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Ryktesväg har jag fått höra att det inte finns något  
annat folk som klagar på vädret så mycket som vi 
svenskar. Därför måste jag givetvis klaga över att det 
nu under hösten, av någon anledning, alltid känns som 
att det är uppförsbacke (visserligen ett konstaterat  
faktum) och ösregn i motvind när man är på väg till 
LTH. Men mitt i det omtalade Lundahöstrusket kan 
man dock hitta ljusglimtar.

Faktum är att du just nu håller en av dem i handen! 
Under mottot love Tipp-ex and magic kan jag som  
nybliven redaktör, tillsammans med resten av vårt  
fantastiska informationsutskott, presentera tidernas 
mest kvalitativa och kvantitativa nummer av I-type! 
Det är späckat av informativ och (främst)  
underhållande läsning i form av bland annat en  
vinprovning, behind the scenes-reportage och  
extraordinära memoarer. Har du någon skön idé som 
du tycker passar att ha med i Lunds bästa  
sektionstidning så tveka inte att höra av dig!

Och till er som har suttit hemma och gått igenom  
fotokatalogen med lupp för att hitta the ragg från 
LTH:s snyggaste sektion så vill jag meddela att i början 
av december ska vårt underbara sexmästeri anordna en 
julfest..! För de som dessutom nappar på  
kontaktannonsen (s. 24) så vågar jag hinta om att den 
där desperata kassören kanske kommer att dyka upp… 

Avslutningsvis så hoppas jag att ni kommer att  
uppskatta detta nummer av I-type lika mycket som den 
där första eftertenta-ölen! Redaktionen säger som våra 
oartikulerande grannar på andra sidan Öresund; 
på gensyn!

Carl Fredrik Leifland
Redaktör
redaktor@isek.se

INNEHÅLL
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Ordförande orerar... Text: Nils Axiö  

Det är en sliten, men glad ordförande som sitter  
framför skärmen och knåpar ihop dessa rader. Sliten 
främst efter en GA-balhelg. Glad för att han är  
ordförande för den kanske bästa sektionen i Lund. 
Äh, vi tar i: den bästa studentorganisationen i Lund.  
I världen troligen. Så måste det vara.

Jag sitter och tittar igenom gamla ordförande ore-
rar från de gånga höstarnas nummer. De ser  
väldigt lika ut. Jag bestämmer mig snabbt för att följa  
”mallen”. Tiden rinner iväg, det känns som om vi har  
precis tagit oss igenom nollningen, och är mitt inne i höstrusket.  
Och snart är det jul. Och så vidare. 

Men kan det kanske vara så att det faktiskt är lite liknande 
varje år? Det verkar ju inte så konstigt egentligen, året 
är ju trots allt en cykel. Kan det vara så att det vi har  
i sektionen i år bygger på det tidigare styrelse och  
aktiva har skapat året innan? Och året dessförinnan? 
Att det ordförande Jonas Hellers styrelse arbetade med  
byggde på det Axel Granlunds styrelse arbetade med, 
som i sin tur byggde på Josefin Carlssons, Johan  
Jerntorps, Elin Dahlbergs, Oskar Hjertonsson, Frida Nor-
dlunds, till sektionens första ordförande Magnus Lövgren  
Hybinettes styrelse. Och deras arbete i sin tur  
kanske byggde (lite) på Maskinsektionens arbete när  
programmet var en del av Maskin? Det låter ju inte 
helt galet när man tänker på det. Då är det ju fak-
tiskt inte så konstigt att ordföranden år efter år  
hasplar ur sig det går bra nu, sektionen går bättre än någonsin 
och det är en sektion med så aktiva, engagerade och drivna  
medlemmar. Det kanske inte ens är en lögn. För det går 
ju bra nu, och det är ju en ynnest att få arbeta med er 
drivna, engagerade och alldeles, alldeles underbara  
I-are.

Förra veckan hade vi sektionsmöte, och ett  
händelserikt sådant. Utgången är, bland annat, att vi 
får fyra nya styrelsemedlemmar: Amanda Berninger 
(I-vent), Carl Fredrik Leifland (INFO), Filip Lindwall 
(SexI), och Fredrik Hult (NGI). De är alla kompe tenta, 
trevliga och drivna människor; klassiska I-are med  
andra ord. Det kommer att bli ett stort nöje att arbeta 
tillsammans i vår och jag önskar dem hjärtligt välkomna 
till styrelsen!

Vi blickar bakåt och ser följande:
Sektionen har för första gången någonsin tagit hem  
Regattan i otroligt hård konkurrens med andra  
sektioner. Detta ser vi bara som ett tecken på ett 
grymt engagemang och sammanhållning som årets  

nollning, med Kajsa Brange i spetsen, har skapat.  
För första gången sedan 2005 hade vi dessutom  
ett bidrag i  sångarstriden, och vilket bidrag sen!  
Kredd till Linn Hasserius med sina sångarstridare. Vår  
medverkan i caféet har gått över all förväntan och förra  
veckan serverades lagad lunch, en vana jag hoppas blir  
tradition.

Vi blickar framåt och ser följande:
Om en vecka åker styrelsen till soliga Luleå för  
I-konferens med de andra sektionerna i landet. Vi  
ämnar komma tillbaka lite visare men med förfrysnings- 
skador. Efter jul är det dags för den årliga skidresan,  
detta år till Bad Gastein. En vår med Karneval står framför  
dörren och planeringsarbetet är igång, det blir  
säkerligen ett evenemang svårt såväl att glömma som  
att komma ihåg. 

Jag avslutar med ett citat från Introduktion av  
Bo Holmström ifrån Blues klassiska hiphopplatta  
Samhällstjänst från 1999: (du hittar den på Spotify).
”Jag har nånting att jobba för, kanske tillsammans med några 
andra. Kanske är det så att själva fighten, själva försöket att göra 
nåt: det är det som är meningen -  med livet.”

För någonstans måste man fråga sig varför vi egentligen 
existerar som sektion. Jag ser att vi finns för att skapa en 
bättre tillvaro för alla sektionens medlemmar. Och på 
vägen dit har vi kul. Och uppfyller meningen med livet. 
Typ.

Nils Axiö
Ordförande

ordf@isek.se

SEKTIONEN
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..och vice fyller på
Text: Maria Emilia Margareta Wiking-Andersson Lima de Faria

Vice ska ju som bekant fylla på och när inte fet stil  
räcker till så får man skriva det två gånger. Det  
arbete som Phöset och alla Phaddrar gjort har varit 
något utöver det vanliga vilket har resulterat i att  
I-sektionen i år har fler aktiva än någonsin och framförallt 
så händer det mer på sektionen än vad det någonsin gjort  
tidigare. Alla ni som var med i Helsingborg den där  
regniga dagen då vi (nästan) vann Flying vet vad jag  
pratar om; när regnet piskade som värst var det en  
sektion som stod kvar, en sektion som hördes över 
alla andra. Vi i styrelsen kan bara lyfta på hatten och 
försäkra er alla om att vi kommer att göra vårt bästa för 
att ta tillvara på ert engagemang och er entusiasm för att 
försöka driva oss alla mot nya framgångar.

Om man ska blicka tillbaka lite längre än augusti,  
drömmer jag mig ända tillbaka till lågstadiet, på den 
tiden när man var ute och lekte på rasterna, hade  
gympa på skoltid, åt mellanmål på fritids och hade läxor 
som man faktiskt förstod. Ett skönt liv man så gärna 
skulle ha de där dagarna när man känner att helgen inte  
kommer infinna sig om man inte bestämmer sig 
för att den ska göra det, eller deadlinen för I-type  
flaxat iväg sen länge utan att man ens hann börja känna 
av stressen… Det är då det är så skönt att vara vice  
ordförande för I-sektionen och kunna titta ut över allt ni  
åstadkommer och bara njuta av att vara I-are.

Liksom Nils ser jag mycket fram emot vintern och inte 
minst våren; inte bara för att få se vilka snyggingar som 
döljer sig bakom nästa blad i Chippendaleskalendern 
hemma i köket, utan också för att jag vet att det kommer 
att hända en massa spännande saker på I-sektionen. 

