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Häromdagen slog det mig likt en blixt från klar 
himmel. Alla människor som lever i ovisshet 
om derivering och integrering, vad tusan har 
de att tänka på egentligen? Ett kort ögonblick 
senare insåg jag hur otroligt insnöad och nör-
dig jag måste vara som uppenbarligen bara  
tänker på matematik hela tiden. Bara det fak-
tum att jag i skrivande stund råkar ha ett hu-
vud som känns helt överkört, påbackat och 
överkört igen, av just matematik bekräftar ju 
den saken. Det hela kan förvisso bero på att 
jag de senaste dagarna har försökt trycka in så 
mycket funktionsteori att jag känner mig en 
smula skändad. Jag tröstar mig dock med att 
kunskap varken väger eller tar speciellt mycket 
plats. I vilket fall som helst så kändes tanken 
lite överrumplande då matematiska termer är 
lite som vardagsmat för oss. Har det någonsin 
slagit er att vi faktiskt besitter kunskap som för 
andra är som en fjärde dimension, något man 
inte ens kan föreställa sig? 

Förutom matematik så går det ju, faktiskt, 
att tänka på annat. Du håller till exempel just 
nu det tjugonde numret av vår fantastiska  
tidning i dina händer! Fyrverkerier sprakar, 
fanfarer ljuder och champagnen sprutar, detta 
är ett stycke historia! Inspireras, hänförs och  
förförs av dess innehåll. Lägg den på soffbordet 
och låt den pryda studentlägenheten med sin  
vackra uppenbarelse. Känn historiens  
vingslag… Okej, jag tror du fattar. I-type fyller 
tjugo och det är faktiskt asballt! Som jubilar 
bjuder I-type bland annat på ett undercover 
reportage från läkarprogrammet och en cham-
pagneprovning utan dess like. Känner du att 
du har svårt att föra dig i akademiska kretsar? 
Slå upp sida 22! Har du alltid undrat vad som 
händer på Chalmers eller efter examen? Då ska 
du sannerligen bläddra vidare! 

Med dessa ord vill jag önska alla en riktigt  
härlig sommar och till alla blivande  
phaddrar, en grym nollning! Jag råkar veta att den  
kommer bli den bästa någonsin och jag är inte 
alls partisk.

Ledare
Text: Caroline Rahm

Caroline Rahm
Redaktör
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April Come She Will - en underbar låt  
framförd av världens bästa Paul Simon spelar i 
mina (inte fullt lika bra) datorhögtalare kvällen 
till ära. Och visst är det sant - i skrivande stund 
har dessutom snart halva månaden redan hun-
nit springa förbi. Med det har även vårtermi-
nens sektionsmöte blivit avbockat - något som 
trots min motvilja tvingat mig att inse att mitt 
år som ordförande går mot sitt slut. Vilket år 
det har varit!
     Gång på gång påpekar ordförande efter  
ordförande hur mycket som hänt verksam-
hetsmässigt under året och hur sektionen  
förbättras år efter år. Jag ansluter mig till skaran. 
Tack alla aktiva som lagt ner tid och själ i  
sektionens grupper, utskott och andra 
verksamheter! Det är ni som gör denna  
positiva utvecklingstrend möjlig. Och tack 
Carolin Sundvik, Malin Christiansson,  
Christoffer Löfquist, Björn Markström, 
Fredrik Hult, Fredrik Oher, Filip Lind-
wall, Timmi Modari, Carl Fredrik Leifland,  
Niklas Ohlsson, Amanda Berninger och Anna 
Rengstedt för en fantastisk styrelseinsats  
under hösten och våren! Det har varit grymt 
kul att jobba med så initiativrika och härliga  
människor vid min sida!

Efter att ha varit med om bland annat en 
historisk nollning med vinst i FlyING,  
tjockaste numret någonsin av I-type, enormt 
högt CEQ-deltagande, fullproppade sektion-
smöten med fler motkandidater än jag tidi-
gare sett under mina år på LTH, I:s takeover 
som största programmet i kårfullmäktige sett 
till antalet ledamöter, I-konferens i Lund, en 
ny sektionshemsida, flertalet nya idrottsev-
ents, startskottet på en ny iPubstradition, in-

förandet av sektionsbil, utökning av styrelsen, 
hätska debatter om justering eller byte av  
sektionsloggan, spikning av en kommande 
TIMES-semifinal i Lund, flertalet nya alumni-
traditioner och utökning av den näringslivsank-
nutna verksamheten lämnar jag, lite omtumlad, 
över fanan till Victor Sandberg. Visst känns 
det sentimentalt, men jag vet åtminstone att  
sektionen vilar i trygga händer och att Victor 
lär uppleva ett minst lika roligt år som jag!

Till er i de lägre årskurserna - ta vara på de där 
åren. Ta reda på vad ni tycker är riktigt roligt 
och gör sedan det! Träna på det, bli bättre på 
det, bli bäst på det. Sektionen, med sin bredd, 
är ett klockrent forum för detta. Missa inte att 
utnyttja det. Matlagning, excelträning, aktie-
handel, fotboll, projektledning, säljteknik, nät-
verkande - you name it. Passa på att berika er 
studietid och lägg en grund för framtiden vad 
gäller bekantskapskrets, karriär och hobbys. 
Vips, så står man där med två år kvar till exa-
men, varav det ena tas upp av ett utbytesår och 
det andra till hälften av ett exjobb. Det går fort.
Jag ser fram emot att följa sektionens utveck-
ling kommande år från en alptopp nära dig!

P.S. Grattis I-type till 20:e numret!

Eder Ordförande

Emanuelle Alm

Ordförande orerar...
Text: Emma Alm



6

“Det man gör, blir man bra på”. Detta 
fick jag höra i helgen och det gav mig en  
funderare på hur mycket man egentligen är 
kapabel till. Det enda som krävs är att man  
tycker att det är tillräckligt roligt eller att resultatet 
är tillräckligt tillfredsställande. Då är man villig 
att satsa. Egentligen kan man ta sig an och lyckas 
med vad som helst - det enda som krävs är lite  
pannben.

Vårterminen 2011 har varit en omvälvande 
termin, klassen har splittrats, kurserna  
förändras och ens efterträdare är vald. Likt 
många av mina föregångare vill jag poängtera 
hur fort tiden går när man har roligt, året som 
vice ordförande har verkligen flugit förbi!

I skrivande stund sitter jag i Stockholm och 
planerar vår första “Alumni Afterwork”  
utanför Lund. Vår underbara studentstad till 
trots, så kan man ju inte förneka att många 
söker sig till vår, också fina, huvudstad efter 
examen. Nu är det alltså dags, vårt första event 
i Stockholm. Efter detta följer I-konferens 
på KTH som jag tror att vi alla i styrelsen ser 
mycket fram emot.

