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Har du vaknat någon morgon och känt att du 
faktiskt inte är ett dugg sugen på att stiga upp?  
Man ligger där och försöker tänka ut något man 
faktiskt ser fram emot. Tjocka Matstatböcker, 
uppförsbacke till M-huset och evigheter till 
julafton. Men vänta lite nu. Det är superlätt att 
gnälla, något av det lättaste som finns. Vad som 
är svårare, och nästan en riktig konst, är att ta 
sig ur gnällandet. Men det finns en del knep. 
Det är jättelätt att tänka “jag har fullt upp att 
göra, har inte tid att vara positiv.” Men det är 
i de stunderna det verkligen behövs, det där 
med att ha roligt. Jag har under hösten börjat 
bli riktigt vass på att skapa uppiggande luckor i 
almanackan. Det hjälper faktiskt, och fungerar 
hur bra som helst. Ta en Strawberry daiquiri 
på Stortorget en blåsig onsdagkväll i trevligt 
sällskap. Eller ses någon söndagskväll hemma 
hos någon i gänget, baka en kaka, ät upp den 
(såklart) och ha lite trevligt. Även i skolan finns 

det mycket man kan roa sig med. Man kan göra 
som Maria Carlsson och leta efter roliga “Tryck 
för” meddelanden i mattehuset. (Se separat 
artikel.) Försöka hitta på dåliga skämt rörande 
de kurser man läser. Kom dock ihåg att aldrig 
dra skämten någon annanstans än just i skolan. 
Förutom detta kan du öva dig i att rita av dina 
föreläsare och be någon försöka gissa vem som 
är vem. Eller varför inte skaffa dig ett skolspan? 
Klart uppiggande. Kom ihåg, ha roligt! Det är 
faktiskt betydligt lättare än 
man kan tro. Plugga hinner 
man göra så det räcker och 
blir över i vilket fall som 
helst.  
 
Anna Rosenberg, 
redaktör 

INNEHÅLL
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Igår började dom komma. Det ringde på dörren 
och när jag öppnade stod där ett mycket litet 
monster och två, vad jag identifierade som påsk-
kärringar. Vänta lite nu… Jag har precis ställt om 
min klocka till vintertid men jag förmodar att 
det som i min barndom var en påsktradition idag 
mycket väl kan vara dagens Halloween-bus-eller-
godis. Jo då, efter lite tisslande och tasslande 
sinsemellan kom det. Bus eller godis??!! Efter 
det att de utspökade korta personerna fått det 
mesta av min efterlängtade välförtjänta godis-
påse och jag fått en teckning av något jag antar 
är ett spökslott, sprang dom små liven därifrån. 
Kolla, Dumle! Skitgott!!! Så gammal har man 
alltså blivit man är numera den snälla tanten 
som förväntas skänka bort sitt lördagsgodis till 
mer behövande, det är bara att konstatera.  
 
Halloween innebär att vi nu är inne i november 
och styrelsen har avklarat en fjärdedel av sin 
mandatperiod. Många undrar säkert vad vi håller 
på med nere i M-husets finaste källarlokal, så 
här följer en kort resumé om läget hittills. 
 
Ingen kan ha missat den väl genomförda nollnin-
gen. All cred åt vårt eminenta Phös och alla fad-
drar som välkomnade de nya ettorna och visade 
upp I från sin allra bästa sida. Den största skill-
naden mot tidigare nollningar var att vi i år hade 
vår egen nollegasque som dessutom blev en 
jättehit tack vare ett hårt slitande sexmästeri! 
Definitivt en ny I-tradition! En annan ny tradi-
tion är våra I-huvtröjor som sen en tid funnits 
till försäljning. Den här verksamheten kommer 
att utökas till en ny post i sektionen - Prylet. 
Tanken är att det ska tas fram olika I-prylar 
som kommer att finnas till försäljning. Det har 
även arbetats med att uppdatera vår hemsida 
under läsperiod 1. Den nya fräscha hemsidan 
har premiär 8 november, så håll till godo! Där 
kommer lägesrapporter som denna att läggas ut 
regelbundet så att alla i sektionen kan få över-
skådlig information om styrelsearbetet i stort. 
 
I-styrelsen har en förhoppning om att nollningen 
2005 ska bli ytterligare ett strå vassare än i år. 
Vi har kommit fram till att de positioner i sty-

relsen som arbetar mest med nollningen borde 
väljas på höstmötet och tillträda vid års-
skiftet. Vi har för avsikt att detta ska ändras i 
stadgar och reglemente och röstas genom på 
höstterminsmötet. Mötet kommer att utlysas 
inom en snar framtid och hållas vecka 47 och vår 
förhoppning är att så många som möjligt deltar
och visar sitt intresse för sektionens framtid. 
 