Ska man satsa så ska det satsas stort, och det är precis 
så vi tänker. Jag vet att jag i nästa nummer kommer att  
kunna fylla min spalt med oreringar om hur många vagnar  
I-sektionen fick till karnevalen, hur många som besökte 
quizpuben med SexI, hur många nya events NGI an-
ordnat, hur många som bröt benet under skidresan, att 
Lund vann Times igen, hur många träffar infos nya film 
har på YouTube och om hur I-sektionen fick 100 % 
svarsfrekvens på CEQ. För att inte riskera fler missade 
deadlines ligger den här artikeln redan och väntar på att 
skickas in när det bli dags, nu är det bara resultaten som 
ska in. Vad gör vi? Nu kör vi!!

Maria Emilia Margareta  
Wiking-Andersson Lima de Faria
Vice ordförande
vordf@isek.se

SEKTIONEN

Visste du att?

Industriell Ekonomi i Lund är den utbildning 
i Sverige som ger näst högst ingångslön efter 

avslutad examen 

(www.hogskolekvalitet.se)
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Info – Kreativitetens högborg Text: Emanuelle Alm
SEKTIONEN

Informationsutskottet är de som möjliggör att du håller denna tidning i din hand. Redaktionen har jobbat tätt med 
design-gruppen för att ha fått ytterligare ett I-type-nummer i tryck.

Under hösten har foto-ansvarig i utskottet, utöver att dokumentera sektionsrelaterade aktiviteter, involverat  
sektionen i en fototävling. Webbgruppen planerar en extreme home(page) makeover av hemsidan, och jobbar för 
fullt med att få den gamla bilduppladdaren på hemsidan att fungera väl igen – håll därför utkik efter en uppsjö av 
bilder på hemsidan inom kort! Vår nya filmgrupp spånar på idéer om reklamfilmer för I-sektionen och är även i 
färd att föreviga sektionens stolta korpenlag Ice Bears matcher. 

I övrigt sammanställer utskottet sektionens foto- 
katalog och ser till att sektionens informationskanaler  
upprätthålls.

Det finns med andra ord mycket att göra inom Info 
och jag, Emanuelle Alm, vill tacka för min tid här. Jag 
lämnar nu över fanan till Carl Fredrik Leifland, som 
utan tvekan kommer att göra ett strålande jobb som ny 
ordförande!

Känner du att du har ett intresse av ovanstående  
nämnda områden eller har nya idéer inom information/
media-området är du välkommen att söka till utskottet 
vid nyrekryteringen efter jul!

Restaurang NGI Text: Hannes Teder

Varför finns NGI egentligen? Ja, det är en fråga många 
har ställt sig genom åren. Vi ska försöka att svara på det 
genom att ni ska tänka er att ni går på restaurang där 
företag och arbeten står på menyn. Hungriga kommer 
ni in på restaurangen men eftersom man är student och 
tidigare endast har ätit nudlar vet man inte riktigt vad 
man är sugen på. Med er har ni lysande råvaror som 
kunskap och härliga personligheter. Vi i NGI försöker 
se till att företagen förstår vilka mumsiga rätter de kan 
göra med era medhavda råvaror och att de förhoppn-
ingsvis presenterar en meny och kanske någon provs-
makning. Genom att ha få sett på menyn och ha provs-
makat några företag hoppas vi att ni ska känna er redo 
att beställa när ni är hungriga och nyexaminerade. Eft-
ersom alla kockar vill laga så god mat som möjligt hop-
pas vi att de ser att era råvaror är de bästa och att de 
hamnar först i kastrullen. Vilket innebär att ni själva ser 
till att er rätt serveras snabbast och mest vällagad. 

Vi som jobbar på restaurang NGI har jättetrevligt 
tillsammans och hoppas att ni alla är nöjda med res-
taurangbesöken.  Håll utkik efter inbjudningar till olika 
events som vi på restaurangen erbjuder och tveka inte 
att höra av er om ni känner att det är något som kan 
förbättras. Kom ihåg att gästerna alltid har rätt.
 
Kram från alla på restaurang NGI.

Meny

“Carl Fredrik Leifland” - Med 
en kryddig envishet!

“Ebba Linde” - Ett flamberat 
engagemang!

“Martin Olofsson” - Schtekt 
ledarroll!
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Hej alla I-are!
I ert kära studieråd ligger vi inte på latsidan utan försöker alltid att hitta ny vägar 
och möjligheter att förbättra vår utbildning och situation. Bland annat har vi varit 
med och sett till att ett tveksamt förslag om nya kriterier till utlandsstudier inte trätt 
i kraft, varit med och sett över de nya inriktningarna i åk 4 och 5, gjort reklam för 
I-programmet hos Skånes gymnasieelever, samt lyckats tillsätta en ny  
forskar-/lärartjänst på en av våra viktigaste institutioner. Samtidigt har vi självklart 
kontinuerligt fortsatt att tillsammans med er utvärdera våra kurser. 

Förändringar i sättet vi utvärderar kurser.
För att effektivisera och förbättra vårt kursutvärderingsarbete har vi valt att göra 
följande förändringar:
• Vid kursstart informeras kursansvarig om vem vi är och hur vi jobbar, samt  
 syftet med det vi gör.
• Läsperiodsutvärderingen i vecka tre är till för er som ett kortsiktigt verktyg  
 som eftersträvar att förändra saker som kan påverkas under kursen gång.
• CEQ-utvärderingarna efter avslutad kurs utvärderar kursen som helhet.
• Vi följer upp läsperiods- och CEQ-utvärderingarna med möten med 
föreläsarna och kommer efteråt ut med en sammanfattning av vad som framkommit 
för er studenter att läsa. Håll utkik på hemsidan och anslagstavlan!
Målet är att ständigt förbättra vår gemensamma utbildning, då vi starkt tror på att en 
bättre utbildning nästa år gynnar oss som redan avklarat det momentet, exempelvis 
genom bättre rykte för programmet!

Informationssatsning på hemsidan
Under hösten hoppas vi på att kunna presentera en tjänst på hemsidan där vi stu-
denter på ett enklare sätt kan komma åt gamla utvärderingar och kurser för att få 
inspiration och information från studenter som läst kursen eller valt en viss  
inriktning tidigare!

Gör din plikt som I-are och förbättra din utbildning! Fyll i din CEQ nu!

Lycka till med plugget och tveka inte att kontakta oss vad än det kan handla om!

Studierådet Informerar Text: Jonas Lidén
SEKTIONEN

 
 

- I din utbildnings tjänst -

Vi på I har under det gångna året förbättrat 
oss avsevärt, vilket bara kan ses som positivt 
då det gynnar alla I-studenter på lång sikt! 
Fortsätt hjälp oss genom att svara på din CEQ!

Två svarande i vardera årskurs 1,2 och 3 
vinner ett presentkort om 250kr att fritt  
handla för på KFS.
Vinnarna lottas fram och presenternas så fort 
utvärderingen är avslutad!

Svara på CEQ och vinn 250 kronor!
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InUtI: Möte med hela Europa Text:  Caroline Bennet & Sixten Björkén
SEKTIONEN

Den 27 oktober åkte vi till Zürich på ett så kallat 
Council Meeting (CM), för att träffa och lära känna 
andra I-are från Europa. Arrangemanget anordnades 
av organisationen ESTIEM (European Students of   
Industrial Engineering and Management) med  
huvudsyftet att besluta om vad som skulle hända i  
organisationen under år 2010.  På mötet  
representerade vi I-programmet på LTH som i  
ESTIEM-sammanhang kallas Local Group Lund.  
Samtliga universitet som är med i ESTIEM har en egen  
Local Group och förutom Lund så var 55 andra  
universitet representerade.

När vi anlände blev vi varmt välkomnade av  
Local Group Zürich. De hade ordnat boende, mat samt 
tillgång till hela ETH:s (Zürichs Tekniska Högskola) 
lokaler. Zürichteamet hade även planerat aktiviteter 
varje kväll, med allt från neonfester till galamiddagar. 
I stort sett alla Local Groups var representerade vilket 
ledde till att vi fick chansen att lära känna, och knyta 
kontakter, med engagerade I-are från hela Europa. Vi 
träffade t ex Felix, från Local Group Darmstadt, som 
anordnar en skidresa för I-are från hela Europa. Sen 
har vi representanterna från Izmir School of  Economics 
i Turkiet som också planerat en aktivitetsvecka i vår 
där deras tanke är att bjuda in ESTIEM:are till Izmir.  
Detta för att ge oss möjligheten att få en inblick i deras  
I-utbildning, med exempelvis gästföreläsningar, samt 
att lära känna den turkiska kulturen. En av många  
spännande aktiviteter de planerat in var vindsurfing. 