Ett lyckat vårterminsmöte ledde till att mån-
ga vettiga propositioner röstades igenom, ett 
stort gäng nya “goa” förtroendevalda och 
ett omval av vår eminente inspektor. Som  
styrelseledamot kan man inte vara annat än 
nöjd!

Tack I-sektionen för tre givande år som (över)
aktiv - nu är frågan om man skall ta sig an 
något i höst... eller snarare vad... ;)

Er vice ordförande, mycket stolt över sin  
sektion

Carolin Sundvik
Vice ordförande

... och Vice fyller på
Text: Carolin Sundvik
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Några minuter sen släntrar Sixten 
in på intervjun och säger: 
”Jag trodde inte att någon vann era ut-
lottningar!”

Jaså, men hur känns det att vara 
vinnare av en espressomaskin då?
Jäkligt bra faktiskt, speciellt då jag har 
lite bakgrund i kaffebranschen.

Hur kommer du att utnyttja din 
espressomaskin?
Den kommer att placeras i korri-
dorsrummet bredvid kaffebryggaren. 
Mitt rum kommer alltså i framtiden att 
fungera som ett gratiscafé. Jag räknar 
med att bli ännu mer populär!

Vilket är ditt favoritkaffe?
När det kommer till vanligt bryggkaffe 
så är det Zoégas Skånerost. Jag gillar 
annars ett syrligt mörkrostat kaffe.

Vad beställer du om du fikar på 
café?
En cappuccino med extra styrka och 
gärna lite vanilj i.

Varför tycker du att det är viktigt 
att fylla i kursutvärderingarna?
Man får chansen att rätta till det som 
kan vara fel med utbildningen och ger 
SRI underlag för att utföra sitt arbete. 
Självfallet ökades motivationen när 
espressomaskinen och Ipaden fanns i 
potten.

Varför ska andra I-are fylla i CEQ:n?
För att man kan vinna en espres-
somaskin! 

Vill du tillägna segern åt någon?
Nej, bara mig själv.

SRI-intervju med vinnare

En lycklig Sixten Björkén I09

SRI lyxar till det!
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Någon gång för några veckor sedan kläckte 
någon på Ivents onsdagslunchmöte en fantas-
tisk idé: vi borde arrangera prova-på dykning! 
Sagt och gjort bestämdes detta och Carro 
började ringa runt i försök att ordna detta 
arrangemang. Veckan efter, på nästa möte, 
möttes vi av en en ganska förvånande nyhet. 
Carro hade lyckats med uppdraget. Bra jobbat! 
Sedan hade hon dessutom lyckats fixa det gra-
tis. BRA JOBBAT!

Därför var vi nu påväg till Eslöv, förr utsedd till 
Sveriges tråkigaste stad, och närmare bestämt 
till Karlslundsbadet där prova-på dykningen 
skulle äga rum. Utanför H20:s dykcenter mötte 
vi ett stort gäng förväntansfulla I-are som stod 
och väntade. Efter en och annan akademisk 
kvart var vi slutligen på väg i två bilar och en 
buss.

Väl på Karlslundsbadet gick en trevlig got-
länning igenom dykningens grunder. Få inte 
panik, sätt inte en kniv i låret, ta inte någon 
annans syrgas och flera andra vettiga tips och 
tricks. Därefter var det dags att gå ut till själva 
badet. Spänningen var på topp för att sedan 
ersättas av fascination av att hela bassängen 
var fylld av människor som var på sluttampen 
av sitt vattengympapass. En mycket intressant 
träningsform! När de tränande väl hoppat 
upp var det dags för oss. Vi parade ihop oss i 
grupper om fem eftersom instruktörerna inte 

kunde dyka med alltför många samtidigt. De 
resterande fick titta på eller bada själva. Eft-
ersom det fanns ett hopptorn kunde många 
underhålla sig där. Alternativt bli underhållna 
av allehanda brutala mag/rygg/rump/sidplask 
där Jonathan Bratel i I-10 stod för merparten 
av späckhuggarplasken då han jobbade på att 
lära sig att volta.

Efter första gruppens tappra försök var det 
äntligen dags för mig och min grupp. Cyklop 
på, fenor på fötterna och dykväst med dyk-
tub på ryggen, in med andningsmunstycket i 
munnen och därefter ner under vattnet... Efter 
att ha lugnat ner sig lite och insikten att det 
faktiskt går att andas nått en började vi simma 
runt under vattenytan. Detta var för mig, som 
förstagångsdykare, en helt fantastisk känsla! 
Man kände sig totalt viktlös och hade full kon-
troll, samtidigt som en smärre panik sköljde 
över en vid tanken på hur det skulle kännas att 
befinna sig på 20 meters djup istället... Jag var 
nöjd med 4 meter för min första gång!

Efter cirka 20 minuters dykning innehållandes 
volter, snurrar, tryckutjämningar och en grun-
dlig utforskning av bassängen var det dags för 
en härlig bastu innan det bar av hem igen. Eller 
för mig och de som åkte med mig: till Statoil 
för en välförtjänt grillad korv :)

Tack H20 för en rolig och lärorik kväll!

Dykning 
med Ivent
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Hej. Jag tänkte ta några minuter av din tid för 
att berätta några saker för dig som du behöver 
veta men som du kanske ännu inte vet att du 
behöver veta. Det handlar om din framtid.

Jag inleder med en fråga: har du någonsin  
funderat på var du vill hamna? Jag menar inte 
funderat som i att lägga mindre än en sekund 
på frågan och sedan konstatera att du inte alls 
vet var du vill. Jag menar att verkligen fundera 
på saken. Följande saker behöver du: några  
minuters avsatt tid, något bekvämt att sitta på, 
lite lugn och ro samt papper och penna. När du 
har samlat ihop ovan listade saker är du redo.

Jag menar inte att du ska fundera på framtiden 
för att ta reda på exakt vart du vill komma 
och vad du vill göra. Det jag menar är att man 
ska fundera på framtiden för att ta reda på 
vilka möjligheter man har och vilka av dessa  
möjligheter som kan vara intressanta att göra 
någonting av.
Varför är det bra att veta det? Svaret finns  
subtilt nog i underrubriken.

Problemet är givetvis att det är ganska svårt 
att förstå vilka möjligheter man har som I-are. 
Jag ska bidra med lite handfast och generalise-
rad och icke-vetenskaplig information. Baser-
at på mina uppskattningar så skulle jag vilja 
påstå att de flesta I-are inleder sin bana som  

management-, miljö- logistik- eller IT-konsult, 
företagstrainee, finansanalytiker eller egen 
företagare. Efter några år får många I-are  
tjänster med ledaransvar. Efter  
ytterligare några år är I-are ofta högt uppe i  
företagshierarkin eller har startat egna, 
förhoppningsvis framgångsrika, företag.  
Givetvis finns det folk som inte följer detta 
mönster och arbetar med saker som skrivande, 
utvecklingsfrågor eller annat.

