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 We at Lund University Finance Society have helped our 
 members gain an advantage in their future careers since 1991. 

 Every year we organize a small and personal job fair where our   
 members get the opportunity to build a valuable network.

INVESTMENT BANKING 
FORUM
 We go on fieldtrips to the leading investment banks in the world.

LONDON – STOCKHOLM – 
COPENHAGEN 
 As well as this we offer training in Datastream, Reuters 
 3000 Xtra and Excel.

 For more information visit our website www.linclund.com or 
 come by our reception at Ekonomicentrum, Mondays 12-14.
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Ståendes på Stortorget en kall februariförmid-
dag med årets första värmande solstrålar mot 
ansiktet insåg jag hur mycket jag tycker om 
Lundabubblan vi lever i. Kvällen innan hade 
jag tagit mig tillbaka till en varm och spe-
ktakulär helg i maj och en Karnevalsgenerals 
ord snurrade i huvudet, ”en students största 
drivkraft är glädjen… glädjen i att vara naiv, 
glädjen i att vara ickenormativ, glädjen i att 
vara kontroversiell, glädjen i att vara ifrågasät-
tande, glädjen i att vara ung, glädjen i att vara i 
Lund…”. Spanandes utöver Lundaborna som 
korsade torget hörde jag en trumpetfanfar bor-
tifrån Lilla Fiskaregatan och fyrans buss dun-
drade förbi. En stad där ingenting är särskilt 
konstigt. En stad där du kan få vara vem du än 
vill. En stad där du kan bli kidnappad av män i 
morphsuits. En stad där allt kan hända och där 
ingen höjer på ögonbrynet. Ett sug kändes i 
magen, känslan av Lund.

I skrivande stund hoppas jag att det är med 
glädje som jag låter dig hålla i detta nummer 
av Industriell ekonomis sektionstidning, I-type 
nummer 19. Ett nummer som har planerats ända 
sedan samma dag som förra numret släpptes. 

Vi är ett... 
trevl igt . . . 
gäng som 
har job-
bat hårt 

för att detta ska bli det bästa numret någonsin 
och visst är det ett grymt nummer, men vi har 
framför allt lyckats göra det tjockaste någonsin! 
Tack vare våra fina utskott har sektionsdelen 
tagits till nya höjder! Meningen är att förmedla 
skratt, ironi, fest och glädje genom I-type och 

om du sitter inne på I-anekdoter, spännande 
reportage eller en förkärlek till att göra korsord 
så tveka inte att skicka in det till oss! Vi public-
erar mer än gärna ditt material även om du inte 
råkar vara infoit.  

Strunta i att sova på en sövande föreläsning, 
plocka fram lilla tidningen, luta dig tillbaka och 
testa hur sexIg du är, lär dig var de trevligaste 
fiken i Lund finns och hur du raggar bäst på SC 
för att kunna gifta dig rikt.    

Caroline Rahm
Redaktör

Ledare
Text: Caroline Rahm

Caroline kommer ursprungligen från Ryssland

“...kidnappad av 
män i morphsuits”



5

Efter ett välbehövligt juluppehåll är sektionens 
batterier laddade och vi är om något back in 
business! För styrelsens del innebär detta en re-
videring av strategiska planer, en definition av 
mål för våren och året i helhet. Exempel på ak-
tuella frågor är hur vi skapar möjlighet för alla 
som vill att engagera sig i sektionen och hur vi 
ser till att samtliga verksamheter på sektionen 
får goda förutsättningar för sin marknads-

föring. Med ett ty-
dligt fokus kan vi 
arbeta effektivare 
med utvecklingen 
av sektionen. Ett 
tydligt fokus att luta 
sig tillbaka på hjälp-
er också när väl den 

både hyllade och fruktade  ”vår-i-Lund-svall-
vågen” kommer. Efter den är tomma luckor i 
kalendern ett minne blott. För er ettor kan jag 
säga att vårarna i Lund är kända för att vara just 
fyllda till bredden av diverse spännande och 
berikande sociala aktiviteter, från studentlivets 
alla möjliga håll.

För utskottens och gruppernas del innebär 
uppvaknandet från juluppehållet full fart i 
maskineriet. I-vent tjuvstartade tidigt med ski-
dresan, NGI har bjudit på både företag och 
FOKUS-tidningar (det ryktas även om att Af-
färsvärlden ska dyka upp i M-huset inom kort) 
och Sexmästeriet satte ribban för våren med 
en hejdundrans kick-off-sittning. Infos webb-
grupp håller på att ta fram en ny hemsida för 
sektionen, Alumni har bjudit in våra alumner 
till pub i Stockholm och Casegruppen har ord-
nat så att vi I-are nu får möjlighet att träna upp 

våra excel-skills under ett par workshops. Det-
ta är som sagt bara början. Impressive!

Med en suverän höst i backspegeln inklu-
derandes nollning, massor av events och 
verksamheter i våra utskott och grupper och 
en I-konferens på hemmaplan utan dess like 
(stort tack till Konferensgruppen och alla I-are 
som hjälpte till under dagarna!) ser jag fram 
emot en ännu bättre vår. Vi har nu klivit rakt 
in i LTH:s 50-årsjubileum och, enligt Svensk 
Näringsliv/Metro, seglat högst upp på listan 
över utbildningar som ger Sveriges högsta in-
gångslöner. Låt vår-i-Lund-svallvågen komma. 
Jag väntar – med entusiasm!
- Work hard, play hard!
Eder ordförande,
Emanuelle Alm

Ordförande orerar
Text: Emanuelle Alm

“hyllade och 
fruktade  
“vår-i-Lund-
svallvågen”” 
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Ju längre man kommer i denna utbild-
ning, desto mer analyserar man det 
som finns omkring en. Många av oss 
som läser industriell ekonomi läser 
det just för att vi inte riktigt vet vad vi 
vill bli och för att det öppnar många 
dörrar. Jag är efter halva utbildningen 
verkligen beredd att hålla med om det-
ta. Inte bara känner man sig säkrare i 
att anta problem, tala inför folk och ta 
sig an utmaningar man inte hade ens 
övervägt för ett antal år sedan, utan 
samtidigt blir man lättare inspirerad av 
personer och händelser i sin omvärld, 
av saker man kanske inte ens hade 
märkt innan. Kanske beror detta på att 
man omges av sociala, intelligenta och 
härliga människor? Kanske beror det 
på att man lagt femtio lite smått obeha-
gliga högskolepoäng matte bakom sig?

För några veckor sedan satt mamma 
och jag och kollade på skidskytte och 
efter ett tag kom jag på mig själv med 
att analysera de olika åkarnas åkstil 
och inspireras av deras snabbhet och 
styrka. En enda tv-sändning från VM 
gav mig suget att köpa längdskidor och 
ta mig an sporten jag som liten både 
tyckte vad jobbig och onödig. När jag 
för några veckor sedan började på mitt 
nya jobb kände jag att jag, även fast jag 

inte uttryckte det av respekt, på flera 
sätt hade kunnat strukturera och effek-
tivisera deras system och upplärning-
srutiner.  

Trots att man kanske tänkt liknande 
tankar redan innan LTH så kändes 
det faktiskt som om man har något 
att komma med. Så tack industriell 
ekonomi, äntligen får man lite lön för 
mödan! Nu jäklar är det snart dags att 
välja specialisering, hitta sin spetskom-
petens och faktiskt komma på vad man 
vill göra med sitt liv. Piece of  cake! … 
eller?

...och vice fyller på
Text: Carolin Sundvik
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HT10
En gång i tiden var vi ett sammansvetsat 
gäng som sprudlade av energi. 

SRI – Om sorgen och framtiden

VT11
Tyvärr inträffade något hemskt denna  
termin. Gustaf och Joakim lämnade oss…

Allt har nu förändrats. 
Bilderna nedan ger en tydlig bild 
över misären som nu råder på våra 
möten. Om två veckor får vi två nya  
medlemmar. Förhoppningsvis kan de leva 
upp till våra förlorade SRI-änglar. Till de nya: 
Känn ingen press…

Nu till något relevant...

Varför finns vi?

* VI är länken mellan studenterna och uni-
versitet i alla frågor som rör utbildningen.

* VI följer kontinuerligt upp kurser under 
dess gång och har regelbundna samtal 
med föreläsare och institutioner.

* Viktigaste instrumentet för påverkan på 
utbildningen som finns på LTH är de så  
kallade CEQ-utvärderingarna så därför...

.....får de som svarar på hela läsårets CEQ 
har chansen att vinna en iPad! Fett va?

HEJ DÅ!

