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Höstmörkret har sedan länge lagt sig över 
Lund. Juletiden vankas och jag har redan bör-

jat äta upp min chokladkalender. Och visst känns 
det lite ångestfullt att gå till skolan och plugga 
såhär års.

Efter en händelserik höst där jag har besökt fl era 
av de stora studentstäderna i Sverige förstår jag 
hur mycket nationerna betyder för vår stad. Att 
binda samman studenter och skapa glada förbin-
delser till låga alkoholpriser är viktigt för studen-
tandan i Lund. Men fastna inte där, Lund, Malmö 
och framförallt Köpenhamn har så mycket mer att 
erbjuda. Gallerier, museum och affärer, allt fi nns 
framför näsan på oss. 
Låt dig dansa iväg med alla fantastiska konserter 
som erbjuds. Moneybrother rockade i alla fall upp 
mig med sitt ”Håkan Hellström”-blås på Mejeriet i 

oktober. Saint Etienne fi ck mig att vilja kramas på 
Vega i våras.

Annars går  vi en spännande vår till mötes. Ett 
nytt inslag är vårt nya styrelserum som borde vara 
ganska klart när våren börjar. En annan sak som 
kommer bli kul är den fi ght som kommer mellan 
ettor och treor när vi ska läsa ”Fysik för I” tillsam-
mans. Må djävulen ta alla treor om inte vi slår 
ettorna på fi ngrarna i den kursen...

I detta nummer tar vi upp alltifrån vår första I:are 
till hur du blir fi t inför strandsäsongen nästa år.

Itype är ditt ljus i vintermörkret. 
Låt dig väl smaka...

Markus Lövgren, redaktör
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Jag är inte helt säker på vad 
man bör svara för att ge sig 

själv ett godkännande. Om ni 
är intresserade kan ni kontakta 
Dalia Benyamin. Dalia är 
studievägledare på vårt program 
och det är henne jag citerar i 
rubriken ovan. Hon sa det under 
ett samtal angående I:are som 
läser till civilekonomer parallellt 
med studierna på LTH.

En rekryterare på ett företag 
som i allra högsta grad är en 
potentiell arbetsgivare för oss 
har sagt: ”…det verkar faktiskt 
lite KORKAT att läsa Industriell 
Ekonomi och Civilekonomi, en sak 
om man läser Teknisk Fysik…det 
verkar ju vettigare att dubbla med 
pedagogik, sociologi, språk…ja 
vad som helst egentligen som 
man är intresserad av.”

Det fi nns lika många åsikter om 
livet på vår utbildning som det 
fi nns studenter. Jag har chansen 
att uttrycka min i en tidning, väl 
medveten om att det jag skriver 
säkert sticker ordentligt i ögonen 
på en del av er som läser den.
Helst hade jag skrivit att en 
dubbelexamen inte alls ser bra ut i 
ett cv, bara för att kunna medverka 
till en sänkning av den betygshets 
och prestationsångest som råder 
bland I-studenter och som vi, 
enligt Dalia, är ensamma om på 
LTH. 

Men det vore säkert en lögn 
i många avseenden. Enligt 
samme rekryterare visade en 
dubbelexamen nämligen på en hög 
motivationsnivå samt en förmåga 
att ha många bollar i luften. Det, 
snarare än den extra kunskap en 
dubbelexamen medför, kan vara 
ett plus för sökanden. 

Om dubbelexamen i fråga leder till 
extra kunskaper vill säga…lära för 

livet. Eller?

Är man då inte sugen på att 
”dubbla” bara för att fjäska för 
ovan nämnda rekryterare kan 
man, enligt personen själv, spexa, 
vara nationsaktiv, sektionsaktiv, 
elitidrotta, skriva, måla, musicera, 
jobba parallellt med studierna 
o.s.v. 

Det är bra att sticka ut på något 
sätt. Självklart! Men man måste 
kunna motivera det man gör.
Någon annan sa till mig; ”Det är ju 
såna som oss själva som sitter där 
och bestämmer om vi ska få jobb 
eller inte”. ”De vet hur lätt det är att 
tenta sådant på Ekonomicentrum 
som vi redan har läst på LTH. Jag 
tror inte folk hade dubblat om EC 
låg nere vid stationen, för långt att 
cykla…”

Varför gör jag det här?

I tidningen skriver jag för att jag 
tycker det är kul.
Om dubbelexamen uttalar jag mig 
för att jag tycker det är principiellt åt 
helvete att folk ska behöva komma 
hit och känna att det inte räcker 
med att vara bäst på gymnasiet 
och sedan läsa en tung utbildning. 
Ska man dessutom behöva läsa 
extra kurser för att man känner 
något slags grupptryck?
  
Som sagt, har ni ”dubbelviljan” 
men tycker det jag skriver låter 
vettigt, läs pedagogik eller extra 
kurser på LTH. Tror ni att jag har 
helt fel, byt till Teknisk Fysik och 
läs Ekonomi samtidigt. Det rimmar 
bättre. 

Svårt att bestämma sig? Ring runt 
till rekryterare och HR-personal 
på företag och skaffa er en egen 
uppfattning. Läs platsannonser i 
tidningar och håll ögon och öron 
öppna. Och, till sist, varför inte 

byta ett par ord med Dalia. Du är 
bara ung en gång. Sumpa inte den 
enda gången.

Lundavintern är här och den är 
ungefär lika spännande som 
vanligt. Livslågan är sådär intensiv 
och det blir aldrig riktigt ljust. 
Aktiviteterna äta, plugga, träna 
och kolla på TV täcker nästan all 
min vakna tid men jag ser ljuset 
i tunneln. Snart är det mycket 
jullov och ännu mer mamma. Två 
månader efter det så sticker jag till 
varmare breddgrader för att avsluta 
min patetiska enkelutbildning på 
löjeväckande 180 poäng.