När du satt dig ned och börjat fråga dig själv 
vart du vill så kanske du också börjar fråga dig 
själv hur du kan nå dit. Det kanske leder till 
funderingar kring vilka erfarenheter som är 
vettiga att skaffa och vilka färdigheter som du 
kommer ha nytta av i framtiden. Du kanske 
kommer fram till att du behöver bli bättre på 
att leda människor, att föra fram budskap, att 
lösa case, att hantera en intervjusituation och 
så vidare. Sätt sedan igång och öva, öva, öva 
på dessa saker och känn hur dina kunskaper 
utvecklas. Ta sedan vara på dina nya kunskaper 
och använd dem till att ta dig dit du vill!

Min poäng är att om du vill du ha din  
framtid i dina egna händer så är det bra att bli  
medveten om dina styrkor och svagheter tidigt. Jag  
hoppas att du tycker att detta var en vettig  
reflektion.

Näringslivsordförande nyanserar 

Text: Fredrik Oher

Eller: Medvetenhet om intressanta möjligheter   >större  
sannolikhet att kunna ta del av dito. 
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Vilka typer av jobb får I-are efter 
sin examen? 
Första arbetet för en I-are är ofta som 
konsult på en managementfirma, train-
ee på ett större företag, analytiker inom 
finansbranschen eller som entreprenör. 
Det är inte heller ovanligt att få arbete 
kopplat till logistik, miljö eller IT. Möj-
ligheterna är givetvis obegränsade och 
många väljer en karriärsbana som inte 
passar in på ovanstående exempel.

Hur hög är ingångslönen för en In-
dustriell ekonom från Lund? 
Enligt Högskolekvalitets nya lista är in-
gångslönen för en Industriell ekonom 
från Lund ca 30 750 kronor. Det ska til-
läggas att lönetrappan är ganska brant 
för duktiga I-are. 

Vad säger gamla utexaminerade In-
dustriell ekonomer att de saknade i 
sin utbildning? 
Excelträning, caseträning och möjligen 
någon form av ledarskapsutbildning. 

Vilken är den vanligaste bristen hos 
Industriella ekonomer vid arbetsin-
tervju? 
Ej tillräckligt stor vana vid, eller för-
beredelse inför, caselösning. 

Vilka grupper kommer att ingå i 
Näringslivsutskottet? 
Näringslivsgruppen - kommer att ans-
vara för relationerna med näringslivet 
och för att dra in pengar till sektionen 
INKA-gruppen - ansvarar för arbets-
marknadsdagen INKA och drar in en 
stor del av sektionens intäkter. 
Casegruppen - anordnar I-case och även 
andra caseevent samt arrangemang där 
man får träna sig på de delar som ingår 
i case, till exempel excelträning. 

Mentorsgruppen - arbetar för att alla 
äldre kursare som vill ska kunna få en 
mentor ute i näringslivet. Planer finns 
även på att starta ett internt mentor-
sprogram, där 4:or/5:or kan vara men-
torer åt 1:or. 
Börsgruppen - kommer att arbeta för 
att tillvarata medlemmars intresse för 
finans och kommer att anordna event 
med finanskoppling samt verka för att 
få ner banker och andra finansföretag 
till Lund. 
Karriärsgruppen - ska arbeta med event 
som är kopplade till näringslivet men 
som inte nödvändigtvis drar in pengar. 
Exempelvis kan det vara inspiration-
sföreläsningar om ledarskap eller cv/
personligt brev-workshops. 

Hur gör jag om jag har idéer eller 
kontakter till företag som sektionen 
borde arbeta med? 
Hur gör jag om jag har tankar på hur 
NGI eller grupperna inom Näring-
slivsutskottet kan förbättras? 
Hur gör jag om jag är intresserad 
av att vara med i något av dessa 
grupper? 
Svar på de tre ovanstående: Skicka ett 
mail till ngi@isek.se (!)

NGIs frågelåda – VAD UNDRAR DU? 

OBS: vissa svar baseras på utlåtanden från 
ett högst begränsat antal studenter och 
ska ses snarare som guesstimations (om 
du inte vet vad det är så är det dags att 
du tar reda på det!) än som vetenskapliga 
fakta! 

              Tackar ödmjukast för din tid!
Näringslivsgruppen Industriell ekonomi
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Den 7 april bjöd Phøset in till Temasläppsfest 
för årets phaddrar. Det var en mycket trevlig 
sittning med underhållande gyckel från alla 
phaddergrupper i form av sång, dans, spex och 
även en del strippande (såklart!). Temat för fes-
ten var ”Vad vill du bli när du blir stor” och det 
var som ni kan se många olika drömmar som 
visades upp.

 Temasläpps



15

Anledningen till att ha en temasläppsfest var 
ju såklart för att avslöja ett tema. Och om det 
är någon som har missat poängen så är Phøset 
2011 stolta att presentera att temat för nolln-
ingen 2011 är:

ÖVERNATURLIG NOLLNING
- Det kommer att bli magiskt! 

Med Kärlek  
Phøset 2011

festen 2011



16

Tio taggade norrmän anlände till Lund torsdagen 
den 31 mars. Kvällen till ära ägde den legendaris-
ka vikingasittningen rum, men innan dess besök-
tes I-puben där alla vikingar släckte törsten med 
varsin god öl. Sittningen därefter var allt annat 
än lugn. Norrbaggen som satt bredvid mig hade 
aldrig sett något liknade. Han poängterade flera 
gångar att han var ”så förvirrad”. Hetsig middag, 
konstiga sånger, dans på bord, bodyshots – de 
hade aldrig varit med om något likande.  Mellan-
festen som avlöste sittningen var spårad mycket 
tack vare den, sin vikt i guld värda, stroben och 
högtalarsystemet som förvandlade mitt kök till 
en nattklubb. Norrmännen och resten av gänget 
fortsatte sedan kvällen på Casa där det var bra 
drag som alltid.
Dagen efter visade norrmännen inga tendenser 
till att vara fyllesjuka (bakis) och efter en rund-
vandring på LTH och ett informationsmöte 

