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Valborgsyran har lagt sig och tandemcykeln är med 
hjälp av sexmästeriets koordinationsförmåga, svettiga 
I-cyklister och påhejande bussvärmare hemkörd från 
Göteborg. Höstens phaddrar har sparkat igång och 
I-sektionens hektiska tempo i verksamheten går nu ner 
en nivå eller två. Kåren däremot firar 25-årsjubileum 
hela denna vecka med bland annat ”tour de sektion” 
på fredag den 15:e. Kvar i almanackan på isek.se ligger 
kvällsevent från NGI:s sida och den 20:e maj skolav-
slutning arrangerad av I-vent, vilken nog kan komma 
att bli en trevlig paus i tentaplugget. Sommaren är 
nära.

Jag vill passa på att berömma vårt Lundalag i Swedish 
IEM Challenge, en casetävling mellan de fem största 
I-sektionerna i Sverige (s. 19). Efter en tuff  lokal ut-
tagning gick laget bestående av Jonas Heller, Johan 
Eriksson, Joel Odland och Jesper Pålsson vidare för att 
representera Lund i den nationella finalen i mitten av 
maj. I år hålls finalen i Lund och I-type önskar dem ett 
stort lycka till!

Tack vare flitig lobbying från SRI:s sida kommer nu 

alla tentamensresultat från institutionerna på LTH 
att presenteras anonymt, ett rektorsbeslut om det har 
nyligen blivit fattat (s. 7). Länge har det kommenter-
ats från olika håll bland studenter om den utfläkande 
metod för resultatanslag som ofta förekommit. Det 
har klagats och bollats utan resultat, men när I-arna 
slår näven i bordet - då händer det tamejfan grejer! En 
eloge är de värda, vårt studieråd.

Vi på informationsfronten har under senare delen av 
våren varvat studentliv med skrivande, fotograferande, 
information traffic controlling, hemsideputsning och 
ölprovning. Mycket krut har lagts på vårt uppsatta mål 
att ge ut två nummer av tidningen under våren – och 
här har ni tillskottet. Mycket nöje!

I-type tackar för detta läsår och önskar alla läsare glad 
sommar – på återseende i höst.

Emanuelle Alm
Ordförande Info
info@isek.se
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“Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an 
end?”
Nelly Furtado ställer den universala frågan. Albert Ein-
stein har svaret: Tiden är relativ. När balen känns som 
förra veckan, konferensen som igår och siste april som 
i förmiddags. Eller likaså när de sävliga veckorna i juni 
då jag och min ständiga följeslagare satt och planerade 
vårt år vid rodret för denna förträffliga förening, känns 
som häromdagen. Men kanske allra värst: När de tre år 
man haft i Lund försvunnit lika snabbt som freebies på 
INKA. Då kommer melankolin och enkelbiljetten till 
sentimentalsjukhuset. Perioder som man i förhand trott 
skulle bli de värdefullaste i livet och sen visar sig vara 
det, visar sig också alltid gå alldeles för fort. Einsteins 
idéer ligger därmed till grund för klokheten ”tiden går 
fort när man har roligt”, och bevisar samtidigt att man 
har det roligt som sektionsordförande i synnerhet och 
student i Lund i allmänhet.

När jag nu skall göra något slags bokslut över året som 
gått är det med stolthet jag ser tillbaka på allt som åstad-
kommits. Inte av mig, utan av alla ni som lägger ner 
själ och hjärta för varandra. Ni som sitter i möten, åker 
på konferenser och vågar lyfta blicken från det omedel-
bara. Ni som ser till att I:arnas intressen försvaras och 
vars påtryckningar ger resultat ända upp på rektorsnivå. 
Ni som ser till att vi får dansa och glädjas i balsalar och 
på loft. Ni som ger oss näringslivskontakter, casetävlin-
gar och mentorer. Ni som hjälper oss hålla igång både 
kropp och sinne med sport och aktiviteter. Ni som håller 
oss informerade och fotograferade. Ni som knyter band 
över nationsgränser och kämpar för våra utbyten. Ni 
som vet att uppskatta andras engagemang och själva tar 
del av allt som erbjuds. Utan er hade mitt arbete varit 
meningslöst.

Jag vet att min efterträdare Nils kommer att förvalta 
sin tid som ordförande på ett förträffligt vis och för 
sektionens skull hoppas jag kunna komma tillbaka från 
mina utbytesstudier nästa höst och höra folk säga ”vad 
mycket bättre sektionen blivit det senaste året!” För mitt 
eget egos skull hoppas jag inte det.

Maj är alltså reflektionens tid i Lund och det föranleder 
mig att ge alla er som tycker att tiden här känns oändlig 

några vishetens ord: Ta vara på varje dag, innan ni vet 
ordet av är det dags för utbyte och exjobb - man ångrar 
bara det man aldrig gjorde. Gör allt det där ni alltid ve-
lat göra. Tala med dem ni alltid velat tala med. Visa för 
dem ni tycker om hur mycket ni tycker om dem. Missa 
inga av sektionens aktiviteter. Slappa en solig dag och 
förträng skolan. Förträng solen och plugga en solig dag. 
Vad ni än gör, tänk på att tiden flyr och att det viktigaste 
är vad ni själva vill. Eller som Einstein så passande for-
mulerade det:

“Lägg din hand på en spisplatta i en 
minut, och det kommer att kännas som 
en timme. Sitt med en söt flicka i en 
timme, och det kommer att kännas som 
en minut. Det är relativitet.”
Slutligen vill jag tacka Jakob för det gångna året, en god 
vän och den mest kompetenta medarbetare någon kan 
önska sig, utan vars samarbete jag inte klarat en enda 
dag i ämbetet.

Good night and good luck,
Jonas Heller
Ordförande

Ordförande orerar Text: Jonas Heller
SEKTIONEN
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...och vice fyller på Text: Jakob Johansson

En sjuårig gråtfärdig Jakob försöker lite sentimentalt 
krama sin dagisfröken Micke som ska flytta från staden.. 
“Jakob, det här med avsked... det är lite bögigt”.

Ett ganska korkat uttalande av en ganska dålig förebild 
kan man tycka, och joo... det stämmer nog. 

