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Jag avskyr snö. Inte konstigt att man varit ovanligt bitter de senaste månaderna, var tog växthuseffekten vägen? 
Hursomhelst, det är med ett leende på läpparna som jag sitter här och knåpar ihop min ledare. Trots att kroppen är 
totalt nedbruten efter en Vårbalshelg utan dess like. Det är ju vår, äntligen.

Det finns trots allt inget direkt dåligt med våren. Bara det att så gott som alla studenter är härligt solkåta och slänger 
av sig kläderna så fort det bara går när solen kikar fram, vilket framgångsrecept för någon som har utsikt över Botan! 
Utöver det så bjuder våren även på Valborg, grillningar, picknicks, sena kvällar i M-husets källare, man kan inte annat 
än älska det! Och då har jag inte ens nämnt karnevalen… 

Den personliga målsättningen de närmaste veckorna blir alltså att:
- Gå på lika många föreläsningar som fester.
- Spendera fler timmar i solen än i en källare nära dig.
- Hitta ett lammkött till vår kazzor.

Icke att förglömma så kan ett stolt Informationsutskott, med frilansare, presentera en I-type som är vass, kul, 
stundtals överpretentiös och alltför ocensurerad. Här kan ni läsa om vilken snaps som smakar tvättmedel eller om 
var man med fördel fixar sin demolerade cykel. För alla er singlar, missa inte tävlingen på nästsista sidan! 

Vårkärlek,
Carl Fredrik Leifland
Lycklig redaktör
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Ordförande orerar Text: Nils Axiö
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Deadliner är något som är till för att skjutas på mut-
trar jag, och ber snällt info-Carl Fredrik om uppskov 
med Ordförande orerar. Om det beror på min otroliga 

övertalningsför-
måga, hans fasa 
för att bryta den 
mångåriga tradi-
tionen med ord-
förandes egen 
lilla plats i den 
skrivna världen 
eller ringarna 
under ögonen 
och mitt allmänt 
patetiska ut-
seende lämnar 
jag osagt, dead-
linen har jag fak-
tiskt fått fram-
flyttad. Inte en, 
utan tre gånger. 
Carl Fredrik: se 
detta som min 
officiella ursäkt!

A n t i n g e n 
så kan man skriva en lång, otroligt pretentiös och 
fruktansvärt tråkig Ordförande orerar som för-
modlingen ingen skulle orka läsa, eller så mar-
kerar man allt, tar delete och glädjer sig över att...
...I-sektionen har flest bidrag i vårens Karneval.

...vi har en programledning som går över eld för I-
arna. Passa på att ge dem den kredd de förtjänar!

...I-sektionen är grymt bra representerat i kårfullmäk-
tige med 5 ledamöter (näst flest!), husstyrelse, insti-
tutionsstyrelser, programledning, utbildningsnämnd 
1, utbyteskriteriegrupp et cetera. Vi har helt en-
kelt mycket att säga till om, och visst lyssnas vi på!

...varumärket I står starkt. Nyligen igår talade jag med 
en gammal vän som klagade på att alla jobben som 
tillsattes gick till I-are, inte ekonomer (hon är naturlig-
vis ekonom). Samma saga har jag hört från flera 
olika håll. Sedan något år står vi dessutom ofta ex-
plicit nämnda som önskad typ av ingenjörsutbildning.

...vi har blivit väldigt delaktiga i flera LTH-ge-

mensamma aktiviteter såsom idrottsturnerin-
gar, sångarstrid och regatta. Ordet går på bygden 
att I-sektionen har blivit en kraft att räkna med!

...att ha haft nöjet att under de senaste året 
fått jobba med så sköna, snygga och kompe-
tenta människor i styrelsen. Jag är övertygad 
om att höstens styrelse inte kommer i närheten!

...att vi har en sektion med fler än 100 otroligt en-
gagerade I-are som driver alla möjliga frågor.

...att jag under senaste året har haft vice ordförande 
Emilia Andersson-Wiking Lima de Faria som stöd och 
hjälp, bollplank, dansgalning, powerdäckande soff-
mongo, låshållare vid vinkelslipoperationer och annat 
ovärderligt. Det hade helt enkelt inte gått utan henne!

Jag avslutar med att säga som min företrädare Jo-
nas Heller för ungefär ett år sedan. ”För sektio-
nens skull hoppas jag kunna komma tillbaka från 
mina utbytesstudier nästa höst och höra folk säga 
Vad mycket bättre sektionen blivit det senaste 
året!. För mitt eget egos skull hoppas jag inte det.”

Svaret kan jag ge honom här:
Sektionen har blivit mycket bättre. Det har hänt så fruk-
tansvärt mycket: så många frågor som drivits, even-
emang som utspelats, poster som tillsatts, tävlingar som 
vunnits, idéer som kläckts att jag säkerligen har glömt 
att nämna de flesta. Tyvärr kan jag inte ta åt mig äran. 
Det är ju vi alla I-are som gemensamt har skapat detta!

Jag avslutar med en önskelista för hösten:
• Ett engagemang som är minst lika stort som i år, 

med nya grupper och idéer.
• Ett väl fungerande samarbete med de andra sek-

tionerna. 
• En delaktighet i kåren och att vi styr den i en 

riktning mot frågor vi tycker är viktiga.
• En exploderande alumniverksamhet.

I remain,
Nils Axiö
Ordförande
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...och vice fyller på Text: Emilia Wiking 
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Under tentaveckan är man inte riktigt sig själv. Sakta 
men säkert äter tystnaden i rummet med samma 
namn upp en och tankarna börjar anta de mest 
märkliga konstellationer. Efter en, även för ten-
taveckan, ovanligt lång vistelse i detta rum låg föl-
jande tre punkter allra högst på min önskelista över 
saker jag skulle göra om jag var lite mer vågad av mig: 
1. Skrika högt i tysta rummet 
2. Visa brösten i tysta rummet 
3. Hoppa av I och styra upp caféet i studiecentrum 
  
Men efter över en vecka av tenta-dvala och lätt psyko-
tiska tankar har jag äntligen tagit mig ut från Victo-
riastadion och trots att det är två veckor till påsk så 
känns det som lov (en dag räknas också)… och vår! 
Redan under hösten kunde det konstateras att den här 

våren kommer bli mer 
spännande än någon-
sin. Efter lite omor-
ganiserande av studie-
planen har jag nu sett 
till att vara så ledig 
som möjligt för att 
kunna njuta av våren 

2010. Självklart kommer den att gå i Karnevalens 
tecken. Efter ett enormt arbete av Karnevalsgruppen 
stod I-sektionen till slut med inte mindre än tre vag-
nar och ett tält. Ca 100 personer från I kommer vara 
engagerade i detta jättespektakel och jag är övertygad 
om att vi kommer vara de som syns och hörs mest! 
  