Jag lämnar sju andra i styrelsen 
och de måste göra mitt jobb under 
den sista tiden. Det skulle kännas 
betydligt värre om de sju som jag 
lämnar i styrelsen var några andra 
än dem de faktiskt är. Jag brukar 
försöka skriva ett peppande mail 
till dem alla då och då. Den här 
gången har jag tänkt korta ner det 
lite för att kunna nå ut till en större 
publik:

Jag kände bara en av er när vi 
valdes in i våras och jag var 
skitnervös för jag hade inte en 
aning om vad ni andra ”var för 
ena” (småländska för personli
ghetsbeskrivning). Jag har haft 
hur kul som helst med er och 
ni har lyckats få mig att känna 
mig precis så fl ödig, utan att 
vara överfl ödig, som jag hade 
hoppats. Jag menar det från 
hjärtat, ni är toppen allihop! Och 
ni gör ett grymt jobb för alla I:
are.  GO Kajsa*2, Emma, Elin, 
Pontus, Markus och Ulf.

Puss, kram och God Jul till alla 
I:are önskar

i Oskar Hjertonsson
Ordförande, I-sektionen

”Man måste fråga sig själv: Varför gör jag det här?”
ordet



Så kära vänner, nu är nollningen slut. Nollan 
har blivit etta och en del erfarenhet rikare. 
Men vad hände egentligen? Vill du uppdatera 
eventuella minnesluckor eller veta vilken fest 
som röjde mest? Här får ni nollningen ur en 
nollas perspektiv..

Utbildningen började ganska omgående. Redan 
första dagen fi ck man lära sig vad det här med 
att vara i:are innebär; helt enkelt att kunna prata 
med ekonomerna på ekonomernas språk och 
med teknologerna på teknologernas språk. Vilket 
i praktiken innebär att kunna få en skalärprodukt 
och en orange robot från AB Robotics att kunna 
kommunicera någorlunda obehindrat. Vi känner 
alla att det kommer ta minst fyra och ett halvt år för 
att lyckas med det.

Det här med kommunikation och kontaktknytande 
har varit en viktig del av nollningen. Kontakter har 
knutits både inom klassen, i-programmet och inom 
m-husets väggar. Ovanpå allt detta har vi också fått 
höra om den berömda i:ncesten från alla möjliga 
håll. Det givna resultatet av detta är att många går 
runt och tittar snett på varandra, och i allas huvud 
snurrar tanken; vem av dessa teknologtomtar är 
det jag kommer gifta mig med?jag kommer gifta mig med?jag

Som en naturlig följd av föregående ämne leds vi in 
på den berömda nollnings-förkylningen/hostan/ont 
i halsen. Varifrån kommer dessa mördarbakterier 
från början? Den som inte drabbats av minst en 
version av ofoget har antagligen varken badat i 
Sjön eller knutit tillräckligt med kontakter och har 
därför inte varit någon riktig nolla. Men det har 
hostats, fräst och nusits på många håll. Antagligen 
har alla haft med en mild variant hemifrån vilka 
sedan har fattat tycke för varandra och muterat 
ihop sig till en superbakterie. *prosit*

Vi vill också passa på att tacka Phöset, våra 
underbara Phaddrar och alla andra som gjort vår 
första tid på LTH och på I så bra. Men nu är det 
dags att bli lite seriös, dags att sätta igång att 
plugga och så. Det är ju trots allt lite allvar också. 
Men bara lite. 

I
22/9 Välkomstpub22/9 Välkomstpub

Guidade av våra faddrar, likt får som följer sin herde, 
begav vi oss till M-huset som i skymningen tedde sig 
ganska olik den byggnad vi besök tidigare på dagen. Men 
lika tyst och stelt som det tidigare varit, lika livat och glatt 
blev det på kvällen. 

Stämning IIIII  Hångelfaktor IIII
Mat –   Lärorikt IIIII
Underhållning – Skaderisk IIII  
Musik III      I-faktor III
Totalt 24 st I

24/8 Nollesöndag24/8 Nollesöndag

Detta var dagen då alla nollor på blodigt allvar gav 
sig in i allt vad som kom i deras väg. Faddrarnas ord 
om att det viktiga inte är att deltaga, utan att vinna 
varvades med nollevisan och eget låtskrivande. 

Stämning I I I I  Hångelfaktor 0
Mat -   Lärorikt I I I I
Underhållning I I I I I Skaderisk I I I I I
Musik I I I I  I-faktor I I  
Totalt: 24 st I

26/8 Vinbrännboll och Utedisco

Vinbrännboll var en ny och intressant erfarenhet för de 
fl esta. Dock lyckades sektionen ganska bra genom att 
få med ett lag i fi nalen, där sorgligt nog faddergruppen 
NG3 blev utslagna av ett aggressivt Danmark. Men 
starkt jobbat i alla fall! 

Stämning I I I I  Hångelfaktor I I I
Mat -   Lärorikt I I I 
Underhållning I I I I Skaderisk I I I I 
Musik I I I   I-faktor I   
Totalt: 22 st I

Nollning 2003
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28/8 Ärtor och Punsch

Efter trevliga förfester och fl itigt övande av de 
faddergrupper som hade spex att tänka på begav vi 
oss till den mytomspunna lokalen Loftet för förtäring 
och uppträdande.

Stämning I I I I I Hångelfaktor I I I I
Mat I   Lärorikt I I
Underhållning I I I I I Skaderisk I I 
Musik I I I I  I-faktor I I  
Totalt: 25 st I

13/9 Nollelördag och gasque13/9 Nollelördag och gasque

Det var bäddat för bra stämning i Lundagård när alla 
sektioner var på bästa tävlingshumör. Få till antalet som vi 
I:are är lyckades vi ändå komponera ihop tre laddade lag 
som gjorde sitt bästa för att försvara vår heder. Utan I-tröjor 
och med välstylade frisyrer möttes vi alla senare på den 
stora nollegasquen. Så väl nyblivna ettor som erfarnare 
teknologer dansade natten lång och några av oss lyckades 
ta oss hem innan gryningen.

Stämning I I I I I Hångelfaktor I I I
Mat I I I I I  Lärorikt I I 
Underhållning I I I I I Skaderisk I
Musik I I I I  I-faktor I I
Totalt: 27 st I

14/9 Regatta14/9 Regatta

Med små chanser att vinna gick I-sektionen även i år ut med 
tanken om en osänkbar båt.. Den var kanske ingen skönhet, 
men väl så komfortabel med både soffa och tv...

