samt inslag av kummin och 

enbär.

*Enligt de som vågade prova

Betyg: 

3,58
Kommentarer: 
”Van der Waals-bindningen är mycket svagare i sprit än i vatten, det är därför den rinner ut lite.” 
(Gustav Säfwenberg, f.d. bartender, när han spiller ut varje snaps han serverar)
”Åh, den luktar sill med fläder”
”Smakar som en ljum sommarvind en sommardag.” (Erik Lagerberg, tidigare skribent) 
”Och det var därför du fick byta till webb...” (Maja Sölve till Erik)
”En snaps för amatörer”
”För de som vill dricka snaps men inte gillar det”
”Bra för mammor som ammar”
”Flädersaft med en twist”

Flatline
Het shot som kräver ett stabilt 

handgrepp. Sambuca slås i ett shotglas, 
tabasco droppas i ett tunt lager och 

sedan hälls tequila försiktigt över.

Betyg: 

3,27
Kommentarer: 
”Ich heiße SMÄRTA”
”Turkisk peppar”
”Bra för att bränna bort smaklökarna till nästa snaps”
”Tar effektivt bort smaken av silltacos”
”Väldigt vacker shot - lurad!”
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Russian Standard* 
(Russkiy Standart)

Rysk vodka som sägs vara perfekt att 
dricka ren.

* för den nyfikne är den 
inhemska stavningen Русский стандарт.

Betyg: 

3,4
Kommentarer: 
Infos ordförande berättar om drycken som är godare än Absolut och att det är viktigt att den dricks 
väldigt kall. 

”Maja får inte äta chips? Lame.”
”Jag älskar min potatis. Alla killar har stånd.” 

Någonstans börjar fokuset på själva vodkan svikta och ordförande ber att få sjunga en sång. 

”Det var inte meningen att det skulle bli ett långt preludium till denna sång” berättar ordförande mellan 
anekdoter och innan sången. Vodkan är inte så kall längre och bedömningen glöms bort. 

Hotshot
Hälften Galliano och hälften nybryggt 

kaffe toppas med vispad grädde.

Flerdimbetyg: 

3,83
Betygsättningen av hotshoten blir av en oförklarlig anledning istället 
infoiternas genomsnittliga betyg i flerdimensionell analys.

Kommentarer: 
”Extra poäng till utseende”
”Det var jättegott”
”Flerdim 7,0”
”Hotshoten är coolare än Emma”
”Vem är han Jim?”
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* för den nyfikne är den 
inhemska stavningen Русский стандарт.

Flerdimbetyg: 

3,83

Carlshamns flaggpunsch
Anrik punsch med tydlig arrakskaraktär 

och med inslag av pomerans.

Betyg: 

3,24
Betyg tillhörande snapsvisa: 10

Kommentarer: 
”Oh, det luktar något! Det luktar punsch!”
”Men ÖH.”
”Smakar snor med lite socker”
”Det är najs ju”
”Tänker på F-sektionen”
”Har jag druckit O.P.? Var det punschen? Jag vill inte sitta bredvid Maja. JAG VILL VETA VAD 
SOM HÄNDER!”
”Jag vill inte sitta på golvet längre, det är kränkande.”
”Hey look, adolfin!” sägs om och om igen.
”Chips eller shot, chips eller shot!”
”Vem är O.P. Anderson och vad har han g jort i mitt liv?”
”Låg nivå på det här nu. Jag vill ha sprit!”

Black Hand
Alcogel, vatten och svartvinbärssaft 
blandas och serveras i ett shotglas, 

helst på en parkbänk

Betyg: 
5,0

Kommentarer: 
”Info i ett nötskal”
”Alcogel+svartvinbär=sant” 
”Alcogel? Men det är lugnt för vi är awesome.”
”Nu brinner din tavla!”
“Åh vad gott!”
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När man spenderar flertalet timmar kan man ju ibland undra vem fan det är som styr 
skeppet egentligen, vem gör vad och varför är det som det är?
Det ska vi reda ut! Högst upp som en vägledande kapten sitter regeringen och tar de mer 
generella besluten
. Verket för högskoleservice eller lite lättare VHS har som uppgift att se till att antagningen 
går rätt till.
   Nästa steg i hierarkin är Lunds Universitet, under LU finns LTH som har ett flertal 
beredningar under sig. Detta kan låta lite luddigt men man kan säga att varje beredning är 
beslutsfattande inom sitt område,
de som finns är utbildningsberedningen, forskningsberedningen, infrastruktursberedningen 
och prefektrådet (alla institutioner har en prefekt).
   Efter UB kommer utbildningsnämnderna som är beslutsfattande organ som berör alla 
inriktningar på LTH.
   Efter utbildningsnämnden kommer programledningen och sedan de ni har väntat på, 
nämligen såklart SRI! 
Man skulle alltså kunna säga att besluten som fattas i SRI når 
hela vägen upp till regeringen och utan oss skulle Sveriges framtid se osäker ut men det 
förstår ni säkert själva.

Vem är det som 
styr egentligen?

SRI

Adam Risberg – 
Styr studiekvällar, CEQ och LP-enkäter i årskurs 

ett. Sitter även han med i utbildninsnämnden.

Text: SRI

Sara Melin –
 Ung matros som gör studenternas röst hörd i programledningen 

och strategigruppen. Styr även upp en och annan studiekväll.

Cecilia ”The Captain” Nordin – 
Varit med längst i gamet.

 Med erfarenhet och visdom förbättrar hon programmet
 genom att lära landkrabborna i programledningen att veta hut.

  Hon ansvarar även för kvatitetssäkring av exjobb.
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i dina CEQ!

Vad fan gör SRI?

Linnea Karell – 
Listig vice ordförande.Ansvarar för ekonomi, exjobb, 

studiecirklar, CEQ och specialiseringar.
 Det går rykten om att hon har i-seks mest övertalande 

puppyeyes.
 En vice att räka med.

Emilia Alfredsson –
 Vår ständige ordförande. Leder gruppen LTH mot ständig förbättring.