Under våren kommer det också att väljas nya post-
er till styrelsen vilket för min del betyder att tiden i 
styrelsen börjar lida mot sitt slut. Jag har haft ett 
fruktansvärt roligt år. Som en liten hyllning till 
min vän med de kortaste cykelbyxorna på Gerd-
hallen kommer här en summering av åreti list-
form. Läsåret 2009/2010 har varit grymt för att… 
  
1. I-sektionen har fått med fyra bidrag till Karneva-

len. 
2. I-sektionen har fått med dubbelt så många Kar-

nevalsbidrag som M-sektionen. 
3. Ulf  Silbersky har gjort debut på I-joggen. 
4. Liggalistan har skapats, älskats, fruktats och växt, 

tentaperiod efter tentaperiod. 
5. I-sektionen har fler aktiva än någonsin och 

många nytillkomna har tagit sig in, både från et-
tan och de högre årskurserna. 

6. I-sektionen vann regattan! 
  Nu har jag säkert glömt en hel hög med fina saker 
som ni alla har presterat och organiserat men kon-
tentan är i alla fall att jag är stolt över att vara vice 
ordförande för I-sektionen och jag ser fram emot 
att höra om allt som hänt när jag kommer tillbaka 
nästa vår! För till hösten bär det av till Kanada för 
min del. Sex månader för sent för att få vara med 
om OS-festen kommer jag landa i Montreal för ett 
halvårs studier på McGill. Innan jag lämnar Lund vill 
jag passa på att tacka er alla för att ni har gjort det 
här året så bra. Ett särskilt tack till Nils, Madeleine, 
Niclas, Robin, Fanny, Jonas, Filip & Fredrik, Carl 
Fredrik, Lucas, Amanda, Emma och Patric för att ni 
har gjort det så roligt att sitta i styrelsen! 

Emila Wiking
Vice ordförande

“...den här våren 
kommer bli mer 
spännande än 
någonsin.”
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Vårens Ivents 
Hela terminen har varit fullspäckad med Ivent-aktiviteter; al-
drig har vi tränat så mycket, ägnat oss åt så mycket kultur 
eller ätit så mycket semlor och nachotallrikar. Nedan följer små 
utdrag från vårens händelser; luta dig tillbaka och minns, eller 
inspireras och häng med på våra kommande ivents! 
  
Skidresan 
Den 15:e januari satte sig I-vent tillsammans med 70 
andra glada I:are på bussarna, fullproppade med spon-
srad risifrutti och redbull, för att tillbringa en vecka i 
ett snöigt Bad Gastein. Väl på plats i de österrikiska 
alperna visade LTH:s I-studenter var skåpet skulle stå 
likväl i pisten som på dansgolvet. Veckan bjöd på både 
solsken och snöfall, vilda fester, afterski med Linda 
Bengtzing och grym skidåkning både i och utanför 
pist. Avslutningsvis vill Ivent tacka alla som åkte med 
och gjorde årets skidresa till den succé det blev. Hop-
pas vi ses i backarna även nästa vinter! 

  

Lindy hop och Dans-Pub 
Om det är någon som påstår att I:are saknar taktkänsla 
så är de nu motbevisade. Under februari månad bjöd 
I-vent på tre tillfällen för Teknologkårens medlemmar 
att lära sig dansa den fartfyllda pardansen Lindy hop. 
Instruerade av duktiga dansledare var det flera I:are 
som inte var sena med att visa sin begåvning även 
inom detta område. Det hela avslutades med en dan-
spub anordnad av Ivent och SexI, där det serverades 
mat och dryck till härlig swingmusik likaså filmvisning 
från ett av danstillfällena. Nu ser vi fram emot att se 
fler Swing Out på dansgolven framöver! 
  
I-kvällarna 
Eftermiddagarna då alla I:are bjuds på fika och trev-
ligt sällskap har varit välbesökta och uppskattade un-
der våren. Kanske minns vi speciellt I-kvällen då Ivent 
bjöd på semlor. M-caféet var överfullt av förväntans-
fulla och semmelsugna I:are och Regattalaget målade 
bildörren. Äntligen är dörren vinröd, styrelserummet 
fritt från målarfärgsångor och (nästan) alla har fått sin 
beskärda del av feta bullar med mandelmassa. Stort 
tack till alla som hjälpte till att vispa grädden - för det 
tog sin lilla tid. 

Det var full rulle på lindyhopträningarna uppe i kårhuset.

Johan bjöd på en och annan show under resan. Mumsfilibabba!
 6



SE
K

T
IO

N
E

N

Jogging med Ulf
Årets tuffaste I-joggsrunda blev den 22 februari då 
mannen, föreläsaren och konsulten Ulf  Silfbersky 
gästade joggen och satte fart på ett gäng glada I:are. 
Så nu är även St Hans Backe (den stora) invigd för 
året. Våren har kommit och snön har smält och I-jog-
gen fortsätter som vanligt terminen ut. Ett ypperligt 
tillfälle att få fart på benen för dig som ska tävla i Lun-
daloppet, eller för dig som hänger alldeles för mycket 
på SC och vill se en annan del av Lund! 

  

Buffelhornet 
En mörk kväll i kallaste februari gick Buffelhornets 
innebandyturnering av stapeln. Två lag representerade 
den fabulösa I-sektionen och gjorde det med bravur! 
Killar som tjejer visade prov på riktig viljestyrka och 
skrapade ihop poäng å I-sektionens vägnar. Håll utkik 
efter Buffelhornets nästa delgren i maj!

Numera finns Ivent även på Facebook, leta upp grup-
pen och bli ett fan - så missar du inga av våra roliga 
arrangemang! 
  
//Aktivitetsutskottet Ivent genom Amanda Ber-
ninger, Rickard Zandén, Anna Rengstedt och Pernilla 
Ohlsson   

sexI, sexmästeriet på I, är det utskott som ansvarar för 
festverksamheten inom sektionen. Under nollningen 
är det vi som står för Skidfesten, Nollelördagssittnin-
gen och Nollegasquen. Under resten av året arrang-
erar vi Aktiva-sittningen på hösten, Julfesten, Kick-
off-sittningen på våren och andra roliga fester och 
arrangemang. 
Tillsammans med I-vent arrangerar vi även Aktiva-re-
san. Nytt för läsåret så har sexI har fått ett alldeles eget 
källarmästeri som i skrivande stund sitter med plan-
er på vinprovningar, pubkvällar mm. Vi ser ständigt 
framåt och hoppas på att kunna ta fram nya fester och 
arrangemang som sektionens medlemmar i framtiden 
kan njuta av. 

Psst… nytt för i år är den stora Isbjörnsgalan á la 
Oscars där sektionens medlemmar kommer att få ut-
märkelser för olika prestationer under året. Isbjörnsga-
lan kommer 2010 gå av stapeln den 6e maj. Storslaget!
Man lever bara en gång, eller, man har bara en lever!