Stämning I I I  Hångelfaktor 0
Mat I    Lärorikt I I 
Underhållning I I I I Skaderisk I I
Musik I I I I-faktor I
Totalt: 16 st I

2/9 Togafest2/9 Togafest

Lika många varianter som det fi nns av dåliga 
raggningsrepliker fi nns det sätt att knyta en toga på.  
Vinet fl ödade, kycklingklubborna fl ög och ordet matkrig 
fi ck en helt ny dimension. 

Stämning I I I I I  Hångelfaktor I I I I
Mat I I I I   Lärorikt I I 
Underhållning I I I I I  Skaderisk I I I I 
Musik I I I I   I-faktor I I I  
Totalt: 31 st I

i Maria Andersson
i Anna Rosenberg
i Maria Carlsson



Det är nu lite drygt ett år 
sedan LTH:s första I:

are, Chistoffer Bengtsson, 
utexaminerades. I-type har letat 
upp Christoffer och tagit reda 
på vad som hänt sedan dess 
och hur det egentligen känns 
att vara den förste I:aren från 
LTH.

När det industriella ekonomi-
programmet på LTH startade 
år 1998 blev Christoffer direkt 
intresserad av utbildningen. 
Programmet hade funnits en 
längre tid på andra studieorter 
och framför allt hade det goda 
ryktet från Linköpings industriella 
ekonomer övertygat honom 
att välja I-programmet. Detta 
var ett naturligt val då han 
redan tidigt intresserat sig för 
fi nansbranschen och därför inte 
bara ville läsa tekniska ämnena 
utan även ekonomiska. 

Att gå ett helt nytt program 
innebar både för- och nackdelar 
anser Christoffer. Som så 
många andra nyskapelser 
led även I-programmet av 
”barnsjukdomar”, bland annat 
medförde kursupplägget att vissa 
läsperioder gav studenterna 
alltför tung arbetsbörda. Trots 
sådana administrativa missar 
tycker han ändå att hans år på 
I-programmet varit förvånansvärt 
problemfria. 

Under sitt första år 
engagerade Christoffer sig 
i informationsutskottet och 
satt med i styrelsen som 
informationsansvarig. Han 
grundade då föregångaren till 
I-type, ett informationsblad till I-
studenterna som kom ut några 
gånger varje termin. Arbetet inom 
sektionen har gett honom nyttiga 
erfarenheter då han fi ck vara med 
och bygga upp sektionsutskotten 
från grunden. Han fi ck dessutom 
möjligheten att träffa andra I-
sektioner i Sverige och även lära 

känna M:arna lite bättre.
Att Christoffer blev först att få sin 
examen i sin årskurs berodde på 
hans iver att klara av utbildningen 
snabbt för att komma ut och 
jobba. Utbildningen som enligt 
kursupplägget är 4,5 år klarade 
han av på fyra år istället och 
redan under påsken våren år 
2002 påbörjade han sitt exjobb 
inom portföljvalsteori. Under 
våren fi ck han erbjudande 
om en doktorandtjänst på 
nationalekonomiska institutionen 
på Ekonomicentrum. Han tackade 
ja och undervisar idag i kursen 
fi nansiell ekonomi och är därmed 
ett välkänt ansikte för många I3:
or.

På frågan om hur det känns 
att vara den först I:aren svarar 
Christoffer: Kul! Roligt att vara 
övningsledare till gamla kursare 
som tagit sabbatsår. Kanske en 
rolig grej att sätta på sitt CV.

I framtiden planerar Christoffer 
att forska utomlands, kanske 
i London eller USA. Sedan 
vill han bege sig utanför den 
akademiska världen och jobba 
med portföljförvaltning och 
riskexponering, gärna utomlands 
till en början.

Bästa minnet från I är utan tvekan 
då han mötte sin nuvarande 
fl ickvän Amanda, som även hon 
är I:are. De träffades när han var 
fadder och hon var nolla och efter 
en tids fl örtande blev de ett par 
under en het kväll på Kålles. De 
har väl därmed det längsta ”I-
förhållandet”. Då man även kan 
kalla Christoffer för grundaren av 
begreppet ”I-kärlek” kan man inte 
låta bli att undra var attraktionen 
I-are emellan uppstår. Christoffer 
har svaret: I-tjejer är sötast, har 
skinn på näsan och är smarta. 
Och man kan väl inte annat än att 
hålla med…

                  i Elisabeth Diehl

En snabbis med Christoffer…
EC LTH X
Malmö nation Smålands nation X
Hamburgerstället X Falafelkungen
Sandstrand X Alperna
Lakrits Geléhallon X
Gerdahallen X Korpfotboll
Gå på nation Mys i soffan X

Namn: Christoffer BengtssonChristoffer Bengtsson
Årskurs: I-98
Född: 1978
Intressen: Simning, styrketräning, Simning, styrketräning, 

whiskyprovningwhiskyprovning
Civilstånd: Flickvän Amanda 

whiskyprovning
Flickvän Amanda 
whiskyprovning

Motto: Säg aldrig nej till nya Säg aldrig nej till nya 
utmaningar

Mr I
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Jag och min älskade 
cyklade tillsammans på 

väg till middag hos mina 
föräldrar. 

Nyförälskade och härligt 
hormonfåniga som vi var fattade 
vi varandras händer där vi 
cyklade sida vid sida. På spåret 
utanför Ulrikedal, metrarna 
innan vi fi ck möte av en okänd 
man, hakade våra cykelstyren 
i varandra och vi fl ög båda av, 
landade framför våra cyklar och 
gled sida vid sida längs med 
grusvägen, dock inte längre 
hand i hand. Mannen stannade 
och frågade oroat hur det var 
med oss. Röd i ansiktet satte 
jag mig upp och kontrollerade 
att min älskade hade klarat 
sig utan större besvär, och 
efter att ha konstaterat att jag 
trots smärtan i händerna och 
den brännande rodnaden av 
skam på kinderna mådde bra, 

lyckades jag få ur mig ett ”det 
gick bra, tack” som svar. Men 
det enda som kretsade i huvudet 
var en gammal power-balad, där 
mitt inre på repeat nynnade på 
refrängen; ”lover hurts, ooh, ooh 
love hurts! 