Det kan ha något att göra med min okänsliga natur, 
mitt kalla bittra norrländska arv, eller kanske bara mina 
bristfälliga förebilder, men det här med känslosamma 
farväl... jag jobbar inte så. Ofta börjar jag snacka lite 
skit, hittar på en dålig lögn och svär lite maskulint. Lite 
som att skämta om källare. Man behöver distans. 

Jag drar till Kina nu. Med det sagt kommer jag från och 
med inte säga ett nostalgiskt ord om avsked efter denna 
punkt. (Punkt). 

I skrivandets stund sitter jag på en Tandemförfest. Med 
en piska vid namn E. Alm hotas jag med kokstryk och 
skamvrå: Deadline är död och jag likaså om jag inte pro-
ducerar pronto. En deadline före tandem tänker jag, hur 
funkar det? Läsårets sista I-type, och vi får inget report-
age från årets galnaste fest? Nej. Det funkar inte. Med 
en hattrick av erfarenhet i tandemcyklande kombinerat 
med en insikt i vår underbara sektions sjuka individer så 
vågar jag påstå att jag redan nu vet hur en sådan artikel 
skulle se ut. Låt mig illustrera. 

“Tandem blev även i år en succé utan dess like. Festen 
var vild, natten var lång, och cyklisterna tyvärr även i 
år fulla. Dock kan man inte räkna med att en så pass 
lyckad tandem går förbi utan skandaler. Vi ska i korthet 
redogöra för en del av den idioti som försigicks under 
kvällen, natten och dagen. 

Sexmästare Patric Wiktorsson upprörde inte bara po-
liser, förbipasserande, cyklister, alkolister, duvor, het-
erosexuella, homosexuella & D:are, utan till och med 
blinda, när han i mankini la första tandemsträckan ba-
kom sig. Vi stödjer dock sådant beteende fullt ut, de må 
inte vara vackert, men det är tamejfan en ståndpunkt i 
en orättvis värld! 

Näringslivsordförande Robin Mellstrand sågs vid 
tvåtiden på natten slicka på en okänd mans mustasch. 
Mannen, som aldrig sett denne rödhåriga tyrann, kän-
de sig smutsig efter händelsen. När Robin tillfrågades 
varför han hade gjort det svarade han på knacklig engel-
ska “Why I did it? Because he could buy a new one!”. 

Phös-09, Magnus Torstenssons kalsonger släpades inte 
mindre än tre sträckor efter bussen, hur eller varför 
detta hände vet fortfarande ingen. Magnus dementerar 
alla rykten om att detta skulle vara en frihetsaktion mot 
mansförtrycket som råder inom universitetsväsendet, 
utan hävdar bestämt att de bara hamnade där. Upprörd 
över Magnus sexistiska attack brände blivande kassören 
Madeleine Wahlqvist sin BH vid Båstadstoppet. Ett 
antal arga danska fotbollssupportrar som var på förbi-
farten misstog den brinnande rödvita BH:n för en dansk 
flagga och gick till attack med vegetariska vårrullar mot 
bussen. Bussen klarade sig oskadd, men en ordförande 
i SRI som vill förbli anonym sade sig vara skärrad efter 
upplevelsen. 

Ordförande electus Nils Axiö blev kvarglömd av bus-
sen på varmkorvsstoppet vid Falkenberg, full som en 
kastrull irrade han vidare i tron om att vara Frodo från 
Sagan om ringen. När han väl hittade Mordor hade han 
redan nyktrat till för 4 timmar sedan - men fortsatt ändå 
på ren instinkt. Mordor visade sig dock vara Skaras 
sommarland. Nils, förvirrad av omständigheterna bor 
numera kvar på Skara, där han lever på fimpar och bor i 
en papperspåse. Nils gick nyligen ut med ett pressmed-
delande att han kommer vara tillbaka och ta sitt ansvar 
i tid till välkomstpuben. Han ville dock utnyttja som-
maren i papperspåsen till att finna sig själv... och lära sig 
snusa.“

Ge mig 20kr för varje inträffad händelse. 

Som ett tack för det gångna året skulle jag vilja dedik-
era några av mina sista rader till min närmaste kollega. 
Jag vet att du alltid varit för ödmjuk för att fråga folk 
om det här... men ... I’m doing this for you bro’: Besök 
snyggast.se, sök efter TheHeller och ge karln en 10:a på 
varje bild. Han förtjänar det, som den förträfflige ord-
förande han varit för Sveriges kanske snabbast växande 
sektion! 

Nog med personangrepp, lögner och dåligt beteende. 

Sektionare, vänner,

Jag vill tacka för mig. 

God damnit vad 
jag kommer sakna er.

Jakob Johansson

SEKTIONEN



6

En Sagolik Nollning! Text & Foto: Phøset
SEKTIONEN

Våren är kommen och fåglarna kvittrar. Vi i Phöset känner på oss att med växthuseffektens hjälp kommer det 
att bli den hetaste sommaren någonsin! Det ska bli skönt med lite välförtjänt lov så att vi kan ladda batterierna 
inför den mest fantastiska nollningen i mannaminne. En legendarisk nollning som kommer att gå till historien, 
en fabulös introduktion som det kommer att bildas myter om.

Nollningen kommer att slås in i ett större paket än någonsin, hela fyra veckors galna upptåg väntar. Vi kan utlova 
många gamla godingar såsom Skidfest, Toga och Partybrännboll. Det blir även ett kärt återseende, årets comeback 
blir den omtalade Nollesöndagen. Den första onsdagen kommer istället för Nolleonsdag att bjuda på ett revolu-
tionerande koncept där såväl nollans som phadderns mod, hjärta och glöd kommer att sättas på prov.Veckan efter 
tar uppdragen under mycket mystifika omständigheter vid. De inleds med en annan nyhet, Uppdragskickoffen 
och avslutas med Nollelördagsittning/Regattabal. I Helsingborg kommer vi att flyga högre än någonsin. Missa 
inte FlyINGs satsning med större läktare, liveband, öltält och nollningens största sittning! Och ingen kommer 
kunna undgå musikfestivalen vid Kårhuset där vi förhoppningsvis har ett gäng I:are på scen. Vilken kavalkad av 
oförglömliga evenemang i årets nollningspaket!

Med Phöset som sagoläsare och med sagolika phaddergrupper kommer vi tillsammans att skriva in årets nollning 
i sektionens egen sagobok. Vi lovar att göra Nollningen 09 lite bättre, lite roligare och lite snyggare!