Text & Bild: Amanda Lingheim
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Vad får man om man tar 30 I-are sminkade 
med fluorescerande vattenfärg, squashrack i 
handen och en nedsläckt Gasquesal?
- Supande Aboriginer med backslick?
Nej. Blackminton med Ivent såklart!

Varje termin fixar Ivent minst en sjukt häftig 
(och billig) prova-på aktivitet för alla på sek-
tionen. Denna gång var det dags för en special-
variant av Speedminton (som är en blandning 
av tennis och badminton) där man kör i totalt 
mörker med fluorescerande bollar, rack, banor 
och kroppsfärg! Med andra ord, Blackminton 
stod på schemat!

Den 27 januari samlades ett gäng förväntans-
fulla I-are utanför Gasquesalen, intet anande 
om vad som komma skulle under eftermidda-
gen. Väl inne i salen möttes de av ett sminklag 
(Miss Paparazzi och Fru Kakansvarig) som 
genast började smörja in allehanda färger och 
mönster på de deltagande. När all målning var 
klar tog vår instruktör över (tack Hans!) och 
förklarade alla regler, vilka var ganska enkla. 

Vi började med att köra lite lätt uppvärmning 
innan vi drog igång med en miniturnering där 
Simon Gustavsson till slut stod som segrare. 
Grattis!

Innan Hans begav sig bestämde han sig för 
att lotta ut ett helt Speedminton-set till en av 
de deltagande, värde 1 400kr. Stort grattis till 
Emma!

Detta var en av Ivents prova-på under 2011 – 
vad blir det nästa gång?

EN TORSDAG UTÖVER DET VANLIGA

I-style speedminton

Ivents motto: “Man kan ha roligt utan alkohol”. I Ivent är (från vänster) Linnea Wickberg, Marcus Kylberg, Caroline Hårdhammar, 
Anna Rengstedt, Rickard Zandén, Mårten Wikner och Marcus Witting veteraner. Nya i utskottet är Anna Kjölstad Svedu, Daniel Pers-
son och Stephanie Gardner. 
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Men vad är egentligen en aktivitet? Ivents 
verksamhet har länge främst innefattat prova-
på-sporter, jogging och olika bollsporter. Men 
om man inte tycker om att sporta, hör man inte 
hemma på I-sektionen då? Självklart gör man 
det är svaret och därmed sattes målet för Ivents 
verksamhet det kommande året: alla studenter 
på I-sektionen ska ha gått på minst två av Ivents 
arrangemang, oavsett årskurs och intresse. 
Detta innebär att Ivent måste bredda sitt utbud 
av aktiviteter och jobba stenhårt för att alla 
ska hitta något de tycker är roligt och givande. 
Ett preliminärt schema för årets aktiviteter ser 
ni nedan, men Ivent är alltid öppna för nya 
förslag. Med viss reservation för ändringar så 
kommer våren förhoppningsvis att bjuda på 

lite kunskap (kurs i Hjärt-lungräddning), lite 
sport (TennIS-turnering), lite kultur (guidad 
tur på museum), lite äventyr (dykarkurs) och 
lite gött häng till sommaren (beachvolley, 
speedminton och korvgrillning). Till hösten blir 
det förhoppningsvis segling, matlagningskurs, 
operabesök och pokerturnering på schemat. 
Inte nog med detta, vi erbjuder även I-jogg 
och bastu, fotbollsträning- och matcher, samt 
innebandyträning varje vecka. Glöm inte 
heller att komma och trycka i dig fika och 
mackor på våra återkommande I-kvällar. Med 
förhoppning om stor glädje och aktivering!

// Anna Rengstedt, Ordförande Ivent a.k.a 
Dagismamman

Ivent = I-sektionens aktivitetsutskott

LV 1: 

LV 2:

LV 3:

LV 4:

LV 5:

LV 6:

LV 7:

TENNIS 
TURNERING

MÅN LV 1
TENNIS 
TURNERING

TIS LV 1

DYKNINGSKURS!

MÅN LV 3

DYKNINGSKURS!

MÅN LV 4

I-KVÄLL 
TORS LV 3

LOUISIANA 
LÖR LV4

Ultimate 
I-Night! 

med VOLLEYBOLL 

Tors LV 6

AKTIVA-

HELG!
LÖR & SÖN LV6
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Vi presenterar oss här med fyra frågor som ligger oss varmt om hjärtat

1. Modersmål?
2. Bästa ESTIEM-minne?
3. Favoritresmål?
4. Har bott i?

Det är vi som är InUtI

Isabelle Jonsson I09
1. Östgötska!
2. Besöket i Trondheim i 
höstas. En helg i absolut 
toppklass. 
3. Storstäder! New York, 
London, San Francisco...!
4. Bättrade på engelskakun-
skaperna och klubbade ett 
halvår i södra Englands 
pärla, Brighton. Har även 
jobbat ett tag i vårt kära 
grannland Norge. 

Axel Eriksson I10
1. Göteborgska
2. En galen vecka mitt i 
de finska skogarna tillsam-
mans med Sophie och två-
hundra andra sköna I-are 
från resten av Europa! En 
resa värd att minnas!
3. Australien, härligare 
land får man leta efter! 
4. Australien och Österrike

Sofia Öberg I09
1. Stockholmska
2. En kväll på Lunds under 
Activity Week...
3. Alperna
4. Frankrike och Schweiz.

Johanna Lännevall I10
1. Rospiggska
2. Jag har inte varit på 
någon ESTIEM-aktivitet än, 
men jag ser framemot när 
norrbaggarna kommer hit 
i mars.  
3. Nya Zeeland
4. London

Sven Paulin I08
1. Kalmaritiska
2. I Grenoble, när Christof-
fer tar sista spårvagnen 
hem fast åt fel håll.
3. Vitryssland
4. London och Rom
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Caroline Bennet I08
1. Lundensiska 
2. CM i Zürich med själv-
aste Sixten Björkén. 
3. Greklands örike 
4. Paris 

Vad gör vi för dig?
Vi förmedlar kontaktuppgifter till de som för tillfället är iväg på utbytesstudier. 
I november varje år så anordnar vi den lokala uttagningen i den europeiska casetävlingen 
TIMES.
Vi ger dig möjlighet att åka på spännande resor och träffa I-are ifrån andra städer i 
Europa. 
Om du har några frågor eller är sugen på att över en helg hälsa på i någon fascinerande 
europeisk stad så skicka ett mail till inuti@isek.se

Christoffer Löfquist I08
1. Stockholmska
2. Local Exchange i 
Trondheim, en riktigt rolig 
helg med många komiska 
språkmissar. 
3. Australien med skönt 
väder och riktigt glada och 
positiva människor. 
4. Detroit, USA

Sixten Björkén I09
1. Lundensiska
2. Neonfesten i Zürich
3. Kalifornien
4. Tre månader i USA

Sophie Bjellerup I10
1. Skånska
2. När vi var på Council 
Meeting i de finska  
skogarna.
3. Ecuador

InUtI tipsar
ESTIEM – European Students 
of Industrial Engineering 
and Management

ESTEIM är en europeisk 
samarbetsorganisation för 
I:are i hela Europa. Organi-
sationen anordnar ett stort 
antal olika events varje 
år och du har som I:are 
möjlighet att delta i dessa. 
Är du intresserad av att 
åka på ett event eller veta 
mera hör av dig till inuti@
isek.se.
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1. Hur skulle du bäst beskriva dig själv?
A: Pythagoras son.
B: Vanlig, snäll och ganska söt i rätt ljus (tänk 
mörker).
C: Engagerad, social och har lätt för att träffa 
människor. Gillar att ha saker att göra, mycket 
saker. Typ hela tiden.
D: Chill, typ soft lixom…

2. En fest går lite överstyr, det slutar med eld-
och-brandsläckar-efterfest i MA:7! Givetvis 
brinner hela Matteannexet upp och resten av 
veckan måste du alltså underhålla dig själv. Vad 
gör du av situationen?
B: Anordnar själv en extrainsatt fest kvällen 
efter.
D: Tar tillfället I akt och njuter ensam av 

ledigheten framför datorn.
C: Tar med klassen på studiebesök hos ABB 
Robotics.
A: Panikräknar igenom hela Analys I En Varia-
bel av H.M. LC Böiers.

3. Vad har du på dig på första dejten?
C:  Min mankini eftersom den framhäver min 
snygga kropp.
B:  Lederhosen, bitte!
D:  Något som mamma lagt fram…
A:  Morphsuit, det är så sjuuuukt coolt.
4. Var trivs du bäst?
C: Fastkedjad vid spisen.
B: Ensam i skogen.
D: I den där mysiga fåtöljen i tysta rummet.
A: Framför datorn med en Jolt-cola i handen.