 Förutom att vara ordförande för SRI sitter är hon även med i I-styrelsen.
 Emilia, eller Sailor som vi kallar henne nattetid, utkämpar även ständiga 

bataljer i programledningen.

Adam Risberg – 
Styr studiekvällar, CEQ och LP-enkäter i årskurs 

ett. Sitter även han med i utbildninsnämnden.

Sara Melin –
 Ung matros som gör studenternas röst hörd i programledningen 

och strategigruppen. Styr även upp en och annan studiekväll.

Sofia Pettersson –
 Studiekvällar och exjobbsansvar sköter denna sköna matros.

Edi Zulfaj – 
Smider planer i institutions-
styrelsen för ekonomi och 

logistik.
Siri Kiessling – 

Rutinerad sjökvinna som styr Instittionsstyrelsen för 
matematik på rätt kurs. Även CEQ och 

LP-enkätansvarig i årskurs tre.

Jonathan Bratel –
 Ansvarar för CEQ och LP-enkäter i årskurs två.

Cecilia ”The Captain” Nordin – 
Varit med längst i gamet.

 Med erfarenhet och visdom förbättrar hon programmet
 genom att lära landkrabborna i programledningen att veta hut.

  Hon ansvarar även för kvatitetssäkring av exjobb.

Kristina Josefsson/Emelie Järlid –
 Dessa tu befinner sig just nu i exil i det stora landet i väst.

Inanna Lallerstedt –
(ö)rådets sekreterare, sätter rådets möten 

på pränt och ansvarar för sjökorten.
 Sitter även med i Utbildningsnämnden 

och har studiekvällar.
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Det sägs att det varje år i mitten på mars 
äger rum en sittning så mystisk och 
sägenomspunnen att både Eldorado och 
Atlantis bleknar i jämförelse. De flesta 
säger sig någon gång ha varit där men 
ingen har någonsin haft förmågan att 
återberätta vad som i själva verket har 
hänt. Är allting kanske bara en långlivad 
och smått överdriven myt? Det kanske 
är ett gigantiskt spratt, likt jultomten 
eller påskharen, konstruerat enbart för 
att lura festglada studenter? Info har 
bestämt sig för att gå till botten med det 
här och har med hjälp av exceptionella 
journalistiska färdigheter lyckats 
gräva fram enastående material. Det 
ni ska få läsa härnäst är vår mullvads 
omskakande berättelse av hans 
upplevelser under denna dag. Det här är 
den sanna historien om Saint Patrick’s 
Day – sittningen!

 
Ryktet på stan säger att det är ikväll det 
kommer att ske, jag kan riktigt känna 
elektriciteten i luften. Mina händer darrar 
när jag fingrar på dagens första öl, en 
Guinness Extra Stout. Den smakar som 
kärnkraftsavfall men lugnar åtminstone ner 
mina sargade nerver. Jag kan knappt tro 
det är sant, idag ska jag äntligen få svar 
på mina frågor och funderingar kring Saint 
Patrick’s Day-sittningen. Som alla insatta 
vet firas Saint Patrick’s Day till minne av 
det irländska skyddshelgonet Patrick som 
tog kristendomen till Irland. För den glade 
lundastudenten betyder detta förstås att 
man under den här dagen ska dricka så 
mycket öl som den mänskliga kroppen kan 
förmå att hantera, för att därefter kanske 
dricka lite till; och har man riktig tur får 
man, efter en välplanerad pizza på gatan, 
chansen att börja om på nytt igen. Jag har  

 
höga förhoppningar om att kunna smälta in 
i den här kulturen men det kommer att bli 
en utmaning. Mitt största problem just nu 
är att jag inte har en aning om vad jag ska 
ha på mig för kläder. Det måste gå att lösa, 
det finns inte utrymme för några misstag 
idag.

Jag anländer i god tid till platsen 
min informatör pekat ut åt mig. Efter 
otaliga klädbyten lyckades jag slutligen 
bestämma mig för ett par gröna chinos 
med matchande grön polotröja och 
tillhörande grön fluga. Det är uppenbart 
att fru Fortuna återigen ler mot mig, 
varenda människa här är klädd i grönt 
på ett eller annat vis. Folket har ännu inte 
tagit sig in till festlokalen och jag väljer att 
obemärkt smyga vidare med sikte på den 
hemmagjorda baren. På min väg stöter 
jag på älvor och irländska pysslingar, s.k. 
leprechauns, högtidligt klädda i grönt. 
Mycket intressant, det är alltså även en 
tillställning för övernaturliga varelser. 

Väl i baren får jag bra kontakt med 
bartendern och han väljer att bjuda mig 
på sexton mintushots; jag känner att jag 

Saint Patrick’s Day     - Sittningen

Den dolda kameran klarade av att fånga den 
märkliga farkosten på bild….

Myt eller verklighet?
Text: Anton Sjöberg
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börjar komma i fin form inför sittningen. 
När jag vinglar därifrån råkar jag ramla in i 
en märklig farkost, den ser nästan ut som 
en karusellvagn från Gröna Lund, och ett 
hjärtskärande ljud uppstår. Den ena av 
passagerarna börjar hosta värre än ett 
brandalarm och jag blir genast rädd för att 
min täckmantel ska avslöjas. Det blir inte 
bättre av att IRA omedelbart är på plats för 
att starta slagsmål och straffa de skyldiga 
till oväsendet. Jag måste härifrån snabbt. 
Folkmassorna börjar i detta ögonblick 
röra sig vidare mot kvällens höjdpunkt, 
sittningen. Jag kan andas ut, räddad av 

klockan.

Påtagligt skärrad av det nyss inträffade tar 
jag några djupa andetag och låter pulsen 
sjunka ner ungefär hundra slag innan 
jag tar plats kring det enorma festbordet, 
vi talar om ett bord som skulle kunna 
konkurrera ut färjetrafiken mellan Trelleborg 
och Sassnitz om det hade placerats 
däremellan. Själva sittningen bjuder på 
kulinariska smaksensationer samt sång 
och dans av den yppersta världseliten. 
Jag befinner mig i ett rus och hela rummet 
känns som en enda gemensam varelse. 