//Stora kramar från Malin, Carolin, Björn, Kajsa B, 
Hanna P, Kajsa R, Fredrik, Hanna S, Patric, Timmi, 
Martin och Filip

sexI

Det var inte måga som åkte snowboard  i Bad Gastein.
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För att beskriva vad Näringslivsgruppen I (NGI) är 
och gör, finns det inget bättre än en metafor. Om 
man tänker sig studenterna och näringslivet som två 
banker av en flod, så är NGI en färja som länkar  
samman de båda sidorna. Färjan åker hela tiden från ena  
sidan till den andra och försöker locka in studenter och 
företag till de aktiviteter och evenemang vi arrangerar 
ombord. För att kunna gå på färjan måste företagen 
betala en avgift, ty att få direkt tillgång till en så pass 
smal och viktig målgrupp som Industriell Ekonomis 
studenter är guld värt och om kontakten leder till en 
enda anställning i framtiden så kommer de pengarna 
att betalas tillbaka (flertal gånger om!). Studenterna  
å andra sidan blir bjudna på hela resan som innefat-
tar viktiga kontakter med och inblick i företagen och  
dessutom oftast god mat. Ingen dålig utdelning för lite 
investerad tid! 

NGIs huvuduppgift är att aktivt söka och upprätthålla 
kontakt med olika företag för att sälja in evenemang 

(såsom lunchpresentationer och företagskvällar) samt 
marknadsföring. 

Genom åren har utskottet samlat på sig ett stort  
kontaktnätverk, så att vårda dessa existerande  
relationerna är alltså en löpande uppgift. Det företa-
gen betalar för att gå ombord på färjan går direkt till 
I-sektionens kassa och ger därför de andra utskotten 
mer möjligheter. 

NGI-gruppen möts en gång i veckan för att upp-
datera varandra om vad som händer, hjälpa varandra 
med de aktiviteter som redan finns samt diskutera nya  
möjligheter. Har du någon idé så tveka inte att höra av 
dig till ngi@isek.se! 

Text: Cesar Ojeda
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Nu är vi alla på det klara med att pengarna inte går rätt ner i NGI-ordförandes ficka.
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25/3 hölls arbetsmarknadsmässan INKA för 5:e året i rad i M-foajén och innebar mycket mer än bara en 
mässa med sjutton kanonbra utställare. INKA innebar även föredrag om allt från networking och idrottskar-
riär till stenhårt entreprenörskap.  Sponsringen till mässan var förstaklassig med Ben & Jerrys, Risi Frutti, Bon 
Aqua och VitaminWater i täten följt av hundratals croissanter och många tusen koppar Zoegas kaffe. 
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Många intressanta företag och driftiga studenter besökte mässan

Katarina Södergren
En intressant frukostworkshop hölls på tisdagsmorgonen under INKA-veckan och där det bjöds på Katarinas 
kaffe, frukost och mycket nyttigheter kring networking. Fokus på hela workshopen låg kring olika personlighet-
styper, hur dessa kan identifieras och hur du som ledare ska handskas med dessa. 

Emma Igelström
Den fösta kvinnan som nådde under drömgränsen 30 sekunder på 50 meter kan mer än att simma riktigt bra. 
Hon kan hålla ett underhållande och givande föredrag om sin idrottskarriär och om livet efter det. Hon berät-
tade öppet om den mindre glamorösa sidan som elitidrottare och prioriteringar hon blev tvingad att göra. 
Emma förmedlade hur viktigt det är att njuta av resan, då det är denna som gör målet värt.

Percy Nilsson
Vilken entreprenör! Percy pratade under sitt föredrag om sin egen uppväxt från busunge till affärsman och hur 
framtiden i Öresundsregionen ser ut. Det var slående för Percy när han mitt i karriären gick in i väggen och 
insåg att verksamheten fungerade lika bra utan honom. Detta gav en omvälvande förändringen i affärsmannens 
liv då han började delegera uppgifter och skapade en ny affärsmodell för sin verksamhet. 

En nöjd Percy Nilsson och två minst lika nöjda projektledare.

Hela mässan avslutades med en fantastisk bankett 
med firande och glada företagsvärdar, INKA-vär-
dar och en helnöjd projektgrupp.
Arbetet inför och under INKA har varit omfat-
tande men ack så roligt. Vi i projektgruppen vill 
tacka för oss och hoppas på många INKA-fyllda år 
framöver.

Tack för oss!

Katarina Pajalic & Erik Björkegren
Emma Sandin Hansson, Tobias Olsson, Erik Ahlman, 
Linn Hasserius & Martin Jacobsson
För frågor maila: inka@isek.se eller kika på hemsidan 
www.isek.se/inka 
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Förbättrad specialiseringsbevakning med start i hösten 
Studiebevakningen av specialiseringarna har under en längre tid varit eftersatt, och nu när vi går in i Bologna-
processen och specialiseringarna förlängs, måste vi förbättra och förstärka vår bevakning av dessa. Utöver 
CEQ-formulär tänker vi införa en SR-representant för årskurs 4 och en för årskurs 5, samt förstärka använ-
dandet av kursombud. Ett kursombud väljs när en kurs inom en specialisering startar, och har som ansvar att 
rapportera om läget i kursen i stort till årskursrepresentant. Det kallas till ett möte för alla kursombud en gång 
per årskurs och läsperiod, och om något akut dyker upp förs detta via årskursrepresentant vidare till SRI, som 
i sin tur lyfter frågan i det forum där den ska diskuteras (exempelvis programledning eller med studierektor).
Om du som blivande 4:a eller 5:a är intresserad av att engaera dig med studiebevakning till hösten flagga detta 
med ett mail till sri@isek.se!

Specialiseringsinformation
Ett av SRIs senaste projekt är att utforma en folder innehållandes information om specialiseringarna. Inte bara 
kursinnehåll ska finnas, utan även information om framtida karriärvägar, före detta kursdeltagares synpunkter, 
samt kursansvarigs synpunkter. Informationen ska sammanställas av SRI men skrivas av institutioner och kur-
sansvariga själva, så innehållet är så riktigt som möjligt!

CEQ
Vi på I har mer än dubblat vår svarsfrekvens på CEQ-rapporterna på ett år, vilket är mycket positivt! Men vi 
kan givetvis bli bättre! Vår tanke är att desto bättre CEQ-underlag vi har att jobba med, desto konstruktivare 
kan vi arbeta mot kursledning, och desto bättre blir kursen följande år! Om vi successivt kan höja vår utbildning 
kommer detta avspeglas på alla med en examen från I och LTH, då vårt namn blir förknippad med en bättre 
utbildning!
Kom ihåg: Svara på CEQ och kom med så konstruktiva kommentarer som möjligt!