Så, vad har vi nu att förvänta oss i vinter-
mörkret? Styrelsen håller på att planera för en 
eventuell I-dag i samband med att Estiem har 
Vision här i Lund i slutet på april nästa år.
Alla idéer och önskemål om innehållet för en 
sådan dag tas emot med glädje! Det är kanske 
även det en ny I-tradition som håller på att 
skapas, vem vet? 
 
Önskar er alla en riktigt mysig höst med mycket 
bus och godis! 
 
Elin Dahlberg 
Ordförande, I-sektionen

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Trick or treat and traditions
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Ute 
 
1. De nya cykelställen 
 
2. Truckerkeps 
När de finns i den gemene
fjortisens garderob så är det
dags för I-are att skippa den. 
 
3. Håliga jeans 
Det blir så kallt om ballen. (Kristina har lärt sig 
ett nytt skånskt ord!) 
 
4. CSN 
Som de flesta känner till så
behövs ej någon motivering. 
 
5. ET-Slasque 
 

Inne 
 
1. Stiltje 
Frisyren klarar sig utan att man behöver ta till 
en trucker-keps. 
 
2. “Mr Cool” av Snook 
Lyssna på texten så förstår ni varför. 
 
3. Glödlampor som är tända i M-husets 
foajé 
 
4. ET-Slasque 
Någon gång hade jag tänkt att gå på en och då 
vore det trevligt att ha sällskap med några an-
dra I-are. 
 
Av: 
Kristina Stråhle 

INNE- & UTELISTAN
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Första dagen
Dagen hade kommit… Vi skulle börja ettan på 
LTH. Trodde vi. Vi hade lyssnat länge både i 
aulan och i M:B. Vi visste att vi var välkomna 
i LTH. Vad vi inte visste var att vi inte alls var 
ettor nu. Efter en mycket imponerande entré 
med musik och vattenpistoler slängde I-phöset 
rakt i våra ansikten att vi var NOLLOR. När de 
sedan tog ut höftsvängarna i nollevisans refräng 
och dessutom tvingade oss att göra detsamma 
var det nog fler en som undrade ”var sjutton har 
jag hamnat?”. 
Våra sinnen kunde dock lugnas när vi fick möta 
våra faddrar och förstod att det här tydligen 
var normalt beteende bland teknologer. Och 
vad gör man inte för att få bli teknolog…? 
Dagen fortsatte med rundvandring, lunch och 
mer info. Och på kvällen förfestades det med 
faddergruppen och sedan blandades vi med 
maskinarna under välkomstpuben i M-caféet. En 
ganska så lagom första dag som nolla alltså.

Nollesöndag
En lång dag och många saker att uträtta. 
Stundtals sken solen men regnet satte nog 
djupare spår i själen. Fjäsk, sånger, bad i 
Sjön Sjön (för en del), stämband som till slut 
totalvägrade och ett poängsystem som ingen
verkade förstå. Men visst var det ganska så kul.
Dagens lärdom: Fjäsk är nyckelordet om man vill 
komma någonstans på LTH.

Vinbrännboll
Vinbrännbollsturneringen blev kort, det mesta 
regnade bort. Vi kämpade på ganska så bra 
när våra små grupper ställdes mot hela hav 
av maskinare men utgången var väl väntad. Vi 

kräver färre antagna till maskin nästa år. Och 
vinet…var det möjligtvis en Riesling?

Ärtor & Punsch
Kvällen då de bästa lagen från Nollesöndagen 
skulle visa alla andra vad de gick för. Två I-lag 
ställdes mot tre M-lag. Våra I-lag gjorde båda 
två bra insatser men fick se sig besegrade. 
Vem kan säga nej till tio maskinkillar, iförda 
nylonstrumpbyxor, med ett framträdande som 
verkade vara någon slags tolkning av riverdance? 
Även killar i tights är tuffa.

Nolleinternat
Ett välbehövligt alkoholfritt inslag. En helg som 
både gick ut på att lära känna varandra bättre, 
bli på det klara med vad vi egentligen gett oss in 
på och förstå vad det kommer att bli av oss.
Många uppgivna suckar hördes när det 
uppdagades att detta inte var den ”VD-linje” 
som alla trott att vi sökt till. 13 personer
hoppade av under eftermiddagen.

