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Bäst i Europa! Klart vi kan kalla oss för Europas 
bästa Industriella ekonomer. Det är fyra grab-

bars förtjänst att vi i ett år framåt kan åtnjuta detta 
epitet. Läs om hela äventyret i I-type.  

Vårens nummer kommer annars att till stor del att 
vara ett internationellt nummer. Vi har tagit reda 
på vad några I-are gör på sina år utomlands. 
I höstas när Lunds årliga utbytesprogram utlystes 
visade sektionenens elever hur stort intresset var 
för att läsa sitt sista år vid ett utländskt universitet. 
Så här när man kan sammanfatta alla ansökning-
ar och nominationer gissar jag att säkert 25 perso-
ner ska läsa utanför Sveriges gränser nästa år. 
Och det verkar som om vi kommer att vara repre-
senterade i alla världens hörn. Allt ifrån Singapore 
till Santiago till Kalifornien och Kreta. 

Det är ganska galet när man tänker tillbaka på hur 
snabbt ett år går. Jag kom ihåg det som igår när 
valberedningen frågade mig om jag var sugen på 
att vara med i styrelsen. Med aningens vemod sa 
jag ja och blev vald.

Jag tycker verkligen att styrelsen i år har börjat 
att bygga på något. Med ett nybyggt styrelserum 
fi nns det möjligheter att utveckla sektionen till att 
bli något ännu bättre. Och det är med lätthet man 
lämnar över styrelsen till Elin. Du kommer att göra 
ett jättejobb, lycka till!

Och jag säger som i ”Rivierans Guldgossar”: 
-Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma!

so long cowboys...   

Markus Lövgren, redaktör
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i-dagen

Äntligen är det dags för Industriell Ekonomis 5-års jubileum. Tanken på en heldag i I:s tecken har funnit länge, 
men det var först i höstas som planerna togs upp på allvar. På initiativ av utbildningsnämnden bildades en 
grupp av UNI medlemmar och aktiva i sektionsstyrelsen för att göra tanken till verklighet. Ambitionen med 

jubileet är att sammanföra gamla och nya I-are, samt att marknadsföra vårt, relativt okända, program i regionen. 
Temat för dagen är Tillväxt och Turn-around i teknikföretag, med perspektiv från industriella ekonomer. Med hjälp 
av föredrag, intressanta för så väl studenter som de ett hundra inbjudna representanterna från näringslivet, gratis 
mat och festligheter på kvällen är det tänk att nya kontakter ska knytas och erfarenheter ska bytas. Inbjudna på 
festligheterna är även all institutionspersonal och föreläsare knutna till programmet.

11.00-11.15 Välkomsthälsning
  Jan Holst, ordförande i utbildningsnämnd Industriell ekonomi LTH hälsar alla välkomna.Jan Holst, ordförande i utbildningsnämnd Industriell ekonomi LTH hälsar alla välkomna.Jan Holst, ordförande i utbildningsnämnd Industriell ekonomi LTH hälsar alla välkomna.Jan Holst, ordförande i utbildningsnämnd Industriell ekonomi LTH hälsar alla välkomna.Jan Holst, ordförande i utbildningsnämnd Industriell ekonomi LTH hälsar alla välkomna.

11.15-12.00  Intentia: ett "I-företags" historia och tillväxtIntentia: ett "I-företags" historia och tillväxtIntentia: ett "I-företags" historia och tillväxtIntentia: ett "I-företags" historia och tillväxt
  Göran Felldin, LiTH, en av Intentias grundare, delar med sig av sina egna erfarenheter kring Göran Felldin, LiTH, en av Intentias grundare, delar med sig av sina egna erfarenheter kring Göran Felldin, LiTH, en av Intentias grundare, delar med sig av sina egna erfarenheter kring Göran Felldin, LiTH, en av Intentias grundare, delar med sig av sina egna erfarenheter kring Göran Felldin, LiTH, en av Intentias grundare, delar med sig av sina egna erfarenheter kring   
  Intentia och berättar om hur det är att starta ett eget företag.Intentia och berättar om hur det är att starta ett eget företag.Intentia och berättar om hur det är att starta ett eget företag.Intentia och berättar om hur det är att starta ett eget företag.

12.00-13.00  Lunch

13.00-13.50  The Alfa-Laval Turn-around story: hur ett industriföretag fördubblar sinaThe Alfa-Laval Turn-around story: hur ett industriföretag fördubblar sinaThe Alfa-Laval Turn-around story: hur ett industriföretag fördubblar sina    
vinstmarginaler. 

  Peter Torstensson, VP Communications, Alfa Laval, berättar om de stora omstruktureringar Peter Torstensson, VP Communications, Alfa Laval, berättar om de stora omstruktureringar Peter Torstensson, VP Communications, Alfa Laval, berättar om de stora omstruktureringar   
  som företaget gjort för att nå dit där de står idag.som företaget gjort för att nå dit där de står idag.

13.50-14.40  "Gasa och bromsa" i ett litet bioteknikföretag"Gasa och bromsa" i ett litet bioteknikföretag
  Yvonne Mårtensson, I-73 LiTH, VD Cellavision, delar med sig av sina kunskaper.

14.40-15.10  Fika

15.50-16.00 Att göra affärer i Asien: Erfarenheter från Japan och Kina.
  Johan Lembre, I-89 LiTH, VP Platforms and Costomized Products, Axis Communications.   
  Ett föredrag om handeln med Sydostasien.

16.20  Avslutning och Förfriskningar
  Missa inte den spännande överraskningen vid M-huset.

18.30  Bankett på AF Borgen
  Det blir en storslagen kväll med trerätters middag, olika talare och spex. Missar du    
  eller dina vänner middagen? Kom då på eftersläppet istället, biljetter säljs utanför och det går även 
  bra att redan nu köpa eftersläppsbiljetter av I-mästeriet och på AF.

  Ta chansen att ta kontakt med omvärlden och skapa I-känsla, samtidigt som du samlar nyttiga   
  kunskaper för framtiden. Missa nu inte denna heldag i Gasquesalen, anordnad till ära    
  för vårt förträffl iga program.

ProgramProgramProgram



ordet

Jag grät första söndagen i 
Santiago. Med det i åtanke 
måste jag säga att jag 
trivs löjligt bra idag när jag 
sitter och skriver på min 
sprillans nya laptop som 

jag precis hittat å, ä och ö på.

Varför gråter utbytesstudenter? 

Söndagar är sällan bra dagar, i alla 
fall inte i mitt liv. Söndagar brukar 
leda till att drastiska beslut om 
boende, utbildning och framtid tas. 
Och de tas sällan med hopp och 
tillförsikt om framtiden utan som 
ett desparat sätt att slippa liknande 
söndagar. 
Det var alltså en söndag för runt ett 
år sedan som jag träffade Christina 
Grossmann på Lths kansli. Lth 
hade öppet hus för allmänheten 
(två kom) och jag jobbade som 
studentinformatör. 
Av en händelse snappade jag upp att 
det fanns en möjlighet att ett utbyte 
skulle starta med Chile och att det 
skulle kunna ordnas redan till hösten 
året därpå. Ännu troligare var det om 
någon student från Lth skrev ihop 
en ansökan som kunde användas 
i förhandlingarna med universitetet 
i Chile. En söndag och ett stalltips. 
Svårare än så är det inte. Det var 
liksom egentligen inte ens ett beslut 
utan mer som ett kall: 
Inre rösten  - ”¡Oye, Oskar! Du ska 
plugga i Chile ett år.”
Svaga jag – ”Ok.”

Eftersom jag tycker att det låter lite 
tufft att plugga i Chile så började jag 
sprida ut att jag antagligen skulle 
göra detsamma. Sedan var det kört. 
Man vill ju liksom inte banga ur. 
Men oj, vad jag ville banga ur den 
där söndagen. 

Varför vill utbytesstudenter banga 
ur första söndagen? 