Studierådet informerar
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Aktivitetsvecka med InUtI
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ESTIEM (European Students of  Industrial Engineering and Management) är en studentförening för indus-
triella ekonomer bestående av 40,000 studenter vid 60 universitet spridda över hela Europa. Vi på LTH ut-
gör såklart ett av dessa universitet. Inom ESTIEM ordnas event av I:are för I:are och de är av alla olika 
former. För en billig peng kan vi som medlemmar i ESTIEM åka på t.ex. ”Vision Efficiency in Commu-
nication- Convincing people” i Lyon eller varför inte ”Activity Week-  Skiing in the Alps” i Darmstadt.
I början på februari anordnade vi i Local Group Lund en så kallad aktivitetsvecka. Sammanlagt 13 I:are, däribland 
holländare, tyskar, syrianer och en ryska, kom och besökte oss för att uppleva Lund. Vi gick på rundvandring i stan, tog 
tåget till Malmö och var uppe i Turning Torso, hade diskussionsforum och hängde flitigt på nationer. Veckan gick fort 
och våra utländska vänner verkade mer än nöjda med vistelsen. Själva fick vi smaka både turkisk sprit och rysk choklad. 
Är ni sugna på att ge er ut i världen och knyta kontakter med likasinnade, eller kanske inte lika likasin-
nade, så ta en titt på ESTIEM-portalens hemsida www.estiem.org där kalendarium för hela våren är uppe.

” It’s awesome to be an estiemer!”

Viste du att?

Så här lång tid tog det för  nyexaminerade studenter 
på I att få sitt första jobb:

0-3 månader                             94%
3-6 månader                               6%
7 eller fler månader                   0%
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En kväll med höga förväntningar där nervositeten låg 
i luften. Gästerna anlände vid utsatt tid och möttes av 
den utrullade röda mattan, bländande fotoblixtar och 
fördrink i form av bubbel från 1988 utanför biosalongen. 
Det var gäster utöver det vanliga och för ett utomstående 
öga kanske en något suspekt skara; med en hel flock 
dalmatiner, ett dussin Oscars statyetter, superhjältar 
med oanade krafter, solsugna semetertokar med 
magväska och solhatt, svart och vita figurer från en 
svunnen tid på LTH, 3D varelser från planeten Pandora, 
färgglada mysdjur med tv-apparater på magen, ett 
gäng med lasersvärd från fjärran galaxer och de eviga 
dubbelnollorna. Denna mycket omsorgsfullt utvalda 
grupp gäster ägnade sig åt sofistikerat minglade i väntan 
på den eftertraktade premiären, när kvällens stjärnor 
anlände på röda mattan. Jublet utbröt, kamerorna 
blixtrade och sedan fylldes biosalongen och spänningen 
nådde sitt klimax. Riddån gick upp och Nollningen 
Pictures presenterade en Historisk Nollning 2010. 
En utsökt tre rätters middag uppdukad med glitter 
och stjärnor väntade. Under kvällen bjöds det på 
högklassig underhållning med allt från egenskrivna 
sånger till spex samt skönsång av dryckesvisor. Efter 
den orgasmframkallande tryffeltårtan började kvällens 
DJ (känd från TV) vända plattor. Dansgolvet fylldes, 
stämningen var på topp och gästerna njöt av natten. 
Första middagen med alla 2010 års I-Phaddrar har nu 
gått till historien som en av de festligaste tillställningarna 
under terminen. Nu väntar en fartfylld vår med fåglar 
som kvittrar och vårkänslor som sprudlar i kroppen, 
därefter kommer sommaren med sol och bad. Till hösten 
återvänder vi alla till Lund, brunbrända och laddade, 
för att tillsammans göra historiens bästa nollning. 

Vi älskar er och ni älskar oss!(?) 

Kärlek från Phøset
Martin, Linn, Fredrik och Hanna
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Infos Schnapsprovning
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Middag serveras Hallands Fläder
Akoholhalt: 38%

Smak: Kryddig smak med tydlig karaktär av 
fläder, inslag av enbär och kummin.

Kommentarer: ”Det smakar som att dricka 
diskmedel”, ”smakar inte Minttu i alla fall”, ”det 
bränner i munnen!”, ”behöver inte sköljas ner”, 
”5:a för att vara snaps”, ”smaklös”, ”den         gled 

ner”.

Varannan vatten införs 
och det visas film om när 
Emma står på händer 
och sjunger ”Bä, bä vita 
lamm” på Mårtenstorget.

BETYG

4.2

Läckö Slottsaquavit
Akoholhalt: 38%

Smak: Harmonisk, avrundad smak med aningen 
sötma och karaktär av kummin och krondill.

Kommentarer: ”Smakar fulvodka”, ”smakar 
som hemma hos Caroline”, ”smakar lite Anis”, 
”smakar utspädd Skåne”, ”den luktar lite dill”, 
”lång eftersmak, inte dålig men den sitter liksom 

kvar i gommen”.
BETYG

2.7

Anledningen till Läckö 
Slotts höga betyg är att 
Caroline röstade med 
hjärtat istället för sina 
smaklökar. Läckö Slott 
är nämligen Carolines 
granne. 

Det avslöjas att Niklas 
kan äta en cheeseburgare 
i en tugga. 

Carolines

BETYG
  5

”Fan vad bra 
att det bara är 
I-are här och 
inga vanliga 
människor.”
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Efter att ha betat av öl och rödvinsprovning i de senaste I-types så stod Informationsutskottet 
handfallet – vad skulle nu provas i nästa nummer av I-type? Den förfärliga vargavintern hade 
fullständigt tagit över Lund och vi sökte efter en dryck som vid förtäring  skulle värma stru-
pen… Osökt fick detta utskottet att tänka på alkohol av det starkare slaget. I studentens Lund 
finns det dock bara en sorts sådan sprit, nämligen den förnämliga snapsen. Det var ett enhäl-
ligt utskott som beslutade att snapsprovning skulle ske under ordnade former - tärningen var 
kastad.

En sen tisdagkväll samlades vi på hemlig ort för provningen. Utskottets nyrekryter hade tidig-
are på dagen varit nere på Mårtenstorget och gjort uppdrag, vilka redovisades under kvällen. På 
hederlig svensk manér så konsumerades sill, ägg, potatis, köttbullar, prinskorvar etc till snapsen, 
det var som en tidig midsommar.



Text:  Carl Fredrik Leifland, Stephanie Gardner
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Gammal Norrlands Akvavit
Akoholhalt: 40%

Smak: Ren, kryddig smak med inslag av kummin, 
anis, fänkål och dillfrön, ton av sherry.

Kommentarer: ”*Spyljud* ja, men den var ju 
god”, ”bränner mer än den smakar”, ”jättegod, 
en klar femma”, ”2:a?! Va?! Du kan gå hem 
igen”, ”den var på väg att vända, den får en 3:a”, 

”smakade lakris”. 

”Man tänder eld, sen inhalerar man, sen 
snortar man…”, ”Jag tycker vi väntar lite 
med den, du.”

BETYG

3.1

Sista kommentaren leder 
till mycket bråk och till 
slut en omröstning: heter 
det lakris eller lackris? 
Lackris vann med sju mot 
två. 