Hur
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5. Du är hemma och hälsar på hos dina föräl-
drar som ber dig att hjälpa till lite i hushållet. 
”Detta är inget jävla hotell! ” Du får välja själv 
vad du ska hjälpa till med och väljer att:
A: Lära dina småsyskon att räkna integraler.
B: Ställa dig vid grillen. Då får man ju dricka 
grillöl!
C: Städa hela huset och torkar glatt upp spy-
orna från din magsjuka bror.
D: Screw you guys! I’m, going home!

6. Jag sover på;
D: Magen.A: Sidan.
C: Ryggen.
B: Lite hur som helst.

Flest A ”Älgen”
Plugga är nice, CSN är ju inte så lättflörtade.. 
Men ditt beteende är en aningen oroväckande. 
Så för din egen skull, slit dig från böckerna och 
dra på dig en av SexIs nya, fräscha kock-rockar! 
I höst har du chansen att lära känna alla nya I-
are genom att som jobbare tillfredsställa deras 
behov på festerna under nollningen!

Flest B  ”Bulldogen”
Wow! Du kan verkligen det där med fester! Du 
kan nog till och med lära oss i sexmästeriet ett 
och annat om hur en riktigt röjig fest ska gå 
till. Så gör ett försök, deltag på höstens bästa 
fester, från rätt sida baren den här gången! SexI 
hade sett det som en ära att ha med just dig i 

jobbarteamet under nollningen!

Flest C ”Skatan”
Snacka om effektivitet! Du brinner verkligen 
för det du gör och går alltid in till 100%! Slår 
man upp ordet perfekt-jobbare i ordlistan 
hittar man säkert en bild på dig. Nollningen 
klarar sig inte utan dig och ditt brinnande en-
gagemang, det vore tjänstefel av dig att inte bi-
dra till att få nollorna att känna sig välkomna 

till I-sektionen!

Flest D ”Kaskelotten”
Det här kommer förhoppningsvis 
inte som en nyhet för dig, men oj, 
vad du är lat! Vilken tur att det fak-
tiskt är lika mycket kul som arbete 

att ingå i jobbarteamet under nollningen. Det 
här är din chans att ta tag i dig själv, så få tum-
marna ur röven och röven ur soffan! I höst är 
det din tur att glänsa i baren!

Om du av någon anledning helt plötsligt kän-
ner att du hade passat in i det glada gäng som 
kommer att hälsa de nya I-arna välkomna un-
der nollningens fester, håll ögonen öppna! SexI 
kommer att ta upp intresseanmälningar till 
nollningens jobbarteam under våren. 

Kärlek från Sexmästeriet: Linnea, Carro, Vic-
tor, Henrik, Hanna *2, Kajsa, Fredrik, Tobbe 
och Timmi.

sexIg är du?

“CSN är ju 
inte så lätt-
flörtade..”
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Känner ni er vilsna i arbetsmarknadsdjungeln, 
behöver motivation i plugget eller helt enkelt 
vill knyta värdefulla kontakter inför drömjob-
bet? Det är då INKA, Industriell ekonomis 
arbetsmarknadsdag, kommer in i bilden. Vi an-
ordnar en mässa både för studenter och före-
tag i syfte att träffas för ett framtida potentiellt 
samarbete i arbetslivet.

Industriell ekonomis arbetsmarknadsdag, 
INKA 2011 kommer att gå av stapeln 24 mars. 
Mässan är en viktig del av sektionens arbete 
eftersom det för de allra flesta på Industriell 
ekonomi är ett bra jobb efter examen som lig-
ger till grund för de femåriga studier vi tagit 
oss an. INKA är därför ett ypperligt tillfälle 
att ta reda på vilka företag som är intressanta 
för just dig. Det finns också möjligheter att leta 
sommarjobb och internships på mässan. 

Till skillnad från Arkad som är Teknologkå-
rens arbetsmarknadsdag fokuserar INKA på 
en mässa med fokus på industriella ekonomer. 
Företagen som kommer till INKA är ute efter 
er!

Förra årets INKA bjöd på events som föredrag 
med entreprenören Percy Nilsson och sim-
stjärnan Emma Igelström. Dessutom bjöds det 
på Ben&Jerry’s glass och andra godsaker. Skill-
nad från förra året är att INKA nu kommer 
att vara schemalagt vilket innebär att studenter 
inte längre behöver missa föreläsningar för att 
äta gratis glass. Och för de studenter som är lite 

mer framåt, så behöver inte kontaktsamtal och 
mingel gå ut över studierna.

Projektgruppen består av åtta engagerade och 
drivna I:are. Tillsammans är vi fokuserade och 
övertygande om att detta kommer bli det bäs-
ta INKA någonsin. Vi har stora planer på en 
seriös och proffsig arbetsmarknadsdag.

Om ni tycker att INKA låter som något för 
er och ni är intresserade av att ta del av det 
hela så kommer vi i början av nästa år att söka 
en mängd värdar både till företag, förevent, 
lunch/fika, lounge, bankett m.m. Värdarnas 
uppdrag är att ställa upp och hjälpa oss i pro-
jektgruppen under mässdagen. Som tack får ni 
vara med på banketten där det finns ett ypper-
ligt tillfälle att mingla med företagsrepresent-
anterna över ett glas vin. Här vill vi poängtera 
att det inte alltid är studenterna som är bäst på 
att dricka, vilket vi lärde oss förra året!

Om ni har några önskemål om events kring 
mässan eller tips på företag som ni gärna skulle 
vilja mingla med så är ni välkomna att maila det 
till inka@isek.se.

Hoppas ni är lika taggade som projektgruppen 
inför INKA2011!

Erik Ahlmann och Emma Sandin Hansson
Projektledare INKA2011
inka@isek.se
isek.se/inka/

INKA Hetare än någonsin
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INKA
VÄLKOMMEN TILL

2011

Var: M-Huset
Datum: 24 Mars
Tid: 10:00 ~ 16:00

- Tord Wingren: pionjär inom mobiltelefoni
- Tobias Schildfat: författare av “Vägen till din 
första miljon” 

Talare: 

Möt dina framtida arbetskamrater

.............................................

.............................................
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Efter en mycket lyckad kickoff  ute på den 
skånska vischan var det åter dags att knåpa 
ihop ett inlägg till terminens I-type.

Vi i Näringslivsgruppen vill uppmana alla 
I-studenter till att ta chansen och gå på våra 
events i vår, de kommer bli riktigt bra!
NGI har som vanligt mycket att göra och har 
under den föregående terminen bland annat 
fixat tidningen Fokus, anordnat caseintervjuer 
med Triathlon, lunchpresentationer med Lant-
männen, SimCorp, E&Y och Tetra Pak. Sam-
tidigt har vi gjort kvällsevent i Malmö med 
Cap Gemini, inspirationsföreläsningar på sty-

relsekonferensen med Deliotte samt McKinsey 
och vi har även haft en trainee/inspirations-
föreläsning med Byggmax.

Inom snar framtid kommer; kvällsevent med 
Applied Value, PWC, Arla och event med 
Unga Aktiesparare.

Inte att förglömma är INKA den 24e mars, 
hoppas vi ses där!

Med hopp om stor uppslutning till våra events,

Näringslivsgruppen

Hej I-sektionen!

Näringslivsgruppen har kickoff  ute på den skånska vischan.
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Aktivasittningen!
Foto: Viktor Kjellin
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Phøset 2011 består av de tre tjejerna Han-
na, Lina och Gabriella, och en kille, Anton, 
alla i åldern 22 vårar plus minus ett. 

Anton anslöt sig slutligen till I-program-
met efter en tids sökande efter meningen 
med livet på Lidls centrallager i Halmstad, 
som bartender och servitör i Norge och 
Dublin samt under en skidsäsong i St. An-
ton. 

Lina däremot, sökte istället lyckan på bank 
i Linköping, down under en längre tid 
och sedan i en kung-fu grupp som aktiv 
lejondansös (ja vi undrar också vad det in-
nebär…). Slutligen hittade hon det hon så 
länge letat efter här på I. 

Gabriella, som det co-phøs hon är sökte 
även hon lyckan, som kofösare i Australien 
och letade där efter sina drömmars cow-
boy utan större framgång. Efter sitt miss-
lyckande i sökandet efter honom återvän-
de hon till Helsingborg där hon istället, i 
sin bitterhet,  lurade folk på pengar som 
black-jack-dealer på stadens klubbar. 