Efter fjorton timmars fl ygresa 
från Madrid blev jag hämtad på 
fl ygplatsen av två ganska odrägliga 
killar i min egen ålder som 
presenterade sig som professorer på 

mitt Universitet.
Med Christina Grossmanns sista ord 
i minnet (”glöm inte att du åker som 
en försökskanin Oskar”) frågade jag 
om de inte var lite unga för att vara 
professorer. Men det var de inte. 
Idag är jag medveten om att det 
spanska språket inte skiljer på 
professor och lärarassistent, även 
om det i många avseenden är ett 
mycket rikt språk. Men den dagen 
kopplade jag inte. 
De körde mig till min riktiga 
professors bostad där jag fi ck 
duscha innan det bar vidare till ett 
välkomsttal för alla nya studenter, 
som jag tyvärr hann i tid till. 
Tusentals chilenare varav en lurade 
i mig att jag var tvungen att hålla ett 
tal på spanska. Så som det fi nns 
gränser för allt så har även min 
”synas och vara i centrum-kåthet” 
en gräns. Någonstans vid fjorton 
timmars fl ygresa i ryggen, jetlag-
fi nnar, svullenhet, 
hunger, trötthet 
och oförberedda 
tal inför lika många 
som bor i min 
hemstad på ett 
språk som jag 
tyvärr inte övade 
under uppväxten 
i densamma går den gränsen. Efter 
en halvtimme förstod jag skämtet. 
Skitkul!
Efter några timmar fi ck jag äntligen 
chansen att äta lite. Jag förstod inte 
mycket av vad mina lunchvänner 
sa till mig, men jag lyckades 
förstå att den chilenska spanskan 
uppenbarligen är helt omöjlig. Att 
tom spanjorer har problem i början. 
Och de skrattade hjärtligt. Och jag 
skrattade hjärtligt, skitkul! 
Dagen efter besökte jag Universitet 
för första gången och de visade mig 
mitt kontor. Kontor! Jag ville inte ha 
något jävla kontor! Jag ville läsa helt 
vanliga kurser och tillgodoräkna mig 
40 poäng och åka hem till Sverige 
så fort som möjligt. Men eftersom de 
skrattade så hjärtligt så hängde jag 
på. Skitkul! Kontor!
Jag frågade lite försynt vad jag skulle 
göra med kontoret. Dum fråga. Jag 

skulle ju jobba där. Och de skrattade 
hjärtligt. Och jag skrattade hjärtligt. 
Skitkul! Jobba!
Plugga då? 
Det med Oskar, var sak har sin tid. 
Och de skrattade hjärtligt... 

Det tog en vecka att förklara att jag 
verkligen inte är lantmäteridoktorand 
och att jag inte vill läsa grundkursen 
i företagsekonomi en gång till och 
den där söndagen var jag fortfarande 
osäker på om jag skulle kunna få 
tillgodoräkna mig mina tilltänkta 
lantmäteriprojekt och kursen i 
ABC-kalkylering. Kanske om jag 
berättade för Dalia att jag hade ett 
kontor? Det låter ju rätt seriöst. Och 
bostadsbranschen är väl inte helt 
oväsentlig?

Så, varför gråter utbytesstudenter? 

Den där söndagen blev jag hämtad 
utanför mitt hostal av 
sonen till Professorn 
som jag har haft 
kontakt före jag kom 
hit. Han var jättesnäll 
och tog med mig på 
en vandring i bergen 
med några av hans 
vänner. För att det 

inte skulle bli några otrevligheter 
berättade han för mig på vägen att 
hans vänner var för general Gustavo 
Pinochet. Bara ifall, så att jag inte 
skulle ta upp ämnet på ett svenskt 
socialdemokratiskt sätt. Vidare 
berättade han att studenterna vid mitt 
Universitet är mycket fattiga och att 
jag inte kommer att kunna hitta några 
bra kompisar där eftersom de bor 
långt ut i förorterna och inte har råd 
att göra någonting på fritiden. Men 
jag kan alltid höra av mig till honom 
om jag känner mig ensam, sa han. 
Toppen, tänkte jag, hellre ett gäng 
40-åriga fascister i bergen än inga 
vänner alls. 
Väl tillbaka på hostalet klockan 
fyra tog jag en dusch men vattnet 
var för kallt för att kunna tvätta bort 
gruset från fötter och hår. Insvept i 
bara en handduk, men inte sådär 
sexigt ångande som brudarna i 

”-Toppen, tänkte 
jag, hellre ett gäng 

tal inför lika många 
jag, hellre ett gäng 

tal inför lika många 
40-åriga fascister 
i bergen än inga 
vänner alls”

Varför gråter utbytesstudenter?
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emeritus

schampooreklamer utan sådär oroligt 
naken som de oskyldigt dömda 
fångarna som precis blivit tvättade 
med brandslang i hollywoodrullar, 
vandrade jag tillbaka genom 
hostalets långa gröna korridorer mot 
mitt rum. Jag tyckte att någon av de 
andra fångarna mumlade dead man 
walking på engelska men det kan de 
knappast ha gjort, där bodde bara 
fattiga bolivianer.   
Mitt rum var ungefär lika stort som 
lyxsviten i Barbies allra största hus. 
Visserligen en svit men ändå bara 
ett dockhus. Heltäckningsmattan på 
golvet fl ögs antagligen ner av Sida 
på den tiden vi svenskar satsade 
på välfärd och parkett. Och där satt 
jag, down in a hole, tittandes upp 
mot motsvarigheten till vår kudde 
och funderade på att lägga mig 
trots att klockan bara var fyra. Jag 
tänkte på mina vänner, min familj 
och mina möjligheter att plugga in 
4,5 års lantmäteristudier till dagen 
efter med wapfunktionen på mobilen. 
Jag övervägde att läsa en trist bok 
om andravärldskriget som jag köpte 

på fl ygplatsen med syftet att bilda 
mig själv. Men lampan i rummet 
var mycket svag så det var ingen 
idé. Istället kröp jag ner under den 
stickiga fi lten, blundade och tyckte så 
fruktansvärt synd om mig själv...
...just då ringer min aldrig förr så 
älskade mamma och frågar hur det 
är...då säger utbytesstudenter att det 
är bra. Men när mammorna tycker sig 
höra något på rösten och frågar snällt 
och förstående om det verkligen är 
helt bra...då gråter utbytesstudenter.  

Vad hände sen?

På måndagen hittade jag en bostad 
där jag bodde i tre veckor innan 
jag fl yttade ihop med ett tyskt par i 
en annan lägenhet.  Jag lyckades 
övertyga Señor Aedil Suarez om att 
jag är Industriell Ekonom och att jag 
måste läsa en viss sorts kurser för att 
kunna tillgodoräkna mig året här. Jag 
läser nu tre kurser. Vi är tio studenter 
i den kursen med fl est studenter. 
Suveräna föreläsningar. Och Dalia 
är med på noterna. Dessutom gör 

jag deras motsvarighet till vårt 
exjobb som de tolv valfria poängen 
på vår utbildning. Jag jobbar för 
ett svenskt dentalföretag och ska 
försöka sälja deras produkter på 
den latinamerikanska marknaden. 
Ett toppentillfälle att kunna resa runt 
härnere och att få chansen att jobba 
lite på riktigt.    
Jag har blivit mottagen med öppna 
armar av Ulises (chilenare, en 
kompis kompis) och hans vänner 
och jag hänger med två härliga 
amerikanska tjejer som bor fem 
våningar ovanför min lägenhet. 
Idag ska jag gå till gymmet, gå på 
några föreläsningar och köpa en 
present till min chilenska sockerbit 
Claudia som fyller 27 idag. Trots att 
det är hennes stora dag sa har hon 
lovat mig att vi ska dra iväg med bilen 
till ett hemligt ställe. Spännande!  
Som sagt, med den söndagen i 
ryggen...löjligt bra! 