Människor, gröngölingar och sagofigurer är 
alla i harmoni. Sen har vi den där Lambo, 
vem är denna person och varför ställer alla 
sig på bordet för att leta efter honom? Var 
jag den enda som letade under bordet?

Efter sittningen är det tydligen dags 
att återigen flockas vid den skickligt 
hopsnickrade baren. Stämningen är nu 
ännu vildare och jag börjar känna mig 
nervös, flertalet människor saknas och 
är spårlöst försvunna. Med livet som 
insats fortsätter jag, trots de uppenbara 
varningsklockorna, att undersöka detta 
besynnerliga event. Ytterligare en vända 
i baren och 14 öl gör att jag börjar tappa 
förståndet, balansen försämras dramatiskt 
och en dimma rör sig in framför mina 
ögon.....folk förflyttar sig.....Casa?....ge mig 
en öl till.....shot!.....Challes....zzzz.

Det här var de sista orden som skickades 
till oss från vår mullvad, dagen efter 
mindes han ingenting och var märkbart 
tagen. Detta är den grymma sanningen om 
sittningen på Saint Patrick’s Day, alla är där 
men ingen vet om det.

Saint Patrick’s Day     - Sittningen

Men efter vissa påtryckningar från IRA lades 
därefter kameran åt sidan.

Legenden är sann! Den finns på riktigt!
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Living the American 
Dream

Vad händer när fyra I-are ger sig iväg för att läsa teknikprofil i staterna? Hur behåller 
man en schtekig stil i USA? Hur undviker man att bli ”super-sized” av all skräpmat? 
Är allt som på TV? Frågorna var många och äventyrslusten stor när vi, Emelie, Erik, 
Kristina och Lina, gav oss iväg till University of Connecticut för att tillbringa en vår-

termin med att uppleva ”the American Dream”.
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Skolans basketlag är 
UConns stolthet och de 
placerar sig oftast högt i 
collegeligorna. De två gånger 
20 minuter långa matcherna 
i den egna basketarenan 
som rymmer över 10 000 
supportrar blir till två 
timmars underhållning: 
Pausuppträdanden, high 
energy-cam, kiss-cam, 
cheerleaders, marching 
band och spännande 
spelvändningar. Go Huskies!

Trots att UConn ligger i Storrs, ett 
samhälle som i princip bara är ett campus 
mitt ute i ingenstans så finns det mycket 
att göra på fritiden om man är student. 
Bland annat deltog vi i en kayaking-
polo-turnering.

USA ska upplevas med bil, 
alltså blev det roadtrip till 
Cape Cod utanför Boston med 
de andra LTH-ingenjörerna. 
Fina stränder och coola valar 
– det är nice!

Nu börjar tiden här gå mot sitt slut och vi är 
mitt uppe i en intensiv slutspurt med långa 
pluggdagar på biblioteket. Det känns ändå bra 
att kunna se tillbaka på ett riktigt bra utbyte 
med många härliga äventyr, spännande möten 
och glada skratt. 
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Ja du valde natur på gymnasiet för att det 
var bredast och så slapp du göra några 
större val och därmed stänga dörrar, och 
ja du valde Industriell ekonomi för att det 
var bredast och så slapp du göra några 
större val och därmed stänga dörrar. Men 
snart är tiden kommen när du ska välja 
teknikprofil och helt enkelt nischa dig. 
Usch vad svårt, kanske du tänker. Men det 
är där Info kommer in i bilden. Du ska få 
lite hjälp i ditt val.

I själva verket spelar det egentligen en rätt 
så liten roll vilken profil du väljer, men för 
att du ska få en så angenäm andra hälft 

i trean som möjligt så ska du välja ”rätt”. 
Ryktena som cirkulerar om profilerna är i 
viss utsträckning inte ens särskilt sanna, så 
här nedan presenteras den sanna bilden.

Industriell produktframtagning (Kallas 
”produktion-” eller ”maskinarprofilen”).

Produktion läser de få M-are som faktiskt 
kom in på I och den är faktiskt ganska lätt. 
En typisk tentauppgift är att du får kronor. 
Och så får du timmar. Och så ska du räkna 
ut kronor per timme. Tack säger du. Föru-
tom att den är lätt så läses ett par kurser 
parallellt med M-tvåorna vilket också det 

Teknikprofilerna – 
den sanna bilden.
Text: Niklas Ohlsson

I kursen digitala projekt lär du dig inte att bygga en sådan här.
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sägs vara uppskattat. För att citera någon 
som läser profilen: ”Jo det är asgött att 
läsa med maskinarna. Man känner sig 
sjukt smart.”

Energi- och miljöteknik (Kallas ”miljö” eller 
”Per Svenningsson-profilen”).

Miljöprofilen har fått ryktet om sig att vara 
helt klart softast vilket faktiskt bara är 
halvsant. Soft i den bemärkelsen att den 
inte är särskilt svår och att man landar 
ganska höga betyg på kurser som är på 
avancerad nivå – ja. Men osoft för att du 
kommer behöva lägga många timmar 
framför datorn googlandes på fnösketorra 
miljöprotokoll när du göra dina hemtentor. 
Dessutom förväntas du boka upp stud-
iebesök där du i timtals tittar på sopor och 
slakteriavfall. Profilen borde för övrigt kallas 
”energi” snarare än ”miljö”.

Matematisk modellering (Kallas ”matte-” 
eller ”pluggisprofilen”).

Den här profilen läser ”de seriösa” och de 
som har siktet inställt på finans och risk-
specialiseringen. Den är nog den svåraste, 
men är perfekt för dig om du känt frustra-
tion över att du inte förstår vad all matte 
du hittills läst kan tänkas vara nödvändig 
för. Helt plötsligt får du lite verklighetsank-
nytningar serverat, men var beredd på att 
behöva sitta många timmar i fantastiska 
MatLab. Dina föreläsningar kommer att 
serveras av ett färgstarkt och internatio-
nellt gäng bestående av en hetsig ryss, en 
exalterad grek, en ödmjuk tysk, och en torr 
svensk.