ESTIEM består som tidigare nämnt av I-are från  
flertalet europeiska länder. Totalt har organisationen 
ett medlemsantal på ca 45 000 personer. Organisa-
tionen är helt fristående från de olika universiteten och  
finansieras uteslutande av stora europeiska företag och  
EU-bidrag.

Under 2009 anordnades fler än 70 events av olika Local 
Groups; allt från seriösa caselösningstävlingar (TIMES) 
till rena aktivitetsveckor (Activity Weeks). Det är  
otroligt roligt och givande att delta i dessa events. Vi 
i Inuti anordnar en Activity Week i Lund i början av 
februari då I-are från hela Europa bjuds in. Detta 
är ett perfekt tillfälle att känna på ESTIEM-andan!  
Information om detta, och vad för andra events som 
finns att söka, läggs upp på ESTIEM:s centrala hemsida  
www.estiem.org under Events, samt på sektionens hemsida  
under Inuti . Är det något annat du undrar är det bara 
att komma fram till någon av oss i Inuti så hjälper vi dig 
mer än gärna!

Varför vill man då åka på events med ESTIEM? 
CM i Zürich var det första ESTIEM-eventet för oss 
båda. Vi hade fantastiskt roligt och knöt många nya  
kontakter med I-are runt om i Europa. Det var en härlig  
blandning av fest och snack om framtiden för oss I-are. 
Du som läser på Industriell Ekonomi har chansen att åka 
på events i många av Europas större universitetsstäder, 
från St. Petersburg till Cambridge.

För att citera ESTIEM:s slogan:
See you in Europe! 

Med ESTEM är det alltid fest
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INKA 2010 Text: Katarina Pajalic  och Erik Björkegren 

Planeringen av vårens INKA är i full fart. Projektgrup-
pen är tillsatt och består av fem personer: Erik Ahlmann 
I-08, Emma Hansson I-09, Linn Hasserius I-08, Martin 
Jacobsson I-09 samt Tobias Olsson I-09. Några företag 
är redan klara och många fler är på gång. Det som står 
först på tur just nu är att skapa en broschyr till årets 
ARKAD för att marknadsföra INKA för I- intressanta 
företag. Efter det väntar företagsrekrytering och hårt ar-
bete för att göra INKA 2010 till det bästa någonsin.  Vi 
kommer att synas på I-kvällar och andra tillställningar 
för att besvara på frågor och vara väldigt öppna för nya 
idéer från er. 

Bästa Hälsningar
Projektledarna för INKA

Inka@isek.se
Katarina Pajalic  och Erik Björkegren

SEKTIONEN

Mentorsprogrammet HT 2010 Text: Mentorsgruppen

Efter flera års mycket lyckade mentorsprogram är 
förberedelserna i full gång för läsåret 2010/2011. Vi 
kommer då att ge studenter från I-08, och uppåt, chan-
sen att få en engagerad mentor från något I-relaterat 
jobb i näringslivet, med syftet att kunna utbyta erfar-
enheter och hämta tips och vägledning inför de sista 
åren av utbildningen och det första jobbet. Tidigare 
år har mentorer från bland annat E.ON, IKEA, Sony 
Ericsson, Danske Bank, Ernst & Young AS och Alfa 
Laval deltagit. Mentorsgruppen anordnar även några 
träffar - i form av t ex middagar, gästföreläsningar och 
gruppdiskussioner - varje termin för alla mentorer och 
adepter. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara 
med i programmet till nästa läsår, mer information och 
ansökan kommer tidigt under vårterminen! 

Med vänliga hälsningar
Mentorsgruppen
mentor@isek.se
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Rätt&Felkarnevel 2010 Text: Martin Lindqvist 
SEKTIONEN

Bortom höstvindarna och vinterrusket väntar något 
av studentlivets formel 1 på oss i vår. Fyra år har gått  
sedan sist och det är åter dags för Lunds studenter 
att visa Rio vem som regerar på karnevalsfronten.  
Arbetet med att skapa I-sektionens bidrag till vårens stora  
händelse Lundakarnevalen den 21-23 maj 2010 
har rivstartat med en informationskväll och en  
idéspånar-kväll. 

Temat för 2010-års karneval är ”Rätt&Felkarnevel”.  
Att få vara en av de studenter som är engagerade i  
Lundakarnevalen är inte en självklarhet, utan en plats 
man vinner. Tematävlingarna man kan delta i sträcker 
sig från allt mellan affisch, prylar och dans till tältnöje 
och tågvagn. För fyra år sedan hade sektionen med såväl 
en vagn i Karnevalståget som ett tältnöje i Lundagård. 
Vi ska givetvis inte vara sämre i år! 

Vill du veta mer om vad Lundakarnevalen och de olika 
tematävlingarna innebär så tveka inte att höra av dig. 
Lundakarnevalen är ett fantastiskt evenemang som har 
något för alla, det går bara inte att missa chansen att  
uppleva karnevalsyran inifrån!
 
Håll ögon och öron öppna för nästa Karnevalskväll, för 
att inte missa något så se till att skicka ett mail till mig på 
karneval@isek.se för att stå med på vår maillista.

2010 års karneval kommer att bli fantastisk

En saga i backspegeln Text:  Phøset 09

Vi i Phøset vill uttrycka vår största tacksamhet till alla 
som var med och gjorde nollningen 2009 möjlig och 
till en enda underbar saga. Nollor, även om ni nu 
teoretiskt sett är ettor, kommer ni alltid att vara de 
där fantastiskt entusiastiska nollorna i våra hjärtan.  
Phaddrar, med er kände man sig alltid säker på att det 
bara inte kunde gå fel. Ni gjorde allting rätt (kanske med  
undantag för nollefriden...) - alla sagor innefattar väl en dos  
(förbjuden) kärlek? Utan er hade det inte gått!

Vår tid som phös har nu nått sitt slut och det är dags 
att tacka för oss och lämna över till nästa generations 
phös. Vi är övertygade om att det kommer bli en minst 
lika bra nollning nästa år. Tveka inte att söka till både  
phadder och phös om ni tyckte att nollningskarusellen 
var så rolig att ni vill åka ett varv till.

Phöset var överlyckliga över bildörren
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Bilder från aktivasittningen Foto: Viktor Kjellin
SEKTIONEN
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Nya hjältar

I-vent - Ordförande: Amanda Berninger
Hej I-are! 
Sedan jag kom till Lund för tre år sedan har jag hunnit med snart två och ett 
halvt år på Industriell ekonomi, en tredjedels Pol Kand och 15hp mandarin (dock 
inte frukten). Jag har ett gediget sportintresse och gillar utmaningar! Några av 
mina stora passioner är skidåkning och löpning. Jag har hoppat världens högsta 
bungyjump i Sydafrika, överlevt Lidingöloppet, surfat på tre kontinenter och 
mitt favoritdjur är krokodil. Mitt namn är Amanda Berninger och det är med iver 
och entusiasm som jag tar över ordförandeskapet för aktivitetsutskottet I-vent 
from våren 2010.

INFO - Ordförande: Carl Fredrik Leifland
Yes, hunken på bilden är jag, Carl Fredrik Leifland, blivande ordförande för  
informationsutskottet! 

Jag är ett 21-årigt skånskt lammkött som har varit stolt I-are i lite drygt ett år.  
Innan jag hamnade i Sveriges bästa studentstad så pluggade jag på universitet i den  
amerikanska södern. Jag har med andra ord druckit blaskig lightöl ur röda  
plastmuggar, käkat friterat grisskinn och kört överdimensionerade bilar i tät  
stadstrafik. Med dessa, mer eller mindre relevanta - och helt klart livsförändrande 
- erfarenheter så ser jag fram emot nästa års äventyr som INFO-ordförande 
med, om möjligt, än större entusiasm än jag ser fram emot ett nytt avsnitt av  
Hollywoodfruarna!