Nyrekryterna läser med 
mycket fnittrande upp 
sitt kärleksbrev till Calle 
och Emma ger Ebba 
numret hon fick av den 
söta kassören på Coop. 
Efterrätt serveras: glass 
med hallonsås. 

Herrgårds Aquavit  
Akoholhalt: 40%

Smak: Kryddig smak med fatkaraktär, inslag av 
kummin, dillfrö, anis och ton av whisky.

Kommentarer: ” Åh fy fan…”, ”man känner 
whiskey smaken”, ”2:a för jag vaknade till”, ”3:a 
för det är macho med whiskey”, ”solklar 1:a”, 
”roligt att det blev så många miner efter man tog 

den”, “jag började på allvar tro att jag hade 
hatten full med bajs”, ”den var äcklig men 
det brukar ju sprit vara…”BETYG

1.95

Porsbrännvin  
Akoholhalt: 38%

Smak: Kryddig smak av pors.

Kommentarer: ” Den var horribel”, ”nu smakar 
det diskmedel”, ”Ariel eller Via?”, ”två procent 
mindre alkohol än de andra, den är utspädd med 
Yes!”, ”Med Pors/Posh får man aldrig ligga”, 
”jag var så oförberedd…”, ”bör drickas på tom 

mage”, ”innovativt att blanda med jäst”, 
”eftersmaken är för jävla äcklig men… en 
4:a”.BETYG

1.5

Nyrekryterna uppträder 
med sin egenskrivna 
snapsvisa, som tyvärr har 
gått förlorad, och Victor 
tar en i näsan. 

Ebba ringer den söta 
kassören från Coop, 
ingen tycks komma ihåg 
vad som sades.

Ännu ett bråk bryter 
ut, den här gången om 
Victoria Beckham är 
skitsnygg eller skitful. 
Det är killarna mot 
tjejerna. 

“Jag började på 
allvar tro att jag 
hade hatten full 

med bajs.”

15



Infos Schnapsprovning
N

Y
T

TA

Skåne Akvavit
Akoholhalt: 40%

Smak: Ren smak med inslag av kummin, anis 
och fänkål.

Kommentarer: ”Nu glömde jag smaken, en 4:a!”, 
”3:a, utan motivering”, ”två 5:or!”, ”När Skåne går 

mot strupen går betyget mot oändligheten!”, 
”visst ville du skära dig?”, ”kan jag få en                                                                                           
vattenshot, snälla?”, ”smak, mellanrum, 
smak igen! Som en sinuskurva!”, ”du 

menar som en cosinuskurva va?”, 
”klockan är tio och vi har bara fyra shot kvar,                               

BETYG

2.9
  Calles
BETYG

∞

Rånäs Brännvin
Akoholhalt: 38%

Smak: Smak av citrus med viss bitterhet.

Kommentarer: ” Den här måste man shotta i 
näsan för den heter råNÄS!”, ”luktar äpple”, 
”luktar kanel”, ”luktar läsk”, ”är det bara jag 

eller blir det bara värre?”, ”det smakar som när 
man blandade vodka och fanta när man 
var liten”, ”var det bara jag som blev lite 
varm i privata delar”, ”den smakar som 
årets glögg… vilket år är det förresten?”

BETYG

-

Calle håller ett 
inspirerande tal om 
Skåne och de fem av 
utskottets sju skåningar 
som är där ger stående 
ovationer. De andra 
önskade att de kom från 
Skåne.

Stephanie blir för full 
och skriver ner det hon 
vill höra snarare än det 
som sägs, så Niklas får 
föra protokoll istället. 
Niklas lyckas få plats 
med en potatis och fem 
köttbullar i munnen innan 
han tar över pennan. 
Vilket kan förklara varför 
betygsättningen uteblev 
för Rånäs Brännvin. 

Östgöta Sädes Brännvin
Akoholhalt: 40%

Smak: Ren smak med viss sötma, inslag av 
honung, halm och torkad frukt.

Kommentarer: ”Den smakade ju tequila!”, 
”JAA!”, ”undra vad som är billigast, tequila 
eller väst..östgöta snaps?” (visade sig vara lika 
”billigt”), ”jag gillar säd, det smakar jättegott”, 

”det smakar brieostkant”, ”stark, men man 
glömmer det fort”, ”4:a för det var ända 
gången då jag inte ville spy”, ”men då 
kanske en dvärg funkar…”

BETYG

3.87

”Den smakar 
som årets glögg… 
vilket år är det 

förresten?”

”Jag gillar säd, 
det smakar 
jättegott”

16

”När Skåne går 
mot strupen går 

betyget mot 
oändligheten!”



Text:  Carl Fredrik Leifland, Stephanie Gardner
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Akoholhalt: 40%

Smak: Ren smak med tydlig karaktär av kummin, 
anis och fänkål, inslag av fat.

Kommentarer: ” Åh en röd kork!”, ”jag trodde 
det stod QP, som i QP-formeln” (PQ-formeln),   
”min mamma fick en OP Anderson när hon 
föddes”, ”för mamma Maria, skål!”, ”den där 

vände varken i magen eller bröstet, snarare 
i munnen!”, ”stearin i halsen”, ”den får 
en 3:a, den var inte god men jag är så 
full så”, ”den här snoppsen var äcklig”, 

”HAHAHAHA SNOPP!”

BETYG

1,85

”Ebba gav den första 
nollan” säger Erik. 

”Oj, spydda hon?”  
frågar Emma.

”Nej, men hon ska nu.”

”Ska jag hålla ditt hår?” 
undrar den alltid lika 
omtänksamma Emma. 

”Brukar jag spy?” flikar 
Caroline in med. 

Bäska Droppar
Akoholhalt: 40%

Smak: Ren, kryddig smak med beska, tydlig 
karaktär av malört, inslag av pomerans och kanel. 
Lång eftersmak.

Kommentarer: ” Äuhwgeaahuuuuuu!”, ”fy fan”, 
”herregud…”, ”jag var faktiskt inte i närheten av 
att spy”, ”det var jääääävla äckligt, ät en potatis 

efter, jag lovar att det hjälper”, ”några öl och 
lite vatten senare så smakar det fortfarande BETYG

2.54
Okänds

BETYG
 π

apa”, ”oj, nu började det snurra”,         
”jag står fortfarande”, ”först 
smakade det ingenting, men på 
ögonblicket av en sekund så 
kände man de bäska dropparna”, 
”jag nyktrade till av den där”.

Den söta kassören 
från Coop ringde upp 
Ebba men ingen vet 
vad som sades i den 
konversationen heller.

DIMMA

”Den där vände 
varken i magen 
eller bröstet, 

snarare i 
munnen!”