Nollan kan verkligen känna sig välkommen!

Café-Gruppen Text & Bild: Café-Gruppen

Hej på er alla!

Tack för en trevlig termin i caféet. Vårterminen 2009 har varit den första där
sektionerna I och M på allvar startat samarbete i form av drivandet av M-caféet. 
Vi tycker det har utvecklats på ett positivt sätt och är mycket nöjda med terminen.

Vi hoppas att ni alla har haft möjlighet att njuta av våra utsökta pastasallader med hemgjord tzatziki och våra 
välfyllda ciabattas. Förhoppningsvis har ingen undgått doften av nybakad kladdkaka och nygräddade våfflor 
som spridit sig i caféet varje vecka nu under våren.

Vi vill ge en stor kram till alla våra glada och hjälpsamma jobbare, 
utan er hade vi inte klarat oss!  Som tack för den gedigna insatsen fick alla  
jobbare tillsammans med M-sektionens röda, glada och partysugna 
engagerade en trevlig tackfest i form av grillkväll. Det var en mycket lyckad kväll.  
För er som känner att detta vore kul: det kommer en ny termin som  
kräver nya jobbare i höst!

Många sommarkramar från era caféare
Elin Wennerström, Linn Hasserius & Jessica Arvidsson

Phøset ligger i hårdträning! Phøset känner (på) varann utan och innan
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Studierådet Informerar Text: Karl-Fredrik Granlund
SEKTIONEN

 
 

- I din utbildnings tjänst -

Åk 2
Björn Henriksson         
Elsa Thorselius 
Gustav Wiklund   
Fredrik Oom     
Johanna Larsson

Åk 3
Inga vinnare kunde utses i åk 3 eftersom 
kursansvariga i   den enda gemensamma 
kursen, Arbete-Människa-Teknik,  valde att 
låta studenterna svara på CEQ i pappersfor-
mat.

Sensation! 

I-arna har lyckats överträffa sig själva igen!

Det är med stolthet SRI kan informera om att I:arna tar elefantkliv framåt vad 
gäller plikt och ansvarskänsla gentemot programmet. Idag kan vi presentera 
dessa siffror:

För I-programmet som helhet ser svarsfrekvensen ut så här för CEQ:
Ht 08 lp 1     38.0%
Ht 08 lp 2     44.6%
Vt 09 lp 3     54.0%

Det betyder att programmet nu mera är bättre än snittet på LTH och är uppe i 
toppen och krigar bland de andra programmen (som sig bör). Detta har inte de 
stora pamparna på LTH missat och de applåderar I-arna. Som alla redan vet så 
gagnar en högre kvalité av utbildningen både tiden på och efter högskolan då 
den får ett rykte om sig att vara något extraordinärt.

SRI tar också tillfället i akt att presentera de 
lyckliga vinnarna i vår CEQ tävling: 

Åk 1
Klas Örne       
Christoffer Löfquist     
Linn Sjövie Hasserius   
Jan Babor       
Johan Ahlberg 

SRI fortsätter även kampen för att maskera tentaresultaten för samtliga kurser 
och vi kan med glädje meddela att samtliga utbildningsnämnder som skrivelsen 
skickades till ställde sig bakom förslaget. Detta betyder att alla tentamensresultat 
på LTH framöver kommer att redovisas anonymt.

För övrigt så kommer vi att fortsätta att kvalitetssäkra utbildningen med våra 
Läsperiodsmöten så att I-programmet kan fortsätta att vara det bästa program-
met på LTH!



8

Aktivahelgen Text: Jonas Heller
SEKTIONEN

I ett kinesiskt uppslagsverk står det följande att läsa om svenskarnas preferenser:
”De [svenskar] tycker bäst om röda stugor, att vara ute i naturen samt att förtära rusdrycker.” Detta förklarar varför en grupp 
sektionsaktiva åkte ut till en scoutgård på den skånska landsbygden för ett inte helt nyktert umgänge.

Det hela började med ett forum där man indelades i grupper fick diskutera frågor som rör sektionen i allmänhet. 
Nya insikter väcktes, förståelse över utskottsgränserna nåddes och förhoppningsvis kände sig alla mer delaktiga i 
sektionens arbete och de frågor som diskuteras inom styrelsen och på annat håll. Det enda orosmolnet var att den 
lättsamma slideshow som herrarna ordförande och vice dito inledde med, vilken bara innehöll fabulerade fakta 
menade att sätta det hela i ett lättsammare samanhang, togs på allvar av många. Nog för att jämförelser i volymen 
på ryggsäckar mellan F-are och I-are kan vara intressanta och likaså förväntat antal år till första VD-posten, men 
lite skepsis inför dessa herrars uttalanden kan nog vara på sin plats.

Hur som haver, efter denna intellektuella övning var det dags att bli fysiska. Ölburkar knäcktes som otränade 
maratonlöpare och korvar inmundigades som aldrig förr, innan de beryktade lekarna började. Det skallades ägg, 
sprangs med mjöl och ordnades snurrig julafton. Dessutom förekom spontanbrottning, lajvande i skogen och 
allmänt slöande i solgasset. Den sista tävlingsgrenen bestod av tårtbakning, där särskilt en fallos som sodomerade 
ett M utmärkte sig i sin smaklöshet, medan ett vulkanutbrott på Påskön visade sig mycket stilfullt. Hur tårtan på 
bas av ölburkar smakade förtäljer inte historien.

Någonstans här hade ekvationen av en underbart solig dag och stora mängder
dryck börjat göra sitt, varför stämningen allt mer stegrades – från en mycket
sympatisk sittning med inslag av ”hela havet stormar” via musikaliska lekar till
ett allmänt sammelsurium av bastubad, studsmattehäng och allmän dekadens. 
En efter en började så slutligen deltagarna att droppa av uppåt sovloftet där de
trötta men lyckliga somnade i diverse konstellationer.