 

    

Toga
Tappa aldrig bort den här traditionen! Mycket 
lakan, lite kläder, mycket mat i luften (håret) 
och väldigt mycket vin.
En oslagbar kombination!

NOLLNING 2004
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Skidfest
Bästa svängen, Hökarängen!
Man blir nästan lite rädd när
man ser vad en del har i
garderoben. Till skillnad från
Togafesten hamnade ganska
mycket av maten i magen. 

Dammiddag
God mat (väldigt god mat faktiskt), bra service 
och framförallt fantastisk
underhållning. Bra jobbat killar!

Nollelördag
I var kanske inte den
sektion som ställde upp
i flest grenar. Men sin
vana trogen levde I:arna
upp till mottot: minimal
arbetsinsats, maximal
utdelning.

Nollegasque
I:s första egna nollegasque. I år slapp vi 
brölande maskinare vilket resulterade i en 
mycket trevlig tillställning med alltmer
vinglande servitörer ju längre kvällen led. Efter 
det fenomenala fyrverkeriet insåg alla att vi nu 
var ettor. Därmed behövde vi inte phöset längre, 
så de dumpades i Sjön Sjön. (Såg någon när 
Catharina lyckades smita ut?) På eftersläppet 
återförenades vi med våra vänner på maskin och 
roade oss hela natten lång. Även I-phöset och M-
phöset, som nu kunde pusta ut efter en lång och 
hård nollning, såg ut att ha trevligt tillsammans.

Regattasöndag
Utvilade och fräscha efter gårdagens gasque 
samlades regattalaget vid vår vattensäng 
tidigt på söndagsmorgonen. I sann I-anda lät 
vi bilen göra jobbet under paraden så vi kunde 
koncentrera oss på vår uppgift. Och en efter 
en lockades domarna ner mellan de vinröda 
lakanen. Med skräckblandad förtjusning
noterade de handklovarna i sänggaveln… 
Väl framme vid Sjön Sjön var det dags för själva 
sjöslaget. Skulle vår båt byggd av parkettgolv, 
frigolit och gladpack flyta? Ja visst flöt den. 
Men för en gångs skull kändes det inte som att 
vinsten var det viktigaste. Och när vi stod där
med tre livräddare som vägrade gå i vattnet 
och ser hur F:are väller ner i Sjön Sjön efter 
varje heat och börjar plocka undan bråte då 
insåg vi att bildörren (ja det är en bildörr som 
är vandringspris) inte skulle gå till I det här året 
heller.

Och så var då nollningen över för gott. För 
vår del i alla fall. Det kommer att bli många 
fler nollningar men för andra lyckliga nollor. 
Många har bidragit till att det blev en så lyckad 
nollning som det blev. Därför vill vi å alla före 
detta I-nollors vägnar tacka några speciellt 
utvalda. För och främst I-phös Johan, Erik och 
Catharina som antagligen har jobbat mycket 
mer än vi har insett men även I-mästeriet för 
alla väl genomförda fester och våra faddrar för 
god vägledning in i dimman. Och M-phös…ni 
rockar också.

Av: Josefin Carlsson och Catarina Bojesson
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EINDHOVEN
I Eindhoven köper man så många cyklar man 
behöver vid midnatt vid den radioliknande 
stationsbyggnaden för endast fem Euro styck. Så 
när tretton glada svenskar åkte ner och hälsade 
på fixades det fram cyklar, på en gång, till 
nästan alla. Cyklarna hade i och för sig sett sina 
bästa dagar, något som går fort i ett land där 
man tävlar i cykelkastning. Men så länge de har 
två hjul och ett styre gör det nästan inget att de 
saknade bromsar och, i vissa fall, till och med 
kedja.
Du kanske inte har hört talas om Eindhoven, 
men det hade inte vi heller innan vi tog fram 
kartboken på vägen ner till Holland. Det enda vi 
visste var att vi hade haft en riktigt rolig vecka 
i Sverige då fjorton holländare kom hit och 
började det utbyte som vi nu skulle avsluta. 

Eindhoven har ett väldigt väl ansett teknisk 
universitet, en rolig bargata och en massa 
studenter. Nästan som Lund. Den största 
skillnaden mellan städerna är att Eindhoven är 
så platt att det får Danmark att likna Himalaya.  

Holland handlar mycket om öl. Vi fick både 
titta på och dricka mycket av varan. Vi besökte 
Heineken Experience, en blandning mellan 
lustiga huset och ett museum, där man aldrig 
behöver gå törstig… Vi deltog också i den 
populära studentaktiviteten Cantus. En lek då 
man sjunger och dricker öl och där varje felsteg 
får en konsekvens. 