17



Cykelakuten
N

Y
T

TA

Punktering, trasig kedja eller ett lås som inte fungerar? Även om vi är teknologer så är det långt ifrån alla som vill 
sätta sina tekniska färdigheter på prov genom att skruva isär sin cykel själv och fixa problemen. Dessvärre kan 
det svida rätt mycket att lämna in cykeln för reparation, och som en räddande ängel har I-type därför jämfört 
priserna hos olika cykelhandlare belägna inte alltför långt ifrån LTH. Priset är dock inte allt, vilket de dyrare 
cykelreparatörerna påpekar. De billigaste kedjorna börjar snabbt rosta, och kanske är det bättre att byta hela 
slangen än att bara laga punkteringen?  Välj själv vad som väger tyngst:

Cykellab1 Punktering 95
Tornavägen 13 Byte av kedja 275 kr (ink. drev)

Byte av lås 400

Andersson Cykel Punktering 120 kr (ny slang)
Bredgatan 25 Byte av kedja 128

Byte av lås 235 kr (olåst)
315 kr (låst)

Clas Cykel i Lund Punktering 150 kr (ny slang)
Östra Mårtensgatan 18 Byte av kedja 300 kr (även kedjekrans)

Byte av lås 250

Cykel City AB Punktering 200
Clemenstorget 6 Byte av kedja 150

Byte av lås 250-350 kr för de två vanligaste modellerna

Cykelmakar’n AB Punktering 150 kr fram, 180 kr bak (ny slang)
Stora Södergatan 37 Byte av kedja 420 kr (vid treväxlad cykel, även kugghjul

byts och kedjan är antirostbehandlad)
Byte av lås 250-350 kr

Fridhems cykelaffär Punktering 120 kr (ny slang)
Bredgatan 32 Byte av kedja 350 kr (ink drev)

Byte av lås 250-350 kr

Lindelöf, J & C Punktering 150 kr (ny slang)
Bankgatan 12 Byte av kedja 160

Byte av lås 250 kr (öppen)
350 kr (låst)

Lunds cykel Punktering 160
Östra Mårtensgatan 10A Byte av kedja beror helt på vilken kedja man väljer

Byte av lås 350

Ågrens Cykel & Fritid AB Punktering 120
Kävlingevägen 1 Byte av kedja 179

Byte av lås 259

Om undersökningen:
Cykelreparatörerna har fått frågan vad de tar för att laga en punktering, byta kedja och byta ett lås av den 
typ som sitter fast på cykeln och går genom bakhjulet, dvs de som oftast sitter på cyklar då man köper dem 
nya. Både byte av kedja och byte av lås beror på vilken typ av cykel man har, och priserna här avser en 
”normalcykel”. I de fall cykelreparatören specifikt påpekat att byte av en viss del ingår i priset finns detta 
utskrivet, men det innebär alltså inte att det inte kan ingå i resterande fall.
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Text:Annika Johansson
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Vad hittar man i källaren i M-huset? 
Jo, maskinare så klart! Men inte vilka 
maskinare som helst utan trevliga 
varelser som är villiga att hjälpa dig 
med dina cykelproblem. Varför gå 
över ån efter vatten och ta sig till en 
cykelhandlare när lösningen på dina 
problem finns så nära?

Varje torsdag utom i 
tentaveckorna kan du gå ner 
till verkstaden för att laga 
din cykel. Här träffar jag 
Oskar Persson och Mikael 
Hörndal, två av de tre M:arna 
som tillsammans står för den expertkunskap när det 
gäller cykelreparationer som du saknar. I verkstaden 
är man aktiv i ett år innan tjänsten lämnas över, och 
det här läsåret går samtliga i ettan. De som är aktiva i 
verkstaden har ingen officiell verkstadsutbildning men 
däremot en del egen erfarenhet, och de lär sig mycket 
av att hjälpa andra i verkstaden. Utöver att stå olyckliga 
cykelägare bi rycker de dessutom ut när något behöver 
repareras i M-sektionens lokaler eller i M-caféet.
Antalet studenter som kommer ner i källaren per 
vecka varierar kraftigt, men en vecka tidigare hade 8 
glada gördetsjälv-are lyckats leta sig ner. På frågan vad 

som varit det knepigaste cykelproblemet att lösa svarar 
Oskar och Mikeal att det var några veckor tidigare när 
en tjej kom ner med sin cykel och de över huvud taget 
inte kunde få isär den. De avslöjar också att det var 
här nere i verkstaden som M-bilen kom till världen 
någon gång på 70-talet. Sedan dess har den byggts 
till och byggts om ett antal gånger, och nästa projekt 
för verkstaden kommer att bli att byta ut trädäcket på 
bilen.
Trots att stämningen mellan våra kära sektioner  

emellanåt kan bli mer 
eller mindre fientlig när 
känslorna svallar under 
nollningen så är inte bara 
vi I:are utan hela LTH 
välkomna ner i verkstaden 
för att få hjälp. Du kan låna 

verktyg för att meka med din cykel och är det något du 
inte har en susning om hur du ska laga så kan Oskar 
eller Mikael ge tips och råd om hur problemet ska 
lösas. Små reservdelar som skruvar och muttrar kan 
du få från verkstaden, men större saker, så som en ny 
cykelslang, får du köpa själv. I verkstaden finns också 
ett antal skrotcyklar som du kan leta reservdelar från.

Plus jämfört med en cykelreparatör: Gratis hjälp, 
verktyg och sällskap.
Minus jämfört med en cykelreparatör: Tja, du måste 
ju faktiskt göra jobbet själv.

   Verkstaden, M-husets källare
   Öppettider: Torsdagar kl 17-19
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Fördomar på LTH
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Alla är troligen mer eller mindre medvetna om fördomarna som cirkulerar på LTH. Men I-type bestämde sig 
för att en gång för alla få ner fördomarna svart på vitt och gav sig ut på under cover fördomsjakt… Efter ett 
lunchmöte med en bunt π-are och en enkätundersökning i V- och E-huset stod det klart, fördomarna är inte 
bara fördomar. Datakillarna såg ytterst förvånade och malplacerade ut när okänd tjej steg fram och sa hej. Vittne 
kan intyga på nördighet. Fördomar är inte bara fördomar när π-tjej på fullaste allvar menar på att den stereotypa 
tjejen på Industriell Ekonomi använder scarf  och sminkar sig och sedan börjar gapskratta vid upptäckten av att 
intervjuaren bär scarf  och är sminkad. ”Säg inte att du går på I?!”.

Data: Småfeta nördar i rosa kläder som 
har blivit insnöade vid datorn där de 
programmerar, i all framtid. 
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Kemi: Högt bh-värde.

Eko: Kramgoa skogsmullar.

Maskinteknik: Krökande, bröliga och 
dräggiga killar som inte kom in på I och 
istället bygger katapulter  (?).



Text: Caroline Rahm

Industriell ekonomi: Allt handlar om kontakter och det är 
backslick som gäller. Alla uttalar ”i” på Lidingö-vis och är 
i allmänhet lite stela typer som gärna umgås i de ”finare” 
kretsarna där man skryter om den fina lägenheten pappa 
köpte. För ja, det är pappa som betalar. Visst finns det 
skönt folk men det är de dryga och snobbiga som sticker 
ut, för de känner ju sig så mycket bättre än alla andra. 
De särskiljer sig helt enkelt från de andra teknologerna 
på LTH, sätter sig själva på en piedestal och ser ner på 
de andra med sina Ray Bans. Likheten med ekonomerna 
är stor och eftersom teknologer ogillar ekonomer så 
ogillar andra teknologer I:are. Icke att förglömma är 
också att Industriell ekonomi trots allt bara är ett light-
civilingenjörsprogram, om inte annat ett flummigt 
”mode”-program. 