När tuppen gol den efterföljande morgonen kände sig alla ordentligt avtackade för sina tjänster inom sektionen 
och dessutom väl härdade inför det kommande firandet av siste april. Aktivahelgen är således ett av alla de goda 
skäl som finns för att engagera sig – för att inte missa den nästa år, tag värvning i sektionen!
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Kvällsseminarium med Martin Letzter Text: Lucas Uhlén  Foto: Nils Axiö
SEKTIONEN

Vi fick här möjligheten att lyssna på spännande äventyr från alla 
världens hörn.  Martin Letzter har hunnit med att bli den yngsta att 
bestiga de högsta bergen på alla sju kontinenter, så kallade The Seven 
Summits.  Han nöjde sig inte med det, utan åkte även skidor ner för 
alla topparna, vilket han var först i världen med. Alla dessa äventyr 
medförde även lite bråk med såväl myndigheter som polis, men har 
idag lett honom till ett jobb på MTG (Modern Times Group; ett 
ledande internationellt mediebolag som äger bl.a. Viasat och RIX 
FM, reds anm).  Denna spännande historia avslutade det dryga tre 
timmar långa seminariet som introducerades med en inblick i hans 
arbetsliv samt en kort case-lösning för att ge exempel på hur en arbet-
suppgift eller intervjufråga i en arbetsintervju kan se ut. Martin är 
en person med extrem kapacitet som inte ser några hinder utan bara 
möjligheter och kommer säkert göra sig påmind inom en snar framtid 
med nya våghalsiga äventyr! Seminariet hölls i Kårhuset och delta-
garna serverades middag samt efterätt. Många nya idéer föddes hos 
åhörarna och vi får väl se vem som hittar på någon galenskap härnäst!

Mvh I-vent

Isbjörns Strip NÖJE
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Info:s Stora Ölprovning!
I den stora djungel som är öl bestämde sig informationsutskottet för att konvertera de vilsna, men tappra, själarna 
inom sektionen till informerade elitkonsumenter. Provningen skedde i två klasser: flasköl 10-16 kr och burköl 10-
14 kr och prisvärdhet och smak bör inte jämföras klasserna emellan. Ölen anges i testets smakordning, tidigare 
öl kan med andra ord tänkas fått sämre eller bättre kritik än senare, allt i takt med att testpanelens eget omdöme 
förändrades. Ölen har rangordnats utifrån två kriterier: prisvärdhet och smak. Därtill har någar av panelns spon-
tankommentarer noterats. APK, Alkohol Per Krona (i ml/kr) har tagits med för jämförelse. Testets godaste var 
Staropramen, och klart minst god var Millenium - trots att den drog fram en hel del minnen från delar av paneln. 
Lycka till och glöm inte att testa själv! 

NÖJE

Namn Styrka Volym   Pris  APK* Prisvärd. Kommentarerer doft/färg Smak Kommentarer smak
Heineken 5,0% 0,33 13,90 1,19 2 Gott. Öl! 3 Vattnigt urin. Intetsägande. Lättdrucket. En klassiker. Överskattad.
Pilsner Urquell 4,4% 0,33 14,40 1,01 2 Luktar Urquell. Lite mörkare. 2 Dunkel. Bäsk. Örtig. Bra eftersmak. Inte god. Maltig. Mörk. Mmm. Brända pepparkakor
Brahma 4,8% 0,33 14,90 1,06 1 Surt. Citron. Genomskinlig 2 Blaskig. Nära vatten. Loka? En inkörsport till tyngre grejor. Sex in a canoe*.
Budvar Budejovicky 5,0% 0,33 13,90 1,19 4 Penicilin. Gasque. Plast. Kiss. 4 Mmm. Jättegod! Smakar öl. Som Heineken borde smaka!
Grolsch Premium Lager 5,0% 0,33 11,90 1,39 4 Som vanligt. 3 Sur mellansmak, god eftersmak. För sur. Nice. Mildare Urquell. Mycket god!
Zlatopramen Extra Premium 5,1% 0,50 15,70 1,62 4 Trivsam lukt. Billig öl. 3 Lite mustigare. Mättande. Rapframkallande. Gott skum. Söt. Sträv. Stannar länge. Lömsk. 50cl! Rap!
Primator Premium Lager 5,0% 0,33 11,30 1,46 1 Frisk doft! 1 Inte så god. När oljan tar slut. Salt, bäsk. Ek. Passar i bastun. Bröd. Kväljande. Sur.
Red Stripe 4,7% 0,33 13,90 1,12 3 Väldigt ljus. Avslagen doft. 3 Fräsch. Bubblig. Tätt skum. Snygg flaska. Rolig smak. Lätt och god. Fräsch men ej vattnig.
Grøn Tuborg Pilsner 4,2% 0,33 9,90 1,40 4 Normal. Luktfri. 3 Smakderivatan = 0. Fräsch. Enkel. Billig Heineken. Klockren. Tråkig men nice. Detta är fan bärs. Tenta-P!
Staropramen 5,0% 0,33 15,10 1,09 4 Mmm öl! 4+ God. Lite frisk. Tydlig beska. Max 2 st. Lite mörkare smak. Tyngre. Jävligt god. Ingen fylleöl.
Carlsberg Hof 4,2% 0,33 11,70 1,18 2/4 Surt. Plastglas. Billigt. Blomflugor. 3 Taskig nationsbärs. Blaskig. Lättdrucken. Försurad skog. Urvriden mossa. Kul reklam

Sofiero Original 5,2% 0,50 10,90 2,39 4 Luktar avslagen. 3 Blir lätt avslagen. Fruktig. Lite sur. Drickbar. Obehaglig i svalget. Sämre än man minns. Avslagen.
Femkommatvåan 5,2% 0,50 10,70 2,43 5 4 Fruktig. Mörker. Blaskig. Snygg burk. Tydlig. Sur. Skarp. God för burköl.
Crocodile Lager 5,2% 0,50 10,80 2,41 3 Diskmedel? Ser ölig ut. 2 Blaskig. Diskmedel. Dålig kolsyra. Snygg design. Den är i alla fall kall. Barr. Tall.
Spendrups Bright 5,0% 0,50 11,90 2,10 3 3 Bra öl under tentan - man smyger in den som sportdryck. Fräsch. Källvatten. Blaskig. Metalisk.
Millenium Starköl 5,3% 0,50 11,90 2,23 2 Ljus ton. Luktar sprit och fylla. 2 Spritig. Fjortis. Läppglans. Lågstadiedisko. "Brödig". Det är -mycket- sprit i den här. Bättre än jag minns.
Brok Export 5,0% 0,50 12,30 2,03 4 4 Helt OK. Äppeljuice! Bra bubblor. Inte dålig. Mycket bättre än Sofiero och liknande. Lite bitter.
Krusovice Imperial 5,0% 0,50 13,90 1,80 1 3 Fräsch. Citron. Fruktig. Saftig. Tydlig. Nästan rökig. Bitter. Genuint jättegod. Lyxig burk. Lite metallisk.
Kung 5,2% 0,50 10,90 2,39 Luktar fräscht. M Vattning. Spritig. Brödig. Vatten ur sjön Sjön. Torr eftersmak.
Harboe Pilsner 5,0% 0,50 10,50 2,38 4 3 Svensk smuggelöl! Fräsch. Typ gratis via bron. Ingen spritsmak. Metallisk. Dansk. 