System- och programvaruutveckling (Kal-
las ”data-” eller ”dautaprofilen”).

Välkommen till en helt ny värld. Här har du 
garanterat inte varit innan. Du lär dig vad 
internet bakom det blåvita facebookskalet 
egentligen är, och varför en USB-kabel ser 
ut som den gör. Har du riktigt mycket tur 
när du tänker så har du också chansen att 
förstå hur programkod på datorskärmen 
går genom sladden och in i en manick så 
att den rör sig som du vill. Men förmodli-
gen inte för det är sjukt abstrakt. Profilens 
höjdpunkt är när du i sista läsperioden får 
bygga en egen häftig elektrisk apparat. 
Men tänk gitarrstämmare eller radiostyrd 
bil snarare än teleport eller partikelaccel-
erator.

Studiebesök. Ja, i timtals.

Tre I-are diskuterar deras valda teknikprofil.
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Nu har snart ett år gått sedan Caseg-
ruppen fick en nystart på sektionen 
och vi håller redan på att expandera ut 
ur Sverige! Det är kanske inte lika sex-
igt som det låter, men vi ska anordna 
en workshop om caselösning under 
ESTIEMs council meeting i Warszawa.

Det är alltid kul när sektionens ar-
bete uppmärksammas utomlands, i 
Warszawa får vi dessutom möjlighet att 
inhämta nya erfarenheter från andra 
delar av Europa. Tanken med worksho-
pen är att komma fram till hur man bäst 
utvecklar utbildningen i caselösning för 
I:are. Självklart kommer vårt program 
i Lund att porträtteras på ett mycket 
exemplariskt sätt - är man bäst så är 
man. Att få bidra till förbättring bland 
våra kamrater ute på kontinenten är 
dock något som hjälper oss alla, efter-
som I:arnas rykte förbättras på arbets-
marknaden (företagen kommer att köa 
utanför M-huset).

Vi i Casegruppen jobbar hårt för att 
sprida erfarenheterna vi inhämtar från 
olika håll. I år har vi bland annat pub-
licerat två caselösningsguider med 
inriktning mot tävling och intervju, 
skapat ett caseboksbibliotek samt hållit 
introduktioner I caselösning.

Under våren har även den årliga case-
bataljen mellan Sveriges I-sektioner, 
I-Case Challenge, gått av stapeln. I 
år med nyheten att den bestod av två 
tävlingsklasser, detta för att även ge 
eleverna i årskurs 1-2 möjlighet att del-
taga. Lunds deltävling avgjordes den 
14 mars på ÅF:s kontor i Malmö, där 
de tävlande fick lösa case som behan-
dlade verkliga problem som ÅF ställs 
inför, och sedan presentera sina lösnin-
gar för en jury bestående av represent-
anter från ÅF och LTH. På det efterföl-
jande minglet presenterades vinnarna 
av ÅF Technologys divisionschef Johan 

Casegruppen 
på väg!
Text: Casegruppen. Foto: Viktor Kjellin
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Olsson. Lagen som ska representera 
LTH i finalen blev: I den äldre tävlingsk-
lassen; Sixten Björkén, John Jansson, 
Edvin Emanuelsson & Simon Gustavs-
son och i den yngre klassen; Karolina 
Lindén, Daniel Alavei, Jesper Tempel 
& Mattias Karlsson. När denna tidning 
kommer ut vet vi hur det gick för våra 
tävlande i finalen!

Till nästa termin satsar Casegrup-
pen på att fortsätta utbilda sektionen 
i caselösningstekniker. Vi hoppas 
dessutom kunna erbjuda Excelkurser 
i samarbete med LINC. (För er som 
har en Excelfetisch och samtidigt vill 

få högskolepoäng, rekommenderas 
”Avancerad Excel” 10,5 hp på Mittuni-
versitet, vilket är en sommarkurs på 
distans). Det kommer även att anor-
dnas event där vi studenter ges möj-
lighet att lösa riktiga case åt företag!

Känner du att du vill vara med och 
bidra till att göra I-are mer attraktiva 
på arbetsmarknaden och samtidigt få 
värdefulla erfarenheter som kommer 
dig till gagn både senare i livet och 
under utbildningen? Tveka då inte och 
ansök till Casegruppen på  
case@isek.se.

Casegruppen
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ÄNTLIGEN
Snart är det dags att söka till det kanske 
hetaste I-sektionen har att erbjuda: 
Mentorsprogrammet! Efter våren storsuccé 
startar i höst en ny omgång, då du som 
börjar i trean eller fyran har äran att få ansöka 
till detta fantastiska Mentorsprogram som 
I-sektionen stolt presenterar!

Ta chansen att få den där snygga, sexiga 
singel-mentorn som du annars bara vågat 
drömma om. En helt ny värd öppnar sig, där 
du och din mentor tillsammans planerar era 
äventyr.

Erfarenheter, minnen och råd som du aldrig 
kommer att glömma…

Mentorsprogrammet är ett unikt sätt att få 
ett smakprov på arbetslivet. Genom att para 
ihop studenter och mentorer med liknande 
intresse och inriktning är detta din kanske 
bästa chans att träffa ditt framtida jag. Under 
året kommer ni ha kontinuerliga träffar där ni 
diskuterar allt från CV och arbetsintervjuer till 
mentorns egna väg till drömjobbet. Detta är 
din chans till en bättre näringslivsrelation, en 
bättre vardag och en bättre framtid!

Barclays Capital, Accenture, Ernst & Young, 
Tetra Pak, Danske Bank, Serendipity, 
Bubbleroom, Greenfield Wind AB eller kanske 
Bergendahls food? Vi har företaget där DU 
vill jobba. Mentorsprogrammet är som det 
syskon du aldrig fick, eller den där riktigt 
häftiga festivalen du aldrig fick åka på som 
barn. Ansök i höst!