Holland är också känt för sin liberala syn 
på prostitution och för sin entusiasm för 
maskerader. Det resulterade i veckans 
höjdpunkt, efter Johannas födelsedag, The 
Pimps and Whores-party! Bilderna på I-
sektionens hemsida får tala för sig själva.

För att återhämta sig efter festen paddlade vi 
kajak på den holländska landsbygden. Vissa var 
fortfarande utklädda, andra var oroliga för att 
vi inte fick flytvästar, tills de upptäckte att det 
var ungefär två decimeter djupt i vattnet. Ändå 
lyckades tre personer trilla i och minst en att 
knappt paddla framåt.  

Alla studenter på Eindhovens universitet hyr en 
bärbar dator för en billig penning. Dessa kom väl 
till pass under våra workshops, då vi behandlade 
Kinas utveckling och logistiska frågeställningar. 
Att studenterna har sin egen dator gör också att 
man kan tävla i datorskrotning under The Dutch 
games. Där det också blev en hård kamp i ätning 
av mindre god holländsk kaka, frågesport och 
vissling med kex i munnen. 

Vi hade en heldag i Amsterdam. Där gick vi 
på stadsvandring, såg The red light district, 
shoppade (i alla fall tjejerna och Martin S) 
och åkte partybåt på Amsterdams kanaler i 
solnedgången. Där hann vi också äta traditionell 
holländsk pannkaka. En annan traditionell 
maträtt som några fick smaka på var potatismos 
med grönkål, kyckling och korv i en gryta. 
Eller något som liknade en friterad panbiff som 
man köpte ur en lucka i väggen. Inte heller att 
förglömma alla mackor med strössel och nutella 
som pålägg. 



9

Efter en tidig brunch och ett tårdrypande farväl 
kastade sig alla in i bilarna, med ett enda 
mål; att hinna till Bordershop i Puttgarden 
innan stängning. Tjejerna lät killarna sköta 
kartläsningen vilket självklart resulterade i en 
liten felkörning genom tyska industristäder. 
Efter felkörningen upptäckte minibussförarna att 
en minibuss inte går snabbare än 140 km/h och 
vi alla försökte slå världsrekord i snabbätning av 
lunch. 

På båten hem märktes sviterna av en hård 
vecka. Alla var trötta men glada. Sent på kvällen 
kom vi tillbaka till Lund med ett trevligt äventyr 
(och en del öl/vin/sprit) i bagaget. AV: Elin Asker, Johanna Wicander och Christian J 

Skoog

TRYCK FÖR...
Best of ”tryck för”
 • Tryck för sol
 • Tryck för Gunde Svan i rosa tights
 • Tryck för helg
 • Tryck för Π-ppa
 • Tryck för falllucka under föreläsaren
 • Tryck för fransk dvärgpolka
 • Tryck för världens barn
 • Tryck för LTH-humor
 • Tryck för truck
 • Tryck för indiskt kast med liten mula
 • Tryck för snabbspolning av tiden
 • Tryck för smurf
 • Tryck för att ta ut Håkans slang
 • Tryck för skalärprodukt
 • Tryck för glädjeflickor
 • Tryck för Bruno säger pucko
 • Tryck för Island
 • Tryck för lastbilsflak
 • Tryck för förtryck
 • Tryck för CSN
 • Tryck för hundsnor
 • Tryck för faan
 • Tryck för stringtrosor
 • Tryck för att Maria ska försvinna

 

Av: Maria Carlsson
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Dra’t i spat 2004
Böljande gröna fält vid Tinnerbäckens stränder, 
fågelkvitter och stilla porlande, vi befinner oss 
mitt i sensommarvärmen 1970. Ett gäng glada 
teknologer från Linköpings tekniska högskola 
har samlats för picknick med allt vad det kunde 
innebära i dessa befrielsens glansdagar. Det var 
inte av en slump att man just denna dag göt 
grunden till vad som skulle komma att bli en 
30-årig tradition. Stämningen var på topp och 
likt slaget vid Lützen låg dimman förmodligen 
tät då den formidabla idén plötsligt slog ned. 
Någon tyckte att det vore en självklar krydda 
att anordna dragkamp över den iskalla bäcken 
och tog (återigen förmodligen) genast av sig sina 
kläder för att tvinna ett rep. Idén, som skulle 
utstå hård kritik från studenthälsan såväl som 
naturvårdsverket, visade sig vara sannerligen 
god då man än idag, anno 2004, beger sig 
långväga från Lund för att dra i repet och delta i 
festligheterna. Detta är berättelsen om ett gäng 
Lunda I-are som intet ont anande gjorde resan 
bortom bergen (Hallandsåsen) och överlevde att 
förtälja historien om det mytomspunna repet.