*ml/kr * What's the difference between american beer and sex in a canoe? None - both are fucking close to water.
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Namn Styrka Volym   Pris  APK* Prisvärd. Kommentarerer doft/färg Smak Kommentarer smak
Heineken 5,0% 0,33 13,90 1,19 2 Gott. Öl! 3 Vattnigt urin. Intetsägande. Lättdrucket. En klassiker. Överskattad.
Pilsner Urquell 4,4% 0,33 14,40 1,01 2 Luktar Urquell. Lite mörkare. 2 Dunkel. Bäsk. Örtig. Bra eftersmak. Inte god. Maltig. Mörk. Mmm. Brända pepparkakor
Brahma 4,8% 0,33 14,90 1,06 1 Surt. Citron. Genomskinlig 2 Blaskig. Nära vatten. Loka? En inkörsport till tyngre grejor. Sex in a canoe*.
Budvar Budejovicky 5,0% 0,33 13,90 1,19 4 Penicilin. Gasque. Plast. Kiss. 4 Mmm. Jättegod! Smakar öl. Som Heineken borde smaka!
Grolsch Premium Lager 5,0% 0,33 11,90 1,39 4 Som vanligt. 3 Sur mellansmak, god eftersmak. För sur. Nice. Mildare Urquell. Mycket god!
Zlatopramen Extra Premium 5,1% 0,50 15,70 1,62 4 Trivsam lukt. Billig öl. 3 Lite mustigare. Mättande. Rapframkallande. Gott skum. Söt. Sträv. Stannar länge. Lömsk. 50cl! Rap!
Primator Premium Lager 5,0% 0,33 11,30 1,46 1 Frisk doft! 1 Inte så god. När oljan tar slut. Salt, bäsk. Ek. Passar i bastun. Bröd. Kväljande. Sur.
Red Stripe 4,7% 0,33 13,90 1,12 3 Väldigt ljus. Avslagen doft. 3 Fräsch. Bubblig. Tätt skum. Snygg flaska. Rolig smak. Lätt och god. Fräsch men ej vattnig.
Grøn Tuborg Pilsner 4,2% 0,33 9,90 1,40 4 Normal. Luktfri. 3 Smakderivatan = 0. Fräsch. Enkel. Billig Heineken. Klockren. Tråkig men nice. Detta är fan bärs. Tenta-P!
Staropramen 5,0% 0,33 15,10 1,09 4 Mmm öl! 4+ God. Lite frisk. Tydlig beska. Max 2 st. Lite mörkare smak. Tyngre. Jävligt god. Ingen fylleöl.
Carlsberg Hof 4,2% 0,33 11,70 1,18 2/4 Surt. Plastglas. Billigt. Blomflugor. 3 Taskig nationsbärs. Blaskig. Lättdrucken. Försurad skog. Urvriden mossa. Kul reklam

Sofiero Original 5,2% 0,50 10,90 2,39 4 Luktar avslagen. 3 Blir lätt avslagen. Fruktig. Lite sur. Drickbar. Obehaglig i svalget. Sämre än man minns. Avslagen.
Femkommatvåan 5,2% 0,50 10,70 2,43 5 4 Fruktig. Mörker. Blaskig. Snygg burk. Tydlig. Sur. Skarp. God för burköl.
Crocodile Lager 5,2% 0,50 10,80 2,41 3 Diskmedel? Ser ölig ut. 2 Blaskig. Diskmedel. Dålig kolsyra. Snygg design. Den är i alla fall kall. Barr. Tall.
Spendrups Bright 5,0% 0,50 11,90 2,10 3 3 Bra öl under tentan - man smyger in den som sportdryck. Fräsch. Källvatten. Blaskig. Metalisk.
Millenium Starköl 5,3% 0,50 11,90 2,23 2 Ljus ton. Luktar sprit och fylla. 2 Spritig. Fjortis. Läppglans. Lågstadiedisko. "Brödig". Det är -mycket- sprit i den här. Bättre än jag minns.
Brok Export 5,0% 0,50 12,30 2,03 4 4 Helt OK. Äppeljuice! Bra bubblor. Inte dålig. Mycket bättre än Sofiero och liknande. Lite bitter.
Krusovice Imperial 5,0% 0,50 13,90 1,80 1 3 Fräsch. Citron. Fruktig. Saftig. Tydlig. Nästan rökig. Bitter. Genuint jättegod. Lyxig burk. Lite metallisk.
Kung 5,2% 0,50 10,90 2,39 Luktar fräscht. M Vattning. Spritig. Brödig. Vatten ur sjön Sjön. Torr eftersmak.
Harboe Pilsner 5,0% 0,50 10,50 2,38 4 3 Svensk smuggelöl! Fräsch. Typ gratis via bron. Ingen spritsmak. Metallisk. Dansk. 