Bilder från kick-offen för vårens 
mentorsprogram, som hölls på Hotell Lundia 
I februari.

Mingel på högsta nivå, både gamla som nya 
I:are tar varje chans att nätverka.

Vilka företagshemligheter studenterna på 
mentorsprogrammet får höra om…

Såhär god mat kan man bli bjuden på som 
adept på I-sektionens mentorsprogram.

Intensivt samtal mellan mentor och adept.

Vilken mentor passar dig?

Gör vårt Mentorstest för att se vilken mentor 
som passar dig bäst.

1. Det är fredagskväll och du står med 
pojkvännen/flickvännen/Mårten Wikner och 
ska bestämma dig för en film till fredagsmyset. 
Vilken väljer du?

a) Det verkar inte finnas någon bra film så jag 
gör en dokumentär om mig själv istället.

b) Det verkar inte finnas någon bra film så jag 
gör mig själv till ledare för en ”Demokratisk” 
folkrepublik.

c) Det verkar inte finnas någon bra film så 
jag drar en lina koks, men det skulle jag gjort 
ändå.

d) Twilight

Text Menotrsgruppen
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2. Det är din födelsedag. Vad önskar du dig i 
present?

a) Basröst och lite manlighet

b) Folkets totala lydnad, Sydkorea och en liten 
pinne

c) En självhjälpsbok...Nä, jag bara skoja, en 
lina koks skulle inte sitta fel

d) Twilight – New Moon på DVD. Gärna 
extended version

3. Vem är din största idol?

a) Jag

b) Jag

c) Jag

d) Edward i Twilight

4. Vad är ditt motto i livet?

a) Never say never

b) One jing to jule them all, one jing to find 
them, One jing to bjing them all in the dakness 
bind them

c) Winning

d) Live and let die

Flest a) – Justin Bieber: Säga vad man vill, men 
80 000 000 000 13-åriga tjejer har oftast inte 
fel. Dina chanser att få jobb har kanske minskat 
hos seriösa arbetsgivare över 18 år, men det 
ryktas om att posten som chefsredaktör för KP 
är vakant.

Flest b) – Kim Jong Il: Varför sikta lågt när 
man kan få ett helt land som dyrkar en. Med 
kärnvapensbestyckade Stingmissiler på CV:t 
är du attraktiv hos de flesta arbetsgivare 
utanför EU.

Som kommunist är du också bra på att jobba 
i grupp, vilket är en viktig egenskap som inte 
bör undanhållas på arbetsintervjun.

Flest c) – Charlie Sheen: Varför snåla när man 
har kapacitet att jobba som ”Två och en halv 
män”. Med tanke på alla illegala substanser i 
din kropp du kunna jobba utan vare sig mat 
eller sömn I åtminstone 3 år.

Flest d) – Edward Cullen: Som anställd är 
du attraktiv, både utseendemässigt och 
kapacitetmässigt. För vem behöver betala 
arbetsgivaravgift när den anställde är död? 
Som blodsugare har du också goda chanser 
att få jobb på inkasso eller försäkringskassan.
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Vi i Info vet att varje fest kräver 
att någon spottar ur sig anekdoter 
och tänkvärda historier för att hålla 
igång snacket. Nu kan du bli den 
personen! Imponera på kompisarna 
och kvart-i-två ragget med dessa små 
munsbitar av kunskap. 

… ”Buffalo buffalo Buffalo buffalo 
Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo 
buffalo” är en grammatisk korrekt 
mening på engelska? Ordet buffalo har 
tre olika meningar; staden Buffalo i New 
York, att mobba någon och själva djuret 
buffalo. 

… den sovjetiske forskaren Vladimir 
Demikhov lyckades hålla ett avhugget 
hundhuvud vid liv genom att koppla 
det till en hjärt-lungmaskin? Huvudet 
svarade på stimuli och kunde blinka, 
slicka sig om munnen och röra på 
öronen. Samma forskare skapade även 
en tvåhövdad hund. 

… det så kallade Griskriget utkämpades 
några månader under 1859 mellan USA 
och England över ett par öar utanför 
Vancouver? Den tändande gnistan var 
en tvist om en bortsprungen gris. Grisen 
i fråga var för övrigt det enda dödsfallet.  

… Stängselnämnden var en svensk 
statlig myndighet med ansvar att 
avgöra tvister mellan kommuner och 
järnvägsbolag angående stängsel längs 
järnvägens sträckning? Myndigheten 
inrättades 1976, avgjorde sitt enda 
ärende 1977 men avvecklades först 
2008. 

… den yngsta bekräftade modern i 
medicinhistorien var Lina Medina från 
Peru? Hon var 5 år och sju månader då 
hon år 1933 födde en pojke. 

… det största funna exemplaret av 
mänsklig fossiliserat avföring är den 
23 cm långa Lloyds Bank-koproliten? 
Den hittades under ett Lloyds Bank-
kontor i York och tros ha producerats 
under 900-talet av vikingar. 

… 1814 drabbades London av kanske 
världshistoriens enda ölöversvämning? 
Över 1,5 miljoner liter öl spilldes ut efter 
att en ölbehållare brustit i ett bryggeri 
på Tottenham Court Road. Floden som 
skapades förstörde två hus och dödade 9 
människor. 

… den 30 februari är ett datum 
som endast har infallit en gång i 
världshistorien (Sverige 1712) 

… den sista japanska soldaten att 
kapitulera efter andra världskriget gjorde 
det först 1974, 29 år efter krigets slut

V i s s t e  d u  a t t . . .
Text: Erik Lagerberg 

Den här grisen slapp delta i griskriget

 
Jag kommer 
alltid fylla i 
mina CEQ!! 
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Den här grisen slapp delta i griskriget

I09:s Tårtkalas 
med SRI

  

Klassen med högsta 
svarsfrekvens på CEQ 

får TÅRTA. 
Hjälp din klass att vinna 

nästa gång!