med Nina begav sig hela gänget till Malmö för 
att spela laserdome. Givetvis blev det en kamp 
mellan Sverige och Norge. En riktigt jämn sådan 
men vi tog såklart hem segern! Resten av dagen 
spenderades i Malmö med lite rundvandring och 
sightseeing.
Efter gårdagens vilda sittning ville vi nu visa upp 
en annan sida av middagsbjudningar. Det var 
nämligen dags för middag på VG:s. Kvällen var 
mycket trevligt men slutade definitivt inte där 
utan fortsatte på Kajplats tills stängning. En eft-
erlängtad efterfest avrundade kvällen och ännu 
en lyckad dag avslutades.
Lördagen började med en smarrig brunch på 
Kalmars och ett antal våfflor senare var det “chill 
i Lund” som stod på schemat. Detta gjorde nor-
rmännen bäst genom att besöka Myntha för årets 
första öl utomhus. Det var lycka för dem. Kvällen 
bjöd sedan på finsittning på ÖG:s och norrmän-
nen kunde till och med låtar utan text. Impon-
erade!  
På söndagen var det dags för hemfärd och det var 
ett rätt trött och slitet gäng norrmän som läm-
nade Lund. I bagaget hade de dock med sig att 
Lund är en otroligt rolig studentstad och många 
kunde absolut kunna tänka sig plugga här. Fram-
förallt tyckte de att Sverige var så billigt. Ena gän-
get missade till och med tåget för att Kjetil skulle 
in på ICA och handla 3 kilo bacon, som tydligen 
är en delikatess i Norge.
Vi i Inuti ser tillbaka på helgen som en otroligt 
rolig chans att lära känna och knyta kontakter 
med härliga norrmän som läser samma utbild-
ning som vi. Detta var en grym helg och tack alla 
som var med och förgyllde den!  

Vikingaweekend 
med grannlandet

Text: Johanna Lännevall
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SRI-ordförande tar sig friheter
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Så var det dags för styrelsen att åka på konfer-
ens. Shit, konferens låter ju inte alls bra i mina 
öron. Antingen för att jag på senare tid blivit 
alltmer åldersnojig och för att konferens låter 
som det vuxnaste som finns. Eller, som jag 
kom på nu i efterhand, för att jag minns med 
en klump i magen en gång när jag inte var mer 
än en meter hög och min mamma åkte på just 
det, konferens. Nu har jag redan hunnit berätta 
att I-sektionens Infoordförande är både ålder-
snojig och mammig. Något annat som han fak-
tiskt också är, är det att han är ganska duktig 
på att erkänna när han har fel, och satan vad 

fel han hade den här gången. Konferens är det 
roligaste som finns.

Den trevliga känslan jag hade i början av min 
nollning kom direkt tillbaka när jag tillsam-
mans med sex andra I-are blandat från KTH, 
Chalmers, Linköping och Luleå fick, övervakad 
av ett gäng traineer på konsultbolaget Con-
necta, i uppgift att bygga en katapult. Känslan 
bestod av att jag återigen hittat rätt (nu låter 
det som att jag var en nörd på gymnasiet men 
det var jag inte, jag var jättepoppis och alla ville 
vara min kompis och jag drack till och med öl 

Konferensresa
Text: Niklas Ohlsson
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på helgerna). Satan vilka sköna människor! Om 
det slutade med att just min grupp byggde den 
överlägset sopigaste katapulten låter jag vara 
osagt. ”Teambuilding” stod det i alla fall på 
schemat och andra delen av denna teambuild-
ing bestod av förfest med efterföljande utgång. 
På väg mot Sturecompagniet fick jag av en 
gammal rutinerad SRI-ordförande förklarat 
för mig att vi nu skulle gå till ”ett av de kok-
stätaste ställena i världen”.

Koks eller inte, i vinröda pikéer gick näst-
kommande dag åt till att diskutera respektive 
sektioners verksamheter och hur man kunde 
övervinna olika uppstådda problem. Tidigt 
fick vi från Lund klart för oss att vår sektion 
är mycket välfungerande och att det inte råder 
några som helst tvivel om att vi ur många av-
seenden är en föregångsfigur.

Tillmötesgående, trevliga och välkomnande, 
jag började bli ännu mer säker på att jag hittat 
rätt (nämen alltså seriöst, jag var cool på gym-
nasiet också). Jag njöt varenda sekund jag fick 
hänga med I-arna och fredagkvällens gyckel 
från respektive styrelser på finsittningen höll 
också det hög klass. LiTH och Chalmers hade 
ett, som de själva valde att kalla det, joint ven-
ture.

- Björn, du hade slipsen runt huvudet igår.
- Nej det kan jag absolut inte ha haft, jag är helt 
sjukt emot det och av principskäl. Det sitter i 
ryggmärgen.
- Kolla här då.
- Vafaaan...
Med de citaten började lördagen och även 
denna dag bjöd på långa djuplodande diskus-
sioner av mer visionär karaktär men även de 

gemensamma aktiviteterna berördes, så som 
utformandet av ett ramverk för I-case chal-
lenge och den gemensamma I-resan.

Snabbstopp på Buttericks, av med sty-
relsepikéerna och på med overallerna. Tredje 
kvällen bjöd på overallsfest med temat se-
riemördare och den här gången fick vi, med 
stor hjälp av Linköpingsgänget visa hur man 
taggar en sittning. Kvällen blev till natt och nat-
ten blev till morgon och ett öra fullt med blod 
skvallrade om en bra fest. Kramkalas som sig 
bör och på tåget tillbaka till Lund sa någon att 
man inte kan ha det roligare än så här och jag 
är beredd att hålla med. Jag tillsammans med 
resten av styrelsen tackar KTH och ser fram 
emot att när Chalmers bjuder tillbaka i höst!
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Infos arbetsmarknadsdagar 10-12 september
Anmäl er till Informationsutskottets arbetsmarknadsdagar 
10-12 september, de 1000 första anmälda garanteras praktik-
plats på McKinsey.

Under dagarna är följande gästföreläsare inplanerade:

Bill Gates, M:B 12-13
Hugh Hefner E:A 09-11
Nelson Mandela M:X1 14-15
Charlie Sheen M:D 08-12   
Påven Fysicum 10-12

Under dagen kommer dessutom artister att underhålla, därib-
land U2, Linda Bengtzing, Lady Gaga och många, många fler.

För mer information och anmälan gå till:

www.isek.se/info/arbetsmarknadsdagar

Ta helikoptercertifikat med Info
Under hösten kommer du erbjudas att ta helikoptercertifikat 
tillsammans med Info. Vi kommer att träffas i maskinparken 
onsdagskvällar under september-oktober och övningsflyga 
tillsammans med personal från helikopterflotiljen. De som 
går på samtliga 7 flygtillfällen kommer att få ett certifikat för 
enmotoriga helikoptrar. Kostnaden för hela utbildningen är 
20 kr.
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!
Anmälan sker till info@isek.se

Avstå att fylla i CEQ
Info delar ut Ipads till alla som inte fyller i vårterminens sista 
CEQ.