*ml/kr * What's the difference between american beer and sex in a canoe? None - both are fucking close to water.
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Text: Informationsutskottet

Flasköl
Godast: Staropramen
Mest dispytbringande: Carlsberg Hof
Mest överraskande: Tuborg
Dyrast: Staropramen
Bäst användarmanual: Tuborg - 
 1. Serve Bottle  - 2. Remove cap. 3. Indulge.
Sämst doft / smak ratio: Budvar

Burköl
Godast: Brok
Minst god: Millenium 
Bäst APK: Femkommatvåan
Mest värdast: Femkommatvåan
Minst prisvärd: Krusovice
Billigast: Harboe
Snyggast burk: Kruscovice

NÖJE
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Sjöslaget Text & Foto: Carolin Sundvik

I oktober går för 17:e gången Sjöslaget av stapeln. 
Denna eminenta tillställning startades 1993 av F.E.S.T, 
ekonomerna på Stockholms Universitets motsvarighet 
till sexmästeriet. Sjöslaget är en kryssning för Sveriges 
alla studenter som utgår från vår huvudstad. Under ett 
dygn festar man loss och umgås med dryga 2000 andra 
studenter från hela vårt avlånga land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förra årets kryssning 12:e – 13:e oktober gästades av 
2200 personer och hölls på Silja Lines nya färja ”Gal-
axy”. Siljaterminalen i Värtahamnen fylls med student-
er redan en timme eller två innan avgång och gestaltar 
ett zoo av overaller i alla färger man kan tänka sig. När 
man kliver ombord på båten möts man direkt av en kö 
till taxfree som känns milslång, men det går fortare än 
man tror och samtidigt har man tid och möjlighet att 
lära känna nya människor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under kvällens gång förvandlas den vanliga kryssn-
ingsbåten till ett harem av festande, overaller, märkes-
bytande, sång och dans. På båten finns flera discon och 
barer och på vägen tillbaka från Finland bjuds det på 
”brunchbuffé”.  På vägen hemåt är det även dags för 
”Flytvästen” som är en karaoketävling som är ganska 
underhållande att titta på om man inte själv känner för 
att vara med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förra året träffade jag själv på hela I-sexet från Chal-
mers. Jag stötte även på ungefär tio stycken glada 
LTH:are från Elektro, men förutom dem var jag 
väldigt ensam representerad från LTH. Detta tänkte 
sexI ändra på till nästa år, vi vill gärna få med oss ett 
helt gäng I-are upp till Stockholm för att hänga med 
på Sjöslaget. Priset för denna tillställning går på dryga 
500-lappen per person, och då får man en del i en hytt 
för fyra personer samt brunchen på vägen hem. Detta 
pris inkluderar inte resan T&R till Stockholm. Är 
intresset tillräckligt stort från LTH funderar vi på att 
även anordna transporten till Stockholm gemensamt 
på något sätt med buss eller dylikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biljetterna till Sjöslaget brukar ta slut redan i början av 
september, så vi kommer antagligen att ta upp anmäl-
ningar under sommaren. Ni får dock jättegärna anmäla 
intresse redan nu till sex@isek.se!

NÖJE
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Bakom kulisserna: 

Helgen innan vårbalen samlades drygt 25 utklädda 
funktionärer, under ledning av de två sexmästarna på 
Malmö Nation, för traditionsenlig ”teambuilding”. Föga 
överraskande var cirka 10 stycken av dem I-are, Fredrik 
Oom från I-07 är nämligen en av sexmästarna. Efter 
uppdragsjakt på Lunds gator begav vi oss sedan av 
söderut mot, Skanörs Kursgård… Det var inte för intet 
som man återvände till Lund nästkommande dag med 
en smula blodsprängda ögon (kanske för lite sömn?) 
och en härlig festkväll i bagaget. 

Det var ett relativt sammansvetsat gäng som 
möttes upp senare i veckan för att locka snaps 
och vika servetter. Det är tur att ordspråket 
stämmer – tiden går snabbt när man har trevligt 
– för det är ett riktigt slavgöra. 

Särskilt när det skånska vårvädret visar sig från 
sin bästa sida medan man står i en dunkel 
källare. Men för att citera sexmästarna: 
”Work hard, play hard”.

Innan man visste ordet av var det fredag och ytterligare 
förberedelser. Solen sken, men tappert så fortsatte 
lockningen av snapsen och vikningen av servetter. 
Det krävs en hel del arbete innan om man ska 
arrangera bal för 474 sittande samt medföljande efter-
släpp. En av belöningarna för det enformiga arbetet låg 
dock nära till hands. Som vårbalsfunkis får man näm-
ligen gå på Marskalksmiddagen, en trevlig och städad 
sittning dagen innan balen. Undertecknad var där och 
hade en trevlig kväll, men vaknade upp aningen tung i 
huvudet efter att bordsdamen insisterat på att han skulle 
förtära hennes snaps också…    

Det var en förhållandevis munter skara som 
möttes upp lördag morgon för en gemensam 
frukost. Men vi visste alla vad som väntade 
- det skulle dröja innan vi skulle få sova igen.

NÖJE
Vad är en bal i AF-borgen?

Engagera er i sektionen! Som nybliven I-are fick man höra detta ett otal gånger, följt av tunga motiveringar varför det är så bra och 
kul. Som aktiv i sektionen och blivande phadder tänker även jag repetera detta mantra för höstens nollor. Men, som de flesta av oss 
vet så finns det även en verklighet utanför maskinhuset. Då avskaffandet av kårobligatoriet troligtvis blir en bister sanning tänker 
jag därför slå ett slag för engagemang i nationerna i Lund. Strax innan påskens intåg ställde jag upp som funktionär under Malmö 
Nations vårbal, en upplevelse som var utöver det vanliga.  

”Work hard, play hard”
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Text: Carl Fredrik Leifland

”Work hard, play hard”

“Som de flesta av oss vet så finns det 
    även en verklighet utanför maskinhuset”

Efter två lastbilslass var det dags att 
börja organisera bord och stolar i stora 
salen. Det skulle dukas och barer skulle 
utrustas och inventeras. Lagom till att portarna 
öppnades för gästerna vid halv fem var 
allt förberett och vi kunde pusta ut. Själva  
serveringen av sittningen sköttes av personal 
från Tegnérs Matsalar, så man slapp oroa 
sig över att spilla ned någon galant balklänning. 
Å andra sidan så lyckades de nog spilla ned 
sig själva, med tanke på hur det såg ut när 
det skulle städas…

Själv var jag med i gruppen som hade 
hand om sexan. De dryga två timmarna 
vi hade öppet i baren kändes som tjugo
 minuter då det var så hektiskt. Men kul 
var det också! Innan städningen började 
fick en utvald skara, av oss funkisar, 
kvällen förgylld när sektionens 
ordförande körde ett tungt solo 
precis innan han blev ivägschasad 
av en vakt, underbart!  

När klockan närmade sig sex på morgonen 
var AF-borgen städad och fin så vi tog farväl 
av varandra för att knipa några timmars 
sömn inför söndagens vårbalslunch, till 
vilken vi fått biljetter som tack för 
hjälpen. Redan klockan tio var det dags 
för en vild cowboyinspirerad sexa och 
upptaggning inför lunchen. 
”Work hard, play hard”.