 Vi älskar SRI! 
 

Tänk om jag 
kunde få alla 
för mig själv… 

 
Jag kommer 
alltid fylla i 
mina CEQ!! 

 
JAG ÄLSKAR 

TÅRTA!!! 
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~La Divina Tragedia~
Info tryckte i sin senaste upplaga en 
kärleksförklaring i hopp om att två 
av våra vänner äntligen skulle finna 
varandra. Uppvaktningen till trots rann 
kärleken så vitt vi förstod ut i sanden 
och den sorgliga historien fick äntligen 
vad vi trodde sitt avslut. Redaktionen 
fick cirka en vecka efter St. Patrick day-
sittningen ännu ett brev. Karaktären 

Hand i hand vandrade vänner här. Jag minns det förflutna, så rikt på djärva dåd. Unga skolkamrater med 
ynglingars friska sinnen och starka kroppardjäknars iver lät tankarna sväva fritt mot fjärran mål. Vi lade vår 
mening för landets styre gav luft åt vår vrede i upprörda skrifter. Minns du än löftet vi gav i den snabba strömmen. 
Där vågorna hejdade vår snabba båt? -”Citat ur ordförande Mao Zedongs verk” (Maos lilla röda)

Ett löfte gav du mig, en ed svor du mig och mellan oss slöts ett kamratskap. Vi två mot världens orättvisor, med 
kraft, mod och penna skulle vi två förändra den ruttna värld vi rörde oss i. Andemeningen i Kamrat Zedongs 
vackert böljande dikt är självklar för var ung man. Vi har alla slutit liknande förbund och vi har alla givit samma 
löften. Vi har alla blivit svikna. Kain mördar Abel, Brutus knivhögg Ceasar och du har med ditt svek i ett svep 
slitit min sista önskan och mitt yttersta hopp ur min själ. En oktoberstorm ställdes mot ett flämtande vaxljus i en 
öppen fönsterkarm. Den jag älskat tog du ifrån mig på ett sätt som bara tillstår den pultron du är.

Kärlekens låga var nyss utslocknad. En dånande eld hade svett mitt hjärta och lämnat en infekterad brännskada. 
Skadan dröp av tårars sårvätska och ett syrligt hats var. Lidandet till trots var läkandets under igång. Asklepios 
hade kysst mig. Den själ som brustit förbands med vänskapens bandage. Du lyssnade. Du satt långa nätter på 
Mikael Hansen och höll mig. Så kom kvällen då jag äntligen skulle visa att jag överkommit mina känslor 
gentemot den jag kallat min Beatrice. Dante bevittnade helvetes nio kretsar för henne i Divina Commedia. Även 
jag var beredd att gå genom eld och vatten, över land och hav för henne. Vi firade St. Patricks dag med dryck och 
sång på Malmö Nation. Vi var bröder i gillets självklara epicentrum.

Jag försvann i fem minuter. Fem minuter som kostade mig livet och köpte dig en lapdans. Du förde min Beatrice 
bakom ljuset, utgav dig för att vara mig och i hennes vilda berusning kunde inte hon utgöra skillnaden. Du njöt av 
kalken ämnad mig. Du satt som den fege sate du är och lapade i dig mjölken som helt kunde läka mina sår. Ett 

var dock en annan än  tidigare. Vad som 
följer är det oredigerade smädjebrevet 
över en tidigare väl ansedd, på sina 
håll t.o.m. omtyckt person inom Infos 
egna led. Efter att ha läst brevet har 
redaktionen naturligtvis tagit avstånd 
från personen i fråga och hoppas genom 
att publicera brevet förmå sektionen att 
följa vårt exempel.
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brödramord. Den jag var finns inte längre, den dog i ögonblicket jag såg. Jag såg. Allt. Ett djävulsk leende på 
läpparna och en demonisk glöd i ögonen. Du visste precis. Du mördade mitt inre. Lika mekaniskt som en härdad 
bödel la du snaran runt min hals, öppnade luckan och lät mig falla tills det att min nacke knäcktes som en torr kvist.

Den illasinnade person du är har nu lyckats med det som måste varit ditt slutmål. Mao varnar gång på gång 
om hur kapitalister utan skrupler roffar åt sig på folkets bekostnad. Att de förskönar sin diaboliska vision som 
en frihetens utopi där sann rättvisa råder, marknadens rättvisa. Ditt försvar byggde på kapitalismens lögner. 
Moralen blev sekundärt till förmån för det fria valet. Illusionen att min kära besatt det fria valet var ditt försvar. 
Sanningen är att ett fritt val aldrig kan existera, och framför allt inte under rus. Lika lite som det fria valet 
existerar på en marknad där ett fåtal imperialistiska rovkapitalister utövar despoti över folket lät du det fria valet 
styra kärleken heliga gång. Du visade även prov på ett mansvineri som får rymdens alla gudinnor att spotta galla 
över ditt vedervärdiga väsen. Ditt förakt för både kvinnan och kärleken kokades ner till några få ögonblick. Din 
förruttnade själ, maskätet av avund till din nästa, frusen av högmod och fylld av girighet lös igenom ditt välpolerade, 
vilseledande men ack så tunna skal.

Ännu en sömnlös natt har jag planlöst drivit runt på Lunds öde gator. Jag hör domkyrkans klagan och jag kan 
i natten urskilja det gamla lasarettets högresta fasader i området som så ironiskt är döpt till Paradiset. Du har likt 
svunna tiders läkare behandlat mina sår med infekterade instrument, åderlåtit min själ och låtit parasiterande iglar 
tömma mig på min sista livsvilja. Allt som återstår nu är att i min nya form utkräva min hämnd. För visst råder 
rättvisa vid vägs ände, utlovades inte de dödas uppståndelse samtidigt som syndarna en gång för alla kastas ner i det 
helvete som väntar dem. Nog ska jag se dig ruinerad. Om det så tar mig en livsålder ska jag se dig kvävas på din 
egen skam. Jag sluter ett nytt förbund. Det eviga fiendeskapets. Kamrat Mao visste det lika väl som jag gör nu. 
Det onda kan endast bekämpas med ondo. Din digra timma är nu slagen, låt all världens olyckor drabba din arma 
själ. Min Devina Commedia ska bli din Tragedia. Kung Oudipus kommer själv känna ömkan över dig när ni 
möts i underjorden. Judas Iskarot själv, följt av all världens bedragare kommer i vördnad böja sina huvuden för 
din förpestade gestalt.