Önskar er alla en glad sommar!!!

iOskar Hjertonsson



-De är här, de är här! 
Nyfi kenheten var påtaglig nere i M-caféet tisdagen 
den 23 februari. Anledningen var de 14 holländare från 
Eindhoven, som genom Estiem skulle få lära känna Lund, 
och bara befann sig några meter bort. Trots att vi var så 
gott som okända för varandra var stämningen på topp. 
Kvällen avslutades dock relativt tidigt och var och en drog 
hem till sitt med var sin holländare i släptåg.

Redan klockan åtta följande morgon gavs en anpassad 
föreläsning följt av ett välkomnande av Jan Holst och 
rundtur på LTH. Lunchen intogs på Krischanstad nation 
och kvällens aktivitet bedrevs på Wermlands där vi åt 
middag. Denna kvällen blev en milstolpe i deras liv. De 
fi ck nämligen uppleva sin första mellanfest. Det sparades 
varken på alkohol eller energi, vilket avspeglades på 
den resterande kvällen. Torsdagen inleddes med ett 
långväga besök av kvalitetschefen på Volvo i Göteborg. 
Sedan bjöds det på en, enligt våra antaganden, svensk 
specialitet, ärtsoppa. Det visade sig emellertid att många 
hade ätit detta tidigare. Kvällens bastu var något av 
veckans mest exotiska inslag och gästerna var något 
skeptiska till alkoholintag i samband med svettning. Det 
blev ändå en lyckad tillställning, så även kvällen på lunds.

På fredagen fi ck vi en välförtjänt sovmorgon och 
träffades först för lunch på lunds nation. Denna följdes 
av ett företagsbesök på Gambro där våra holländska 
vänner bombarderade alla som kom i deras väg med 
tusentals frågor. På kvällen var tiden inne för den stora 
kändisfesten på Kajutan. Storheter som Björn Borg, 
Alfred Nobel och Per Gessle minglade tillsammans 
med fl ygande holländare, fotbollsstjärnor och van der 
Waals bindningar. De klassiska svenska snapsvisorna 
blandades med såväl den holländska nationalsången 
som sången om Yogi-bear. Kvällen levde upp till de högt 
ställda förväntningarna och trots det trånga dansgolvet 
röjde alla efter bästa förmåga.

Efter gårdagens sjöslag var det trötta ansikten som 
samlades vid stationen på lördagen för avfärd mot 
Malmö. Väl där var det caféerna som lockade mest 
och rundvandringen var slut innan den hade börjat. 
Trots en hård vecka lyckades alla samla kraft till en 
avslutande galamiddagen på Östgöta nation. Iklädda 
smoking, kostym och klänning åt vi gott och festade ända 
in på småtimmarna. Brunchen dagen därpå intogs på 
medicinvillan och trots tidsomställningen till sommartid 
kom nästan alla i tid. Deras intryck av Lund verkade 
enbart positivt och superlativen haglade när de skulle 
säga hejdå. De ville knappt lämna mellanfesternas 
förlovade stad, eller wonderLund som det kom att kallas, 
men hälsade oss hjärtligt välkomna till Eindhoven till 
hösten. Alla inblandade var väldigt nöjda med veckan 
som gav oss många oförglömliga minnen och nya 
bekantskaper.

iMaria Carlsson 
iMaria Andersson

de kom, de sÅg, de vill stanna
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Som student lever man ofta på, om 
inte existensminimum, i alla fall med 
begränsade resurser, och livet är 
inte alltid en lyx. Likt Askungen sit-
ter vi på vår kammare på korridoren, 
hängandes över våra böcker. ”Gör 
inlämningsuppgift i optsim”, ”glöm 
inte labförberedelserna” ropar de 
oförstående lärarna likt de elaka styv-
systrarna. Kanske lyfter du blicken, 
och ser genom fönstret en skymt av 
AF-borgen. ”Nåja, vad är väl en bal 
på borgen”, muttrar du när kommer 
att tänka på att Malmö har sin vårbal 
där just denna lördags afton. ”Det blir 
väl fylla och stökigt, och masshångel, 
och… och alldeles, alldeles under-
bart!”

Om att gå på bal

På balen får man hjälp med hur man 
förväntas föra sig. Det fi nns regler 
och förmaningar för nästan varje 
steg. Du förväntas hålla en artig kon-
versation med personen vid din sida, 
och snäses inte av som en äcklig 
raggare. Du förväntas dricka en hel 
del alkohol. Och du förväntas dansa 
med minst tre olika personer. Det 
enda du behöver bekymra dig om är 
att ha trevligt, vilket kan försvåras av 
alla etikettregler. För att underlätta 
för er att lyckas vill jag komma med 
några grundtips: 

En stark början förlåter ofta ett 
sämre avslut. Med det vill jag säga 
att genom att inleda middagen ele-
gant så ligger du plus sedan när det 
börjar fallera. Var inte full redan innan 
middagen. Hälsa på så många som 
möjligt. Försök ta reda på något om 
personerna du sitter nära. Då har ni 
något att prata om under de tre-fyra 
timmarna middagen tar. 

För en herre gäller det att tidigt iden-
tifi era sin bordsdam. Fråga gärna 
runt lite. När det är dags att gå till 
bords så tar du din bordsdam i höger 
arm och leder henne till bordet. Dom-
dera dock inte. Se till att hela tiden 
ha en dialog med vad ni ska göra 
med din dam, och se till att ge henne 
uppmärksamhet.

Som dam ska du inte stå handfallen. 
Ta initiativet ifall inget verkar hända. 

Presentera dig tydligt när du kommer 
till bordet för alla runt omkring, och 
försök lära dig namnet på dem (stort 
plus framåt efterrätten). 

Lär dig det som är roligt. På en bal 
är man för att ha trevligt och till och 
med roligt. De regler som fi nns är i 
grunden till för att underlätta detta. 
Tänk på att ha trevligt. Försök vara 
uppmärksam på andra människor, 
och hur du uppfattas av dem. Ofta 
märker du vilken nivå som hålls vid 
bordet, och allmänt hyfs brukar räcka 
långt. En grundregel är att alltid söka 
ögonkontakt med de tre personerna 
närmast dig innan och efter varje 
skål. Sedan i vilken ordning man gör 
detta får man försöka synka vid för-
sta skålen.

Var ingen Besserwisser. En person 
som för sig väl uppskattas i de fl esta 
balsammanhang. Men någon som 
påpekar sina medgästers brister blir 
sällan förlåten. Det är helt okej att ut-
bilda mindre erfarna medgäster, men 
då ska det helst ske på elevens initia-
tiv. Vi är ju alla där för att ha trevligt.

Lär dig dansa. Om man lär sig 
några enkla danssteg, förslagsvis lite 
foxtrot är det lättare att få ut något av 
dansen. Kan man inte stegen gäller 
det bara att slappna av och försöka 
svänga med musiken. Kan man inte 
slappna av och svänga med musiken 
får man försöka ändå. Det är i regel 
bättre att dansa dåligt än att inte dan-
sa alls. Dessutom är det enda sättet 
att lära sig.

För en herre gäller det att försöka ha 
trevligt när det dansas, då blir det i 
regel roligare. Titta inte för mycket på 
andra par, utan koncentrera dig på 
dig själv och din danspartner och er 
trevnad. Som regel dansas två dan-
ser innan man byter partner.

Som dam har du den svåra uppgif-
ten att försöka uppskatta mannens 
försök till dans. Rätta honom inte. Att 
överhuvudtaget lära mannen att dan-
sa är svårt. Om du vill ge dig på detta 
måste du vara väldigt försiktig. Tänk 
på att mannen i regel känner sig nå-
got utsatt, och att allt självförtroende 
som hällts i strupen lätt försvinner vid 
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en klumpig kommentar.