Øverphøs Hanna var en flitig arbetsmyra 
och jobbade på café och som 
telefonförsäljare i Jönköping (ingen är väl 
förvånad så mycket som hon tjötar!). Se-

dan styrde hon sin kos vidare mot Span-
ien, i Madrids närhet, som au pair där hon 
tog hand om två små barn. Med den erfar-
enheten i bagaget känner hon sig nu för-
beredd att ta sig an tre bångstyriga 
co-phøs och styr dem med sin järnhand 
och piska tills de kuvar sig under hennes 
vilja! 

Smakprov från phøsets kickoff, vid 
pennan: Anton Forssell.

I skrivande stund befinner sig tre styck 
phøs i min soffa. Två co-phøs samt ett 
øverphøs. Samtliga har hällt i sig ett par 
drinkar och befinner sig i ett euforiskt till-

Phøset 2011 säger hej!
Text: Phøset Foto: Phøset

2011 års Phøs fr vänster: Gabriella, Lina, Hanna 
och Anton
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Phøset 2011 säger hej!
stånd. Röken från rökmaskinen har lagt sig 
och ett och annat phøs börjar slumra till. Vi 
närmar oss slutet av vår allra första kom-
bination av möte och alkohol. Den slutsats 
vi alla kan enas om efter kvällens möte är 
att få av oss har några imponerande kuli-
nariska egenskaper, men att Gabriella gil-
lar att experimentera i köket och faktiskt 
har en del undermedvetna skills som kan 
komma väl till pass under nollningen! Jag 
(Anton) oroar mig för dammiddagen och 
min manlighet. Är ett bigpack lika tillfred-
ställande som ett sexpack? Lina börjar se 
optimistisk på uppdraget att komma upp 
till 600 ord ikväll och tar en förnöjd klunk 
av sin gröna drink med godissmak. Plöt-

sligt stämmer större delen av gänget in i 
Elephant Love Song Medley från Moulin 
Rouge. Det kan ju nämnas att vissas stäm-
mor klingar mer klart än andras men vad 
gör väl det så länge phøset gillar att sjun-
ga!? Hanna känner sig utanför och undrar 
vem elefanten är? Vad har det med något 
att göra? Hanna gillar ju isbjörnaroch vill 
byta låt! Hon anser också att den här tex-
ten är klar nu och att det är dags att avsluta.

Så Hanna tar härmed över för att säga 
några sista ord i denna första presenta-
tion av 
phøset 2011: 

Jag vill bara säga hej till alla glada I-are, 
blivande phaddrar och alla andra som på 
något sätt kommer att involvera sig i noll-
ningen 2011. Phøset är nu samlat! Alla är 
taggade och det finns bara en sista sak att 
tillägga…

VAD GÖR VI??
NU KÖR VI!!!!!

Med Kärlek  
Phøset 2011- Anton Forssell, Lina Nord, 
Gabriella Åkerberg och Hanna Pernbert

Årets phös är dessutom mer akrobatiska än någon 
någonsin hade kunnat hoppas på.
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Ebbas Skafferi

Pluggfaktor 3/5
Raggfaktor 0/5 (heteronolla)
Stil- och mysfaktor 3/5

Liten svart kaffe 15 kr
Psycho lemon te 20 kr
Pesto och mozarella smörgås 
54 kr
Påtår ingår! (”märkligt!”)

Enligt Carl Wilhelm är detta 
bästa stället på våren eftersom 
det finns en härlig innegård. 
Vi är alla överens om att Ebba 
inte försöker, caféet känns 
väldigt opretto. Vi tycks dock 
ha hamnat i ett barnrum med 
Muminstolar och tavlor som 
en 16 åring kunde ha målat.
Luften är suverän för en 
bakisbrunch, det är svalt och 
huvudet mår bra. Känner 
man för plugg skulle det även 
gå, stora fönster ger mycket 
naturligt ljus.
Ebbas Skafferi drivs av ett les-
biskt par och tyvärr ser ingen 
av oss några ragg här, bara 
flertalet brösttavlor. Det är ett 
rent ut sagt trevligt café med 

några små nackdelar. Årets 
sämsta köp köptes här; en 
halvskorpa för 1 krona. Man 
måste dessutom handla för 
över 80 kronor för kortköp 
och det finns inget hembakat 
i disken utan bara en massa 
Delicatokakor.

Martas

Pluggfaktor 4/5
Raggfaktor 4/5
Stil- och mysfaktor 2/5

Kaffe 15 kr
Påtår 5 kr
Stans mest överhajpade 
kanelbulle 15 kr

Vägg i vägg med stadsbib-
lioteket ligger detta café. So-
len skiner in genom de stora 
fönstren och en lördagsför-

middag som denna är det 
stimmigt med en härlig mix 
av människor. Pensionärer 
samsas med barnfamiljer och 
studenter och det är inga kon-
stigheter. Det känns hemtrev-
ligt trots att det är lite småtrist 
miljö med industrilokalkänsla. 
Gubben i kassan är charmig 
och bulltanten mysig. Kanel-
bullarna sägs vara de godaste 
i stan och visst var de härligt 
nybakade, smöriga och goda 
men en smula överhajpade.
Här finns det utländska och 
svenska dagstidningar att läsa 
till kaffet. Har du musik i 
öronen fungerar det att plug-
ga också. Se bara till att få ett 
stabilt bord!

Brunius Café

Pluggfaktor 1/5
Raggfaktor 3/5 (ta med ditt 
egna!)
Stil- och mysfaktor 4/5

Espresso 20 kr
Champis 16 kr (rövarpris!)

Caféprovning med Info
Text & Bild: Caroline Rahm

Ebbas Skafferi

Redaktion gav sig ut på marknivå och undersökte en liten del av Lunds caféut-
bud. Nedan följer våra personliga uppfattningar om fiken vi besökte och vi kan 
inget annat en säga att det finns något för alla smaker!
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I en liten, liten lokal mittemot 
kebaben på hörnet på Mårten-
storget ligger detta café. Det 
är trångt men mysigt med fina 
tegelväggar. Helt perfekt fi-
kaställe under höst och vinter! 
Det passar sig inte för plugg 
på grund av väldigt små bord 
men inbjuder till snack. Histo-
rier och anekdoter bara bub-
blar fram när vi sitter där. Du 
lär inte hitta något ragg här 
men ta med dig en egen dejt 
och bjud på en varm choklad 
en regnig eftermiddag. Har du 
inga dejter på lager så kan du 
möjligtvis sitta vid fönstret 
och spana på alla som passerar 
förbi utanför.
Fikautbudet är lite dåligt men 
espresson smakar i alla fall 
starkt kaffe.

India Däck
Socialistiskt bokcafé

Pluggfaktor 4/5            
Pluggfaktor I-are 1/5
Raggfaktor 4/5            
Raggfaktor I-are 0/5
Stil- och mysfaktor 3/5        
Stil- och mysfaktor I-are 2/5

Stor kaffe 10 kr
Stor te 10 kr
2 småkakor 10 kr
(Vi tror inte att de har något 
vinstintresse…)

Det var med lite pirr i magen 
och relativt höga förväntnin-
gar som vi klev in på India 
Däck, granne med en meter 
öl-Raurachel. Två studenter 
i annorlunda kläder satt i en 
soffa och pluggade något av 
ett helt annat slag än vad vi är 
vana vid. Vi såg oss lite om, 
försökte smälta in så gott det 
gick. Kommentarerna kom 
inte lika naturligt som på alla 
de andra fiken. Men här är ett 
utdrag: Charmigt… få sitt-
platser men sköna insuttna 
fåtöljer. Trevlig nisch med 
bokcafé. För oss… hm… 
Erik känner sig hämmad (inte 
hemma)… Vi vågar inte rik-
tigt prata högt… politiken sit-
ter i väggarna.
Servicen var dock kanon! Kil-
len bakom disken kom ut med 

kaffet och därefter med mjölk 
också. Teet var dock kallt och 
stämningen blev lite dålig. 
Stort utbud av böcker med 
roliga titlar, detta är ett café 
perfekt för en dejt med vän-
sterprasslet!

McDonalds

Pluggfaktor 3/5
Raggfaktor 10/5 (om du är 
kille och gillar småtjejer!)
Stil- och mysfaktor 2/5

Paj 10 kr
Te 10 kr
Välgjord donut 12 kr
(Har McDonalds heller inget 
vinstintresse…?)

Detta klassiska hak bjöd på 
en kulinarisk äppelpaj och en 
mycket välgjord donut. Vore 
du sugen på hamburgare finns 
det med! Dessutom får du hur 
mycket ketchup du vill!

Brunius Café McDonalds
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Fredag eftermiddag. För vissa; en tid för reflektion 
och kontemplation efter veckan som gått, tid att 
smälta veckans föreläsningar och planera helgens 
nöjen i form av promenader i parken, stillsamt stu-
derande på SoL, kalas på hemmagjorda quornpajer 
och saftdrickande under de prunkande ekarna i 
Botan.