Ta fyra kvinnor, sex män, hejdlösa mängder gott 
humör, X-antal flak tysk maltdryck och mixa i 
en röd folkabuss, poststämpla Lund och skicka 
sedan till Linköping, vips har du ett lag redo 
för Dra’t i Spat 04. Till tonerna av en skånsk 
klassiker plockade vi upp avsatt guidepatrull, 
Anna och Elin, och stuvade in dem längst 
bak i bussen. Efter att ha blivit femstjärnigt 
inkvarterade i gymnastiksal inleddes kvällens 
festligheter. På protokollet stod overallsittning 
och iförda just detta plagg avnjöt vi kvällens 
middag med sång och spex. 

Dag två vaknade vi alla mer, eller kanske lite 
mindre utsövda men i alla fall rejält laddade 
för dagens huvudaktivitet, Draget. Årets 
tema var raggare och med en schysst macka i 
bakfickan och en stor snus mitt i flabben satte 
vi igång med att småhångla med lite kolleger 
på bussen till Centrum. Nu var det fest. 
Välförberedda med ett storpack Wunderbaums i 
ena handen och två liter brylkräm i andra följde 
vi processionen ned till Tinnerbäcken för det 
stora avgörandet. För att slippa bära allt skräp 
som en mindre grupp festande människor alltid 
behöver ha med sig körde den kvinnliga delen av 
delegationen ett extra varv med läppstiftet och 
raggade in sig i baksätet hos de lokala raggarna. 
Den manliga delen försökte samtidigt med föga 
resultat att ragga till sig en kundvagn av en 
extremt svårcharmad Konsumtant.

Processionen fortgick och vi landade slutligen 
vid Tinnerbäckens stränder. Landade gjorde 
även domartrion, dock i helikopter. Sektionen 
har tydligen en budget som heter mer än duga. 
Gäster som vi var, fick vi naturligtvis äran att dra 
först, av någon outgrundlig anledning mot förra 

DRAGET I LINKÖPING
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Taktiken var vattentät, först av alla satt vi i 
bastun försedda med båda mat och dryck.

Några timmar i bastun fick nästan bort all smuts 
och ett hastigt byte till den finare fjäderskruden 
garanterade inträde till kvällens finsittning. 
Kvällen avlöpte som ett ytterst välgenomfört 
arrangemang med samtliga kryddor en bra 
kväll ska ha, god mat, lite sång, lite dans och 

lite annat… Vi vill passa på att ge en eloge 
till Linköpingsstudenterna för mycket väl 
genomförda spex och sånger, ett område som 
vi efter besöket i Linköping känner att vi kunde 
haft en aning mer av i Lund. Här väljer vi att 
stilla avrunda vår berättelse om Dra’t i Spat 04, 
med tankar om att återvända för upprättelse 05. 
Och så levde de alla lyckliga…                            
              …efter ett par dagar. 
Av:
Draglaget -04

JU FLER VI ÄR TILLSAMMANS...

040-664 70 80     www.nortlander.se

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

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

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

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

������ ��������
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UTSKOTTSINFO
Sexmästeriet
Kling, kling. Hmmm… Jag är ju ingen journalist men… Jag 
skulle ändå vilja passa på att skriva några ord. Jag vet 
att många tycker att det känns lite extra tungt nu när 
mörkret smyger sig på allt tidigare på kvällen. När den 
skånska pissiga vintern kryper in under skinnet. När väs-
kan full med böcker 
tynger axlarna i den 
långsammaste kön på 
Willys. Men som ett ljus 
i mörkret, som en pastor
 i Knutby, vill vi i 
sexmästeriet sprida lite 
hopp. Läsvecka ett i 
januari arrangerar vi 
skidresan 2005 tillsamm-
ans med maskin. Det 
kommer att bli en kanon-
vecka med pudersnö, 
solsken och afterskiöl i goda vänners lag. 
Innan dess har vi några mindre punkter på agendan. Den 
13 november ordnar vi sittning på ÖG:s för alla som varit 
aktiva i sektionen och den 25 november är det dags för 
höstens stora nationssittning. Denna gång i samarbete 
med Hera på Kålles. Dessutom skissar vi på en ”julpyssel 
& meck-stund” eftermiddagen den 18 december, någon-
stans mellan sista tentan och tentafestandet. Tanken är 
att det då ska förtäras mer eller mindre stora mängder av 
den glögg som sedan början av terminen stått och jäst i 
styrelserummet. Skål!