Fånga läget. Gör inte om mitt miss-
tag från en bal dit jag bjudit en dam 
som jag var intresserad av. I ett över-
ambitiöst försök att ta hand om min 
dam och få henne att trivas förträng-
de jag min egen sexualitet. Efter att 
bara ha varit artig och korrekt under 
alla danser, och tillsett att hon dansat 
med alla herrar i salen skickade jag 
hem henne säkert i en taxi framåt 
fyra på morgonen. Tänk på att föra 
dig ordentligt under middagen och 
de inledande danserna. Därefter har 
du världens möjlighet att agera. Alla 
är uppklädda och vackra, de känner 
sig lyxiga och på gott humör, samt att 
deras omdöme har försämrats av al-
kohol. Förstör dock inte allt det rykte 
du omsorgsfullt byggt upp under mid-
dagen. Och tänk på att alltid använda 
kondom under tillfälliga sexuella 
kontakter.

Cykla inte. Det går inte att tydligt 
nog markera att cykling och balande 
inte passar ihop. Däremot minns jag 
en rolig scen från en bal för några år 
sedan. En ung herre var något sen 
till samlingen och kom cyklande i 
hög hastighet i sin uniform. Han par-
kerade i hast sin cykel och ur cykel-
väskan tog han upp sin uniformshatt. 
Samtidigt som han småsprang mot 
gruppen satte han kraftfullt möss-
san på huvudet varpå stygnen gav 
efter och inför alla baldeltagarnas 
ögon gled huvudet rakt igenom och 
skärmen landade på axlarna. Det ska 
tilläggas till historien att både cykeln 
och den unge herren klarade sig bra, 
däremot gjorde mössan ingen män-
niska glad den kvällen.

Nej, använd istället droska,
apostlahästarna, eller varför inte 
allmänna färdmedel. Skorna är 
helt enkelt inte gjorda för att brukas 
annat än på spegelblanka salars 
golv. Dessutom fi nns det inte mycket 
som slår att vandra hem från balen 
genom Lund en tidig morgon med en 
korv i ena handen och en (tillfällig?) 
sexuell förbindelse i andra.

iMIchael Sjöholm

En liten text om att gå på bal



Ombedd att skriva några rader om 
att vara utbytesstudent sitter jag här i 
mitt studentrum på UBC, University of 
British Columbia och funderar. Hur är 
det att läsa utomlands och - kanske 
intressantare - hur ar det att läsa på 
UBC? Jag börjar med att konstatera 
självklarheter; utlandsstudier ar 
omväxling, scenbyte och ett skönt avbrott 
från vardagsplugg och vardagslund. Det 
ar chans att testa vingar och leva på 
egna meriter och villkor, möta och lära 
känna en himla massa roliga och fi na 
människor. Det ar naturligtvis också en 
fantastisk möjlighet att lära sig behärska 
ett språk och krypa lite under skinnet på 
en annan kultur. Och – hmm, just det (se 
vidare avsnittet om sträcka Vancouver-
Whistler) - det ar tillfälle att läsa ämnen 
och kurser som inte ges på LTH.

Ok, ok – men, när det nu fi nns en hel 
värld att välja på - varför UBC? (har du 
bråttom – hoppa till avsnittet om sträcka 
Vancouver-Whistler)

Jaa, läser man som jag till jägmästare 
så var valet ganska lätt. Träd fi nns 
det ett par stycken här och den 
skogliga fakulteten där jag nu läser 
är både välkänd och välrenommerad 
internationellt. Förutom detta faktum som 
för mig var avgörande 
(ok, i ärlighetens 
namn…se sträcka 
Vancouver-Whistler 
nedan) sa var jag lite 
nyfi ken på ett land 
som jag for något år 
sedan vagt föreställde 
mig som enorma 
skogar (that is – himmelriket…), berg och 
vildmark. 
Det har visat sig att dessa mina 
lurviga idéer vida överträffades av 
verkligheten…det fi nns faktiskt inte ord 
för Kanadas storslagna natur och de 
nästan fånigt grandiosa vyerna. Naturen 
ar en stor del av kanadensarnas liv, 
och att komma som svensk hit ar lätt 
i det avseendet, vana som vi är vid 
allemansrätt, sommarparty på stranden 
och bakiseftermiddag i Botan.

UBC ar Kanadas andra största universitet 
med ca 30 000 ”undergraduate” 
studenter och har ett väl etablerat utbyte 
med Lunds Universitet. De är, förutom 
för sin skogsfakultet, även kända för en 
stor och professionell ingenjörsfakultet, 
samt världsledande marinbiologi. UBC 
ar m a o ett riktigt bra alternativ även 
om du vill läsa mer traditionella I-kurser. 
Campusområdet är stort och vidsträckt 
för en svenska från lilla Lundaland, 

och hela universitetsområdet känns 
ibland lite som ett eget samhälle. Dock 
ligger universitetet i Vancouver som är 
en storstad med allt vad som kommer 
med detta. Staden är fantastiskt 
vackert belägen vid Stilla havskusten 
och omgiven av imponerande berg 
på alla håll.(och,  ja, det går att åka 
skidor i dessa berg också…) Ett liv 
som utbytesstudent här ett år innebär, 
förutom förstås bra och mycket kalajs 

(både med andra 
internationella 
studenter men 
också med ett helt 
gäng skruvade 
kanadensare) och 
en del skola även 
alla aktiviteter du 

kan tänka dig som har med natur och 
utomhussporter att göra. Dessutom gäller 
hockey, som är vardag och i var mans 
omedelbara medvetande. 
Att komma som svensk utbytesstudent, 
tjej och ingenjör på skogsfakulteten gör 
förstas att folk är nyfi kna och snart vet 
vem man är, men jag tycker jag har fatt 
ett fantastiskt varmt mottagande även 
utanför skogis och vill gärna tillskriva 
Kanada detta mer generellt – folk ar 
väldigt vänliga och tar sig tid! Och 
– om du funderar på valet USA eller 
Kanada och om du kan tillåta mig att 
generalisera och hårdra så är USA mer 
slipat, aggressivt och mind-ya-own-
damn-business, medan Kanada känns 
mer sävligt godmodigt, tillbakalutat och 
kollektivt tänkande. Det fi nns absolut 
fördelar och nackdelar med båda. Jag 
kan bara konstatera att jag är obeskrivligt 
nöjd och tacksam för att ha hamnat här, 
och kan rekommendera utlandsstudier 
i allmänhet och utlandsstudier på UBC i 

synnerhet med själ och hjärta!

Är du en av de lyckliga (lyllo, lyllo, lyllo 
!!!) som faktiskt ska åka hit så kommer 
här ett tips - förbered dig på ett år av 
ständigt köpslående med samvetet 
(– kan jag eller kan jag inte lämna in 
denna sorgligt dåliga uppsats…det har 
dumpat en halvmeter inatt…ähvafan…) 
Jag tycker uppriktigt det ar jobbigt att 
satta mitt namn på saker som jag inte 
ar nöjd med, eller skriva halvdant på en 
tenta där jag vet att jag kunde ha gjort så 
mycket bättre ifrån mig. Jag tror också 
att detta är ett signum på många I-are 
som just här blir lite av en akilleshäl… 
Vad jag menar ar detta – det fi nns sa 
oändligt mycket att se och uppleva 
som utbytesstudent så GÖR DET! Det 
är mycket mera värt att toköla med en 
kanadensisk skogsingenjör, bränna ner 
till Tacoma och kolla rodeo eller paddla 
kajak med späckhuggare än att lägga 
den där sista eftermiddagen på att 
fi nputsa en inlämningsuppgift, jag lovar!

Jag ska avrunda nu, men har du några 
som helst funderingar som du tror att jag 
kan svara på så släng gärna iväg ett mail! 
(anna_furness_linden@hotmail.com) 
Ber så till sist om ursäkt för en eventuellt 
ej fullt ut fi nslipad artikel…sträcka 
Vancouver-Whistler är i alla fall 12 mil 
och, jaaa, det har snöat hela natten…

iAnna Furness Lindén

Iare all around the world.