Er tillträdande Informationsutskottsordförande
Carl Fredrik Leifland

NGI - Ordförande: Fredrik Hult
Fredrik Hult heter jag och är ny ordförande i NGI. Efter 22 år har jag samlat på 
mig erfarenheter inom marknadsföring och försäljning. 
Jag har tillbringat stora delar av min uppväxt i en Stockholmsförort men tyckte 
att vintrarna var så kalla, så beslutade mig att byta dem mot lodrätt regn och  
stormvindar. Det bästa med att vara sektionsaktiv är att man kan påverka.  
Mitt mål som ordförande i NGI är att fortsätta stärka Industriell ekonomis  
varumärke hos företagen och samtidigt addera nytta för er studenter.  
Jag hoppas att ni kommer gilla NGIs arrangemang i vår och jag ser ljust på  
framtiden.
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SEKTIONEN

Sexmästare: Filip Lindwall
Hej hej! Filip heter jag och är nyvald sexmästare på I-sektionen. 23 år fyllda och 
kommer ursprungligen från den fina staden Lund. 3 år av lumpen, jobb, resor 
och skidåkning tog det mig att ta beslutet att vända hem till Lund för att bli  
civilingenjör á la Industriell ekonomi. Något jag inte har ångrat sedan dess.  
Förra hösten blev jag invald i det som nu kallas sexI och det har varit fantastiskt 
kul. Nu är det min tur att styra skeppet ett år framöver och tillsammans med de  
sexigaste av alla sexmedlemmar kommer vi se till att alla ni I-are blir serverade med  
oförglömliga fester. (Det ni inte minns, det minns jag ;) I vår har vi ett  
mycket stort och viktigt uppdrag att, tillsammans med Karnevalsgruppen, visa  
lundaborna hur vinröd en Lundakarneval faktiskt kan bli! Slutligen vill jag tacka för  
förtroendet och lovar att göra mitt bästa för att alla ska trivas så bra som möjligt. 
Vi ses i baren!

Er blivande Sexmästare
Filip Lindwall

Överphøs: Martin Olofsson
Tvåhundraåttiotvå. 
Så många dagar är det kvar tills jag i ännu okänd mundering står 
inför 2010 års nollor och skriker: “När phøset hälsar, så svarar  
nollan!”. Det kommer att bli en hektisk, galen och framförallt rolig 
tid fram tills dess, både för phös och phadder!

Mig hittade man i det vackra Blekinge och efter en kortare tid i  
Hufvudstaden så blev jag återigen söderlänning när jag flyttade 
ner till den underbara staden Lund, där solen alltid skiner, vinet 
flödar och livet är en fest! Jag ska nu ta över denna post efter 
det rödhåriga yrväder som innehade titeln före mig. Nollningen 
2009 la onekligen ribban högt, men jag är övertygad om att vi  
tillsammans kommer att göra nollningen 2010 minst lika bra!

För att några nya ska ta vid, så måste några gamla lämna. De nu sittande utskottsordförandena Patric 
Wiktorsson (sexI), Emanuelle Alm (INFO), Lucas Uhlén (I-vent) och Robin Mellstrand (NGI), som 
kliver av vid årsskiftet har gjort ett fantastiskt jobb för respektive utskott så väl som för hela sektionen. 
Nollningen 2009 hade inte blivit så sagolik som den blev utan Överphøs Kajsa Brange vid rodret.  
Tack för ert brinnande engagemang och inspirerande drivkraft att göra LTH:s bästa sektion än bättre!

I-sektionen genom Carl Fredrik Leifland
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Två är större än ett Text: Caroline Reber

Det något banala påståendet sammanfattar Gustav Olssons  
filosofi på ett bra sätt. Om det är någon som borde veta så är 
det han, datateknikern från LTH som är heltidsanställd samt 
driver fyra företag vid sidan om. Supermänniska eller ej, I-type 
bestämde sig för att göra en intervju.   

Gustav tar emot mig på kontoret för Canvas Photos, ett 
av de företag han startat. Jag förhör mig om LTH-vanor 
och han har mycket riktigt en rosa ouverall därhemma. 
Som student var han aktiv i lite allt möjligt, från café-
mästare till phös.
Han har sedan 18 års ålder drivit olika projekt men det 
var först när han fick kontakt med Venture Lab som 
det verkligen lossnade. Venture Lab ger rådgivning till 
unga entreprenörer och erbjuder ett tjugotal studenter 
med lovande idéer varsitt kontor under ett år. Från att 
ha använt sin garderob som arbetsyta blev bytet till ett 
eget kontor en stor förändring. Det viktigaste, menar 
Gustav, var dock det kontaktnät han skapade där. ”Det 
är så otroligt viktigt. Om jag blev arbetslös imorgon hade jag haft 
ett nytt jobb inom en vecka tack vare mina kontakter.”

Året på Venture Lab gick snabbt och idag är Canvas 
Photos inhyrda i en egen lokal, inte långt från LTH. 
Företaget, som framkallar bilder på canvastavlor, rul-
lar på och har numera fyra anställda. Utöver Canvas 
Photos har Gustav även ett eget kaffemärke samt är i 
uppstartningsfasen med ytterligare två företag, vars af-
färsidéer än så är länge hemliga. Inte att förglömma är 
att han även arbetar 40 timmar i veckan som Product 
Manager på Anoto, ett teknikföretag som bland annat 
tillverkar digitala pennor.
På frågan om vardagen inte ter sig stressig ibland sva-
rar han att visst kan så vara fallet, men eftersom man 
som egenföretagare är fri att spendera tiden som man 
vill går det bra. Dessutom gör han inget han inte ty-
cker är kul. Han poängterar att man genom att starta 
ett företag skaffar sig värdefulla kontakter som ger nya 
möjligheter. Att starta ett andra företag känns då inte 
lika långt borta.
Gustav rekommenderar att starta eget under studietiden, 
eftersom man inte är så uppbunden av fasta tider föru-
tom föreläsningar. Dessutom har man CSN som enligt 
honom är en ”schysst riskkapitalist”.

Jag undrar om inte Gustav har varit med om någon 
motgång och efter en lång tystnad svarar han: ”Nja… 
inte när det gäller mina företag i alla fall. Jag har startat 
företag inom områden jag inte har någon kunskap om. 
Jag tror på att hitta något du kan tjäna pengar på - sen 
löser sig resten på vägen”.

Har han då några tips till LTH:are som går i entre-
prenörstankar? 
”Om du vill starta eget - bara gör det! Mycket är att våga. Det 
är klart att man ska kolla upp konkurrensen samt om det man 
tänker göra är tillåtet, men sen är det bara att köra.”

Med en sådan karriär nu, vad är planerna för framtiden? 
Med ett litet leende avslöjar Gustav att han lovade sin 
mamma att han skulle vara miljonär vid 25 års ålder. 
Han tillägger att han dock inte besitter sådana summor 
än, men att han har som mål att vid 35 års ålder inte 
behöva jobba. ”Jag vill ha ett företag som rullar på. Jag kom-
mer nog aldrig sluta jobba ändå men det ska vara av eget val. Jag 
vill göra skillnad, kan jag påverka en eller kanske flera så är 
jag nöjd. Jag vill aldrig ångra någonting som jag velat göra men 
aldrig gjorde.”

Sist, men inte minst, har I-type en viktig fråga, har 
Gustav badat i sjøn-Sjøn?
Som äkta LTH:are är svaret självklart ja, även om han 
inte tyckte att det var alltför mysigt.

NÖJE

”Det finns många människor 
med idéer. Men Gustav är 
en sån person som genomför 
dem” 

Erik Ahlmann, Canvas Photos
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(V)INFOs vinprovning
Inför den traditionella kiffocken hade det beslutats att en vinprovning skulle ske och sedan presenteras i 
I-type. Maxpriset på vinet var studentvänliga 59 kr; för undantagen, se ”minnesvärt”. Under provningen 
serverades utsökt spagetti bolognese och en hederlig marängsviss.

Tilläggas bör att samtliga deltagare saknade avancerade sommelierkunskaper. Magnus gjorde dock ett gott försök till att te 
sig professionell då han, pga en pågående vit månad, endast smakade på vinet och inte förtärde det som resten av sällskapet. 
Därav skälet till att Magnus betyg fördes vid sidan av. Vi ber även läsaren observera att i slutet av kvällen slet ett glas sig 
och färgade anteckningarna vackert vinröda, vilket stundtals gjorde dem tämligen svårtolkade. Vem glaset tillhörde förtäljer 
dock inte historien, eller hur fröken ordförande? Vidare bör det beaktas att somligas (samtligas?) smaklökar domnade av  
exponentiellt med tiden. 
Med det vill vi bara säga: ”INFO – VINFO – SKÅL!”