Maria Ehn, sexmästarinna

Informationsutskottet
Info-utskottet har egentligen bara en enda uppgift, som 
de flesta kan gissa är denna att sprida information. Detta 
görs på lite olika sätt. Ett forum är I-type som även detta 
läsår kommer att utkomma med två nummer, detta du 
håller i din hand samt ett för vårterminen. Vill du vara 
med och skriva eller har du 
en idé om vad du vill läsa om?
Maila mig! 
Nästa forum är hemsidan, 
www.isek.lth.se Sidan har 
under hösten genomgått en 
ansiktslyftning och har det 
inte redan hänt så blir det 
inom kort; nypremiär! 
Personen bakom uppryckni-
ngen heter Martin Nilsson och 
är I-02:a. På hemsidan hamnar
 även foto som tas på diverse 
I-relaterade evenemang. Är du 
med på en bild du inte vill att 
päronen ska se, maila mig så tar jag bort den. I m-café 
kan du också hitta en anslagstavla, stilfullt invirad i ett 
vinrött togalakan, här kan du också bli informerad om lite 
av varje. Info-utskottets projekt under våren kommer till 

 

 
viss del bestå av att arbeta fram ett nollingsnummer av 
I-type som ska skickas ut till alla som antas till I-program-
met under sommaren. Vill du vara med? Maila mig!

Anna Rosenberg, 
ordf. informationsutskottet

SRI 
SRI har under hösten som vanligt utvärderat programmets 
kurser. Efter att slututvärderingen är klar för en kurs finns 
resultatet att läsa på www.lth.se/UtvarderingarKvalitet. 
Ett samarbete med det internationella utskottet har 
inletts som syftar till att gemensamt sträva efter 
en långsiktig internationalisering av I-programmet. 
Kontaktperson från SRI är vår nya rekryt Theodora Jung 
I-02. 
SRI är även mycket glada att
 välkomna Henric Hansson och 
Viggo Wedborn som nya 
representanter från årskurs 
ett. I Utbildningsnämnden 
har det bland annat diskuter-
ats budget. LTH har visat 
röda siffror det gångna året 
och har varit tvungnet att 
dra åt svångremmen. Även 
kursutbud och personalsitua-
tionen på studievägledningss-
idan har tagits upp. 
Vad gäller tidpunkten för Dalias återkomst så kommer 
den att meddelas så snart den är fastställd. Under tiden 
fortsätter Emily Eliasson att hand om enklare löpande 
göromål. För frågor gällande tillgodoräkning av kurser 
vänder man sig med fördel till den nya utbildningsledaren 
Jan-Eric Larsson som vi även vill passa på att välkomna. 
 
Väl mött 
Emily Eliasson, 
ordf.SRI 
 

InUtI
Att I-are har en förkärlek till fyndiga namn är ingen nyhet 
(”I-type” och ”I will rock you” är bara två exempel) 
och det Internationella Utskottets medlemmar är inget 
undantag! Hädanefter kommer vi därför att lystra till det 
demokratiskt framröstade namnet ”InUtI”!
Ett av InUtI’s främsta mål har länge varit att arbeta för 
att I-sektionen ska bli medlem i den europeiska studentor-
ganisationen ESTIEM. Vi är nu väldigt stolta och glada över 
att kunna meddela er att vi har lyckats! Den 4:e november 
blev vi officiellt framröstade som medlemmar på ESTIEMs 
höstmöte i Istanbul, där våra representanter Maria Jans-
son (I-03) och Vanessa Sternbeck-Fryxell (I-04) presenter-
ade vår ansökan inför drygt 60 Local Groups. Under pre-
sentationen imponerades åhörarna också med en visning 
av InUtI’s nya film, vilken kommer att finnas tillgänglig för 
nedladdning på vår hemsida.
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Lördagen den 27:e november kommer vårt utskott att  
arrangera årets lokala uttagning till ESTIEMs casetävling 
TIMES. Lund är regerande mästare 2004 och har alltså 
en titel att försvara! Tävlingen riktar sig till studenter i 
tredje och fjärde årskursen och man tävlar i lag om fyra 
personer. Anmälan sker på den lista som är uppsatt på I-
anslagstavlan eller via mail till estiem@i.lth.se. Observera 
att antalet platser är begränsat - först till kvarn gäller!
Den 17-22:e november organiserar LG Berlin ett VISION-
seminarium under temat ”VISIONary Chances in the new 
EU”. Minst fyra personer från 
Lund kommer att åka dit, vilket 
gör dem till I-sektionens första 
VISION-deltagare någonsin! 
Kanske är du själv intresserad 
av att åka iväg på ett VISION 
någonstans i Europa? Under 
vintern anordnas en rad 
seminarium, bl.a. i Cambridge 
den 13-18:e januari och i 
Trondheim den 23-27:e februari.
I slutet av april kommer vi i Lund
att själva anordna ett VISION-seminarium under temat 
”Eastern Europe - the Hub of Change”. 20-25 I-studenter 
från olika delar av Europa kommer då att besöka oss för 
några intensiva dagar fullspäckade med föreläsningar, 
aktiviteter och fester! Mer information om vårt VISION 
kommer att dyka upp under vintern, men se till att boka 
in den 24-28 april redan nu!
Är du intresserad av ESTIEM och de möjligheter som finns 
att åka iväg på VISION eller andra aktiviteter så tveka inte 
att kontakta någon av oss i InUtI! Du kan även besöka vår 
hemsida: www.isek.lth.se/estiem/