Erik Eliasson jag förbannar dig.

Carl Wilhelm Bennet
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Året var 2012 och det var vår. Klockan var åtta en 
fredag kväll och backslickarna på Malmö nation 
var något färre än vanligt. Överallt i Lund var det 
sparsamt med champagnevaskande och ingenstans 
hördes kaxiga VD-låtar. Ryktena spreds; 
någonting var inte som vanligt. Någonting stort 
skulle komma att ske, någonting som Östeuropa 
aldrig riktigt skulle komma att återhämta sig ifrån. 
LTH:s I-sektion skulle resa iväg, och vilket ställe 
passade bättre än Tjeckien och dess fantastiska 
Prag?
Färden bar av och studenterna var lika exalterade 
som en kristen man inför bröllopsnatten. En 16 
timmar lång resa på en kylskåpskall buss skulle 
i vissas ögon kunna upplevas som en utmaning, 
men den goda gemenskapen och tidiga vinsten i 
ölkubb mot LiTH-arna värmde allas själar. Spriten 
som konsumerades under färjan hann knappt 

Resan till ölens 
förlovade land
Text: Maja Sölve

omvandlas till bakfylla innan de plötsligt var 
framme i ölets land. 
Att ölen i Prag är betydligt billigare än vattnet 
var en av många uppskattade iakttagelser under 
ankomstdagen, som spenderades med att bekanta 
sig med staden i mat- och dryckesväg. Då 
hostellet var beläget precis bredvid motorvägen 
upptäcktes även tidigt att de galet körande bilarna 
nedanför fönstret erbjöd fina måltavlor för 
champagnekorksskjutande. 
Kvällen började med att rave:a loss på hostellet 
i en hemmabyggd ”skylounge” (våningssäng 
utrustad med fåtöljer), för att sedan bege sig till 
Prags omtalade femvåningsklubb. Efter några fina 
dance-battles och ett och annat försök till tvångel 
från de svettiga tjeckernas sida avslutades kvällen 
på olika håll. Vissa villade bort sig till andra 
sidan stan utan pengar och kom hem lagom till 
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frukosten.  Andra däckade stenhårt i klubbloungen 
på femte våningen och hamnade omedvetet på 
okända turisters kameror med ägarna poserandes 
bredvid. 
Trots dessa äventyr lyckades så när som alla 
komma upp till ett gediget park-häng dagen efter 
där Inuti bjöd på öl och godis. För de särskilt 
hurtiga (eller de som höll sig vakna med en 
standard Irish Coffee varannan timme) uträttades 
till och med även en del sightseeing. 

Ett peppat gäng bar på kvällen av mot den 
kända baren Beer Factory, där alla bord har 
inbyggd fatöl och en tavla som håller räkningen 
på mängden man konsumerat. Släng in 160 
tävlingsinriktade I-are, en grym DJ och några 
jonglerande bartenders som säljer billiga shottar 
så inser nog alla varför tjeckerna och de andra 
turisterna fotade intensivt. 
 Efter några timmars total kaos och sann 
klubbkänsla avslutade de överlevande, kvällen 
med en tur till den moraliskt tvivelaktiga klubben 
tvärs över gatan. De som inte däckade i de 
sliskiga fåtöljerna kunde där uppleva minst sagt 
intressanta händelser, så som att få sina glasögon 
stulna av en strippa eller begrunda hur man 
tydligen gör om man är lesbisk i Prag. 

Inför sista kvällen var lägret slitet men alla var 
taggade. Efter en bättre bakisdag med ytterligare 
turistande skulle det spåras. På grund av ett 
tidigare cheeseburgar-krig hade nu skyloungen 
städats och genomgått en metamorfos till 
påsklounge. Då det inte fanns en tydlig plan 
för kvällen byggdes förväntningarna och 

överexalterade I-are brottade sönder sängar och 
sparkade in dörrar. Olika varianter av absint 
flödade och uttrycket ”varannan öl” myntades, 
studenterna började bli tjecker på riktigt.  
Vad som hände sedan är det inte många som 
vet. Med absint i kroppen kan det vara svårt att 
skilja på verklighet och hallucination, särskilt då 
hostellet förvandlats till en kaosartad blandning av 
hårdrockare och plastiga påskägg. Källor påstår 
dock att många slutligen tog sig till en tjeckisk 
klubb, och till och med lyckades hitta hem lagom 
till utcheckningen nästa morgon. 
Hemresedagen var hård och seg. Att titta in 
genom fönstret i någon av bussarna påminde 
om att titta in i någon av I-arnas själar. Det var 
känslor av förtvivlan, uppgivenhet, och det 
förekom ett antal dödsönskningar. När färjan 
dessutom led av ett tekniskt fel och stod stilla 
i två timmar, la sig nästintill alla skakandes på 
golvet i fosterställning. En tröst var dock att 
hostellet på något mirakulöst sätt bestämt sig för 
att ge tillbaka depositionen för de sönderslagna 
rummen, pengar som nu kunde läggas på att 
köpa ytterligare 
alkohol på 
färjan. 
När bussarna till 
slut rullade in 
i Lund efter en 
20 timmar lång 
bakisresa, var 
gemenskapen 
trots allt 
fortfarande på 
topp. Det hade 
byggts broar (av 
saliv) mellan 
klasserna och nu 
mer än någonsin 
var det tydligt 
att sektionen var 
enad. Återigen 
stylades 
backslickar i 
Lund och gatorna fylldes med överlägsen sång. 
Men i mellan champagneflaskorna kom en och 
annan öl fram; en liten del av Tjeckien hade trots 
allt etsat sig fast i I-arnas hjärtan.   
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Aktivaresan!
Molnen hopade sig och regnet vräkte ner 
över det skånska landskapet, som en 
del norrlänningar verkar ha svårt att se 
skönheten i. Men efter regn kommer solsken 
och när bussen till slut lyckats vända på en 
femöring inne på gården Finn, strålade solen
och värmde vårt humör. 