För teknologer är det en tid att besöka spritbolaget 
och inhandla ädla drycker som Kung, Arboga och 
Elefant. Den viktigaste faktorn att ha i åtanke under 
inhandlandet är dryckens APK, det vill säga dess 
förmåga att göra teknologen så aprak som möjligt 
för minsta möjliga slant. Varor med god APK sägs 
vara Smålands, Varm och Kall, Törley, Sjukommat-
våan och T-röd. Staropramen, Cristal och punchpra-
liner rekommenderas inte för billig fylla.  

Vi följer med Data-Pelle på en shoppingtur inför 
kvällens gemytligheter. Då Pelle nyss bara fyllt 19 
har han ännu inte åldern inne för en shoppingtur 
på bolaget. Personer i Pelles situation får då bege 
sig till Statoil, det näst största försäljningsstället av 
alkohol. Som datalog är Pelles val givet – han ska 
köpa lättöl! Ett sexpack Norrlands borde räcka för 
Pelle den här kvällen. Han kan dock inte hindra sig 
från att snegla bort mot en annan del av affären där 
ett gäng rödklädda teknologer står lutade över rad 
efter rad med rödfärgade flaskor. Som maskinare 
vet de att det finns många praktiska användning-

sområden för industrisprit men denna kväll letar de 
efter något att stilla sin brännande törst med.  För 
finsmakarna bland dem finns klassikern T-röd av 
märket Kemetyl, ansedd av många som den främ-
sta utav de tekniska spritsorterna. De mer äventyrs-
lystna väljer spolarvätska, en spritsort som ger ett 
mer oberäkneligt och spännande rus. Pelle ryser och 
beger sig mot kassan.

Vår käre datalogs mål för kvällen är en korridors-
fest hos en god vän. Vägen till studentbostaden är 
kantad av avsomnade ekonomer och en och annan 
filosofistudent. Då Pelle anländer halsas precis det 
sista av bålen och folk har gått in på boxvinet. Pelle 
känner sig vilsen, han känner ingen och ingen på 
festen verkar intresserad av att diskutera program-
mering med honom.  

Utifrån hörs plötsligt en manskör sjunga ”Uti Kal-
mare Stad” och älgkepsbeprydda, pilsnerpimplande 
ärketeknologer svärmar in i lokalen. F-sektionen har 
anlänt! Frackbeklädda fysiker med åttiotalsglasögon 
och rosa skjortor rusar runt, någon skrålar Peter 
Jöback-låtar och överallt påbörjas animerade diskus-
sioner om den bästa magirotationen på en Illidan-
raid. De mer sansade studenterna flyr fältet, så även 
Data-Pelle.

Väl hemma får han äntligen göra det han helst gör 
en fredagskväll; spanka n00bs på CS.

Fredagskväll med teknologer

Text: Erik Lagerberg Foto: Antonina Shypotilo
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En buss, typ 40 000 miljarder I-are och ett sjuhel-
sikes festsug. Så inleddes den redan legendariska 
resan som i år bar av mot de undersköna franska 
Alperna, kända för sin snösäkerhet, goda ost och 
vänligtsinnade lokalbefolkning. Här skulle vi i en 
vecka äntligen få ta (för de flesta av oss) våra första 
skär för året i den gnistrande, knastrande, snustorra 
och nyfallna snön utlovad av två lögnare…

Resan tog oss genom det kanske inte lika tilltalande 
Tyskland som vi till vårt stora nöje och vår kan-
ske lika stora förskräckelse passerades i svindlande 
hastigheter. Efter tjugotre timmar av öldrickande, 
sång och sedan sömn stod vi äntligen 2300 meter 
över havet, mer eller mindre redo att slänga oss ut 
i pisten.

Skidåkningen under veckan var på det stora hela helt 
klanderfri. Strålande sol sex av sju dagar kan ingen 
klaga på. Lätt snöbrist, som berodde på den globala 
uppvärmningen kan ingen göra något åt, men det 
var nog det enda som lämnade något kvar att önska. 
Jag tror dock att alla som var med på resan är eniga 
om att det banne mig var värt, för få saker går upp 
mot lunch, öl och afterski i backen under en strå-
lande sol.

Skidåkning i all ära, men veckan nere i Alperna var 
nog för de flesta en nöjesresa. Sentimentala tvåor 
hade höjt resan till skyarna och mer eller mindre 
utlovat att ”alla hånglar med alla”. När vi så, hor-
monstinna som aldrig för, begav oss ut på den första 
gemensamma utekvällen, barrundan, insåg vi snabbt 
att vi ettor inte är tvåor eller treor. Allt hopp om att 
få ragg inom klassen smulades snabbt sönder och 
kvar stod endast en möjlighet. Alkoholen var vä-
gen vi valde när kärleken svek, en saga lika gammal 
som vinet självt. Klagade då någon över hans eller 
hennes öde? Nej, inte vad jag vet. Jag är en av dem 
som är övertygad om att alkohol binder starkare 
band än kärlek och resan bevisade min tes. Det 

fanns dock ett fåtal undantag som bekräftade regeln 
(mina lyckoönskningar!). Vissa av oss festade till och 
med så hårt att de förlorade synen. Även om dessa 
skyller på förkylningsvirus och linser, så vet vi alla 
att det var den dåliga franska absinten som slog slint 
och vips blev Max en krympling. Populäraste after-
skin var tveklöst la Foulie Douche vilket på svenska 
översattes till den galna intimhygien tvättpåsen. Ett 
passande namn, för allt blev vi väl lite våta i byxan 
av ömsom svett och ömsom annat när det vackra 
fransyskan med ”daddy issues” svor och hällde sprit 
över oss. Vissa blev så pass knäsvaga att de knappt 
kunde ta sig nedför backen efteråt.

Vad kan vi då dra för lärdomar efter en sådan här 
vecka? Nummer ett: vi är inte lika dekadenta och 
lössläppta som våra föregångare. Nummer två: festa 
gör man tydligen bäst sittandes på golvet. Slutligen 
nummer tre: en vecka i Alperna leder inte till att man 
blir utvilad och motiverad inför en dugga. Att jag 
skulle avsluta såhär i moll känns däremot inte rätt, 
jag vill sjunga ut i dur och tacka Ivent som gjorde 
resan möjlig och såklart alla härliga I-are som gjorde 
veckan i Val Thorens till den absolut bästa skolvecka 
jag har haft här på LTH.  

I i Val Thorens
Text: Carl Wilhelm Bennet
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INDREDNING FÖR INNAN OCH
Med Sveriges högsta ingångslön kan utexaminerade I-are ha råd att lyxa till det lite men innan 
dess kan det vara en god idé att hålla i pengarna, om inte pappa betalar såklart. Här är lite tips 
och trix för I-aren som inte vill bo i en IKEA-katalog. 

Text: Stephanie Gardner

Ett alternativ till de exklusiva 
doftljusen från Tocca Beauty  är 
brasseljusstakar som kan köpas 
för en billig peng i de flesta sec-
ond hand butiker om man inte 
är petig med matchningen.
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Såhär i eftertentapeioder är det inte helt 
ovanligt att I-aren slappnar av lite extra och 
låtsas att den inte ser skolböckerna som ligger 
utspridda över skrivbordet. Detta underlättas 
avsevärt om man släcker alla lampor och 
avnjuter en  kopp te i skenet av stearinljus. 

För 950kr får du en kudde 
från Josef  Frank eller ett nytt 
sofföverdrag från IKEA. Annars är 
kuddfodralen ovan från H&M och 
kostar endast en 100-lapp styck. 

Svenskt Tenn, 950kr/st
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Det finns tyvärr bara en Mona 
Lisa och hon pryder väggarna 
i Louvren, men det betyder 
inte att dina väggar måste vara 
tomma. Tavlor kan oftast fås för 
en tjuga eller två på second hand 
butiker och även om motiven 
kan kasseras så kan man fynda 
en ram. Varför inte fylla den 
med egenskapad konst eller ett 
inspirerande citat? Du kan trycka 
upp dina favoritmotiv hos ett tryckeri för att få bra 
kvalité. E-husets tryckeri ligger ju nära till hands.  

Och glöm inte passpartoun för ett proffesionellt intryck! 

www.inreda.com
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Ett lätt sätt att fräscha upp en gammal byrå såväl 
som badrumsskåpen eller kökksluckorna är att 
byta knoppar och handtag. Knoppar är över lag 

billigar och mer varierade. Har man som de flesta otur 
nog att ha handtag på köksluckorna så kan det bli en 
dyr historia att ersätta dem. Plocka istället ner några 
av luckorna och visa upp ditt vackra porslin och glas!