Kroppen var inte direkt i sitt esse efter en helg av fest, 
jobb och koffeinpillerknaprande, men skulle jag göra 
om det? Självklart!  

Så, engagera er i sektionen, men passa även på att invol-
vera er lite i nationerna också. Det är himla trevligt att 
träffa icke-teknologer samtidigt som man drar sitt strå 
till stacken så att Lunds studentliv inte ska få sig en törn 
om det nya lagförslaget går igenom.

NÖJE
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Lilla Reseguiden Text: Caroline Reber
NÖJE

Vad är det med resor som får oss att må så bra? Ni har säkert alla upplevt den lycka som uppfyller en direkt efter 
en hemkomst, men hur det snart känns tråkigt att vara tillbaka i vardagen igen. Det är inget konstigt med det, 
några dagar räcker ofta för att glömma alla små bekymmer därhemma, all stress och alla måsten att hinna med. 
Frågan är då om det krävs en utlandsvistelse för att komma i semesterstämning eller om ett par dagar i en annan 
stad i Sverige kan framkalla samma känsla?
Här nedan följer en liten guide bland smultronställena i Sverige varvat med värmen runt medelhavet. Enjoy!

Sista minuten
Eftersom ekonomin tyvärr ofta är begränsad för en student är sista-minuten-resor ett hett tips, hotell är sällan 
inkluderat men fixas lätt själv med lite research på internet. De största resebolagen har ofta listat de billigaste 
resorna just nu, och resor till Mallorca tur och retur kan ligga på runt tusenlappen. För den som inte planerar att 
komma hem i första taget kanske en enkelbiljett till Lanzarote för 300 kr är lösningen?
Möjligheterna är enorma, det gäller att hålla sig uppdaterad på hemsidorna samt vara redo att packa väskan da-
gen efter. Men att missa några föreläsningar på LTH i utbyte mot sol och fest kan det väl vara värt?

Weekends
Om du tillhör dem som tycker att Lund börjar kännas litet kan en weekend till en av Europas storstäder vara 
räddningen. På www.flygvaruhuset.se kan du söka efter specifika resmål och få en prisjämförelse mellan världens 
största och mest välkända flygbolag.
Här kan du även boka hotell, men ett hett tips är annars att nöja sig med hostels, där priserna är skonsammare 
för plånboken. På www.hostelworld.com finns de flesta boendena värda namnet, och flera erbjuder frukost. Inte 
lika flott som att bo på den mest centrala gatan men vad gör det när du har pengar över till shopping och öl?

Sverige
Om du är en av dem som uppskattar den svenska sommaren kan www.sverigeresor.se vara något. Här finns tips 
på stora och små upplevelser, oavsett om du letar efter avkoppling eller en aktiv semester. Vad sägs till exempel 
om kajakpaddling i Stockholms skärgård, forsränning eller golfweekends på Sveriges finaste golfbanor?
Vill du lyxa till det låter kanske en spaweekend med massage och god mat bättre? Koppla av med dina vänner 
och vila ut efter en hård tentaperiod samt skölj bort minnena av allt vad nationer och baksmällor heter…

Oavsett om du föredrar shopping på NK eller outlets kan en shoppingresa vara lika uppfriskande som en mojito 
på dansgolvet. Boka ett shoppingpaket med hotell inkluderat, ägna dagarna åt att springa runt på stan tills föt-
terna blöder och spendera kvällarna med jordgubbar och champange på rummet. Eller varför inte utnyttja att 
det finns ställen med lite flashigare uteliv än nationer? 
Outlets finns lite överallt och har ofta märkesvaror för 30-70% bättre priser än normalt. Ska du flytta? Passa på 
att skaffa schysst inredning och håll alla höstens förfester hos dig!

Sist men inte minst ska man inte glömma bort att Sveriges tredje största stad Malmö är inom räckhåll. 
Uteserveringarna på Lilla Torg med trevligt sällskap är underskattat, och är du lite hemkär och blir lugnad av att 
inte behöva hala fram passet är detta ett bra alternativ.

Var du än bestämmer dig att styra stegen, kom ihåg att stanna upp då och då och njuta av det faktum att som-
maren kommer närmare för varje dag som går!
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Valborg i Uppsala Text & Foto: Carolina Hjort

Valborgsmässoafton eller sista april har sedan urminnes 
tider varit studenternas största och mest traditionsen-
liga fest. Detta år var självklart inget undantag, men på 
grund av Tillståndsmyndigheten i Lunds grymma tilltag 
och lite påtryckande från vänner så var det i år dags 
att inta studentstaden i Norr, Uppsala! Vi var ett glatt 
gäng LTH-are som dagen innan Kvalborg satte oss på 
tåget från Lund mot Uppsala med väskorna fullprop-
pade med öl, rosè och diverse dåligt samvete i form av 
projekt i Matematisk Modellering.

Något man satsar extra mycket på i Uppsala är Kval-
borg. Festandet börjar tidigt på morgonen, precis som 
på Valborg. Nationerna har öppet från lunch och det 
bjuds på mat, liveband och sedvanligt ös fram tills sena 
natten. Köerna till Kvalborgsfirandet är långa, så ställ 
dig i kö tidigt. Smålands Nation gick fullt ut på Kval-
borg och hade artisten Promoe på besök till kl. 04.00 
och körde sedan på med efterfest tills solen gick upp. 
Något som yours truly tyvärr inte orkade. 

Sista april, Valborgsmässoafton, är årets största stu-
denthögtid i Uppsala och det är precis som i Lund inte 
bara studenter som är på besök och festar. Det är folk 
precis överallt! Varje park och gräsplätt är fullproppad 
med glada människor under 30 år med en Bag-in-Box. 
Precis som i Lund samlar man sina nära och kära till en 
Champangefrukost från kl. 09.00. Uppsala gjorde oss 
självklart inte besvikna och det bjöds på klarblå himmel, 
sol och obegränsade mängder Jägermeister till frukost.  
 
 
 
 

Är du teknolog så vandrar du sedan, i ditt bästa ut-
klädnad, bort till Fyrisån för att tävla i forsrän-
ning. Är du inte teknolog eller bara mer intresse-
rad av att underhålla dagsformen vandrar du iväg till 
Ekonomikumparken eller annan strategiskt belägen 
park för att ”bygga upp” inför Champangegalopp.  
 