Den långa färden hade gjort oss hungriga 
och efter en lång korvkö var alla mätta 
och redo för tävlingar. På schemat stod 
bland annat Funny Bunny, gurkstafett, 
Rumble och tafsleken för att nämna några. 
Från våra tidiga I-dagars minne hämtades 
gelehallontornet, för att se om vi hade lärt 
oss någonting från våra studier. Någon som 
kanske inte var fullt lika nöjd med upplägget 
var Hanna Pernbert. En tävling gick nämligen 
ut på att så snabbt som möjligt kidnappa 
henne. För att komma undan försökte hon 
springa för allt vad en I:are kan, lägga sig 
underst i människohögar eller leka
trädkramare. Vid tävlingens slut skydde hon 
alla som närmade sig.

Oset av fisk spred sig under eftermiddagen 
genom den friska lantluften, möjligen på 
grund av någon ny parfym, men troligare 
ett resultat av fiskgolfen. Många golfspelare 
har någon gång fruktat att bollar ska 
komma flygande i luften, men som tur är 
har få förolyckats genom fiskar i ansiktet vid 
golfspel. En dag som denna fanns dock första 
hjälpen nära till hands. Adam Risberg peggar 

upp med sig själv i backen, en känslig 
mun som vet hur den ska behandla äpplet 
varpå bollen vilar. Arvid Götberg tar ett 
fast grepp i fiskens stjärt, han övningsslår 
ett antal gånger för att verkligen få in 
svingen och tar några steg bakåt för att ta 
sats. Publiken vågar inte ta ett andetag, 
de känner att de är på väg att få se 
något stort. Arvid rör sig framåt och slår 
a’ la Happy Gilmore en riktig raket så att 
fiskfjällen flyger i luften. Publiken jublar av 
lycka, för det är inte
bollen, utan Adams ansikte som fått sig en
rejäl stjärnsmäll. Peggen håller, även om 
den inte är lika entusiastisk till att slå en 
mulligan.

Tafsandet med ögonbindel gav en hel del
intressanta fakta. Dan Widerström hade
en del problem med att gissa könen på
rumporna i sina händer. Rumpa efter 
rumpa blev till en av det motsatta könet 
och det märktes att det behövdes en del 
träning på området.

Efter lekarna började våra magar och
strupar återigen göra sig påminda. Som 
tur var lät sig inte tacos eller ölen vänta. 
Med stora lass lyckades alla med sin 
egen stil att transportera ett berg av 
tacosingredienser in i matsalen, där de 
sköljdes ner med ännu en öl eller cider.

Text: Henrik Borgfeldt

Den ärofyllda 
Kiss Me - hattten
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Spexandet började efter middagen med
en, som vanligt, hög nivå där Ulf Åberg
introducerades som ny medlem i Spexi. 
De andra medlemmarna verkade 
dock inte gilla hans idéer, eller var de 
helt enkelt för fulla för att förstå hans 
genialitet? Till slut bjöd spexi på sång 
och man kan bara njuta när stämmorna 
ackompanjerades av gitarr och en 
blockflöjt!? Som vanligt ville publiken ha
mer och bjöds då på en magisk medley. 
Erik Eliasson serverade oss en egen 
tolkning av Evert Taubes Rönnerdahl med 
otrolig kontroll på sina stämband. Med 
stämningen på topp bjöd Victor Sandberg 
oss på ännu en finurlig och underhållande 
låt, spelandes på gitarr.

Musiken och drickandet började nu öka i
intensitet. Ölkubben var framplockad på
gårdsplanen, dansgolvet började stiga i
temperatur och hänget kunde inte vara
bättre. Låtar som Otur och Solsken och
Sång brändes av i allsång och skapade
ett rejält tryck inuti den i alla riktningar
underdimensionerade matsalen.

Kiss Me-hatten, den rosafärgade 
huvudbonad med kapacitet på två öl, 
stod för den traditionella utmanarmössan. 
Det var med hjälp av denna man undvek 
hjärnskakning i form av krock med 
takbjälkar. Utmaningarna var många 
där mästaren bland annat fick visa sina 
färdigheter i grekisk-romersk tumbrottning 
och svensk-klassisk ölhävning. På 
morgonen satt den prestigefyllda mössan
efter många tävlingar på Maja Sölve.

Tre mystiska siluetter rör sig plötsligt i
natten. Vilka är dessa vålnader? Gröna
och svarta flyger de runt och förvirrar de
koncentrerade atleterna som tränar inför
den kommande ölkubbstegen. Men mörka
skogsandar dricker tydligen också öl och 
snartär de en del av festen.
Bastun besöktes av många framåt
småtimmarna. KörEN tjuvstartade lite 
då det ena mästerverket efter det andra 
framfördes i den heta luften. Man kunde 
inte annat än njuta. Sång, värme och 
nakna kroppar, kan det bli bättre?

Väl tillbaka på dansgolvet var det hetare 
än i bastun. Med Bullens varmkorv som 
nattamat i tortillabröd tillsammans med 
ljudnivån på högtalarna gjorde att det 
festades vilt nästan ända in på frukosten.

Morgondagen kom tyvärr. När I:arnas
glada humör och blotta närvaro försvann 
från gården kom regnmolnen tillbaka och 
förföljde oss hela vägen hem till Lund.

Den ärofyllda 
Kiss Me - hattten

Fiskgolf när den är som bäst!
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Make
 Money 
not War

En liten sommarhälsning från INFO