En annan snabb och lätt renovering för kök och ba-
drum är sätta upp kakeldekor. De kommer i alla möj-
liga färger och motiv och är ett lätt sätt att sätta en 

personlig prägel på en lägenhet man måste lämna i samma risiga skick 
som man fick den. 

EFTER I-ARENS FÖRSTA LÖN
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Åtskilliga gånger per år får I-type frågan 
om hur man egentligen hittar den rätte. Var 
ska man börja? Hur ska man göra? Vad ska 
man säga?

För det första brukar man säga att valet av jakt-
mark är direkt avgörande.Du lär till exempel ha 
större chans att hitta någon på Casa än på India 
Däck. På LTH torde den bästa utgångspunkten 
vara Studiecentrum, som likt en oas utgör en 
naturlig samlingsplats för giftaslystna teknolo-
ger. När du väl valt ut platsen så gäller det att 
gillra fällor och lägga ut betet.

Hur gillras då en fälla?
Ett exempel skulle kunna vara att sätta upp en 
snara. Viktigt att tänka på är då att sätta snaran 
i huvudhöjd på det tänkta bytet. Lägg därefter 
ut betet och tänk på att välja något som per-
sonen ifråga verkligen gillar, förslagsvis en bit 
fransk ost.
Att tänka på är dock att din framtida partner 
inte alltid uppskattar att fångas i snara. Det kan 
mycket väl vara så att det är bättre att börja 
med att prata med henne/honom.

Men hur inleder man egentligen en  
konversation?
Ja, hur formar man ord? Det är förstås inte 
alltid helt självklart, men börja med att lära 
dig läsa och skriva. Grundläggande kunskaper 
i svenska satisfierar mer än ofta de krav som 
ställs på dig, men för att vara på den säkra si-
dan kan det vara en god idé att ta med dig par-
lörer för de mer populära språken. Känner du 
dig fortfarande osäker så ställ dig då helt enkelt 
framför bytet och titta denne djupt i ögonen 
och ta lite lekfullt på dig själv.

Skapa intresse, hur går det till?
Det absolut viktigaste är dock något som man 
väldigt lätt glömmer, inte minst som novis. Hur 
ofta glömmer man inte helt bort att tvätta sig? 
Hur ofta kommer man inte på sig själv med 
att ha missat att borsta tänderna de senaste 
veckorna? Hur många hushåll är egentligen 
utrustade med dusch och rinnande vatten? Här 
höjer dock redaktionen ett varningens finger, 
personlig hygien är A och O, så se till att tvätta 
dig åtminstone någon gång i veckan, gärna in-
nan du börjat lukta.
Genom tiderna har det även visat sig vara 
gångbart att ha med en present till sin framtida 
brud. Medeltidens saltade fisk, päls och tjära är 
dock sedan något år tillbaka utbytt mot svensk 
design, stål och frukt.

Om man är ful, hur får man då ligga?
Att ragga på Studiecentrum är i grund och 
botten ett spel och som i alla spel så kan och 
bör man fuska. Om du är missnöjd med ditt 
utseende kan du be en snygg kompis ragga 
istället för dig. Ett annat klassiskt knep har i 
alla tider varit att ljuga. En bra lögn är en osan-
ning om ens karaktär, välstånd, vikt och sam-
hällsklass. Syftet med det hela är att gentemot 
din partner skapa ett moraliskt överläge vilket 
i förlängningen leder till ett lyckligt äktenskap.

I-type hoppas att ovanstående text kommer 
vara till stor hjälp och vill samtidigt passa på att 
önska dig lycka till och en god jaktlycka!

Raggningstips på Studiecentrum 
Text: Carl Wilhelm Bennet & Erik Eliasson

+ =
Sluta leta, hitta kärleken i Studiecentrum
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Industriell ekonomi drar på Business trip! 
Chalmersgänget arrangerade i slutet av 
januari en resa till London. En utvald skara 
på 20 I-are från hela Sverige fick chansen 
att följa med på ett lärorikt äventyr.

På torsdagsmorgonen var äntligen alla sam-
lade. Efter en utsökt frukost på hotellet begav 
vi oss iväg till vårt första företagsbesök, Sven-
ska Handelskammaren och Ambassaden. Alla 
utom gänget från Linköping lyckades åka kom-
munalt till Ambassaden. ”Linkan-gänget” för-
sov sig och tog taxi, en metod de höll hårt på 
hela resan. 

Med förväntan i magen gick vi förbi den ena 
fantastiska ambassadörsbyggnaden efter den 
andra. Plötsligt skymtades en svensk flagga i 
fjärran. Stegen skyndades på. En liten bes-
vikelse spred sig i gänget då vi insåg att svens-
karna var representerade i en gammal skolbyg-
gnad gjord i gult tegel. ”Never jugde a book by 
it’s cover” tänkte vi och Svenska Handelskam-
maren blev ett mycket intressant stop i vårt 
späckade schema.

Paus i programmet och alla tänkte en sak: 
Shopping! Med proppfyllda kassar samlades vi 
upp vid Accentures kontor i Londons Finance 
District. Linkan-gänget anlände som vanligt i 
taxi. Vi kunde inte annat än att känna oss lite 
viktiga då vi lotsades högt upp i den blänkande 
skyskrapan. Proppmätta efter alla engelska ka-
kor som mötet bjöd på åkte vi ett par timmar 
senare ner igen. En mycket inspirerande träff  
som gav en bra inblick i Accenture och deras 
olika verksamheter. 

Torsdagskvällens pubrunda slog inte ut oss 
allt för hårt och tidigt på fredagsmorgonen 
styrde vi kosan mot Nordea Finance.  Efter 
ett par mycket informationsintensiva timmar 
med ännu mer engelska kakor och the var det 
dags för ett sista företagsbesök. Det var till 
företaget som gillar att spela, Unibet. Företaget 
levererade inte bara en brakmiddag utan dessu-
tom en casetävling som gick ut på att utveckla 
en Iphoneapplikation. Tävlingen var mycket 
lärorik och vinnarna vann finfina priser.  

Efter tävlingen bjöd Unibet på en välbehövlig 
Afterwork och vad som hände sen, det är en 
helt annan historia.  

I      LONDON
Text: Ebba Linde Foto: Magnus Nordstrand

Mingel på Nordea Finance
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VINFOS vitvinsprovning
Würtz  9,5% 
60 kronor
Kommentarer: ”Det ser ut som vatten, lätt att 
förväxla, väldigt dumt”, ”smakar damm men 
kanske lite omogna vinbär också”, ”smakar 
chips”, ”luktar skit”, ”typ äcklig källare… 
aka Ebbas rum”, ”svagt, riktigt rinner nerför 
strupen”, ”drickbart med smak av MER… 
päron-MER!”, ”ingen kommentar, för dålig 
alkoholhalt”, ”tradigt, inte så jättegott”.

ClaudeVal  13% 
59 kronor
Kommentarer: ”Action!”, ”det hände något 
i munnen”, spontanapplåder runt bordet – 
”Hurra! Hurra!”, ”tycker ej om fransmän”, 
”hade karaktär”, ”vattenmelon”, ”fniss, fniss”, 
”inte helt behagligt i munnen”, ”oralsensation, 
fniss”, ”gillar fransmän och gillar vin, gillar 
när det känns i munnen”, ”äckligare än förra”, 
”smakar gott i munnen”.

Text: Caroline Rahm
Bild Viktor Kjellin
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Lodestone 0,5% 
61 kronor
Ansvariga för vinupphällningen lät oss tro att 
det här vinet var starkare än vad det egentligen 
var, så vid kommenteringen var vi helt 
omedvetna om den obefintliga alkoholhalten.

Kommentarer: ”Luktar honung”, ”luktar 
herrparfym”, ”c-vitaminbrus”, ”smakar 
saft men luktar som när man inte gått ut 
med skaldjuren”, ”typiskt komma ikapp 
med festen-vin”, ”BRAVO-äpplejuice”, 
”pulversaft”, ”smakar inte alkohol”, ”blir 
gammalt i munnen, svårt att svälja”, ”smakar 
ju… eh… luktar ju kräkbajs!”, ”vin att dricka 
dagen efter”, ”vingrogg till barnen som dom 
tycker så mycket om”, ”barn hittar 33 stycken 
starkvin i en buske”.

Efter insikten att vinet ej var vin… ”Vi känner 
oss lurade, smutsiga, förda bakom ljuset”. 