Nobelmiddagen 2011
Info har fått tag på ett begränsat antal anmodningar till No-
belfesten i Blå hallen. Hör av er till info@isek.se, först till 
kvarn gäller!

Sektionsprogram vår/höst 2011
Text: Erik Eliasson

I
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I-type träffar den tidigare I-aren Maja Forssell och 
talar ut om karriär, pengar och framgång. Hur lyck-
as man bäst som student och hur ser egentligen en 
vanlig arbetsdag ut för någon som har pluggat på I?

2003 tog Maja Fors-
sell sina första steg på 
Industriell ekonomi i 
Lund efter att först ha 
hamnat lite fel på Väg 
och vatten. Kursen i 
betonglära sägs vara 
en anledning till att 
hon istället sökte sig 
bort mot Maskinhuset 

och blev en I-02. Efter ett utbytesår i Singapore 
och exjobb på Akzo Nobels inköpsavdelning i Ste-
nungssund sökte hon, 2007, jobb på Accenture. 
Omgående blev hon tillkallad på intervju. Två da-
gar och tre intervjuer senare var jobbet i Köpen-
hamn hennes. Sedan ett halvår tillbaka arbetar hon 
numera på Accentures Londonkontor.

Vad gör du på Accenture?
Jag jobbar inom det som kallas Technology Con-
sulting vilket innebär att jag i praktiken arbetar med 
att rulla ut IT system till företag. I början av min 
karriär så arbetade jag med att se över processer 
på företag, samla in requirements och göra design 
till olika system. Nuförtiden jobbar jag mer med 
projektledning. Det vill säga att jag planerar utrul-
lningen av IT systemen och sedan ser till att allt går 
enligt plan.

Är det bättre att jobba i London än i Köpen-
hamn?
Det ena kontoret är väl inte direkt bättre än det an-
dra. Köpenhamn är mer familjärt med endast 300 
konsulter vilket innebär att man känner de flesta 
medan Londonkontoret består av 2000 konsulter. 
Å andra sidan så har Londonkontoret många fler 

projekt som man kan hamna på jämfört med Dan-
markskontoret där klienterna är färre. Det bästa 
med mitt jobb är i alla fall alla unga kollegor som 
liknar en själv, utbildningsmöjligheterna som finns 
samt alla spännande projekt i internationell miljö!

Beskriv en vanlig dag på jobbet!
Då mitt jobb består av olika projekt som kan in-
nebära allt från att jobba på en webbavdelning till 
att aktivt arbeta med systemimplementering inom 
vitt skilda branscher så finns det ingen typisk dag! 
Igår började jag dagen med en stor kopp kaffe 
samtidigt som jag läste mina mail och såg över da-
gens möten. Ett utvecklingssamtal med en av de 
Accenturekollegor som jag är chef  över på projek-
tet följdes av ett möte med IT-chefen i Egypten där 
vi pratade om utmaningarna med att driva företag-
et där. Efter en lunch i solen spenderade jag en 
timme med att dokumentera förmiddagens möte 
samtidigt som jag förberedde mig för ett möte med 
IT-chefen i Houston. På eftermiddagen skrev jag 
rekommendationer för hur IT och business bäst 
ska jobba ihop i Brasilien. Lämnade jobbet runt 
halvsjutiden efter ett veckomöte med de olika Ac-
centureteamen på den klient jag är hos.

I-are gillar cash money, hur mycket tjänar du?
Mer än när jag var student, mindre än min pappa.

Hur lyckas man bäst efter 5 år på I?
Man pluggar hårt och ser till att ha ett brett nät-
verk som man kan utnyttja den dag man är klar 
med utbildningen. Bestäm dig i tid vilka jobb du 
tycker verkar intressanta, läs på om dem och skriv 
sedan en bra ansökan! Fördelen med I är utbild-
ningens goda rykte, så jobb efteråt är inga prob-
lem. Svåraste för en I-are är oftast att hitta det man 
tycker är intressant då det inte är en lika specialise-
rad utbildning jämfört med andra ingenjörsutbild-
ningar.

I-are från förr, Maja Forssel
Text: Caroline Rahm

Maja Forssell
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Är du fast i tonårstugget och vill utöka ditt 
ordförråd för att kunna föra dig i Lunds aka-
demiska salonger? Info rycker in med en lista 
över ord som kan komma att rädda dig ur de 
mest krångliga av situationer...

Opus - Litterärt eller musikaliskt verk. 
Magnum opus - främsta verk.
Låt bildad genom att säga: Jaha, vilket är ditt 
magnum opus? Själv jobbar jag för fullt med 
mitt!

Culpa - Oaktsamhet, oförsiktighet eller vård-
slöshet. Används i juridiska sammanhang för 
att avgöra om skadestånd ska krävas eller inte. 
Culpös (adj).
Låt bildad genom att säga: “Jag hade en 
culpös helg och fick uppsöka sjukhus”
Rädda situationen när du spiller en öl över 
en jurist genom att utbrista: “Mea culpa!” 
(min skuld)

Indolens - Lojhet, oföretagsamhet.
Låt bildad genom att säga: “Ni får ursäk-
ta min indolens, jag har inte gjort min del av 
grupparbetet”

Eufoni - Välljudande harmoni av olika ljud.
Att utbrista när Luger går igenom analy-
sens huvudsats samtidigt som din granne 
spelar Fruit Ninja med ljudet på: “En sån 
eufoni! Jag blir alldeles till mig!”

Skrodera - Att skryta.
När din kompis lite för nöjt berättar att 
denne fått femma på senaste tentan: “Sluta 
skrodera, det klär dig inte”

Abderit - Enfaldig person, dumbom. Abdera 
var en stad i antikens Grekland där invånarna 
ansågs ha varit särskilt dumma.
När din andra kompis lite ledsamt berät-
tar att denne kuggat senaste tentan: “Din 
abderit! Skärp dig!”

Lundaparlör
Text: Clara Curman och Erik Lagerberg

Böjers Magnum Opus
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Horoskop
Text: I-oraklet

Stenbocken (22 december – 19 januari)
Befinner du dig i ekonomiska svårigheter så råder 
det inget tvivel om att det nu är dags att agera. 
Uranus står i linje med Mars, dra därför ut på en 
rånorgie bland stadens banker. På det personliga 

planet så kan du se fram emot av en tid av lycka och glädje förut-
satt att du inte för närvarande är i ett förhållande, för i så fall 
bedrar din partner dig.

Vattumannen (20 januari – 18 februari)
Din vän Adam har ett drogproblem som denne 
behöver hjälp med. Känner du ingen Adam så är 
det du som har ett drogproblem och behöver fyra 
tusen i cash till kokain tills på tisdag. April är en 
månad fylld med äventyr och roliga upptåg, akta 

dig däremot för jungfruar, tjejer är bara skit!