Första flaskan 
korkas

Kommentarer: ”Mustigt och mystiskt”, ”ibland känner man när 
ett vin är lite dyrare”, ”ej billigt”, ”kryddigt och växtligt”, ”mums!”

Minnesvärt: Detta ”dyra” vin avnjöts endast av utskottets gam-
la rävar under tillagningen av middagen innan de oinvigda kommit.  
Eftersom testkommittén ej var fullständig under provningen av flas-
kan kan givetvis inget rättvist betyg sättas.

- Alkoholhalt 14,5 %vol
- Pris 87 kr
- APK 1,25

Basilisk (Australien) 
Druvor: Shiraz och Mourvèdre

Nyrekryterade 
Info-iter
anländer

Kommentarer: ”Lättdrucket”, ”det smakar rätt mycket bär men 
försvinner ganska snabbt – PANG på rödbetan liksom!” ”det är ju 
ingen spykänsla på det i alla fall”

Minnesvärt: Emma nöjd efter första klunken: ”Aaaa, helt ok!”

- Alkoholhalt 13,5 %vol
- Pris 59 kr
- APK 1,78

BETYG

Magnus betyg

4
4APK, Alkohol Per Krona, 

är antalet milliliter ren 
alkohol du får per spen-
derad krona. 

www.apk.se

Kommentarer: ”Ganska torrt faktiskt”, ”kryddigt”, ”luktar jord”, 
”torr eftersmak”, ”jättegott!”, ”inget förfestvin”, ”jag skulle inte vilja 
starta en fylla med detta vin”

Minnesvärt: ”Efter några klunkar blir det goare, tänk vad en hel 
box kan göra!” Vidare så kostade detta vin under 60 kr vid testtillfället 
men sedan dess har bolaget höjt priset.

- Alkoholhalt 14,0 %vol
- Pris 60 kr
- APK 1,75

Mauro (Italien)
Druva: Primitivo

Magnus betyg

3

Oude Kap (Sydafrika)
Druva: Cabernet Sauvignon

BETYG

3,1
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BETYG

2,54

Kommentarer: ”Stum, smakar ingenting”, ”lättdrucket!!”,  
”intetsägande”, ”det är som en dålig film”, ”där har vi det! Det  
smakar som att ta kontakt med en ful person på krogen!”, ”bra förfest-
vin!”, ”låg spritfaktor (smakmässigt)”, ”det finns maränger kvar”, ”det 
är som att dricka vatten”, ”det är som en disktrasa”, ”TOGAVIN!”, 
”Mest fylla för pengarna!”
Minnesvärt: Billigaste vinet i testet visade sig faktiskt vara 
drickbart.

Text: Carl Fredrik Leifland och Caroline Reber
NÖJE

Testet gick till enligt följande: 
 
• Samtliga deltagare fick ett 
smakprov, vissa ett större och vissa 
ett mindre, och fick därefter be-
tygsätta smak/lukt/karaktär på en 
skala 1-5 där 5 motsvarade ungefär 
det bästa vin de druckit. 

• Under avsmakningen gavs 
även en del individuella kommen-
tarer för att kunna ge en känsla 
av vad utskottet tyckte om vinet i 
fråga.

• I lundensisk anda tömdes 
sedan glasen i strupen efter att 
sällskapet sjungit en välkompon-
erad infosång om det ljuvliga rödvi-
net.

Kommentarer: ”Luktar skumt”, ”väldigt surt”, ”det smakar platt 
men surt”, ”det känns som att slicka på en barkbit”, ”inget festvin, 
är det bra till annat än att spy?”, ”ett bakfyllevin”, ”bakfyllevin nr1!”, 
”man blir nog jättebakfull av att dricka en flaska av det här”

Minnesvärt: ”Det var inte gott att halsa.”

- Alkoholhalt 13,0 %vol
- Pris 59 kr
- APK 1,65

Lamura Prima
Druva: Nero d’Avola och Syrah

Magnus betyg

2

Kommentarer: ”Väldigt sött”, ”jag tänkte inte gifta mig på ett långt 
tag!”, ”det är jättegott det där som ser ut som en vinägerflaska”, ”det är 
vinäger”, ”smakar vitt”, ”lite choklad”, ”lång eftersmak”, ”jag fick lite 
såhär, magkramp”, ”betyget sjunker ju mer man dricker”

Minnesvärt: ”När man har det i munnen så är det gott”, det är en 
älg på etiketten, samt att Ebba fick pluspoäng för konstaterandet att La 
chasse betyder jakten.

- Alkoholhalt 13,5 %vol
- Pris 56 kr
- APK 1,81

La Chasse (Sydafrika)

Magnus betyg

3

VINFO-sång
Melodi: Tio små indianer

En och två o tre flaskor rödvin
Fyra, fem o sex flaskor rödvin
Sju o åtta, nio flaskor rödvin
Tio små flaskor rödvin!

Alla hade de korkar på huvet
Alla ville de fukta vår strupe
Alla var de stora o starka 

O de ska göra oss fulla
O de ska göra oss glada
Utskottet heter INFO!

INFO VINFO SKÅL!

“Det smakar som att ta 
kontakt med en ful 
person på krogen!”

“Om ni har för mycket i 
munnen – tänk innan ni 

sväljer!”

BETYG

1,83

BETYG

2,77

Kommentarer: ”SURT!”, ”passar inte till efterrätten! Däremot 
det vi fick på gasquen, det ni!”, ”jag blev av med mitt vin!”, ”vatten är 
ju att föredra”, ”absolut inte nyttigt”, ”jobbigt att ha i munnen”

Minnesvärt: Den enda flaska vi inte valde själva, utan fick  
rekommenderad av damen på bolaget, visade sig vara det minst  
uppskattade vinet.

- Alkoholhalt 13,0 %vol
- Pris 57 kr
- APK 1,71

Montepulciano d’Abruzzo (Italien)
Druva: Montepulciano

Magnus betyg

2BETYG

1,42

- Alkoholhalt 13,0 %vol
- Pris 48 kr
- APK 2,03

Jean de Beauvais (Frankrike)
Druva: Merlot

Magnus betyg

3
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(V)INFOs vinprovning

Kommentarer: ”Snygg flaska som inte droppar”, ”smakar bra 
men sen går det utför”, ”plus för den fina flaskan”, ”syrlig eftersmak”, 
”som att svälja bräckt vatten”, ”skarpt”, ”ska man dricka hela nu?”, 
”inte ens någon spykänsla efter man svalt!”

Minnesvärt: Erik presenterar sig för utskottet och Emma agerar 
flaskhals då hon inte kan hålla samma tempo som resten av info.

- Alkoholhalt 13,0 %vol
- Pris 56 kr
- APK 1,74

Cicero (Italien)
Druvor: Montepulciano, Sangiovese, Cabernet Sauvignon

Kommentarer: ”stark, frän doft”, ”utedass”, ”känns upp i öronen 
på något konstigt sätt”, ”jättegott”, ”det har du sagt om de senaste 
fyra vinerna…”, ”jag kan dricka detta i 100 år”, ”ta inte för mycket i  
munnen”, ”låg spyfaktor”, ”passar bättre till mat”, ”om ni har för  
mycket i munnen – tänk innan ni sväljer!”, ”namnet känns lite  
rasistiskt, lite jobbigt”, ”hörnan instämmer”

Minnesvärt: Hörnan hade uppnått högst berusningsgrad i  
sällskapet och delade gladeligen ut väldigt höga betyg vilket kan ha gett 
ett missvisande snittbetyg.4

- Alkoholhalt 13,5 %vol
- Pris 59 kr
- APK 1,72

BETYG
Magnus betyg

2,71

Kommentarer: ”Smakar sjön Sjön, en solklar femma”, ”Aldrig 
igen”

Minnesvärt: : Då sällskapet ville bege sig till Casa så svepte samt-
liga deltagare sitt vin, följdaktningen så kan vi inte ge vinet något  
betyg. Hörnan fick bara varsin slatt men utbrast efter glaset tömts: ”Vi 
är glada att vi fick så lite!”