Att cykla tillsammans med 
någon man är kär i kan vara 
underbart och härligt. Men man 
ska vara medveten om de risker 
man utsätts för. En del anser 
att man inte ska utsätta sig för 
sådana faror, att man inte ska 
ut på cykelturer förrän man är 
vuxen och känner sig säker. Att 
man inte ska cykla i nya miljöer 
och med folk man inte känner. 
Jag håller inte med om detta. 
Att det kan vara farligt att cykla 
går inte att säga emot, det fi nns 
tydlig statistik som visar på 
detta. Och att cykla i Lund kan 
vara farligare än i många andra 
städer. 

Men att leva innebär att ta 
risker. Och vad ska man göra i 
Lund om man inte cyklar. I en 
studentstad fylld med ungdomar 
som Lund cyklar ju alla, och 
det tycker jag nog att man ska 
fortsätta med. Men det gäller att 
inte utsätta sig för onödiga faror. 
Följ de regler som fi nns, och 
använd i första hand cykelbanor. 
Och tänk på att skydda dig. 
Om du skulle trilla dit kan 
cykelhjälmen vara skillnaden 
mellan liv och död. De fl esta 
olyckor inträffar i samband med 
fester och alkohol. Tänk efter 
själv, när cyklar du som sämst. 
När man är ute och roar sig är 
man redo att kasta sig in i det 
okända. Livet är ett äventyr, och 
på nationerna i Lund fi nns det 
många spännande personer att 
cykla iväg med. I stundens hetta 
är det inte alltid man tänker på 
att använda cykelhjälm (har man 

ens med sig någon, man hade 
kanske inte tänkt cykla) eller att 
hålla sig på cykelbanorna. Man 
kanske cyklar iväg med någon 
som man aldrig hade cyklat med 
om man varit nykter. Därför vill 
jag klart påstå att alkohol och 
cykling inte hör ihop. Det kan 
vara nervöst att cykla, speciellt 
om man inte är så erfaren, men 
om man behöver dricka alkohol 
för att sätta sig i sadeln är man 
inne på fel väg. Cykla ska man 
göra när man känner sig redo 
för det, och med någon man 
tycker om. 

Jag har gjort mina misstag i 
livet, men jag har även lärt mig 
av mina erfarenheter. Nuförtiden 
är jag noggrann med att använd 
hjälm när jag cyklar i okända 
kvarter och när det blivit mörkt 
använder jag förstås cykellyktor. 
Om jag vet att jag ska dricka 
alkohol så lämnar jag cykeln 
hemma och nöjer mig med att 
promenera. 

Men om du träffar någon på 
nation som du verkligen vill 
cykla hem med trots att du 
lämnat cykelhjälmen hemma, 
så tänk efter. Ibland kan det 
vara lika skönt att tillsammans 
leda cyklarna hem. Och du, 
cykelhjälm – bådas ansvar!

               i Michael Sjöholm

Love Hurts
Om cykling och vikten av att skydda sig



”Jag har snyggast 
tunga!”

”Men min funkar 
bäst” *hehe*

”Snälla oskar, inga sugmär-
ken tack”

”Skrik som en gris””Skrik som en gris”

”iiiiiiiiiiiii”

”Kyss mig 
Oskar”
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i Maria Andersson
i Anna Rosenberg

”Du och jag på 
efterfest? Eller 
nä, den kanske 
inte är så bra”

Kvällens snyggaste pose 
stod förre redaktören för. 
Skönt att du håller fl åset  

uppe Linus!

”Asså vet du vad?!?
Vet du vem JAG 
såg?!?”såg?!?”

”Någon som är 
sugen?”



Konnässörerna har tagit mod 
till sig och testat 12 sorters 

julöl av varierande kvalité. Efter 
ivrigt surplande, smackade, 
sniffande och smuttande har 
det diskuterats och antecknats i 
ölfi nsmakarnas glada lag. 

Konnässörerna har gett sig in 
på det heligaste av det heliga 
inom svensk mattradition -det 
svenska julbordet. Visst har vi alla 
åsikter om om julskinka, Jansson 
frestelse, köttbullar och julgröt, 
men julölen behandlas oftast som 
julbordets bortglömda, avlägsna 
kusin. Det är för att sprida ljus 
kring denna traditionstyngda dryck 
som konnässörerna botaniserat i 
systembolagets djungel av julöler 
och försökt urskilja vad som är gott 
och vad som egentligen inte är 

drickbart. Julölen är till sin karaktär 
en mörk lager, en typ av öl som 
egentligen inte är så populär i 
Sverige, som till julen kryddats 
med julkryddor för att passa in 
på julbordet. Vi har förutom vanlig 
julöl testat Julbock och Julmumma. 
Julbocken är en alkoholstarkare 
variant av julölen och Julmumma 
är en söt, kardemummakryddad 
dito. Man bör vara medveten 
om att julölen inte bör drickas i 
alltför stora kvantiteter. En julöl 
till maten smakar utmärkt, om 
man lyckas välja rätt sort, men de 
är så mastiga att man helst inte 
dricker fl er än två på en kväll. Ett 
mastigt öl att avnjutas långsamt 
tillsammans med goda vänner, 
med andra ord.

Spendrups Julbock blev nästan 
utan konkurrens utnämnd till 
testets vinnare. En av få av de öl vi 
testat som faktiskt gav mersmak. 
Spendrups har lyckats skapa en öl 
som smakar både Kalle Anka och 
julklappar som dessutom ger ljuvlig 
fryntlighet. Nils Oscars Kalasjulöl 
och Zeunerts Julöl står sig också 
bra i konkurrensen, även om priset 
på kalasölen är något i överkant. 
Rommeheds Julöl, Åbro Julbock 
och Gamlestadens Julöl bör man 
överhuvudtaget inte överväga att 
dricka.
i Andreas Kamvissis, 
i Daniel Törnblom
i Per Karlsson
I-programmets konnässörer.