SK
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E

RTeknisk fysik: Nördiga snillen och tjejer 
utan smink.
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Barrack Attack!
“I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you have bestowed. The time has come to reaffirm our 
enduring spirit; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on from Karneval to Karneval: the God-given promise 
that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of  happiness. “

Med dessa ord invaderar fredspristagaren Barack Obama Lunds gator för att plundra Karnevelen på dess natur-
resurser: fest och glädje. Yes We Can! Med honom i Lund följer Amerikas mest älskade symboler, såsom den 
oumbärliga skräpmaten, den förtryckta indianstammen och de inbitna patrioterna. Yes We Can! Kom och se 
den Svarta Baracken ockupera det Vita Huset och upplev the American Dream när Barack Attack intar Lunda-
karnevalen 2010. 

Finn Fem Fel
Kom och se vagnen ”finn fem fel”,
en vagn för alla som av karnevalen vill ta del.
Detta är helt klart ett ekipage ni måste se,
ni kommer garanterat att brett få le.
Denna vagn kan vara tågets allra största,
och skulle få första plats om vi fick rösta.
Fem rum med fem fel, uppbyggda som ett dockhus,
när ni ser detta kommer ni att känna ett glädjerus.
Fem välkända karaktärer i fel rum,
på fantasin har vi inte vikit en tum.
Dockorna har på gatan utsparkade blivit,
och i sin tur åt andra karaktärer sin plats har givit.
Varje docka har en felaktig twist,
en av dem har till och med sin ena kroppsdel mist.
Kan ni se vad det är som inte stämmer,
utan att ni går fram och på dockorna klämmer?
Fart, fläkt och färgsprakande dans,
vänta ni bara tills vi försätter er i fängslande trans!  

Ett supertaggat Finn Fem Fel-gäng
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Tänk Fel, Kom Rätt
Är ni en person som jämt tänker rätt men hamnar fel? Här utmanar vi ditt intellekt! I vårt fantastiskt tankev-
ridande tältnöje sätter vi karnevalsbesökarnas hjärnor på prov. Här gäller det att tänka fel för att komma rätt!
I vårt tält kommer deltagarna likt fångarna på fortet få gå igenom vårt tält med olika stationer. För att ta sig 
vidare till nästa station måste du klara av stationen innan, men här gäller det inte att göra rätt!
Tänk fel, kom rätt- eller tvärtom? ..eller?

Jantevagnen – ”Lilla landet lagom!”
Är du också som alla andra? Tycker du det är fel att sticka ut från mängden? I så fall är du varmt välkommen 
till oss på Jantevagnen! Här dricker vi alla mellanmjölk, bär likadana kläder, kör Volvo och säger absolut inte 
vad vi tycker. 
Sticker du ut, så åker du ut!
År 1933 skrev den danske sjömannen Aksel Sandemose bestsellern ”En flykting korsar sitt spår”. I denna 
kulturklenod formulerade han 10 stycken budord som fördömer småstadens avundsjuka. Det mest betydande 
budordet är ”Du ska inte tro att du är något”- och detta har vi på jantevagnen gjort till vårt livsmotto. Här lever 
vi en stillsam tillvaro i vacker svensk miljö. Det viktigaste är att inte ha för roligt, lagom är bäst! Här är vi inte 
berusade och har slipsen på huvudet. Här skryter vi inte om en extra bonus vi fått på jobbet.
Missa inte Jantevagnen, vi lovar att inte sticka ut!

Rätt?
Fel?
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Skidresan Text: Niklas Ohlsson
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Fredagen den 15 januari rullade två bussar fulla med 
I-are iväg från kårhuset. Tre autobahnrastplatser, fem 
risifrutti och arton timmar senare stannade bussen en 
sista gång, den här gången utanför Adler Jugendhotel 
i Bad Gastein.

Snökåta I-are som valt just platta varma Skåne av 
alla platser att studera i ödslade inte många onödiga 
minuter på hotellet innan första skidbussen mot 
Sportgastein fylldes. Väl i backen väntade man inte på 
varandra. Hängde folk inte med i ens egna tempo fick 
det vara så. Vila kunde man göra i liften. Dagen skulle 
maxas

Några brutala faceplants och minst ett mordförsök 
senare samlades i princip hela gänget på samma 
hotellrum för en mycket högljudd och lyckad fördojja. 
En hjälmdokumenterad sådan. Då kvällen led mot sitt 
slut var det nog inte enbart antalet Schwechater som 
bestämde folks berusningsgrad utan minst lika mycket 
vem som hade lyckats få ner Adlers kalla och sura 
inlagda potatis tidigare på middagen.

Ännu ett liftsystem avverkades dagen därpå och den 
här gången i strålande sol. Schtekiga som ju I-are är var 
gänget tvunget att hälla och spruta någon sorts sprit 
på varandra under den efterkommande afterskin. Öl 
dugde gott och väl. Detta till musik från en trubadur 
som gång på gång fick förklara sina flätor med att han 
var ”very secure in his maanhoood”. Troligt.

Att afterskibarer i Österrike inte är lika påhittiga vad 
gäller utklädningsteman som studenter från LTH är, 
må väl vara sant men när så tisdagen kom och schemat 
sa ”pimps and prostitutes” var det inget som bangade. 
”Kul att hora runt lite” som någon sa. Tajt, mycket 
hud, läppstift och sliskiga mustascher och en helkväll 
var i hamn.

Alltmed att dagarna gick och det dagliga lemmeltåget 
till och från SPAR vid fyratiden fortsatte så kunde 
klassens skvallerbyttor gotta sig alltmer i vad kvällarna 
innan hade bjudit på. Finländare som tyvärr visade 
sig förstå svenska, äventyr på diverse spökrum och 
österikiskor som var treor i början av veckan var helt 
plötsligt åttor mot slutet av veckan. Det sägs även att 
det så kallade I-trädet fick några nya grenar. Tyvärr 
blev det ingen som kunde stoltsera med ett Linda 
Bengtzing-hångel.

Ett gäng tappra själar bevisade även att den vinröda 
ouverallen fungerar minst lika bra i österrikiska berg 
som i en viss maskinpark i Lund. Inte en chans att 
österrikarna skulle få undgå vem det var som varit 
nere och kört upp all nysnö och vem som festat mest 
och bäst på kvällarna!

Den sista dagen tillbringade de hårdaste i backen medan 
många andra valde att kurera sig på Felzentherme. 
Byns badhus med utomhuspooler som bara nästan 
kunde mäta sig med en mysljummen sjön sjön i slutet 
av augusti!