Anna Neldeborn,
ordf. InUti

NGI
Då har redan halva terminen passerat. Liksom varje år har 
jag i år också beklagat mig över hur snabbt tiden gått. 
Dock har jag hunnit komma in i rollen som ordförande 

för NGI och detta tack vare mina duktiga medarbetare i 
utskottet.
Aldrig har intresset varit så stort för att få sitta med i 
NGI, som i år,  vilket glädjer mig oerhört. De flesta sek-
tioner har svårt att få folk att engagera sig, medan vi var 
tvungna intervjua intresserade för att inte bli för stort 
utskott. Roligt var också att så många från förra terminen 
ville sitta kvar. Till slut tog vi in fyra nya och resultatet 
kunde inte ha blivit bättre. I utskottet är vi nu 12 st, i 
årskurserna 1-4,  flitiga och ambitiösa personer, som i hög 
grad kämpar för att fler företag ska få upp ögonen för vårt 
program. 
Största delen av vårt jobb går ut på att ringa till företag 
och försöka sälja in vårt program. Tyvärr får man ofta sva-
ret ”Nej. Det ligger inte i våra ramar för budgeten, men ni 
ska veta att det är ett bra program ni går på”. Problemet 
har alltså inte varit ett vekt intresset för oss, utan snarare 
hårdare policy gällande samarbete från företagens sida. 
Vi har dock under höstens gång genomfört en del, bl.a. 
har vi delat ut en jobbguide till alla 4:or och 5:or, fått 
annonsering i tidningen, fått sponsring till TIMES-tävlingen 
och har nya samarbetspartners på gång inför kommande 
termin.
Vårt mål och ambition under 
resten av terminen och vårtermin 
är att vi ska få ett studiebesök, 
någon/några företagspresentat-
ioner och andra aktiviteter. Allt 
detta för att ni ska få en bra 
inblick i hur man kan jobba som 
civilingenjör inom Industriell 
ekonomi och få kännedom om 
vilka arbetsgivare som finns 
Vi hoppas framöver att ni ska 
få se mer av vårt arbete. Har 
ni några frågor angående 
utskottet så skicka ett mail till: ngi@i.lth.se

Therése Johansson,
ordf. NGI

JTKonsult
Handelsbolag

Medicinsk verksamhetsanalys
Ledarstöd

  jtkonsult@telia.com               0709-424252
  Erikslustvägen 37               0768-966185
  217 73 Malmö                       0768-516285
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Vad har vi egentligen att vänta då vi för alltid slitit oss 
fria från M-husets  trista tegelväggar och ger oss i  kast 
med verkligheten utanför? Vad är viktigt att ta med sig in 
i arbetslivet och vilka kurser kan man x-tenta sig igenom? 
Förväntningarna och farhågorna är många. Vi begav oss 
därför till avdelningen för strategiskt inköp på Tetra Pak 
för att träffa Lina Svensson, färsk civilingenjör från ILTH 
sedan i våras, med förhoppningen om viss klarhet inom 
dessa ständigt surrande frågetecken.