Fiskarna (19 februari – 20 mars)
Kärleken spirar i vårsolen och du och din älskade 
njuter av varandras kroppar mer än en gång per 
dag. Venus står nu nära solen och inom kort kan 
ert första barn bli till. Så glöm för allt i världen 

inte glädjehatten! Är du singel så har du en period av personlig 
torka och snart kommer du att påstå det var ett medvetet beslut 
att leva i celibat… Pinsamt.

Väduren (21 mars – 20 april)
Det är din tur att gå på plankan. Efter år av ohed-
erligt och utsvävande levande så kommer nu än-
tligen ditt straff. Inom en snar framtid kommer 
du att utstå spott och spe för ditt vedervärdiga 

beteende. Kometen Iris har nu inträtt solsystemet och din karriär 
skjuts i sank och dina vänner överger dig. Men det finns land i 
sikte, ditt fördelaktiga yttre erbjuder möjligheter inom industrin 
som sekreterare och kaffeflicka/pojke.

Oxen (20 april – 20 maj)
Våren är här och du är redo för förändring. Dina 
vänner är med dig på resan som kommer att bära 
till fjärran länder. Månen, Jorden och Jupiter bil-
dar en perfekt triangel. Ett gott tecken om du 

redan har pengar och vill ha mera, slå klackarna i taket och sabrera 
en Dom Pérignon. Den enes död är den andres bröd.  

Tvillingarna (21 maj – 21 juni)
Din mor har med stadig hand lett dig genom 
livet. Nu är rollerna bytta, hon är full och be-
höver hjälp till toaletten. En sorglig syn för ett 
otränat öga men du vet att det är en av hennes 

bättre dagar. Ta vara på tillfällen som bjuds dig och tveka inte inför 
oortodoxa metoder. Tillfället gör tjuven! En person som står dig 
nära kommer att förråda dig.

Kräftan (22 juni – 22 juli)
Livet leker och inget tycks oroa dig. Ditt största 
problem är att för många vill vinna din gunst och 
känna din kärlek. Var noga med att bara bry dig 
om snygga och framgångsrika. Saturnus är en 

spegel av din storhet. Ringarna av småsten hålls i schack medan 
dina vackra månar dansar runt dig. Stjärnbilden Cassiopeia står 
rakt över kräftan i maj, ta därför alla tillfällen som bjuds att för-
lusta dig!

Lejonet (23 juli – 22 augusti)
Ond bråd död väntar dig. Solen förmörkar din 
stjärnbild och dina dagar är räknade. Meteoritreg-
net Syracusa förespår att du kommer sluta dina 
dagar som den svarte mannen på gula varningss-

kyltar i hissar. Du kan dock glädja dig att din begravning besöks av 
över 2000, alltid något. 

Jungfrun (23 augusti – 22 september)
Tiden är äntligen inne att fånga din kärlek. I 
åratal har du varit hemligt kär i din bäste vän av 
motsatt kön. Nu när Venus äntligen står mellan 
Merkurius och Jorden har du din chans. Ärlighet 

är kärlekens svärd, svinga den med väldig kraft mot din älskade, 
klyv dennes hjärta och bli för alltid en del av din älskades själ. 
Bäst sker detta på Domkyrkans tak, klockarna dånar ut din kärlek 
och en änglahär sjunger er kärlek till ära. Har du glasögon gäller 
ovanstående inte dig.

Vågen (23 september – 22 oktober)
Som den intelligenta och klartänkta människa du 
är inser du att det är dags att glömma drömmen 
om en sommar i Ibiza och istället pallra dig ut 
för att söka sommarjobb. Som våg och dessutom 

I-are kan I-oraklet rekommendera fruktavdelningen på ICA Tuna. 
Vad gäller kärleken har du en omtumlande period under vecka 24, 
men du rekommenderas ändå att vara singel lagom till nollningen.

Skorpionen (23 oktober – 21 november)
I takt med att Pluto växer sig allt starkare blir du 
allt argare. Snart rinner bägaren över och inget 
kommer att kunna stoppa dig. Var ilskan grundar 
sig är det ingen som vet men ryktet säger att den 

blir värre ju högre pollenhalten blir i luften, eftersom alla skorpi-
oner är pollenallergiska. Är du i ett förhållande och vill fortsätta 
vara det bör du lägga undan alla knivar i köket några veckor.

Skytten (22 november – 21 december)
Din längtan efter personlig frihet håller på att 
fullständigt ta över ditt liv. Att du läser på I 
förvånar ingen, ditt nystartade företag ska få dig 
att leva som en kung resten av livet. Kärleken 

får vänta eller helst utebli men lite köttslig lust vill du gärna åtn-
juta någon gång då och då. I-oraklet tipsar om att skyttens bästa 
kroppsdel är låret... Enjoy!
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Chalmers
en verklighetsskildring

Hur vi gör på
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IQriren på Chalmers känner sig hedrade att få 
gästskriva i den välrenommerade I-type och 
tänkte bjuda på våra erfarenheter av hur ett ju-
bileum firas!

Vårsolen lyser över Göteborg, fiskmåsarna har 
börjat sjunga kring hamnarna och människor-
na på spårvagnen har faktiskt börjat le. Jag sit-

ter själv i morgon-
dimman på vagnen 
och stirrar apatiskt 
på min omgivning 
som av någon an-
ledning lyckas med 
konststycket att se 
fräscha ut, men så 
är klockan nästan 
lunch och jag inser 
att det bara är min 
dygnsrytm som än 
en gång gör sig på-
mind.

När jag kliver av 
spårvagnen för att 
gå de tunga stegen 
mot ännu en dag 
av ångestfylld linjär 
algebra möts jag av 
ett välkomnande 
utöver det vanliga. 
I entrén till sektio-
nens byggnad ligger 
en röd matta utrul-
lad och framför mig 
står ett bord fyllt 
av förfriskningar 

av alla dess slag. Sommelierna från Drikk, vår 
dryckes- och kulturkommitté, tappar med fast 
hand upp glas fyllda med livets goda. Årgång-
swhiskeyn trängs med de lagrade vinerna och 
champagnen från 
de allra finaste dis-
trikten i Frankrike. 
Så slår det mig, det 
är ju idag vår sek-
tionstidning har 
release av det nya 
numret!

Väl inne i Vasabyg-
gnaden spelas en 
hymn om fornnor-
diska hjältar för att 
låta folket komma 
i rätt sinnesstämn-
ing. Överallt står människor och skålar, minglar 
och ler ikapp. Det är en härlig dag på Chalmers 
tänker jag och börjar gå mot redaktionsrum-
met på nedre våningen för att möta upp med 
mina kollegor. Hela redaktionen är på plats när 
jag äntrar rummet. Chefredaktör Robin Feng 
gör armhävningar, kassör Johannes Schygge 
skuggboxas och vår egen naken-Janne, Karl 
Lawenius, kammar backslicken. Jag förstår att 
nu är det allvar. Förväntningarna på den nytill-
satta redaktionen är höga och nervositeten går 
att ta på, ska vi klara av att lyfta den nedgångna 
sektionstidningen till dess historiska glans.