Priser och bilder fi nns på 
systembolagets prislista 
systembolaget.se

Falcon Julbrygd 5,2%
Ser ut som en småländsk insjö. Lättdrucken men något 
karaktärslös. Undertoner av vört och russin med söt, på 
gränsen till sliskig eftersmak. Betyg 2.7

Nils Oscar Kalasjulöl 5,2%
Mustig doft som av överjästa plommon. Skarp jordig 
smak av sommar som liksom mognat under hösten. 
Intressant syrlig beska som dröjer sig kvar. Vackert 
utformad fl aska. Betyg: 3

Zeunerts Julöl 5,1%
Mättad doft. Fruktig med mjuk smörkoleeftersmak med 
edge av apelsin. I övrigt lite slät till smaken. Betyg 3

Pripps Julöl 5,0%
Guinnes(felstavat)-färg. Bränd doft. Bränd smak med viss 
beska. Tung, men ganska tråkig. Betyg 1,7

Spendrups Julbock 7,0%
Bred doft. Tydlig söt-stark julsmak. Markant beska 
med inslag av ädelost. Trevlig eftersmak med inslag av 
omogna vinbär. Den höga alkoholhalten märks knappt. 
Underbart vacker etikett. En vinnare. Betyg 4

Arboga Julöl 6,0%¨
Väldigt ljust öl för att vara julöl. Intetsägande, smakar 
som en vanlig lager med julkrydda. Etiketten har tydliga 
nationalsocialistromantiska inslag. Betyg 1,7

Mariestads Julebrygd 5,8%
Trevlig lukt. Mörkt öl med inslag av gorgonzola. Inte helt 
angenäm beska med underton av vört. En aning rökig. 
Betyg 1,7

Norrlands Jul 5,3%
Fruktig doft. Avtrubbad smak med lite gummiaktig beska. 
Smakar väldigt starkt av alkohol, nästan som en klassisk 
7,2:a. Väldigt tråkig. Betyg 1,3

Åbro Julbock 7,0%
Söt, mättad doft. Skarp, äcklig smak. Smakar som 
något hällt sprit i en redan tråkig öl. Vi dricker hellre 
spolarvätska. Betyg 1

Rommehed Julöl 5,0%
Ljus folkölsfärg. Luktar jordigt och lite artifi ciellt. Smakar 
parfym. Som att slicka på en deoderant. Äcklig. Betyg: -

Gamlestadens Julöl 5,0%
Svart som kol. Luktar som ett brandhärjat fuktskadat 
engelskt badrum. Rustik, rökig eftersmak med undertoner 
av ost. Sur, vattnig smak. Betyg 1

Falcons Julmumma 5,2%
Luktar starkt av kardemumma. Trevlig skumkrona. 
Jättesöt smak –som fl ytande kardemummaskorpor. Hela 
julen nedstoppad i en mixer. Dricks med fördel till dessert. 
Betyg 2

Konnessörerna testar Julöl:
-Ljuvligt öl smakar bäst under granen

1-öppna inte ens fl askan 2-man blir i alla fall full  3-man blir både full och glad
4-fi nns gärna på mitt julbord 5-varför äta när man kan dricka detta

Betyg:
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Höstterminens ljus

1Spontanöl
Just som man trodde att man skulle hamna ensam hemma 
befi nner man sig istället på en pub med en kall öl och 
trevligt sällskap. Finns det något bättre?

2   Styrelserummet
När man nästan har gett upp hoppet skärper byråkraterna på 
LTH till sig och vips så har I-sektionen fått sin första lokal/sitt 
första rum!

3 Spritskatten i Danmark
Gratis är gott

Höstterminens mörker

1Höstterminen
Det blir bara mörkare och mörkare och det regnar bara mer 
och mer. Inlämningsuppgifterna och rapporterna hopar sig 
och det känns som om det är ljusår till nästa sommar.

2Aftonbladet2Aftonbladet2 Inte nog med att det är en dålig tidning, nu ska den störa 
koncentrationen också när man varit så duktig och tagit sig 
ända till skolan för att gå på en urtrist föreläsning.

3ET-Slasque
Slave to the music, nanana nana nana nana

        i Jenny Nilsson

Vandrandes i M:husets korridorer, har man 
under de senaste veckorna kunnat höra 

diverse mystiska rytmer och ljud. För den 
som grubblat på detta mysterium kommer nu 
lösningen; I:arna har tränat på sitt framträdande 
i Sångarstriden.  

För första gången i LTH:s historia fi ck den så aktade 
och ansedda Sångarstriden äran att gästas av I-
sektionen. Givetvis skulle vi I:are även i detta (som i 
de fl esta andra) sammanhang visa resten av LTH:s 
sektioner vem som är störst, bäst och vackrast. 

Sångarstriden är uppdelad i tre olika moment. I 
första omgången ingår obligatoriet, vilket är en 
valfri sång med fyra stämmor, samt bordsvisan som 
ska vara en nyskriven låt, helst med lite humor. Då 
Sångarstriden har utspelats ända sedan 1967 har 
många fyndiga snapsvisor fått sin premiär under 
sångarstriden. Många av dessa är fortfarande 
omåttligt populära som till exempel Spritbolaget och 
Feta fransyskor. I:s bidrag i dessa kategorier var en 
nytolkning av ”In the Jungle” med fl era spännande 
stämmor i obligatoriet och en snapsvisa på 
Cabarets melodi som avslutades med ett slagkraftigt 
konstaterande: en hemoröjd, är ingen fröjd, men jag 
är nöjd. Antagligen är det en visa som de fl esta av 
oss för eller senare kommer att stifta bekantskap 
med. Framträdandet möttes av ett öronbedövande 
jubel, dels på grund av vår fantastiska sång, dels på 
grund av att dirigenten Filip Johanssons små shorts, 
till följd av ett energiskt dirigerande, sakta men 
säkert gav efter för gravitationskraften. Inte konstigt 
att de kvinnliga domarna (och de manliga) gav oss 
höga betyg…

Det tredje momentet är fri scen vilket i princip 
innebär ett tolv minuter långt spex. Vi I:are bjöd då 
publiken på en resa tillbaka i tiden, närmare bestämt 
till år 1973. En kväll på Kålles möter ett gäng 
fåfänga killar deras kvinnliga motsatser, en grupp 
hippietjejer. I bästa West Side Story-anda blir en tjej West Side Story-anda blir en tjej West Side Story
(Malin Gustavsson) och en kille (Erik Lindgren) från 
varsitt gäng kära i varandra och ljuv musik uppstår. 