Lina möter oss vid vakten nere vid Tetra Pak precis som 
bestämt. Hon hälsar glatt och tar med oss in genom 
grinden. Vi börjar direkt diskutera matstat, M-hus och 
andra kända begrepp för oss ”invigda”, och snart är isen 
bruten. Det känns lite märkligt att hon faktiskt jobbar 
där på kontoret med alla de äldre herrar vi möter i 
korridoren. Steget från timslångt skitsnack uppe i båsen 
på tredje våningen känns gigantiskt. 
För Lina, som bott i Lund hela sitt liv, var det dock ingen 
självklarhet att plugga på LTH. Hon gick det estetiska 
programmet på gymnasiet och var helt inställd på att 
bli musiklärare. Sommaren efter studenten fick hon 
ett sommarjobb på Tetra Paks skeppningsavdelning. 
Sommaren blev till höst, hösten till vår, våren till sommar, 
och Lina var fortfarande kvar. Lina beslöt sig då för 
att lägga musiklärarplanerna åt sidan och istället läsa 
tekniskt basår för att sen kunna läsa vidare på LTH. Hon 
hamnade som sagt på I-programmet, och valde senare 
att läsa logisktikinriktningen. Inom detta område gjorde 
hon även sitt exjobb på Tetra Pak. Det kunde knappast 
gått smidigare, då hon direkt efter presentationen fick 
erbjudande om en projektanställning på avdelningen för 
strategiskt inköp. Där jobbar hon nu med att bl.a. se över 
möjligheterna att reducera antalet leverantörer, och på så 
sätt spara både pengar och onödigt krångel åt företaget. 
Lina trivs bra, men tycker dock att hon tjänar lite 
knapert. Men då vi påminner henne om vad CSN har att 
erbjuda oss ännu icke examinerade, ändrar hon sig tvärt 
och inser att hon numera känner sig rik jämfört med den 
karga studietiden. Dock blev hon både glad och förvånad 
då hon nyligen blev kontaktad av ett annat företag som 
hittat hennes CV på arbetsförmedlingens hemsida och 
blivit intresserade. Om inte annat kan detta erbjudande 
vara till hjälp nästa gång hon ska in och löneförhandla, 
berättar hon. 

För Lina var det viktigt att komma till ett stort företag där 
hon kunde få möjlighet att se och lära många olika saker. 
När vi frågar om hur hon ser på den framtida karriären, 
blir hon lite tveksam. Givetvis vill hon avancera men 
påpekar samtidigt att hon att trött på alla måsten och den 
press som finns, framför allt bland f.d. I-studenter. Det 
viktigaste enligt Lina är att göra vad man själv vill, och 
ha ett arbete som man trivs med. Inte eftersträva de jobb 
som alla andra vill ha, utan se till sig själv. Hon berättar 
om en kursare som redan är utbränd efter knappt ett år, 
och konstaterar att det sorligt nog är vanligt då många 
pressar sig alltför hårt och försöker överbevisa, inte bara 

omvärlden utan även sig själv. De flesta som Lina känner 
till följer dock inte den spikraka väg från examen till 
jobb, som Lina haft fördelen att vandra. I snitt tar det ett 
halvår innan man hittar något fast gissar hon. Vi undrar 
lite smått om betygens betydelse ute i arbetslivet, och 
till vår stora glädje upplever inte Lina att de är särskilt 
viktiga när det väl kommer till krita. Likaså brukar inte 
arbetsgivaren lusläsa vad du läst för specifika kurser och 
lägger allts inte någon större vikt vid detta. 

När vi frågar vad hon pysslar med om 10 år blir det först 
tyst. Sedan skrattar hon och förklarar att hon säkert finns 
kvar på Tetra Pak med familj, villa och hela ”kittet”. 
Något specifikt drömjobb, eller drömföretag, som hon 
i hemlighet suktar efter får vi inte fram i ljuset. Dock 
eftersträvar hon det mycket enkla, och kanske inte helt 
ovanliga scenariot, ”att jobba så lite som möjligt för så 
mycket pengar som möjligt”.

Sist men inte minst försöker vi ta tillfället i akt att be 
henne vägleda oss ännu ofullkomliga ingenjörer genom 
tips och råd på vägen. Då påpekar hon återigen vikten av 
att strunta i vad alla andra tycker och tänker, och göra 
det man själv känner för. Det viktigaste är trots allt att 
trivas och må bra.  

10 snabba

Cykel / Bil
Nation / Tegners
Persson / Reinfeldt
Tentaångest / Bakfylla
HM / NK
Mys / Party
Bra betyg / Aktiv 
Sol / Skidor
Karriär / Familj
Sport / K ultur
   

Av:
Maria Carlsson och Maria Andersson

INTERVJU
Hur ter sig arbetslivet för en nybakad I:are?