Karl är ivrig, livlig och viril och bestämmer sig 
för att gå i förväg och förbereda releasemon-
tern. Vi andra svider om till den stilrena redak-
tionsklädseln i form av morgonrock och börjar 

“Årgång-
swhiskeyn 

trängs med 
de lagrade 

vinerna och 
champag-

nen”
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likt en boxare på väg ut till sin första titelmatch 
gå uppför trappan till publikhavet. När vi slår 
upp portarna till huvudbyggnaden ser vi till 
förskräckelse hur en hätsk anstormning sker 
till stackars Karls dator. Folk trängs, kliver över 
varandra, utdelar njurslag och river varandra i 
förskräckelse hur en hätsk anstormning sker 
till stackars Karls dator. Folk trängs, kliver över 
varandra, utdelar njurslag och river varandra i 
håret för att få en blick på de blott femton tum 
datorskärm som Karl förfogar över. Jag och 
Robin tittar på varandra, för vi vet vad det rör 
sig om, Karl har surfat in på
www.i-chalmers.se/sv/kommitteer/iqriren/
nummer där det senaste numret av livsstils-
magasinet IQriren har läckt i förtid. Vi förstår 
att läget nu är akut, snart kommer anstormn-
ingen av beundrare drabba oss likt en japansk 
tsunami.

I samlad trupp flyr redaktionen från den beru-
sade skara beundrare som hunnit få en förs-
mak och ner till sektionspuben ”Golden I” 
som drivs av den stiliga föreningen QQ7. Vi 
möts av ett pulserande dansgolv där ljuset flu-
orscenserar från alla hörn i lokalen och Sep-
tember sjunger om att ”det är okej att spåra 
ur”. Handelselever utklädda till Lars Ohly 
jobbar som drinkstöd, ett par siamesiska tvil-
lingar är toastmasters, inhyrda dansare täcks 
med grädde, DJ J-Fenn och A-Maf  får folket 
att dansa medan Per Morberg har grillen tänd 
och styckar grönsaker med kirurgisk preci-
sion. Hela klubben brister ut ett stort jubel och 
succén är ett faktum; lokalen utryms framåt 
småtimmarna och när bokslut görs kan vi kon-
statera att det blev ett lyckat jubileum.

Jag hoppas att ni 
får ett lika trevligt 
jubileum och kan 
festa in en ny era 
av kvalitetsjour-
nalistik i Lund. 
Mitt eget alkohol-
intag under jubi-
leumet var am-
bitiöst vilket gör 
att återberättandet kan innehålla vissa diskre-
panser gentemot verkligheten, men i stora drag 
är evenemanget fångat.

Att fira är också något som vi gör bra Chalm-
ers, och därför vill vi passa på att varmt 
välkomna alla I-are från Lund till Göteborg. 
Har ni vägarna förbi så tveka inte att titta in 
och ta en kall i baren, eller helt enkelt bara tjöta 
lite. Med det sätter undertecknad och IQriren 
2011 punkt för denna gästartikel. 

Hoppas vi ses under våren.
Må väl!

“inhyrda 
dansare 

täcks med 
grädde”

IQriren 2011 från vänster: Karl Lawenius, Jesper Wikberg, Torbjörn 
Maheera, Johannes Schygge, Erik Eklöw, Robin Feng och Henrik Sköld
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Ingen kan ha undgått att höra Rebecca Blacks su-
perhit ”Friday” som tagit cyberrymden fullkom-
ligt med storm – på både gott och ont. Många 
har kallat ”Friday” den sämsta låten någonsin och 
pekat på dess plastiga yta och krystade textrad-
er. Vi på I-type ser saken annorlunda.  Skrapar 
man lite på ytan finns här en helt annan låt att 
upptäcka. Plötsligt uppenbaras ett flertal viktiga 
budskap som Rebecca Black vill dela med sig av. 
Här är textraderna som placerar Rebecca Black 
bland låtskrivargiganter som Leonard Cohen och 
Tori Amos.

”Gotta have my bowl, gotta have cereal” – Re-
becca Black väljer med denna textrad att belysa 
vårt samhälles konsumtionshets. Hon konsumer-
ar skål efter skål med frukostflingor men det kan 
inte fylla det hål som finns inom henne. Det anas 
att hon skulle välja bort sina sockrade frukost-
flingor och bara äta fullkornsgröt med havrekli 

om hon bara hade styrkan att gå emot strömmen. 
Här ställs en viktig fråga: vem vågar egentligen 
sticka ut idag?

“Seein’ everything, the time is goin’ Tickin’ on 
and on, everybody’s rushin’” – Livet går en förbi 
alldeles för fort. En dag leker man med dockor, 
nästa dag är man hatad av en hel värld. Texten 
påminner oss att ta vara på varje ögonblick.

“Gotta make my mind up. Which seat can I take?” 
– Vilken plats är hennes i gruppen, är hon herde 
eller får? Sätter hon sig i framsätet och bestäm-
mer färdmålet eller låter hon sig bli runtskjutsad 
ifrån baksätet? I sociala sammanhang finns det 
alltid någon som försöker ta kontroll över dig 
och Rebecca Black vet helt klart inte vart hon står 
ännu. I videon ser vi att hon sätter sig i baksätet 
men ändå försöker hon behålla någon form av 
självständighet och värdighet genom att demon-
strativt sätta sig upp på kanten. Oss lurar du inte, 
Rebecca.  

“Cruisin’ so fast, I want time to fly
Fun, fun, think about fun “ – En rad som hintar 
om den verkliga innebörden av Rebecca Blacks 
efternamn, allt är egentligen mörkt för henne. 
Hon tvingar sig dock att tänka på någonting posi-
tivt medan hon innerst inne bara vill vara någon 
annanstans, i en tid då allt är gott och hon är lyck-
lig igen.

Vi kan alla lära oss mycket av Rebecca Black som 
trots sin unga ålder redan verkar ha förstått en hel 
del om livet. Nu ser vi på redaktionen fram emot 
hennes kommande singel ”LOL” som förmodli-
gen bjuder på ännu fler knivskarpa samtidsanaly-
ser och existentiella bryderier.  