När bussarna återigen stod utanför kårhuset en dryg 
vecka sen förra gången och väskorna var fulla av 
svettiga underställ och nerspillda kläder istället för 
fräscha och nyvikta sådana så var det ändå ganska 
skönt. Den roligaste skidresa jag någonsin varit på var 
över och jag hade inte velat att den skulle gå till på 
något annat sätt. I skrivande stund har jag visserligen 
fortfarande lite ont i höften sen den där vurpan. 
Utanför hotellet, typ 3 på natten.
 
Men jag är i alla fall grymt nöjd när jag syr fast Bad 
Gastein-tygmärket på min ouverall!

En svalkande öl på after skin.
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Prylet bygger
 om!

Spana in isek.se/pryl under våren!

För hoodie eller märken, ring Jacob (prylgeneral) 0703 647472
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I-framtiden Text: Caroline Rahm

”Hej, vad pluggar du?”,
”Civilingenjör Industriell Ekonomi.”
”Jaha… vad blir man då?”

De flesta har säkert någon gång råkat ut för den 
frågan. Den lilla frågan om vad som sker efter exa-
men. Den lilla frågan som är så stor. Vad jobbar 
man egentligen med som civilingenjör? För vid 
närmare eftertanke så är svaret inte så uppenbart, 
i alla fall inte för den som läser första året. Ska du 
dessutom förklara för vänner och bekanta som 
sysslar med annat än partiell derivering och 
dubbelintegraler hela dagarna så kan det vara svårt att 
hitta den rätta förklaringen. Efter godhjärtade försök att 
förklara brukar svaret bli projektledare, chef  och VD. 

”VD, VD, VD ska jag bli!”

För VD, VD, VD ska jag bli. Det är ju det vi 
sjunger och inte ljuger väl I-sektionens sångbok?
På ögonblicket av en sekund, eller fem, så slås man dock 
av insikten att vägen dit är en aning längre än vad man 
trodde sekunderna innan. Om det nu är dit upp man vill.

En examen från Industriell Ekonomi på LTH ger 
enligt statistik Sveriges näst högsta ingångslön. Det 
är vi nog alla medvetna om vid det här laget (inte 
för att vi tycker om pengar extra mycket eller så). 
Förvirringen återstår dock. För vilket yrke är det som 
kommer göra att jag tjänar näst mest i vårt avlånga land?

Vi är så klart inte ensamma om att inte ha fram-
tidsyrket hugget i sten. Men den stora ma-
joriteten i Lund vet ju faktiskt vad de kommer att 
bli. Ta de välklädda studenterna på Juridicum till 
exempel. De lär sig sina lagar och slutar på någon anrik 
advokatbyrå och blir arbetskollega med Leif  Silbersky. 
Alternativt blir de åklagare och sätter dit skattefuskare.
Ekonomerna är för många och kommer förmod-
ligen inte att få jobba med pengar men kommer 
nödvändigtvis inte heller spendera framtiden i kön 
på arbetsförmedlingen. Inte varje dag i alla fall. 
Medicinarna ska vi inte ens prata om. 
Deras framtid är sannerligen skriven i blod. 

”… uppenbart vad de på 
Lantmäteri kommer syssla med. 

Mäta land så klart.”

Ser vi inom LTH så är det uppenbart vad de på 
Lantmäteri kommer syssla med. Mäta land så klart. 
Väg och Vatten, givet, de är framtidens brobyggare. 
Arkitekterna ritar sina hus, de på Data kommer med 
största sannolikhet sitta kvar vid sina datorer och 
tjejerna på Kemi labbar fram våra framtida läkemedel. 

”Ja just det, managementkonsult på 
McKinsey var det som alla 

på I ville bli!”

Men vi på Industriell Ekonomi, vad blir vi? Från bakre 
delen av bakhuvudet ploppar konsult fram. Ja just det, 
managementkonsult på McKinsey var det som alla på 
I ville bli! Fast, vad gör en konsult..? Dess synonym är 
rådgivare och tack vare Office Word 2007’s finesser 
genom högerklickning har lilla frågan fått ett svar. Som 
civilingenjör på Industriell Ekonomi skall du vägleda 
människor men framförallt företag när du blir stor. 

Det är ett av alla alternativ som väntar. För fak-
tum är att utbildningens bredd öppnar alla dörrar 
för den som orkar hänga i i fem år. Eller alla dör-
rar och alla dörrar, vi kommer ju inte få skära i sjuka 
människor eller jobba med Leif. Möjligen anlitar 
vi honom när de där 1,2 miljonerna bara råkade 
slinka förbi i beskattningen. Men i det stora hela 
finns dock möjligheten att arbeta med vad som helst. 

Majoriteten lär bli konsulter, produktutvecklare, 
marknadsförare, projektledare eller egenföretagare. 
Men om pengar inte är de allra viktigaste i livet kan 
faktiskt barndomsdrömmen om att bli biodlare bli 
sann. Intresset för bilar kanske tar överhand och du 
finner ditt kall som bilmekaniker. Eller så öppnar 
du det lilla fiket som du kombinerar med försäljning 
av alla möjliga sorters te och kaffebönor. Långa 
arbetsdagar och stress lär det bli, men det hade ju 
jobbet på McKinsey också inneburit. Visserligen 
med tjockare plånbok i slutet av månaden. För 
när du väl inser att pengar trots allt gör dig lite 
lyckligare så har du alltid utbildningen som stavas 
civilingenjör i Industriell Ekonomi att falla tillbaka på. 
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I-par Text: Caroline Rahm
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Den ambitiösa och drivna I-aren är ständigt på gång, målinriktad som få och med mottot flest bollar i luften 
vinner. Det handlar dock inte alltid bara om jakten på det perfekta cv:t. För när mörkret faller och musiken 
börjar dunka, vilken I-are kan då motstå en annan I-are på Casa? Höstterminens första veckor, någon som 
fortfarande minns? Får det kanske lov att vara en oskyldig liten I-nolla? 
Frågan är om det är alkoholens fel eller det faktum att I-are alltid strävar efter det bästa. Det talas om incest, 
men vi på redaktionen föredrar att kalla det ”lika barn leka bäst”. 

Tack och lov finns det, förutom de diskreta och de lite mer ickediskreta och oseriösa I-arna, en bunt personer 
som faktiskt har funnit varandra. Vi vill kalla dem I-paren och nu är det din uppgift att para ihop dem korrekt. 
När du har gjort det så kan du ta och komma på en slogan som beskriver detta udda kärleksfenomen på 
Industriell Ekonomi. Lämnar du sedan den utrivna sidan till en medlem i Informationsutskottet senast den 
30/4 har du chansen att vinna en dejt med en av de riktigt charmiga I-arna Madeleine Wahlqvist eller Erik 
Oredsson! 

Vill du finna kärleken på I? I-type hjälper dig! 

?

Slogan:
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