”Det är mycket mera 
värt att toköla med 
en kanadensisk 
skogsingenjör”

Vancover, Canada
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Iare all around the world.
Volontärarbete i Dominikanska 
Republiken
Efter mitt tredje år på Industriell 
Ekonomi bestämde jag mig för att 
ta ett sabbatsår och åka utomlands. 
Men det var inte studier på ett 
världsberömt universitet eller en 
jordenruntresa som lockade. Nej, 
min dröm var istället att jobba 
volontärt med barn i ett U-land. 

I september bar det av. Jag åkte 
med organisationen AFS och blev 
placerad i den Karibiska övärlden i 
Dominikanska Republiken 
i en by som heter Mao. 
Under sex månader skulle 
jag jobba på en skola och 
bo i en familj i byn.

Det blev ett äventyr. Allt var 
annorlunda jämfört med 
dagens Sverige. Något jag 
har kommit på i efterhand 
är att samhället nog påminner en 
del om hur det fungerade i Sverige 
för en sådär fyrtio år sedan. Här 
slog man barnen när de inte löd, 
även i skolan. Det var möjligt att 
gå till närbutiken med sin kopp 
och köpa några pesos tomatpuré, 
som slevades upp. Hade man 
inte tillräckligt med pengar med 

sig var det okej att betala lite mer 
nästa gång. Vägarna var dåliga, 
postgången fungerade dåligt och att 
ha telefon var inte en självklarhet. 
De som hade telefon fi ck snällt 
gå till telefonbolaget en gång i 
månaden och betala sin räkning, 
kontant såklart.

Skolan jag jobbade på hade knappa 
resurser. Eleverna var mellan fyra 
och tio år gamla och tog själva 
med sig anteckningsblock och 
penna. Läraren skrev på tavlan 

och eleverna 
kopierade. 
Inga 
läroböcker 
hade de. Min 
uppgift blev 
att assistera 
lärarna i att 
undervisa 
i spanska, 

matematik, idrott och bild. 

Fattigdomen var påtaglig. Och 
värre blev det. Dollarn blev dyrare, 
vilket resulterade i att bensinpriset 
steg kraftigt och varorna i butikerna 
blev märkbart dyrare. I min familj 
märktes det genom att det alltmer 
sällan fanns kött på matbordet. 

Infl ationen var över 50 % under 
det halvår jag var där. Regeringen 
använde statens pengar till privata 
utgifter, vilket medförde att det inte 
fanns pengar till att betala landets 
elförsörjning. Vi hade strömavbrott 
varje dag. Vissa dagar bara några 
timmar, andra tolv timmar i sträck. 
Vattenförsörjningen var heller inte 
vattentät.

Min vistelse var ibland tuff och 
inte alltid rolig, men jag lärde mig 
otroligt mycket under min tid i 
Dominikanska Republiken. Självklart 
lärde jag mig det allra mesta om 
landets kultur och min spanska är 
nu fl ytande. Jag har insett hur bra 
vi faktiskt har det i Sverige med 
en fungerande utbildning och en 
regering som inte är korrupt. Jag 
träffade många intressanta och 
gästvänliga människor och jag har 
nu ytterligare en familj i världen. 
Men det allra värdefullaste jag har 
med mig från mitt halvår är ändå 
förståelsen för människor med en 
helt annan bakgrund än min egen. 
Det kan man inte läsa sig till.

iMonica Jönsson

Mao, Dominikanska Republiken

”Det blev ett 
äventyr. Allt 
var annorlunda 
jämfört med 
dagens Sverige.”



TIMES2004
… and the winning team is Lund. 

Publiken jublar, de fyra 
representanterna från Lund samlas 
i mitten och mottar juryns hyllningar, 
fyra månader av idogt arbete har 
lönat sig. 

Lokala uttagningarna
Resan mot vinsten började dock en 
kall dag i november, vid den första 
uttagningen till årets TIMES-tävling. 
Vårt lag, bestående av fyra studenter 
som inte kände varandra särskilt väl, 
skulle lösa sitt första case tillsam-
mans.  Caset levererades av Roland 
Berger Consultancy Group, huvudfi -
nansiär för tävlingen, och handlade 
om hur ett fi ktivt japanskt bilföretag 
skulle öka 
marginalerna 
på europa-
marknaden. 
Efter tre och 
en halv tim-
mes förbe-
redelser och 
femton minu-
ters presen-
tation med efterföljande frågestund 
var den nervösa premiären över och 
vi drog oss tillbaka till VIP-rummet 
(M-cafeét). Vår lösning hade en del 
missar men till slut lyckades vi vinna 
på skönhet och leverans, och blev de 
som fi ck representera LTH vidare i 
tävlingen.

Semifi nal i Göteborg 
Nästa steg i tävlingen var förlagd i 
Göteborg och vi skulle där möta lag 
som Cambridge, Tammerfors, Berlin, 
Zürich, Bryssel m.fl . Då vi tyckte lott-
ningen av gruppen blivit väldigt tuff 
bestämde vi oss för att börja träna 
tidigt inför semifi nalen. Vi vill tacka 
Andreas och Robert på teknisk lo-
gistik samt Carl-Johan och Lars från 
kursen Teknologistrategier för att de 
tog sig tid för att hjälpa oss, såväl 
med modeller och teori som med 
presentationsteknik.

Vi åkte till Göteborg med målet att 
komma bland de tre främsta lagen, 
men vi trodde inte att vi skulle vinna. 

Särskilt skrämmande var de fyra hol-
ländarna som samtliga var 2m långa, 
blonda och klädda i matchande röda 
vindjackor. Under tävlingen i Göte-
borg skulle varje lag lösa och presen-
tera två case, och därefter utsågs en 
gemensam vinnare. Det första caset 
handlade om Ericsson, och vi blev 
ombedda att sätta upp en långsiktig 
strategi för övergången från 2G till 
3G och sedan 4G. Lösningen skulle 
sedan presenteras för juryn, som 
agerade en grupp investerare som 
hade gått in med en större mängd 
kapital i företaget och därmed ville 
kunna sätta press på Ericsson att 
införa just vår strategi. Caset var 
skrämmande tjockt, ca 200 sidor löp-
text och vi fi ck ta en hel del snabba 
beslut på ren känsla eftersom vi 

omöjligt 
kunde läsa 
allt på den 
utsatta tiden. 
Vår lösning 
handlade till 
stor del att 
vara tidigt 
ute med lan-
seringen av 

mobilsystem för att på så sätt kunna 
sätta en standard som blev allmän 
över hela världen och därmed utöka 
sina potentiella marknader och styra 
dem mot företagets egen kärnkun-
skap. Bäst av alla ansåg juryn att 
Tammerfors hade löst uppgiften, men 
vi blev väldigt nöjda med att juryn 
bedömde oss som tvåa. Trea kom 
Enschede från Holland. Dagen därpå 
var det Semcon som höll i caset. Ca-
set handlade om ett fi ktivt teknikkon-
sultföretag som önskade fl ytta delar 
av sin verksamhet utomlands, så kal-
lad off-shoreing. Vi lyckades göra bra 
ifrån oss under detta case, och efter 
att juryn haft en överläggning och 
sammanvägt veckans resultat stod 
vi som knapp vinnare före Enschede 
och med det besvikna Tammerforsla-
get på tredje plats. 