Rebecca Black
en analys av Erik Lagerberg
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Lika hemsk som en självmordsvåg är 
den farsot som obönhörligen 
skördar offer varje termin på det 
annars så idylliska I-programmet. Vad 
är det som driver en i övrigt penga- 
suktande, självupptagen, kostymklädd, 
hårvaxöverkonsumerande, rojalistisk 
svärmorsdröm till att överge sin tro och 
övertygelse? Vad fattas en person som 
byter dompan mot alkogel? Stenströms 
mot engångspyjamas? Kreditkort mot 
passerkort? Sina jämlikar mot lik? 
Tre veckors påsklov mot fyra dagar? 
Vad får egentligen en I-are att byta till 
läkarprogrammet? I-type bestämde sig 
för att gå undercover och söka svar på 
frågorna.

Det är lätt att tro att en dag på BMC är 
likadan som på vilken annan högskola som 
helst, men så är inte fallet. Redaktionen 
hann bara in genom BMC:s entré innan 
två storbystade damer erbjöd förfrisknin-
gar av alla dess sorter. De båda damerna 
lät sedan meddela att dagens förläsnin-
gar hade bytts ut mot upplevelsebaserat 
lärande i form av “pröva på” operation. Vi 
fick alla dra ett kort på vilket det stod en 
operation som skulle utföras. 
Redaktionen fick bland mycket annat som 
första team i världen “pröva på” att trans-
plantera en hjärna, dock med blandat 
resultat. Därefter genomförde redaktionen 
lyckade skönhetsoperationer på samtliga 
änglar i Victoria’s Secret. 

Efter en spännande skoldag slussades 
redaktionen vidare till Locus Medicus där 
vi mötte upp de andra läkarstudenterna, 
som förövrigt bara var tjejer. Kläderna åkte 
av i ett rasande tempo och läkarsprit i stora 
tunnor ställdes fram.

Några stadiga glas senare gav vi oss sedan 
ner på stan för att härja och leva rövare. På 
väg ner, genomfördes inte mindra än fyra 
lyckade hjärt- och lungräddningar. 

Läkare för en dag
Text:Erik Eliasson och Carl Wilhelm Bennet

Bland många träffades bland annat Oprah, Kung Carl 
Gustaf  XVI och president Barack Obama 
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På Stortorget blev det stor fest när det 
visade sig att vi lite spontant hittat ett 
botemedel till aids. Statyer restes till vår ära 
och påven lät tumma lite på reglerna och 
utsåg oss alla till helgon. 

Efter en kort extrainsatt Lundakarneval 
bar det sedan vidare ner mot Grand där 
kungen lät meddela att vi alla hade blivit 
hedersledamöter i Svenska Akademin och 
riddare av Serafimerorden. Påkläderskor 
skyndade att byta ut våra läkarrockar mot 
festkläder och en bal tog vid, vilken fick 
Nobelfesten att blekna i jämförelse.

Kvällen kulminerade när överläkaren ru-
sade in och andfått meddelade att han 
hade öppnat medicinskåpet och att det 
fanns morfin och andra opiater i överflöd. 
Festen fullkomligt exploderade och kärror 
med droger och läkemedel rullades in.

Kungen satt hög på lustgas och alcogel 
och tisslade och tasslade förnöjt med Idol-
Tove. 
Oprah dansade upp ur en tårta, samtidigt 
som Filippa Reinfeldt och Natascha Peyre 
lät president Obama smaka det goda livet. 
Framåt småtimmarna förkunnade FN:s 
säkerhetsråd världsfred och universellt väl-
stånd. När klockan slog åtta på morgonen 
började vi glada stappla hemåt efter ett 
långt och innehållsrikt dygn på läkarpro-
grammet. 

Dagen efter träffas redaktionen i M-caféets 
microkö och börjar summera gårdagens 
upplevelser. Med lite perspektiv på hän-
delserna kan vi inte annat än konstatera att 
vi kanske borde ha skrivit högskoleprovet 
en gång till, alternativt tentat upp matte A-
betyget. För när allting kommer kring har 
de nog det lite bättre på läkarprogrammet.
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Efter påtryckningar från andra sektionsmed-
lemmar om att Info borde göra en cham-
pagneprovning till jubileumsnumret av I-
type nummer 20 bestämde vi oss för att 
göra det. Som sektionens connaisseurer av  
alkoholhaltiga drycker tog vi helt enkelt vårt  
ansvar. Aktivapengarna för terminen var brända  
sedan långt tillbaka så denna gång fick  
pengarna tas ur egen ficka. ”Vi kanske kan 
köpa mousserande?” föreslog någon försiktigt 
men fick snabbt svaret ”äh, pengar är fan nåt 
man har”.

Så sant som det var sagt så undersöktes möj-
ligheter att köpa något värdigt bubbel på Sys-
tembolaget. En Moët & Chandon för 469 
spänn var det bästa bolaget på Mårtenstorget 
hade att erbjuda så det var läge att tänka större. 
Bara det bästa är ju värt att provas till ett I-
typejubileum. En redaktionsmedlem fick där-
för en flygbiljett i handen och en vecka senare 
hade personen i fråga lyckats ropa hem ett par 
hyfsade flaskor på Acker Merall & Condit’s 
exclusive Champagne Auction i Hong Kong. 
Ordföranden var ändå inte nöjd och ytterligare 
några trådar var tvungen att dras i. Tillslut fick 
han numret till en person på Baltschug Royal 
Kempinski Hotel i Moskva. Det skulle tydligen 
finnas en flaska av mer exceptionell karaktär 
där.

Champagneprovning
Text: Niklas Ohlsson

Bollinger Blanc de Noirs Vieilles  
Vignes Francaises 1997
Pris: 19 819 kr
”Fattigmansvin”, ”smakar kön”

Louis Roederer Cristal 1990
Pris: 91 326 kr
”Hiphopdricka”, ”Trocadero?”

Krug Clos d’Ambonnay 1995
Pris: 27 211 kr
”Ful flaska”, 
”smakar Banana skids”
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Exklusivare och mer romantiskt än så här 
blir det inte. Under första världskriget  
sänkte en tysk u-båt det svenska handelsfar-
tyget Jönköping som var på väg till Ryssland 
med en stor last Piper Heidsieck menad för 
Tsar Nicholas II. Efter 80 år på Östersjöns 
botten upptäcktes vraket.

Sorgligt nog kunde inte denna raritet testas då 
en viss Infomedlem valde att spruta ut flaskans 
innehåll på oss andra ute vid cyklarna utanför 
M-huset. Detta gjorde han efter att ödmjukt 
ha utbrustit ”Fuck off  nu kör vi. Det går bra 
nu!”. Och helt plötsligt gick allt i slowmotion 
och ”Ace of  Base - Beautiful Life” spelades 
någonstans.

Piper Heidsieck 1907 
Pris: 217 450 kr
Kommentar, se nedan. 
OBS! Flaskan som 
prövades var i 
magnumformat. 
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