- Alkoholhalt 13,0 %vol
- Pris 59 kr
- APK 1,72

Chill Out (USA)
Druva: Shiraz

Magnus betyg

-

Gato Negro (Chile)
Druva: Cabernet Sauvignon

BETYG

-

Text: Carl Fredrik Leifland och Caroline Reber
NÖJE

UTGÅNG

Magnus betyg

3BETYG

2,71

3

”Smakar sjøn Sjøn, en 
solklar femma”

”Inte ens någon spykänsla 
efter man svalt!”

Billigast:

Jean de Beauvais

Högst betyg:

Oude Kap

Högst alkoholhalt:

Basilisk

Högst APK:

Jean de Beauvais
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Fototävlingen Text: Viktor Kjellin
NÖJE

Varje tävlandes bästa bidrag valdes ut, därefter utsågs de tre bästa bilderna efter hur snygga de är och hur bra de 
tolkar temat Nollning ’09…
Vinnarna får ett antal fria nationsluncher, fredagar på Sydskånska nation enligt följande:
1:a pris - 3st lunchbiljetter: Antonina Shypotilo
2:a pris - 2st lunchbiljetter: Hanna Svenstrup
3:e pris - 1st lunchbiljetter: Cecilia Nordin
Sydskånska hälsar välkomna!

Vinnaren:
Antonina Shypotilo… En snygg actionbild som (bokstavligen) skriker nollning.

Ni som inte vann den här gången, fortsätt ta bilder så får vi se om det dyker upp någon ny tävling. Håll koll på 
StiL-mailen helt enkelt…
Om ni redan nu har bilder som ni tror hade gjort sig bra på hemsidan får ni jättegärna skicka ett mail till  
foto@isek.se så fixar vi det.

Fotnot: Ett bidrag var tyvärr tvunget att diskas på grund av ett upphovsrättsligt snedsteg, bidragsgivaren i fråga har även vid tidigare 
tillfällen utgett sig för att vara någon han inte är…

Här är vinnarna i Nollebilden ’09!

1:a pris!

3:e pris!

2:a pris!
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Lundakarnevalen 2010 Text: Caroline Reber

Så var det dags igen. Fyra långa år har gått och 
det vi alla väntat på är snart här! Lundakarnev-
alen kommer allt närmare och med den ännu 
mer studentgalenskaper, fest och musik - precis 
så som Lund ska vara. För den oinvigde är kar-
nevalen Lunds stolthet, eller åtminstone studen-
ternas. Staden förvandlas till en tickande bomb 
som exploderar i färg och engagemang. Dessa 
tre dagar i maj går inte att missa!

Historik
Vad är då karnevalen och hur har den vuxit sig så stor? 
Det sägs att den första Lundakarnevalen hölls redan 
1849, dock under benämningen majfest med den en-
kla anledningen att fira in våren. Sedan dess har kar-
nevalen tagit allt mer organiserade former, även om den 
på den tiden planerades och genomfördes på bara en 
vecka. Som jämförelse anordnas 2010 års karneval av 
5 000 frivilliga studenter som jobbar hårt ett halvår i 
förväg för att skapa en spektakulär tillställning. Från att 
ha varit ett cirkusliknande evenemang innehåller dagens 
karneval allt från karnevalståg till talkshows. 

Till en början förekom karnevalen med ett eller två års 
mellanrum, dock ställdes den in i slutet av 1980-talet på 
grund av för mycket supande. I samma veva bestämdes 
att den endast skulle hållas vart fjärde år, vilket gäller 
än idag. Sedan dess har karnevalen genomgått många 
förändringar och kommer år 2010 vara större än någon-
sin!

Varje karneval har ett tema runt vilket sånger, spex 
och annat kretsar. Ett urval av teman genom tiderna 
är: ”Noch ist Polen nicht verloren“, ”Olympiska för-
spelen” samt ”Skandalkarneval”.

Årets karneval 
Temat för årets karneval är Rätt&Fel och hålls den 21-
23 maj. Traditionen har sedan 1954 med få undantag 
varit att karnevalstemat ska sluta med ändelsen –al för 
att rimma med karneval. Därmed bryts traditionen i år 
även om arrangörerna försvarar sig med att fel rimmar 
med karnevel.

Förberedelserna är i full gång, inte minst på I-
sektionen som arbetar fram egna bidrag! Än är 
det inte för sent att joina de bästa av de bästa, 
skicka iväg ett mail till karneval@isek.se för att 
inte missa årets händelse!

NÖJE
Viktiga begrepp
För att inte helt förvirras av allt som händer är 
här en liten begreppslista att reda ut eventuella 
frågetecken:

Nedräkning: Vid tio olika tillfällen med ca en 
månads mellanrum presenteras en hemlig person 
för att trappa upp stämningen inför festivalen.

Gynnare:  En person som donerar en valfri summa 
pengar utifall karnevalen skulle gå med förlust. Be-
loppet har skiftat från en krona till tusentals. Bidra-
gen har än så länge inte använts utan returnerats till 
respektive gynnare.

Krängardagen: Dagen då utklädda studenter 
springer runt i städer i hela Skåne och säljer Lunda-
karnevalens tidning.

Karnevelj: Möte o förfest för de aktiva. Det är nu 
som karnelvalsmelodin släpps!
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Under de långa kalla vintermånaderna går vi och längtar efter sommaren och varmare platser. Men vad gör en  
fattig student när sommaren faktiskt börjar nalkas och man som vanligt står där fylld av drömmar men med  
alldeles för lite pengar i plånboken? Utnyttja att du är student!

För snart två år sen hörde jag talas om en studentförening i Lund som heter AEGEE. Det är en förening som 
finns på olika universitet runt om i Europa och som under året anordnar olika evenemang. Man reser då till ett 
visst universitet där man under några dagar träffar människor från hela Europa och diskuterar en viss fråga. Det 
bästa kommer dock till sommaren. Då arrangeras det sommaruniversitet, SU, under två till tre veckor. SU:et 
har ett tema som kan vara allt från en språkkurs till att  
”utforska Italiens stränder”. Det behöver alltså 
inte vara alltför ambitiöst. Det bästa är att allting  
arrangeras av studenter, på studenters villkor, dvs till väldigt  
studentvänliga priser, mellan 120 och 180 euro för två 
veckor. Efter att ha informerat mig lite mer om det hela 
stod saken klar: Det här kunde jag bara inte missa!

Efter lite beslutsångest föll valet på en språkkurs i 
Aachen, Tyskland. Dit kom vi, 17 glada människor från 
Italien, Spanien, Tjeckien, Ryssland, Grekland, Ungern, 
England, Kroatien osv, alla med det gemensamt att vi 
ville ha vansinnigt kul och dessutom förbättra vår tyska. 
Och det gjorde vi! Till min glada överraskning pratade 
vi inte alls engelska, även då vi hade svårt för att hitta 
de rätta orden. Vi blev inkvarterade hos medlemmar i 
föreningen, vilket ger en möjlighet att få uppleva hur studenter i andra länder har det på ett helt annat sätt än om 
man kommer dit som en vanlig turist.

Varje förmiddag hade vi lektioner i tyska och på eftermiddagarna och kvällarna gjorde vi olika utflykter. Vi fick 
se pittoreska småbyar, vi åkte till Bonn och Köln, där vi tog oss upp i Kölner Dom, vi åkte över gränsen till  
Nederländerna, tittade på Dreiländereck där Tyskland, Belgien och Nederländerna möts och mycket mer. Man 

får inte heller glömma Aachen själv, bortsett från att 
de har Karl den Stores tron har de även fruktansvärt 
god glass som säljs för 60 cent per kula och de har  
fabriksförsäljning av Lindtchoklad, ett kilo för en euro! 
Det kan bara betyda en sak: Paradiset kan inte ligga  
alltför långt bort från Aachen!

Kvällar och nätter spenderades mestadels antingen på 
en av stadens alla barer eller på en av nattklubbarna.  
Universitetets över 30 000 studenter garanterar att det 
finns ett stort utbud att välja bland. Det var oerhört  
roligt att vara ute, men varje morgon var det lite svårare 
att komma upp ut sängen och ta sig iväg till språkunder-
visningen. Efter två veckor av utflykter, festande och 
konversationer på ett främmande språk hade jag ett  

väldigt stort behov av sömn, men också kompisar över hela Europa och ett minne för livet.

AEGEE är inte den enda organisationen som bara är till för dig som är student, så passa på att utnyttja alla 
möjligheter du har att komma ut och se lite mer av världen utan att det behöver kosta skjortan. Du kommer inte 
att ångra dig!