LEVA  13% 
169 kronor (box)
Kommentarer: ”Hallandsfläder utblandat 
med vatten”, ”marmeladkulor!”, ”har inte 
tagit morfin idag”, ”SIV! Snaps i vatten, 
aldrig VIS”, ”luktar lim”, ”piggelin”, ”typiskt 
halvdåligt vitt vin”,”3:e klass vin”, ”kommer 
göra ont i huvudet imorgon – det är limmet”, 
”är det lim i?!”, ”ångestframkallande”, ”tragisk 
upplevelse”, ”drick snabbt så smakar det 
vanilj”, ”fläderbuske”, ”Sunny Beach”, ”killar, 
det är bara att suga, sug hårt, gapa stort”, 
”LEVA=full”, ”bra köra-bil-vin”, ”dagen efter 
– jag vill inte LEVA”.

Prego  13%
54 kronor
Kommentarer: ”Äckligt!”, kungasången 
sjungs!, ”luktar spya”, ”billigt vin, smakar 
därefter”, ”smakar Luger”, ”fruktigt gå ner 
vin”, ”OK”, ”kissenödig?”, ”alkoholist!”.



32

Boulder Blanc  13,5% 
Malmö Nation betalar
Kommentarer: ”Kan bli en hit”, ”Fanta Exotic 
Thrill”, ”luktar som en nyduschad kvinna, men 
smakar som en äldre”, ”romantiskt, bra alla 
hjärtans dag vin”, ”filmjölk med passionsfrukt”, 
”NIVEA hårschampo”, ”barnkalas, en stor skål 
godis!”, ”apelsinkyckling”, ”en god apelsin, en 
Jaffa, inte Eldorado”, ”bra i duschen, duscha 
i det här”, ”sängfösare, för att få ligga på alla 
hjärtans dag”, ”fin bouquet, smakar dock inte 
gott”.

Diamant  12,5%
53 kronor
Kommentarer: ”Göttigt vin”, ”frukt”, 
”luktar thairestaurangtoa”, ”sötsur sås”, 
”portvin!”, ”tung i huvudet, pung i huvet, 
obehagligt”, ”skönt efteråt”, ”passar bara till 
cigg”, ”dominant”, ”recessivt”, ”bästa vinet”, 
”sötsliskigt”, ”starkt och sött”.

Foot of Africa  13,5%
62 kronor
Kommentarer: ”Riktigt bra”, ”det bästa”, 
”smakar vanligt förfestvin”, ”chips och 
fotsvett”, ”älskar fotsvett”, ”lite för kraftig, 
måste ha något till”, ”bra vin”, ”liten etikett, 
mindervärdes komplex för sina genitaler”, 
”Johannesburg 87”, ”liten våldtäkt, men gött”, 
”spritter till”, ”åh vad gott”.

Castillo de Gredos  12%
52 kronor
Kommentarer: ”Ljusgul soluppgång”, ”oral 
våldtäkt, igen”, ”BILLIG SKIT!”, ”luktar 
billigt och smakar därefter”, ”under all kritik”,  
”helt enkelt gott!”, ”bakfyllevinet nummer ett”, 
”luktar friskt, lite skumt”, ”smakar bakfylla”, 
”etta bara för att jag vet hur jag kommer 
må imorgon”, ”äckligt!”, ”viva le Spanien”, 
”Castillo de Gredos betyder jävla bakfylla”. 
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Kourtaki  11,5%
59 kronor
Kommentarer: ”Ciggrök”, ”koskit”, ”whiskey 
och vatten”, ”går endast ner i ett visst tillstånd”, 
”luktar gödsel”.

Falconcrest 
ungefär 13 kronor/liter
Bryggt av Viktor Kjellin
Kommentarer: ”Jäst, äcklig Eldoradochoklad”, 
”fram med kräkhinken!”, ”VI VASKAR!!”, vi 
vaskar i en plastpåse, ”mäsk”, ”smakar nolla? 
Beror på definitionen av nolla”, ”vilka bröt 
nollefriden?”, ”bra vaskvin”, ”smakar så illa att 
det ej får betyg”, ”elskar hemmabryggt vin”, 
”billig fylla”, ”så länge man inte luktar på det 
så…”, ”sommar 07”, ”väntevärdesriktig”, 
”minns min glada ungdom…”, ”minus 
oändligheten”. 

California  12,5%
49 kronor
Kommentarer: ”Destillerat kattpiss”, ”gott”, 
”din mamma”, ”HATAR”, ”etta av principiella 
skäl”, ”smakar inget, typiskt vin”, ”neeeej”, 
”fick så lite…”, ”surt och vitt”, ”ingen kvalité”, 
”smakar lite beskt, ingen frukt där inte”, ”det 
hade barnet inte tyckt om”, ”oraltvåldtagen”, 
”oh nice!”, ”vilken babe!”, ”come on Aylin!”, 
”lätt att få ner när man är full”, ”jag gillar vin 

med karaktär”, ”den är trevlig”.

Amfora 13%
165 kronor (box)
Kommentarer: ”Musfrövin”, ”perfekt för 
alla hjärtans dag”, ”AAAAH FAST!”, ”sexy 
nun, bra porrfilm”, ”man blir en lurmus”, 
”uppställning,  vaskning på bordet”, ”gjorde 
inte ni kyskhetsbälten i slöjden?”, ”fint”, ”lite 
bättre än äckligt”, ”tillståndet då det slinker 
ner”, ”smakar… hm… vanligt vin”, .
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I början av februari fick redaktionen en ano-
nym fråga, som vi, i egenskap av information-
skanal,
såg som vår plikt att besvara. Frågan var av den 
natur att den, i våra djupt rotade journalistiska 
sinnen, väckte en rad nya funderingar. Varför 
ser man aldrig 4:e- och 5:e-årselever och inte 
heller någon av de 436 utbytesstudenterna på 
LTH? Vem är  hjärnan bakom de stora förän-
dringarna i skolans cafévärld? Och vad har 
egentligen hänt med Luger?
Nedan följer en redogörelse för redaktionens 
idoga detektivarbete i sökandet efter svar.

1: Resultatlöst sökande i sektionens skolkata-
logsarkiv, på jakt efter bildbevis på 4:or och 
5:or.(Maskinhusets källare)
2: Total avsaknad av exjobbare. (Ideon)
3: Två svårt förvirrade fransmän omhänder-
tagna av personal i vita rockar. (Orient Ex-
press)
4: Flera askar med färgglada tavelkritor upphit-
tade. (Ica Tuna)
5: Låsta dörrar till Kårhusets före detta café. 
(Kårhuset)
6: Nytt lägre pris på Dumlekolor (Café Studi-
ecentrum)
7: Lila brosch hittad vid nyårsdraggningen 
(SjönSjön)
8: Noga uppmätt rotationsvolym av kebab-
spett (Orient Express)

9: Halväten matlåda innehållande bratwurst 
och surkål. (Mattehuset våning 5)

Slutsats
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi 
har blivit förda bakom ljuset. Utbildningen är 
inte alls fem utan bara tre år, något vi kommit 
fram till efter månader av sökande. Att hitta en 
4:e- eller 5:e-årselev har visat sig vara omöjligt, 
och en rimlig slutsats är därför att dessa ald-
rig har funnits. Beträffande utbytesstudenterna 
tror redaktionen att om de finns så huserar de 
i A-huset. Anledningen skulle enligt redaktio-
nens nyaste tillskott, Erik Lagerberg, vara att 
A-huset inte alls är ett tillhåll för blivande arki-
tekter utan rätt och slätt en förklädd flykting-
förläggning.
En tanke som i detta skede virvlar förbi vårt 
huvud är om det månne vara där vår östtyska 
Dr. Luger befinner sig? Om inte så är fallet, 
är det enda kvarstående alternativet att hon 
låst Kårhusets café, drivit de snåla romerna i 
Studiecentrum på flykten samt öppnat ett nytt, 
och prisvärt, café i samma lokal. Detta skulle i 
sådant fall förklara den halvätna korven samt 
prissänkta Dumlen.

alla?
Text: Clara Curman & Erik Eliasson
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“Det är ahrrton över vi har börjat”

Löjligt nöjd dyker man upp på tentan 
med en termos fylld med nybryggt kaf-
fe. Då tenta <=> mys slänger man av 
sig skorna och sätter sig skönast möjligt 
i stolen. Timmarna går, kaffet förtärs, 
livet är härligt. Då händer det, en lite 
brysk rörelse slår omkull kaffemuggen. 
Tentan färgas snabb brun, rädda vad 
som räddas kan! Kaffet fortsätter över 
kanten på bordet, vem bryr sig, tentan 

ser ju ut som den badat i sjön Sjön. Då 
inser man... jäääävlar, skorna! En snabb 
titt under bordet bekräftar olyckan. Allt 
kaffe har runnit ned i skorna medan 
tentan fått HLR. då brister det, det är i 
princip omöjligt att hålla sig för skratt. 
Man kan lyckas, och så kan man lyckas. 
Och skorna, de luktar fortfarande kaffe 
med tåbira.
/från en tentasal nära dig

Från en tentasal nära dig
Text: Carl Fredrik Leiflamd

Av alla original vi träffat under vår tid på LTH var 
hon för många av oss den allra första. Djupt i våra 
hjärtan satte hon avtryck på oss och hon är redan 
saknad. Vi talar så klart om allas vår kära Annemarie 
Luger som efter lite mer än två år i Lund tillslut val-
de att flytta till Stockholm. Ett par citat från denna 
underbara människa satte sig djupare än andra.