Trots vår fantastiska insats räckte det inte till seger 
utan M:arna tog hem vinsten. I-sektionen fi ck nöja 
sig med en andraplats vilket är en lysande prestation 
för oss debutanter. De andra sektionerna har ju övat 
sen 1967. Rykten gjorde dock gällande att domarna 
faktiskt tyckte att vårt framträdande var det bästa, 
men eftersom maskinarnas uppträdande var det 
sista och promillehalten blivit allt högre hos domarna, 
så gick det som det gick. Men nästa år däremot har 
M:arna ingen chans mot vår revanschlusta…

    i Elisabeth Diehl

I stridens hetta…



Förra året var det Tord som blev 
vald till årets lärare och jag förstod 

lika gott som då vem som skulle bli 
årets lärare på I. 
Trots att jag hade pinat mig igenom en 
tung föreläsning med Nyqvistdiagram 
och instabila regulatorer så kände jag 
mig laddad inför mötet med årets val. 
Jag begav mig mot E-huset, huset 
jag aldrig riktigt har känt att jag har 
hört hemma i, för att möta kungen. 
Inte helt utan skälvningar i kroppen 
vandrar jag genom dörrarna till 
LTHs största byggnad. Minnena 
ifrån Javaprogrammeringen började 
skölja över mig. Trots detta gick jag 
lugnt vidare, jag skulle ju träffa min 
valross på ishavet när det gällde 
”progg-teken”. Lunchen fi ck vänta 
idag, jag skulle träffa Christian. Kung 
Christian. 

Hej christian.

Hej.

Du kan numera titulera dig 
Industriell ekonomis bästa lärare, 
hur känns det?

Christian lutar sig lite nöjt tillbaka i sin 
kontorsstol och svarar glatt att han 
tycker att det är trevligt
- Smickrande, jag visste faktiskt inte 
om att jag hade blivit vald innan du 
nämnde det. 

Jag märker att christian är nöjd över 
utmärkelsen, men att säga att han är 
överraskad är att överdriva. Hans ena 
vägg på kontoret vittnar om att han är 
en ganska van prismottagare, Årets 
lärare, säkert fyra gånger på olika 
program och instutitioner. 
Du är ju Christian, men vem är du?

-Jag är egentligen en helt vanlig kille. 
Jobbar som universitetsadjunkt och 
har så gjort i 10 år.
Precis som ni har jag utbildat mig till 
civilingenjör. Är som man brukar säga 
D-83a.

Fritiden spenderas framförallt i 
cyberrymden antar jag? 

-Nej, jag tycker faktiskt inte att det är 
kul med datorer.

Vad gör du då? Det vanliga 
svenssonlivet eller?

-Nej, jag är singel och har inga barn. 
Det har helt enkelt inte blivit så.

Nehe tänkte jag och började fundera 
på varför det höll sig så. En trevlig, 
välutbildad och social man i sina 
bästa år, singel. Medan jag ställde 
min följfråga  var jag helt förbryllad.

-I-stället ägnar jag mycket av min 
fritid åt att träna ett tjejlag i innebandy. 
Lund/Burlöv i division 1 södra. 

Genast var allt glasklart och jag kände 
att jag förstod Christian till fullo när 
han sa att han  fortfarande var singel. 

Hur tyckte du att livet som student 
var, var du engagerad i din 
sektion?

Nej, jag tyckte inte studentlivet 
var någon höjdare. Tycker att det 
är bättre nu, på min tid var det så 
mansdominerat. På datasektionen 
såg man knappt till en enda tjej, 
och det blir lätt långtråkigt. Man 
märker faktiskt på stämningen på 

er I-studenter att ni mår bättre av att 
vara så pass blandade som ni faktiskt 
är. För övrigt sp gjorde jag något 
liknande det du gör nu. Jag skrev i ”ett 
litet ordo”, fi nns den nuförtiden?

Jepp, sa jag och fortsatte intervjun

Jag kan tänka mig att det är 
ganska otacksamt att vara Java-
föreläsare ibland. Antingen så är 
dina studenter nästan bättre än 
dig eller så är de bara en kurs 
som lids igenom med suckar och 
frustrerande nätter i Ms fuktiga 
datasalar. Är det inte jobbigt att 
undervisa en sådan brokig skara?

-Faktum är att det är väldigt stora 
skillnader i förkunskaper. Men det 
är även stora skillnader vad gäller 
engagemang. Iare som ofta är mindre 
intresserade av programmering när 
de kommer hit har en vilja att lära sig 
som är speciell. De har en vilja att 
pröva och lära sig. Det är kul!

It-revolutionen har ju länge stått 
och knackat på dörren. När kommer 
han in? Hur kommer det att vara 
om fem år? Kommer alla att leva 
digitala liv i cyberrymden?

system.out.print(”Kung Christian”);
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-Jag hävdar att vi redan är fast i 
cyberrymden. Tänk efter vad du 
gjorde när strömmen gick i hela södra 
Sverige. Vad gjorde du då? Jag var 
helt handfallen och gick faktiskt hem. 
Det är vidare ganska kul att se vad 
som har hänt den senaste tiden. För 
tio år sedan kom jag ihåg ett gäng 
tjejer som var här och jag visade 
dem hur man surfade. De var helt 
begeistrade.
Nu hör inte det till vanligheterna att 
man imponerar på någon med hjälp 
av att kunna surfa. 

Så hela datainstutionen dog på 
grund av strömavbrottet. Hur leker 
livet här på instutionen egentligen? 

Är dagarna fulla med coca:cola, 
pizza och dåliga dataskämt?

Det är väldigt trevlig här på 
instutitonen. Vi är väl en 40 stycken 
och en av de större avdelningarna på 
LTH. 

Innan Christian hann svara på resten 
av frågan blippar det till på skärmen 
bakom honom och han fyller snabbt 
i ett lösenord. Under tiden tar jag mig 
modet till att se mig kring lite i rummet 
och hittade såklart svaret på förra 
frågan. 

-Ah du har hittat min colasamling, 
säger christian med ett skratt. 

På ena kortsidan av hans kontor fi nns 
en bokhylla fylld med colaburkar. Kul 
och orginellt för att vara en datakille, 
eller inte. 