Förberedelser för Hamburg
Som feedback från juryn i Göteborg 
hade vi fått höra att vi hade ett bra 
upplägg på vår presentation, men att 
själva lösningen var något sämre. För 

att få hjälp med att arbeta fram en 
lösningsmetodik tog vi kontakt med 
några olika företag. Först besökte vi 
Roger Strandahl på Sydkraft i Malmö 
där vi pratade lite allmänt om hur 
man tävlar i case, och vad juryn tittar 
på när de bedömer de tävlande. Två 
veckor innan vi for ner till Hamburg 
åkte vi upp till Stockholm och besök-
te Accenture och McKinsey. På Ac-
centure fi ck vi många värdefulla tips 
på modeller och upplägg för presen-
tation, som vi sedan använde nere i 
Hamburg. På McKinsey mottogs vi 
av Johan Åkerlund som är I-99 från 
Lund. Där pratade vi om presenta-
tionsteknik och vi fi ck riktlinjer för en 
bra presentation. Allt detta gjorde att 
vi kände oss väl förberedda när vi 
åkte ner till Hamburg.

Finalen i Hamburg
Finalen i Hamburg varade en hel 
vecka, med måndag som välkomst-
dag och tisdag, torsdag och lördag 
som tävlingsdag. Arrangörerna hade 
ordnat ett digert program åt oss. Vare 

”Särskilt skrämmande 
var de fyra holländarna..” 
”..2m långa, blonda och 
klädda i matchande röda 
vindjackor.” 
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sig det var tävlingsdag eller en ledig 
dag så var det aktiviteter från tidig 
morgon till sen kväll. Vi hann med 
ett företagsbesök på Philips anlägg-
ning för halvledare, vi var på ett 
antal olika sightseeingturer varav en 
timme ägnades åt industrihamnen 
och en timme åt sexdistriktet i 
Reeperbahn, samt en lasershow på 
planetariumet. På kvällarna var det 
utgång och umgänge. Men vi var ju 
där för att tävla.

Det första caset tillhandahölls av 
Philips, och det handlade om ett 
dotterföretag som var specialiserade 
i produktion med kisel för att tillverka 
olika typer av halvledare. Uppgiften 
var i stort att bestämma företagets 
strategi, och vi baserade en stor del 
av vår presentation på en analys av 
värdekedjan för att bestämma var 
företaget kan tjäna pengar någon-
stans. Presentationen gick väldigt 
bra, och vi vann överraskande detta 
case före Helsingfors och Linköping. 

Det andra caset kom från skolan 
och handlade om IKEA. Vi tyckte 
att det var en lite trå-
kig uppgift, men vi 
gjorde en annorlunda 
presentation där vi 
bestämde att juryn 
var nyanställda chefer 
och vi var styrelsen i 
IKEA. Dock blev vi lite 
besvikna när vi som 
feedback fi ck ”cute 
presentation”. Trots 
detta gillade juryn vår 
presentation, och på detta caset fi ck 
vi en andra plats. Vann gjorde Linkö-
ping, och Hamburg kom trea.

Inför det sista caset kändes det som 
om det stod mellan Linköping och 
oss. Den sista tävlingsdagen till-
bringade alla på Steigberger Hotel, 
ett fem-stjärnigt hotell beläget nära 
centrum. Våra förberedelser gjorde 
vi i en svit under fyra timmar, och 
sedan presenterade vi under 20 mi-
nuter inför juryn i ett konferensrum. 
Den sista dagen fi ck för första gång-
en de tävlande lagen som redan 
genomfört sin presentation se på de 
andra lagen, så när vi gick ut för att 
presentera näst sist var det en gan-
ska stor publik som samlats. Caset 

tillhandahölls av strategikonsulterna 
Roland Berger och hamnade om 
logistik för ett stort oljeföretag. Även 
denna gång kände vi oss nöjda med 
vad vi presterat.

Lördagen avslutades med en gala-
middag på hotellet där 
vinnarna skulle offent-
liggöras. Långt fram på 
kvällen, när desserten 
avslutats, började ar-
rangörerna med att 
läsa upp vilka som 
kommit topp tre i det 
sista caset. Till vår be-
svikelse var vi inte med 
på denna lista, utan 
Hamburg hade vunnit 

och Helsingfors kom tvåa. Därefter 
lästes topp tre för hela tävlingen 
upp. Linköping kom trea, Helsingfors 
kom tvåa, och vinnare var… Lund! 
Det var fantastiskt roligt att gå fram 
och motta priset till våra medtävlan-
des jubel. Det kändes som om vi 
var uppskattade segrare, för nästan 
alla av konkurrenterna kom fram och 
gratulerade oss. Som första pris fi ck 
vi var sitt presentkort från Boss för 
500 euro. Segern i tävlingen inne-
bar också att vi erövrade titeln ”IEM 
(Industrial Engineering and Manage-
ment) students of the year”. Därefter 
festades det natten igenom, och vi 
mötte morgonen på ett kebabhak på 
Reeperbahn. 

Deltagandet i TIMES-tävlingen har 
varit väldigt lärorikt. Vi i laget har 
fått utveckla vår förmåga att arbeta i 
grupp tills vi upplevde att vi var väl-
digt samspelta. Genom att lösa case 
har vi tränat vår förmåga att förstå 
och använda oss av de modeller vi 
lärt oss i skolan, och vi har märkt 
vilken nytta vi haft av vår utbildning. 
Framförallt har vi utvecklat vår pre-
sentationsteknik. Vi har även haft 
väldigt roligt. Dels med varandra, 
fyra killar som inte kände varandra 
så väl har kommit varandra väldigt 
nära, dels med alla de studenter vi 
mött från andra universitet över Eu-
ropa. Stämningen på tävlingarna har 
varit väldigt trevlig. 

Vi vill tacka Sydkraft och UNI för 
att de stöttat vårt deltagande eko-
nomiskt och gett oss möjligheten 
att lära oss så mycket. Vi vill också 
tacka alla andra som stöttat oss, och 
vi är väldigt tacksamma för det stöd 
vi känt från alla studenter här på 
Industriell Ekonomi i Lund. 
Avslutningsvis önskar vi lycka till 
nästa lag som ska representera 
Lund i tävlingen. Vem som ska för-
svara titeln avgörs vid de lokala ut-
tagningarna i höst.

  iCarl Andersson
  iMartin Dahlberg
  iErik Gunnarsson
  iMichael Sjöholm

”På kvällarna 
var det utgång 
och umgänge. 
Men vi var 
ju där för att 
tävla.”



 Jag har börjat tänka förbjudna 
tankar. Tankar som föddes en solig 
dag i april, då det hade funnits 
andra betydligt intressantare saker 
att göra än att sitta med näsan 
över en dammig fysikbok. Jag 
började fundera på hämnd. Jag blir 
sådan när jag inte kan koncentrera 
mig, irrelevanta tankar prioriteras. 
Sittandes där med boken kom 
jag att tänka på att det 
hade varit lättare att 
hålla sig koncentrerad 
om det var någon som 
höll lite koll på vad jag 
gjorde. Tänk aggressiv 
lågstadielärarinna med 
lång pekpinne, tänk 
respekt. Så helt plötsligt 
fi ck jag en total snilleblixt. 
Holografilaborationen. 
Det var nog fl er än jag 
som hoppade till lite 
därinne i labbsalen. Själv 
slog jag i princip pannan 
i Sven-Görans näsa, som 
sådär helt utan förvarning 
stack ut från väggen. 
Tänk att ha ett sådant 
uppsatt på väggen, 
tror åtminstone att det 
hade haft en viss positiv 
verkan på mig, gällande 
fysikstudierna. Om man 
hade tittat hologrammet 
tillräckligt djupt i ögonen 
kanske man hade förstått 
hur en val kan simma i 36 
m/s. Det jag vill komma 
till är alltså: blir det fl er 
fysiktentor för min del så 
är risken överhängande 
att det händer något 
väldigt läskigt på Fysicum 
i sommar. För i så fall 
kommer det, en mörk, 
mörk natt (med fullmåne) 
dyka upp en hämndlysten 
liten fi gur som i bästa 
James Bond-stil kommer 
att bryta sig in, sno 
nämnda hologram och 
ersätta det med en maffi g 
volym av ”Allt om valar”, 
fjärde upplagan. Efter det 

kommer sedan hologrammet att 
ha en hedersplats i mitt troférum 
för att endast plockas fram vid 
mycket speciella tillfällen. mycket speciella tillfällen. mycket