OBS! Läs citaten med lätt tysk brytning för bästa 
effekt.

“Räkna inte fel, då blir det inte rätt.” - Annemarie till 
Gustav Säfwenberg I10 på övning.
“Ach so, dags för handpåläggning.” - Annemarie på 
föreläsning för I09.
“Det var mycket dåliga variabler, de ska jag inte använda 
igen.” - Annemarie efter att ha insett att du/dy låter 
precis likadant som dy/du med tysk brytning.
“Jag har slutat säga den k:te termen.” - Annemarie efter 
att tillslut ha insett varför I09 alltid fnissade när vari-
abeln k användes i bestämd form.
“Jag gillar gillar verkligen dig Erik.” - Annemarie till 

Erik Eliasson I10 när han på övningstillfälle fun-
drades över hur häftigt pi är.
“Vem är du? Dig känner inte jag igen!” - Annemarie till 
Viktor Kjellin I09 under föreläsning när han räckte 
upp handen för att ställa en fråga.
“Allt kan hända!” - Annemarie på föreläsning för I10 
om vad som kan hända om oändligheten divideras 
med oändligheten.
“Varför skrattar ni? Jag vill också skratta.” - Annemarie 
efter att I09 inte kunde sluta skratta på föreläsning.

Text: Niklas Ohlsson
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Ebba & Emma tipsar
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1. Rebecca & Fiona. Sveriges grymmaste Djs! 2. I love Lon-
don - Crystal Fighters. En fet partylåt! 3. Winters Bone. 4. 
Wounded Rhymes - Lykke Li. Svinbra ny skiva! 5. Igelkottens 
elegans - Muriel Barbery. Mysig läsning. 6. Love and other 
drugs. Bra film, mycket naket. 7. It’s a kind of a funny story. 
Bakismorgonfilmen! 8. Jag kommer - Veronica Maggio. Låten 
som får dig att komma!



38

Horoskop
Text: I-oraklet

Stenbocken (22 december – 19 januari)
Månen säger till dig att det kan bli en turbulent 
period. Mycket sömn och lite fest rubbar sin-
nesstämningen och det mesta kan kännas lite 
tungt. Studierna är enda ljusglimten och att 

Studiecentrum serverar kaffe är lycka för dig. Det drar dock 
ihop sig, slutet av april innebär mycket fest och lite sömn!
Tung dag: 17/3

Vattumannen (20 januari – 18 februari)
Början av mars var en tuff  period som riktigt 
sög musten ur dig. Nu står dock våren för dör-
ren och känslan av ett festsug uppenbarar sig. 
Ta tillfället i akt och njut av det studentstaden 

har att erbjuda klockan kvart över två på natten. Vattumannen 
bör akta sig för snabba kolhydrater, ty Saturnus står i zenit.
Bra dag för ragg: 17/3, 24/3, 31/3, 7/4

Fiskarna (19 februari – 20 mars)
Du står inför en förändring och du kommer 
känna stor ångest. Pluto och vårens solstrå-
lar ser dock till att paniken lättar efter hand. 
Ta hand om dig själv och känn manligheten 

komma inifrån. Sexpack får en ny innebörd om det vill sig väl.
Var öppen för förslag: 18/3

Väduren (21 mars – 20 april)
Venus går på högvarv och alla barbenta Lund-
abor gör dig supersugen. Försök hålla lustarna 
inom rimliga gränser men släpp lite på dem i 
slutet av april. Du kan komma att bli lycklig 

eller i alla fall nöjd. Spara inte på bubblet, häll det i vasken.
Kanonbra dag för ragg: 30/4  

Oxen (20 april – 20 maj)
Satsa på dig själv! Du kan behöva en hel del 
nytt i garderoben om du ska kunna hitta 
kärleken i vår. Jupiter vill väl och ser poten-
tialen i april med många nya härliga och ytliga 

bekantskaper som kan kallas kärlek för natten. Misströsta icke, 
klamydiatest finns på internet.
Perfekt dag för nederlag: 29/3

Tvillingarna (21 maj – 21 juni)
En nära vän kör med dig och du känner dig 
ofta underlägsen och värdelös. Uranus ser 
dock till att allt blir bakvänt och vinden vänder. 
Att flörta med övningsledarna kan vara gynns-

amt under denna period, men akta dig för kvinnan i svart.
Lyckofärg: Brunt

Kräftan (22 juni – 22 juli)
Släpp dina bekymmer och försök hitta tillbaka 
till den personen du förr var. Merkurius ser dig 
för den du låtsas vara och bjuder in till fest. 
Stoftmoln skymmer den blåa himlen, försök 

skingra dem med din inre och oanade kraft.
Favoritblomma: Syren

Lejonet (23 juli – 22 augusti)
Mars som började så bra mynnar ut i elände 
och misär. Kylskåpet har aldrig varit så tomt, 
sängen så kall och matten så svår. Försök be-
vara dina vänner och håll dina fiender nära. 

Vintergatans högra nebulosa ser dock till att slutet av månaden 
blir lyckosam och du börjar leva efter ditt motto igen; pengar 
är inga problem, det är något man har.
Favoritperson: Gustav Vasa

Jungfrun (23 augusti – 22 september)
Vem är jag? Det är en fråga du på senast tiden 
ställt till dig själv och andra. Karlavagnen vill 
inte svara på det men kan ge lite ledtrådar. 
Jul, Raurachels granne på på Stora Algatan, 

nejlikor, plan ekonomi. Frukta icke ditt öde, ge hän för förän-
dringens vindar.
Ny favoritfärg: Rosenrött

Vågen (23 september – 22 oktober)
Du anses vara pryd och ordentlig men inom 
dig gömmer sig ett vilddjur och det vill ut. 
Släpp dina hämningar och gör något galet på 
nästa föreläsning. Ta dig inte vatten över huvu-

det bara, Neptunus avråder badkar i det tillstånd du är i.
Var försiktig: 7/4, 8/4 och 9/4

Skorpionen (23 oktober – 21 november)
Som den bittra människa du är fortsätter du 
förpesta din omgivning och njuter av det till 
max. Du letar ständigt efter nya knep att för-
minska dina kursare. Men passa dig, en person 

är inte den du trodde vara och du kan råka ut för värme och 
närhet. Gör ditt bästa att motverka detta!
Akta dig: 18/3 och hela april

Skytten (22 november – 21 december)
Fullmånen talar klarspråk, det här är din vår. 
En mörk person kan komma att uppenbara sig 
i en dröm. Var öppen för förändringar och se 
tecken. Akta dig för mörka nätter och njut när 

solen står i zenit. Förlita dig på din föreläsare.
Favoritfilm: Eclipse
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Bortskänkes 
50 kg pyttipanna

Säljes
Födelsedagstårta, 
grädde jordgubbar 
100 ljus säljes pga 
dödsfall

17 Facebookvänner 
säljes till 
högstbjudande pga 
bristande intresse (pa-
ketpris eller en och en)

Limpa, ganska färsk. 
Säljes pga felköp

Kofot, handskar och 
säck säljes
billigt pga 
utlandsvistelse

Bytes
Finnes billig sprit
Önskas blindkäpp

Utföres
Sånglektioner, strip-
tease enklare måleriar-
beten

Sällskap sökes
Helst kvinna eller 
transvestit 
alternativt snygg man

Blinddate sökes
Vi ses på 
Mårtenstorget kl 20:00, 
jag har gula 
gummistövlar, 
nazihjälm. 
Nynnar ganska högt

Sökes
Såg någon vad som 
hände den 6/3 
kl 17:45?

Lägenhet sökes
28 årig man söker 
lägenhet, rökfri med 
god ekonomi pga 
kriminellt förflutet

Behöver du 
hämnas?
Små och stora 
repressalier 
utföres, allt från ”bajs” i 
lådan till enklare 
bilbomber.

Annonsering