Men Christian är både kul och orginell. 
Ingen jag har träffat på LTH är ens 
i närheten av hans pedagogiska 
sinne.Och tjejer, ska ni satsa på ett 
säkert kort så har ni chansen. Once 
in a lifetime

i Markus Lövgren

Snabb:
Pastasås med bacon 4 pers

2 paket bacon
3 dl creme fraiche
1 dl vispgrädde
2 msk chilisås

Klipp baconet i bitar och bryn i 
stekpannan. Häll sedan i creme 
fraiche, grädde och chilisås. Rör 
om och låt det bli varmt.

Middag:Middag:
Kycklingwok 4 pers

400 g nudlar
400 g kyckling
1-2 msk hoisinsås
1⁄2-1 msk sambal oelek
1 dl vatten
2 msk matolja
Valfria grönsaker, t.ex. färdig 
wokblandning

Koka nudlarna i riktligt med 
vatten. Hätta upp lite olja i en 
wok- eller stekpanna, sänk 
värmen och häll i nudlarna.. 
Vänd efter ett par minuter, håll 
dem varma på t.ex. ett fat. Stek 
sedan kycklingen i små bitar 
någon minut och ställ åt sidan. 
Fräs även grönsakerna någon 
minut i pannan och blanda 
sedan ihop kycklingen med 
grönsakerna. Blanda matoljan, 
hoisonsåsen och sambal oelek. 
Tillsätt blandningen och sedan 
vattnet över grönsakerna och 
köttet. Häll allting över nudlarna.

Dessert:
Chokladmousse  
4 pers

125 g mörk choklad
2 äggulor
2 äggvitor
1 msk fl orsocker
2 msk kaffe
2 dl vispgrädde

Smält chokladen och tillsätt 
sedan äggulor, socker och kaffe. 
Vispa äggvitorna poröst och 
vispa grädden. Rör ner grädden 
i chokladblandningen och vänd
sedan ner äggvitorna. Häll i 
portionsformar, t.ex. glas och 
garnera med hallon eller lite 
krossad daim.
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Nu har ESTIEM-gruppen varit 
på ett andra Council Meeting, 

höstmötet i Wien. Den här gången var 
det lite speciellt eftersom vi äntligen 
skulle söka Observership, ESTIEMs 
första form av medlemskap. Nervösa 
och med en fi lm att visa i bagaget 
fl ög vi mot lägre breddgrader en tidig 
tisdag morgon i början av november. 
Väl nere i Wien tillbringade vi första 
dagen med att bekanta oss med en 
del av alla de 160 mötesdeltagarna. 
Lite sightseeing hanns också med 
innan kvällens välkomstmingel på 
Wiens Tekniska Högskola. Där 
minglade vi runt bland både gamla 
och nya ESTIEMare, alla ivriga att 
utbyta erfarenheter och lära känna 
I-are från andra delar av Europa.

På onsdagsmorgonen deltog vi i 
det första av veckans tre General 
Assemblies. Budgeten för året gicks 
igenom, samt vad som hänt i ESTIEM 
sedan vårmötet i St.Petersburg. 
Efter fyra långsamma timmar och en 
efterlängtad lunch var det sedan dags 
att dela upp oss i workinggroups. 

Då vårt utskott anordnar sin första 
uttagning till casetävlingen TIMES 
(Tournament in Management and 
Engineering Skills) i år, tyckte vi det 
var lämpligt att en av oss gick med i 
TIMES-gruppen. Anna spenderade 
därför tre intensiva dagar med att 
sätta sig in i allt om tävlingen genom 
att diskutera olika problem och 
utbyta erfarenheter med TIMES-
organisatörer från andra skolor. 
TIMES är en av ESTIEMs viktigaste 
aktiviteter, med syftet att knyta 
kontakter mellan I-studenter och 
eventuella framtida arbetsgivare. Man 
ska i lag om fyra lösa ett omfattande 
praktikfall på bästa möjliga sätt och 
därefter presentera sin lösning för 
en jury. Vinnarlaget i varje lokal 
uttagning får resa till en av de sex 
semifi naler som ordnas på olika 
platser i Europa. De som lyckas ta 
hem segern i semifi nalerna får i sin 
tur åka till den stora fi nalen, som den 
här gången anordnas i Hamburg. 

Många blev väldigt imponerade över 
att vi i Lund lyckats skrapa ihop hela 
sju lag till vår första uttagning. Vi är 
naturligtvis själva väldigt glada över 
detta och hoppas att det blir en hård 

och rättvis kamp om semifi nalplatsen 
till Göteborg! Att Lund sedan kommer 
att stå som segrare i Hamburg 
råder det väl ingen tvekan om..?

Kajsa tyckte att det var dags att sätta 
sig in i VISION, som är ESTIEMs 
andra stora projekt. VISION är ett 
20-tal seminarier som hålls från 
september till april av olika LGs 
(Local Groups). Seminarierna har 
ett övergripande tema och utefter 
det väljer varje LG ett eget deltema. 
Tanken med seminarierna är att man 
under ett par dagar ska få insikt i 
ett intressant och högaktuellt ämne 
lämpat för I-are. Alla ESTIEMare 
(alltså alla på I i Lund!) får delta i 
dessa seminarier. Oftast kombineras 
seminarierna med fester och andra 
roliga aktiviteter. Målet är att Lund ska 
anordna ett Vision seminarium våren 
2005 under det nya temat ”VISION OF 
CHANGE”. (på www.estiem.org fi nns 
information om var VISION anordnas)

Förutom hårt arbete hittade vi 
på mycket roligt! Varje kväll åt vi 
middag tillsammans på någon mysig 
restaurant för att sedan gå vidare 
till kvällens party, allt arrangerat av 
LG Wien. Något av det bästa med 
resan var att träffa studenter från 
helt andra kulturer för att jobba och 
festa tillsammans. Vi har lärt oss en 
hel del om portugisiska ”snapsvisor”, 
att fi nnarna aldrig tycks sluta dricka 

vodka och att en del tyska killar verkar 
vara födda med ett fjolligt fnitter..!