För den oinvigde: ettor och treor 
läste Fysik för I under läsperiod 
3. SGP: föreläsare och tillika 
kursansvarige Sven-Göran 
Petterson. Valen i fråga simmade 

väldigt fort på en av uppgifterna 
på tentan, som väl för övrigt var 
lite rälig. 
                 iMaria Andersson

SGP is watching you
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Jag skriver 
för att jag 
snart ska 
jag göra 
slut. Vi har 
haft det 
bra ihop 
och det är 
ingens fel 
att vi ska 
gå skilda 
vägar. Men 
vi håller 
på att 
växa ifrån 
varandra. I 
början var allt så spännande, men nu går det 
mesta på rutin. Kanske är det inte så konstigt. 
4 och ett halvt år är trots allt ganska lång tid. 
Du ska inte vara ledsen, känner jag dig rätt 
har du alltid nya beundrare på gång. När jag 
tänker efter har du varit ganska jobbig och 
krävande ibland. Jag måste dock erkänna att 
just det har varit en del av charmen. Men lite 
trist har du också varit. Jag förstod aldrig varför 
du måste vara så fyrkantig och fäst vid tegel. 
För att inte tala om hur instängd du var på de 
ställen jag ägnat så många timmar framför 
dina dataskärmar. Även om det är insidan 
som räknas borde du nog bry dig mer om 
ditt utseende. Jag vet inte vad som kommer 
hända i framtiden. Lite tomt och skrämmande 
är det allt att lämna tryggheten jag fann hos dig 
men jag känner på mig att detta är början på 
något riktigt spännande. Nu ska jag i alla fall 
fi ra det vi haft ihop- och att det faktiskt snart 
är slut. Det ska jag göra tillsammans med 
andra som delar mina erfarenheter med dig.

Vi är femton stycken som ska åka till 
Tunisien på en så kallad examensresa, 
som ett sorts avstamp från LTH. Med 
trevande start under hösten och lyckad 
fortsättning under vårterminen har vi i EXIL 
(I:arnas examensreseförening) med jämna 
mellanrum ordnat föredragsevenemang, 
varit på studiebesök, mm för att få ihop till 
reskassan. Från förra årets EXIL fi ck vi ärva 
en företagslista med deras kontakter och info 
om lyckade evenemang, och på samma sätt 
tänker vi naturligtvis lämna över listan till nästa 
års resenärer. Företagen har varit positiva 
och på det sättet har det varit givande och 
framförallt har vi haft väldigt kul. När ni läser 
detta har vi redan kommit tillbaka från vår resa 
i Tunisien. Om resan blev lyckad och hur vi tog 
oss dit får ni läsa om i nästa nummer. Så till 
dess säger vi mesh mumken! 
     iExil

Jag skriver 

slut. Vi har 

och det är 

vi håller 

Test: Går du på rätt program?

Vem är din förebild?
A. Percy Barnevik  
B. Årets Man  
C. Christian Söderberg
D. Carolina Klüft

Vem brukar du ragga på?
A. I:are  B. Teknologer  C. Tjejer  D. Killar

Vad tränar du?
A. Aerobic  B. Lyfter skrot  C. Spelar CS  D. Joggar

Favoritdryck?
A. Paraplydrink  B. Öl  C. Lättöl  D. Cider

Var bor du?
A. Centrum  B. Varierande  C. Delphi  D. I hus

Mest använda raggningspreplik?
A. Du och jag på efterfest sen eller? 
B. Har inte vi setts förut?  
C. Jag drunknar i dina ögon.
D. Vet du att min pappa har en BMW?

Din käraste ägodel?
A. Hårvax/annan hårprodukt  B. Overall (förslagsvis röd)
C. Teknologmössan  D. Aftonbladet

Räkna ihop vilken bokstav du fått fl est av (endast ett alternativ 
per fråga).

Flest:
A: Grattis! Det verkar som om du har hamnat rätt.

B: Det här verkar inte stämma riktigt. Gå och ta ett snack med 
Dalia och kolla hur man gör för att byta till maskin.

C: Ser inte så jättebra ut det här. Antagligen hade 
utbildningarna som fi nns att hitta i huset närmast norrut passat 
bättre. Ett studiebesök i E-huset rekommenderas!

D: Tyvärr verkar du inte ha på LTH att göra över huvud taget. 
Särskilt om du svarade ”Aftonbladet” på sista frågan. Ta ledigt 
i eftermiddag och ta och fundera lite över vad du egentligen 
vill med ditt liv.

(I-type avsäger sig allt ansvar för konsekvenser av eventuellt 
lydda råd.)

      iAnna Rosenberg
      iMaria Andersson

Det är över nu



Så var det dags igen att skicka två delegater från Lund 
till ett CM (Council Meeting) inom ESTIEM (European 
Students of Industrial Engineering and Management). 
Denna gång hölls mötet i Sofi a och det var med spänning 
vi (Maria Jansson I-03 och Martin Schultz I-03) såg fram 
emot resan. 

Färden startade med tåg från Lund tre timmar efter att 
nationerna stänger, så det var två måttligt pigga själar som 
sedan via Köpenhamn och Wien blev välkomnade av våra 
ESTIEM-värdar i Sofi a. Vi blev inackorderade på ett hotell 
på universitetsområdet i Sofi a. Efter en välkomstmiddag 
gick samtliga deltagare från omkring 50 lokala grupper 
runt om i Europa, totalt omkring 160 personer, till en 
väldigt elegant pub. Arrangörerna hade hyrt en hel våning 
för vår räkning, men det var nog inte så svårt att övertyga 
ägaren om att vi skulle spendera mycket pengar där. En öl 
kostade 5 kr och drinkarna hutlösa 15 kr!

Veckan fortsatte sedan under temat med stormöten 
där olika lokala grupper presenterade olika evenemang 
och allmän information på förmiddagarna medan vi 
hade olika seminarier på eftermiddagarna. Martin var 
med i PR- och Maria i Vision-seminarierna (Vision är ett 
samlingsnamn för en aktivitet då en lokal grupp under ett 
par dagar har seminarier, företagspresentationer och sist 
men inte minst en hel del fester). Båda dessa grupper var 
väldigt bra för de gav oss värdefulla idéer om hur ESTIEM 
i Lund ska involvera fl er studenter än vad det gör idag och 
vi fi ck en uppsjö av idéer till hur vi i Lund ska arrangera 
vårt Vision i april nästa år. 

Under veckan hann vi med en rundvandring i Sofi a, 
som blev extra lyckad eftersom en man från Sofi a som 
hörde att vi pratade svenska visade oss och ett gäng andra 
svenskar runt under eftermiddagen. Till slut hamnade vi på 
en väldigt trevlig restaurang som hans bulgariska fl ickvän 
rekommenderade. 

Sista dagen på CM:et var det dags för den 
traditionsenliga galamiddagen på en fi n restaurang i 
centrum. Kvällen avslutades sedan med ett besök på en 
populär nattklubb, där det både shotades och dansades 
tills vi var tvungna att åka hem till hotellet och packa våra 
väskor. Efter att väskorna var packade blev det en hel 
timmes sömn innan resan mot Lund tog fart igen!

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi har haft en 
väldigt rolig och intensiv vecka. Tempot på CM:na är högt, 
under dagarna är det mycket seriösa aktiviteter och på 
kvällarna och nätterna är det seriöst festande! Sömnsnittet 
för veckan låg på knappa fem timmar. Något som är väldigt 
roligt är att Lund redan har fått ett väldigt bra rykte inom 
ESTIEM. Utbytet med Eindhoven var väldigt lyckat, något 
som vi tror holländarna har sagt till varenda ESTIEM:are, 
vår presentation av Lund i höstas var väldigt ihågkommen 
och uppskattad. Att sedan höra hur folk från hela Europa 
sjunger tio små indianer är bara obetalbart, studentlivet i 
Lund har uppenbarligen något speciellt vi måste värna om! 
Slutligen var vi otroligt stolta att vara från Lund eftersom 
laget härifrån vunnit casetävlingen TIMES, redan första 
året vi deltog i den! 