AEGEE - Billigare blir det inte Text: Annika Johansson
NÖJE
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Bilder från Nollningen 2009 NÖJE
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I-fokus Luleå Text: Magnus Torstensson
NÖJE

I-type har beslutat sig för att sektionen ska bli lite mer allmänbildad på områ-
det Industriell ekonomi. Det är inte investeringsbedömningar i Mona Beckers 
anda, utan våra kära kusiner i norr vi tänker på, nämligen Chalmers, Linköping, 
KTH och Luleå. I förra numret analyserade vi KTH och sist står Luleå på 
tur. Vilka jämförelser och erfarenheter kan vi ta del av från dessa industriella 
ekonomer från norr?

I-sektionen i Luleå bildades så sent som våren 2003. Till höstterminen 2009 sökte runt 330 st till utbildningen och 
det krävdes högre betyg än 15,48 för att komma in. Deras ouveraller är blå! Och deras slogan ”make money not 
war” är i bästa I-stil, vilket ingen på LTU verkar ha missat. I-sektionen i Luleå har ungefär samma typ av utskott 
som vi, men med ett undantag för deras igloo-utskott som sköter om deras festlokal, igloon. Dessutom kallar nor-
länningarnas deras sexmästeri för Idesix.

Om ni inte visste det redan, så går det en dragkamp mellan alla I-sektioner, där LTU var stolta mästare 2007-2008, 
men år 2009 hände det någonting; de kom sist. Har vi i Lund någonsin varit med? I-sektionen i Luleå har ingen 
maskot men frågan är ifall det inte skulle passa med en riktig Isbjörn på LTU?

Ensam kassör söker

Kobent grisbonde med grov mustaschväxt 
och synfel sökes för giftermål snarast! I detta 
inkluderas skogspromenader, snusprovn-
ing, filmkvällar och svenskt sex. Du får gärna 
komma från Västervikstrakten och  
härstamma från den anrika släkten Persson.

Svar till: Desperat kassör

Kvinna söker man
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Superprylets höstkollektion NÖJE

Inte nöjd med kollektio-
nen? Eller vill du bara ha 
lite nya roliga saker att 

lägga dina csn pengar på?  

Släng iväg ett mail till 
pryl@isek.se, så ska prylet 
göra allt vi kan för att fixa!

KollektionMärken 20 kr / st

Smartcase 100 kr

Bränner det i fickan? 

skicka mail till pryl@isek.se 
eller ring 0730686691

Sångbok 50 kr

Zip 350 kr   Hood 300 kr   Slips 100 kr
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I-sektionen gör comeback!
Sångarstriden

I-sektionen är back in the game! Efter ett par års  
frånvaro gjorde nu sektionen ett briljant framträdande i 
årets sångarstrid.

Sångarstriden är en tävling mellan LTH:s sektioner.  
Tävlingen instiftades 1968 och hålls första torsdagen i 
november varje år. De deltagande sektionerna tävlar i tre 
moment: körsång, bordsvisa och det fria programmet. 
Kören blev tidigare tilldelade ett stycke att framföra, 
men har sedan 2001 själva fått välja ett sångnummer 
att framföra flerstämmigt. Bordsvisan är en nyskriven 
bordsvisa som kören framför direkt efter körsången. 
Det fria programmet är ett 15 minuter långt musikal-
stycke, där texterna är egenskrivna, men melodierna 
välkända. Domare i tävlingen är respektive sektions  
inspektor. Dessa tenderar att ge sina egna sektioner en 
något tilltagen poäng. Vinnaren får ett vandrande pris i 
form av en träskofiol och den sektion som kommer sist 
får ”Jumbopriset”.

I-sektionens återvändande började med att Linn  
Hasserius våren 2009 blev vald till Sångarstridsför-
man. Under hösten rekryterades spexsugna I-are till 
den ärofyllda trupp som skulle återinföra sektionens 
givna plats i tävlingen. Ett stort gäng mycket entusias-
tiska, idérika, vinröda teknologer delades in i grupperna 
manus, dekor, smink, kör, scen och dans och började 
med ens att jobba i respektive grupp. Vårt trogna I-band 
hade självfallet också en plats i denna trupp.

Efter många veckors övning var det dags för den  
stora kvällen. Klockan 18.30 hade AF-borgens stora sal 
fyllts till brädden med publik. De deltagande sektion-
erna hade huserat i borgen under större delen av dagen, 
men började först nu – efter repetitioner, upp sjungning, 
sminkning och ostkakefrossa – känna en svårbes-
krivlig bubblande känsla fylld av glädje, nervositet och  
förväntan.

Logen delades med W, F och D. I-arna hade intagit den 
lilla scenen i detta rum, medan resterande sektioner 
delade på golvutrymmet (hur det gick till förtäljer dock 
inte historien). Ett par ord från backstage:

Baloo med mat i munnen: ”Det känns ganska bra, lite 
stressigt, men nu är det bara att ladda!”

Nalle Puh står och putar med den plötsligt väldigt  
tilltagna magen: ”Det känns nervöst och coolt! För att 
leva mig in i min roll har jag tagit upp Hiphop-stilen 
från när jag var liten och övat på rap hemma. Jag tror 
att vi vinner.”

Bandet: ”För att förbereda oss har vi fikat och myst med 
varandra. Vi är lite missnöjda med att vi inte fick någon 
egen loge, det brukar vi få. Laddade? Om vi är! Vi har 
satsat pengar på att I vinner!”

Ariel beskriver kvällen i tre ord: ”F*n vad kul!”

Körmedlem: ”Det är mycket smink som gäller  
– påskkärring är ett bra mått!”

Peter Pan blir utfrågad om sina spexvanor och tankar 
om kvällen: ”Har du tidigare erfarenheter av spex?” 
”Ja, jag har varit med i Lundaspex i tre och ett halvt 
år, bland annat i musikalen BOOH! och i Katterevyn. 
Det här känns lite annorlunda. Vi kommer toppa nu, 
det är fruktansvärt roligt!” ”Har du hört några andra 
sektioners framträdanden?” ”Ja, datas kör men jag vill 
inte uttala mig om den…” ”Tror du att det kommer 
bli något skvaller efter kvällens slut?” ”Det kommer  
definitivt att bli skvaller efter kvällens slut; roligt skvaller.  
AF-borgen är ju stor, så det brukar bli mycket skvaller!” 
”Hur många rum skulle du uppskatta att det finns i  
borgen?” ”125? Nja… strax under 200 rum.” Vad baser-
ar du det på?” ”Jag har varit runt mycket.”

I-sektionen tog AF-borgen med storm
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Text: Emanuelle Alm

Peter Pan: ”Extrasuperlitelagomordinär”

Sektionens sångarstridsförman: ”Underbar kväll! Alla 
var väldigt duktiga, vi gjorde en bra insats. Allting var 
mycket proffsigt och det var en väldigt bra show!”

Körledaren: ”Jag hoppas på en I-kör framöver, gärna 
gospel! Nästa grej blir luciatåg. Det är kul att se så  
många duktiga människor! ”

Anonym från D: ”Det är jä*ligt roligt! Data är bäst! 
Jumbopriset är skitbra. Men vi siktar lite högre inför 
nästa år. Pokémon är en bra sång. I-sektionen är duktiga 
hela högen. Jag tycker det har varit jättebra motstånd 
från allihop! Klart man är med nästa år!”

Anonym från M angående I-arnas insats och kvällen i 
övrigt: ”I-arna är väldigt speciella, väldigt duktiga. Vi 
är absolut med nästa år, satsar på seger då. Trevliga  
domare, kul att de dricker till det lite. Elektro  
överraskade, de var grymma. ”

Bandet: ”Det kändes bra att spela. Nervositeten släppte 
när vi kom igång. F-sektionen var kreativa, fruktansvärt 
överraskande emotionellt framträdande.”

Dansgruppmedlem: ”Fantastisk kväll! Verkade som en 
kul grej, musikaler är kul! Jag kommer absolut vilja vara 
med nästa år.”

Baloo: ”Jag är nöjd med allt som livet ger och allting 
som du kring dig ser!” 