Fredagen, vår sista dag i Wien 
var dagen D. Vår ansökan om 
Observership skulle då framföras 
på GA II. Vi började med att visa 
vi vår fi lm för att presentera LG 
Lund. Därefter berättade vi om 
hur Industriell Ekonomi i Lund är 
upplagt, varför vi vill bli medlemmar 
i ESTIEM och vad vi kan tillföra 
organisationen. Vi kan erkänna att 
vi var väldigt spända och nervösa 
men... Lund gjorde succé! Filmen var 
enormt uppskattad och fi nns snart att 
beskåda på vår hemsida. Vi lyckades 
dessutom med konststycket att inte få 
en enda röst mot vårt medlemskap! 
Detta fi rade vi på kvällen med en 
riktig galamiddag i Wiens rådhus!

Summa summarum hade vi en 
toppenvecka i Wien! Det känns 
väldigt bra att äntligen vara observers 
och vi hoppas nu att alla på I i Lund 
ska dras med i ”the ESTIEM spirit” 
och ta del av alla aktiviteter. Till våren 
planerar vi ett utbyte med Eindhoven 
i Holland och Ilmenau i Tyskland. Alla 
I-are är också välkomna att på eget 
bevåg delta i något Visionseminarium. 
Kontakta bara någon av oss i 
ESTIEM så ordnar vi med anmälan!

i Kajsa Ahlgren 
i Anna Neldeborn

ESTIEM i kulturens huvudstad
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Beach 2k4
På sista sidan kommer I-type att hjälpa dig att nå dit alla strandraggare vill. Att bli ”Beach 
2004” helt enkelt. I detta nummer berättar vi om I-innebandyn. Är det något ni undrar om styrka
och fi tness kan ni fråga Itypes guru Micke till nästa nummer. Idag ger han lektion i marklyft. 

Vill du bli träna hela ländryggen 
samtidigt som du tränar rumpan 

och låren? Vill du få till träning för 
axlarna och armarna i en övning? 
Vill du få bort det där besvärliga 
gäddhänget och överskottsfettet 
runt magen och få rutor på 
magen? Bli av med love-handles 
och ridlår? Vill du få en fylligare 
byst och en putigare rumpa? 
Då har du mycket att ta itu med!

Nöjer du dig med att bli starkare 
så är marklyft en utmärkt övning. 
Marklyft, känd från tv, är senaste 
trenden just nu. Från Los Angeles till 
Taiwan, alla snackar marklyft. Men 
marklyft är ingen ny övning utan 
har använts i många år. Marklyft är 
även ett av tre moment i tävlingar 
i styrkelyft. Övningen är utmärkt 
för att träna ryggen, framförallt 
ländryggen, samt lår och rumpa. 

Utförande: För att utföra marklyft 
behöver du tillgång till en skivstång 
(fi nns på de fl esta gym). I 
utgångsläget står skivstången på 
golvet. Stången fattas antingen 
med handfl atorna mot kroppen eller 
med ett omvänt grepp där den ena 
handfl atan är vänd mot kroppen 
och den andra bort från kroppen. 
Från ett läge med böjda ben och 
säkrad rygg sträcker du ut benen 
och lyfter stången från golvet tills 
du står i en sträckt position. Tänk 
på att under hela övningen svanka 
med ryggen genom att puta med 
rumpan. Från sträckt position böjer 
du på benen och i en behärskad 
rörelse, hela tiden med säkrad 
rygg sätter du ner stången igen. 
Klart. Upprepa önskat antal gånger. 

i Michael Sjöholm

Det är sent på 
t i s d a g s k v ä l l a r n a 

det sker. Förvandlingen. 
Tidigare målmedvetna, 
seriösa och sansade I:are 
slår vilt omkring sig med 
sina tillhyggen, skriker 
åt varann och svettas i 
massor.Med andra ord, det 
år då Imästeriets Innebandy 
äger rum.

Varje tisdag klockan 21 träffas 
ett gäng I:are för att spela 
innebandy i Lerbäckskolans 
minimala idrottshall, vilken 
omedelbart för tankarna 
tillbaka till gångna tiders 
idrottslektioner. Men de som 
kommit för att rocka rockring 
eller leka ”hela havet stormar” 
har som sagt kommit fel. Tuffa 

tacklingar, snabba vändningar 
och en stor dos kämpaglöd 
är det först och främst som 
gäller, även om vissa typer 
av skönspel kan förekomma. 
Dock är det sistnämnda 
kanske något mer sällsynt 
då det viktigaste, likt mycket 
annat i livet, trots allt är att 
vinna.

Hur går detta då till i praktiken? 
Alla mot alla? En mot en? 
Fem mot dig?  De cirka 10-15 
spelsugna personer som hittat 
dit, delas in i lag, om 3-5 pers/
lag och sen är spelet i gång. 

Efter detta släpps alla tankar 
på världen i övrigt och det 
fi nns bara ett mål i sikte. Med 
alla medel (helst klubba) få 
in bollen i motståndarnas 
mål, och samtidigt ,inte 
att förglömma,  hindra 
motståndarna från att göra 

det samma. En uppgift som 
i stundens hetta kan kännas 
väldigt, väldigt viktigt och 
minst sagt krävande. Även 
om spelet ofta är både tufft 
och hårt, är det inte fult. Man och hårt, är det inte fult. Man 
ger och tar på lika villkor, och ger och tar på lika villkor, och 
känner på detta sätt snabbt känner på detta sätt snabbt 
om man gått över gränsen. om man gått över gränsen. 
Men i allt detta kämpande Men i allt detta kämpande 
fi nns en härlig gemenskap fi nns en härlig gemenskap 
och en enorm spelglädje. Vill och en enorm spelglädje. Vill 
man röra på sig, få utlopp man röra på sig, få utlopp 
för smärre aggressioner eller för smärre aggressioner eller 
kanske bara släppa tankarna kanske bara släppa tankarna 
på diverse skalärprodukter och på diverse skalärprodukter och 
ABC-kalkyler är Imästeriets ABC-kalkyler är Imästeriets 
Innebandy ett utmärkt val! Innebandy ett utmärkt val! 

I-innebandy

Marklyft – övningen för dig

i Maria CarlssonMaria Carlsson



God Jul och Gott Nytt År önskar I-Type