Vi kommer att informera mer om vilka möjligheter till 
resor och aktiviteter som fi nns inom ESTIEM, för vi hoppas 

att fl er reser till de olika aktiviteterna i framtiden och grips 
av ”the ESTIEM spirit”!

iMaria Jansson
iMartin Schultz

Vårterminens bra

1 Våren
Det börjar äntligen bli varmt igen och man kan njuta 
av solen, grillen och så småningom stranden.

2                Jubileumsdagen
Äntligen är det I:arnas tur att äta gratis lunch i M-
caféet

3    Nedförsbacke
Finns det något bättre än att slippa trampa, bara    
känna vinden i håret och rulla utför i denna stad av 
uppförsbackar?

Vårterminens anus

1M-huset
Varför denna tråkiga byggnad? Oinspirerande och 
slitet. När ska I-skrapan bli verklighet?

2Deklaration
När det blåa brevet dimper ner drar man sig för att 
öppna det. Alla dessa siffror och regler som man inte 
har koll på.

3ET-Slasque
No coke, no heroin. No hasch-hasch, no amfetamin.

       iMaria Andersson

Dit och tillbaka igen – två ESTIEM:ares historia

Är det någonting som du anser bör ändras på i sektio-
nen, i-type, inom festerna eller styrelsen?

I det nya styrelserummet har styrelsen har möte varje 
tisdag mellan klockan 12.00-13.00. Då kan Ni komma 
och påverka och diskutera sektionens och LTHs .olika 
problem.   
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Beach 2k4 part2
Vi hoppas att alla I:are har tagit tag i sina blekfeta kroppar och tagit några timmar i botaniska trädgården i vår. 
Vår  expert Michael Sjöhom ger oss i detta nummer tips om den viktigaste kroppsdelen av alla, magen.
Maria har avlagt en svettig timme vid fredagsfotbollen  i 

Imästeriet ställer varje fredag den 
innersta av Victoriastadions tre 
planer till förfogande för oss I-
are med spring i benen och boll i 
sikte. Där droppar folk in efter fyra, 
alltid för sent då vår studentikosa 
inställning till akademiska tider 
antagligen är omöjlig att rubba, 
för att helt sonika spela fotboll 
tillsammans. Förhoppningsvis har 
det kommit tillräckligt många så 
att vi kan delas upp i två jämna 
lag för spel på helplan a’la fi ve-a-
side, d.v.s 4+målvakt i varje lag. 
Ibland, då tillfälle ges, delas lagen 
upp efter årskurs för att krydda 
tillställningen lite extra, vilket 
leder till ytterliggare intensitet i 
spelet. Dock är kämpaglöd och 
”djävlaranamma” inte något 
sällsynt, snarare tvärtom. Ibland 
kan man fråga sig vad det är som 
driver en till sådant engagemang 

och fullständig utmattning, bara 
för att få den där läderkulan i nätet. 
Antagligen är det något medfött 
som lever kvar sen urminnes tider, 
nämligen allas vår vinnarinstinkt. 
Men trots inställningen tar inte 
kvaliteten på spelet särskilt stor 
skada, det tekniska kunnandet är i 
vissa fall riktigt stort, och då pratar 
vi inte tillverkningsmetoder och 
hållf, utan ren, skär bollkontroll.
Tyvärr måste det medges att det 
råder en stor manlig övervikt, 
inte den sorten som visar sig på 
vågen, men när det gäller manliga 
deltagare kontra kvinnliga. Fler 
fotbollsintresserade fl ickor 
efterlyses.

Så om du, kille eller tjej, 
känner för att plocka fram dina 
fotbollstalanger, eller bara svettas 
lite inför helgens bravader, bege 

dig till Victoriastadion nästa fredag 
kl 16 prick prick!

Skaffa dig ett sex-pack till sommaren

Nu närmar sig sommaren med stormsteg, och det börjar 
bli tid att fi nslipa formen om man vill se ut att vara på 
topp lagom till badsäsongen. Därför tänkte jag skriva 
lite om det senaste decenniets mest uppmärksammade 
muskelgrupp – magen. Jag börjar med att ge lite allmänna 
tips på träning, därefter kommer avslutningsvis lite tips på 
övningar.

Träning av magen
Magträning bör läggas i slutet av ett träningspass. 
Orsaken till detta är att magen är viktig för att stabilisera 
kroppen, och därför kan en slutkörd magmuskulatur leda 
till dålig träningsställning. Jag skulle rekommendera att 
magen tränas 2-3 gånger i veckan. Lägg stort fokus på att 
du verkligen känner att magen arbetar, istället för att bara 
utföra rörelsen ett visst antal gånger. Variera gärna med 
att båda köra med belastning och färre antal repetitioner 
(15-20) samt utan yttre belastning och fl er repetitioner 
(mer än 20). Gör 2-3 olika övningar med 5-9 set per gång. 
Träna även den sneda bukmuskulaturen, t.ex. med sneda 
sit-ups. Glöm inte bort att förbränna fettet på magen med 
aerobisk träning (cykling, löpning).  

Tips:
• Prova variera vanliga crunches (sit-ups) med 

omvända crunches: I utgångsställningen ligger du 
på rygg med benen sträckta ovanför dig med svag 
böjning i knäleden. Ha armarna längs med sidan, 
eller håll fast vid ett bordsben eller liknande bakom 

dig. Vid utförandet spänner du magen och tippar 
bäckenet bakåt och dra ihop kroppen nedifrån. 
Tänk dig att du rullar ihop som en boll. Härmed 
lyfts sätet från golvet. Återgå till startposition och 
upprepa.  

• Prova att lägga en ihoprullad matta eller handduk 
underländryggen när du utför omvända eller vanliga 
crunches. Detta sträcker ut magmuskulaturen och 
ger en större träningsrörelse. 

• Undvik att låsa fötterna vid sit-ups eller crunches. 
Låsta ben ökar höftböjarens aktivitet på bekostnad 
av magen.

• Om du har tillgång till det så prova göra crunches 
på stabilitetsboll eller  

i Maria Carlsson



JU FLER VI ÄR TILLSAMMANS...

040-664 70 80     www.nortlander.se

Gruppresor!
Skidsemesterns fantastiska upplevelser delas på bästa vis med Skidsemesterns fantastiska upplevelser delas på bästa vis med 
familjen, vänner och bekanta och vi har många års erfarenhet familjen, vänner och bekanta och vi har många års erfarenhet 
av gruppresor för allt från 15-400 personer.av gruppresor för allt från 15-400 personer.

Erbjudanden!
Vi erbjuder inte bara dig och ditt sällskap sköna skidturer Vi erbjuder inte bara dig och ditt sällskap sköna skidturer 
i backarna utan vi har dessutom de bästa erbjudanden i backarna utan vi har dessutom de bästa erbjudanden 
när det gäller gruppresor och vi tar er dit med antingennär det gäller gruppresor och vi tar er dit med antingen
buss eller flyg.

Största utbudet!
Vi har Sveriges största utbud av skidresor till Alperna. Vi har Sveriges största utbud av skidresor till Alperna. 
Totalt har vi 15 olika resmål för dig och ditt sällskap Totalt har vi 15 olika resmål för dig och ditt sällskap 
till Frankrike, Österrike, Italien och Kanada. till Frankrike, Österrike, Italien och Kanada. 

Välkommen!
Ring gärna vår gruppbokning om du har några Ring gärna vår gruppbokning om du har några 
frågor eller besök vår hemsida för att läsa mer.frågor eller besök vår hemsida för att läsa mer.
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