 
 

 

Vill du närvara på någon av nationernas galopper så 
måste du återigen tyvärr från ca kl. 13.00 ägna dig åt 
Uppsalas tråkigaste och mest irriterande syssla, att stå 
i kö.   
Sendan tidigt 1800-tal har studentkåren tågat upp på Slotts-
backen och sjungit in våren. Detta år var självklart inget 
undantag. 15.00 exakt är det traditionsenlig mösspåtag-
ning i Carolinabacken. Detta är även startskottet 
för insläpp till champagnegalopp på nationerna.  
 

 
 

Efter två-tre timmars studsande, sprutande och sjun-
gande var det dags att snabbt ta sig hemåt för dusch 
och mat.

Om du har biljett eller skrivit dig på lista, så tar du dig 
senare tillbaka till nationerna för fest hela natten lång, 
men annars samlas du med dina närmaste vänner och 
grillar och dricker vin på någon hemmafest i grannska-
pet.

Vi företog oss den lilla vandringen bort till legendariska 
Studentvägen, ett område där Norrlands, Gästrike-Häls-
inge och Stockholms Nation har sina studentbostäder. 
Studentvägen bjöd på en galen utefest med över 900 
gäster, egen DJ och en spontan valborgs-kase 
(storbrasa) bestående av diverse utemöbler och barn-
vagn…

NÖJE
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KTH Text: Fredrik Norberg
I-FOKUS

I-type har beslutat sig för att sektionen ska bli lite mer
allmänbildad på området Industriell ekonomi. Det är inte
investeringsbedömningar i Mona Beckers anda, utan
våra kära kusiner i norr vi tänker på, nämligen Chalmers,
Linköping, KTH och Luleå. I förra numret analyserade vi Chalmers 
och nu står KTH på tur. Vilka jämförelser och erfarenheter kan vi ta 
del av från dessa industriella ekonomer från Hufvudstaden?

I dagens nummer av I-type är det dags att lära oss lite om våra konkurrenter från huvudstaden. Industriell 
Ekonomi på KTH bildades år 1991 och tar årligen in 120 studenter. I höstas var de det universitet som 
hade högst betygsintag, 19,60 och 16,00 på högskoleprovet. En av anledningarna till att de är i topp är att 
det bara krävs matematik D från gymnasiet. Den största skillnaden i studierna är att de har KS, kontroll-
skrivningar, på de flesta matematikkurserna. Dessa är frivilliga småtentor med en till tre frågor och får man 
godkänt på en KS får man full poäng på en specifik uppgift på tentan. Antalet kontrollskrivningar per kurs 
varierar, men oftast är de två till fyra stycken. I vissa kurser kan man till och med få godkänt genom att bara 
skriva KS. Jag tycker att detta är något vi borde försöka införa i Lund, det leder till mindre panikplugg sista 
veckan och då klarar vi oss bättre i skolan.

Valborg i Uppsala forts. Text: Carlina Hjort
NÖJE

 

1:a maj låg lugnet över Uppsala. Man satsar mer på 
Kvalborg än 1:a maj nämligen. Vill man ändå festa har 
de flesta nationerna någonting att erbjuda. Göteborgs 
Nation kör sin uppskattade första-maj-fest ”Räkan” och 

Stockholms Nation har middag med efterföljande slabb 
precis som i Lund.

Men Lund gav inte upp utan krigade vidare. Vi begav 
oss hemåt Stockholm för dansande och stökande på 
Ambassadeur med House-legenden David Guetta. Inte 
missar man lite obligatoriskt festande på 1:a maj.

Så vad ska man säga om Valborgsfirandet i Uppsala? 
Bättre eller sämre än i Lund? Ja, visst har de rutin, men 
nog saknade jag lite känsla. Som man bruka säga; ”Man 
läser i Uppsala, men man ligger i Lund”.
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Swedish IEM Challenge Text: Gustav Björklund

Så hade det äntligen blivit dags för den första beka-
ntskapen med de svenska I-sektionernas nya projekt, 
Swedish IEM Challenge. De förväntansfulla lagen sam-
lades klockan åtta på Alfa Lavals huvudkontor i Lund 
för en introduktionsföreläsning av Mats R Nilsson. Mats 
är R&D manager på Alfa Laval och har även varit Case-
gruppens kontaktperson för sponsring av tävlingen. 

En knapp timme senare fick det första laget börja lösa 
caset och spänningen steg ytterligare, inte minst bland 
arrangörerna i Casegruppen som hade fått förtroendet 
att för första gången arrangera ett helt nytt tävlingskon-
cept för Sveriges I-studenter. Tävlingen bestod av att 
lösa ett case under sex timmar och juryn bestod av Carl-
Johan Asplund, Ola Alexanderson, Per Odenrick och 
Dag Näslund från LTH samt Mats R Nilsson från Alfa 
Laval. 

Varje lag fick redovisa i 20 minuter för att sedan grillas 
i 10 minuter av jurymedlemmarna. När alla lag hade re-
dovisat fick de hungriga studenterna mätta sina magar 
med pizza från Vespa medan juryn överlade. Därefter 
var det äntligen dags att utse vilket lag som skulle vinna 
tävlingen och gå vidare till final. Det vinnande laget 
bestod av Jonas Heller, Johan Eriksson, Jesper Pålsson 
och Joel Odland och på en tät andraplats kom Anna 
Dehn, Sara Alenmyr, Anna Dahlberig-Hildén och An-
neli Ögren. Klockan hade blivit åtta på kvällen och alla 
trötta deltagare förberedde sig slutligen på hemfärd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter det här smakprovet kan vi nog alla konstatera att 
Swedish IEM Challenge är ett inslag i vår utbildning 
som kommit för att stanna. Nästa event blir finalen 
mellan de fem största I-utbildningarna i Sverige, som 
även den hålls i Lund den 18 maj och då hoppas vi att 
många vill komma och stötta de fyra herrarna mot nya 
framgångar.

I-FOKUS
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Uppvuxen på Byggmax Håller kylan i förhandlingar

År 1-2:

År 2-3: 

År 3 eller sommaren innan examen: 

Inköp & Logistik sommartrainee

bara billiga byggvaror