Sångarstridens insiderreporter lade här ned sin penna 
för kvällen. I logerna rådde en riktigt laddad stämning 
då det packades ihop, småpratades och sjöngs innan 
kvällens avslutningsfest. Maskinarna hördes stämma 
upp i sin virila låt ”Jag är snäll” och data knäckte ett par 
lättöl – trots kvällens omtumlande äventyr kunde man 
alltså konstatera att allt var i sin ordning.

NÖJE

Showen drog igång med ett stridsrop: sektionerna 
sprang en och en runt läktaren och peppade publiken 
med en sektionslåt. I-arna körde igång årets I-version av 
Luftens hjältar-melodin. I det påföljande körblocket var 
I-sektionen andra ut med körsången ”Seasons of  love” 
från RENT och bordsvisan ”En galen natt”, som var en 
bearbetning av visan ”En kulen natt”. Sången klingade 
väl och visan underhöll ordentligt med sina rörelser 
och ljudeffekter. Publikens jubel skallade genom salen.  
Denna bordsvisa lär bli en klassiker, utan tvekan!

Efter fler körframträdanden, två pauser och en presen-
tation av poängställningen hittills, gjorde I-sektionen 
entré på scen i det fria programmet. Med dunder och 
brak öppnade de detta block i programmet. Temat ”av-
dankade disneyfigurer” bjöd på duktigt skådespel, skön-
sång, magisk dans och rockiga toner från bandet.

Samtliga sektioner höll hög kvalité på sina framträdan-
den och både domare och publik verkade mycket nöjda. 
Kanske framför allt domarna, då en viss poänginflation 
kunde anas ju senare det blev. Om detta hade att göra 
med den gula dryck som syntes förtäras på vissa håll 
framme vid domarbordet förblir nog oklart. I-sektionen 
fick stå ut med parodier från W och E, men trots allt 
ganska smickrande sådana.

Efter många timmar hade kvällen nästan nått sitt 
slut och det var således dags för prisutdelning. Innan  
denna kunde ske skulle dock F-sektionen, som förra 
årets vinnare, spela på träskofiolen. Ett par skräniga 
stråkdrag senare hade E-sektionen korats till vinnare, 
medan D-sektionen fick motta årets jumbopris.  
I-sektionen placerade sig dessvärre i den undre  
halvan av rankinglistan. Efter ett par diskussioner med  
opartiska åhörare och en möjligtvis partisk, men desto 
uppriktigare, inspektor för I-sektionen kunde vi ändå 
med gott samvete konstatera att sektionen gjort strå-
lande ifrån sig, men att den fick bita i det sura äpplet 
som först ut i fria programmet, då poänginflationen inte 
börjat än. Efter en magisk kväll var samtliga deltagare 
på topp och taggade till i logen för vidare festligheter. 
Ett par kommentarer om kvällen:

Visste du att… 

”Feta Fransyskor” ursprungligen är ett bords-
visebidrag från Kemisektionen i Sångarstriden 

1985?

Ett sammansvetsat gäng på väg ut på scen
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Studenthälsan Text: Annika Johansson
NÖJE

Känns det som om allting går dig emot? Tentan gick dåligt, kurserna är svåra, föreläsaren anstränger sig för att 
göra allting obegripligt och du är övertygad om att det där projektet som snart ska vara inne delades ut enbart 
för att vara till hinder? Har tanken att du kanske inte är gjord av det rätta LTH-virket kommit krypande längs 
ryggraden? Vem vet, det är kanske dig det är fel på! Misströsta inte, I-type hjälper dig gärna på jakten mot bättre 
självkänsla!

Den studieteknik man tidigare använt fungerar inte alltid i andra miljöer och ibland kan det vara svårt att komma 
på hur man ska kunna förbättra det hela. Om svaret alltså inte är så enkelt som att plugga mer, och skaffa sig 
färre minnesluckor under helgerna, så kan kanske Studieverkstaden hjälpa dig. De erbjuder med jämna mellan-
rum kurser i studieteknik, men även i akademiskt skrivande och talträning. Om du i stället lyckats bli rejält stres-
sad under tentaperioden och känner att adrenalinnivån i din kropp skulle räcka till ett helt rugbylag i OS-final, så 
är det kanske i stället Studenthälsan du ska vända dig till. De anordnar kurser i stresshantering och avslappning, 
och kan dessutom hjälpa till om du plötsligt upptäcker att du lider av social fobi. Inför nästa tentaperiod är det 
kanske också läge att gå med i den av deras grupper som går under det inbjudande namnet ”tentaångestgrup-
pen”. Alternativet är att under veckan besöka Studiecentrum; det är en speciell känsla när stressen och despera-
tionen hänger så tjock i luften att man nästan kan ta på den, vilket gör det omöjligt att känna sig ensam i sitt 
elände.

Hur många drabbas av tentaångest?
En undersökning på 1990-talet visade att cirka 
20 % av studenterna vid Lunds universitet hade 
stark oro eller ångest i samband med tentamen 
eller motsvarande prestationer.

                     Källa: Studenthälsan

I:s Björn
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Hilding Osterwohl - en fusknollas memoarer
Det är inte lätt att vara någon annan. Framförallt inte om 
denna person är en missförstådd socialt missanpassad  
mytoman som inte har någon som helst koll på vad  
begreppet pinsamt innebär och har en manisk mor med  
extrema kontrollbehov. Denna person heter Hilding  
Osterwohl, och detta är ett (kraftigt nedskuret) utdrag ur 
hans memoarer från en nollning nära dig.

Måndag – att bygga broar
Kära dagbok, idag var det upprop. Med ett  
skadeskjutet självförtroende i bagaget var jag minst lika 
nervös som alla runtomkring mig när vi i en prydlig linje 
marscherade till M:B. Jag såg rent ut sagt fördjävlig ut. Denna 
blänkande svarta rufsiga Liam Gallagher-peruk som kunde 
ramla av när som helst, denna mascaramålade mustasch 
med svartaktiga klumpar i, dessa skuggade ögonbryn som  
förmodligen skulle geggas ut så fort jag började svettas. Och 
så kläderna... för att inte tala om kläderna! 

Den första riktiga utmaningen kom på kvällen då jag skulle 
bekanta mig med phaddergruppen – människorna som 
skulle utgöra min familj den närmsta veckan. Mina farhågor 
om elaka bullies som skulle råna Hilding på lunchpengarna 
besannades inte, det var ett trevligt gäng. Jag skulle snart 
få veta att det var ett underbart gäng (ett årets phadder-
gruppsgäng!). Med namnlappen i bröstnivå och ett nyvunnet 
självförtroende studsade Hilding in till phaddermyskvällen. 
Självklart hade ingen annan namnlapp och självklart dracks 
det öl. Hilding, som aldrig tidigare druckit alkohol, kände 
sig lite utanför. Detta ordnades dock snabbt upp med ett 
telefonsamtal till mamsen där han fick hennes välsignelse om 
att öppna den första ölen. Det här med det sociala spelet 
skulle snart visa sig inte vara Hildings starkaste sida; vad har 
människor för favoritintresse? Intressant fråga. Filip gillar att 
träna, Kristoffer gillar Diabloforum. Hilding, han samlar på 
stenar. Gruppen såg lite chockad ut. Det är intressant det här 
med ironi; Om någon annan hade sagt det så hade förmod-
ligen folk skrattat. Men när Hilding sa det, denna Hilding 
som spenderat dagen med att lösa komplicerade mattetal, 

missförstå ironi och försökt byta till sig saker med gamla 
gratiskondomer, så funkade det inte riktigt. Tystnaden blev 
olidlig och snart ”räddade”(?) Hilding upp den med att kom-
mentera att han faktiskt bara skojade. ”Ehh hehehe” nervöst 
skratt… Verkligen? Trodde någon verkligen på honom?

Tisdag – att inte skämmas
Kära dagbok, även om jag inte är Hilding så kände jag en 
viss sympati med denna missförstådde mustaschprydde lille 
man idag. Jag har alltid intalat mig själv att man inte behöver 
skämmas för något så länge man är lite nöjd över det. Men 
det gör lite ont minuterna innan man ska räcka upp handen 
och fråga om man får tillåtelse att gå på toa, krångla sig ut 
från mitten av föreläsningssalen och ramla i trappan. Sce-
nariot upprepade i huvudet ca 13 gånger innan jag skaffade 
mig ett par balls nog att utföra stuntdådet. Tanken var att 
Hilding skulle vurpa lite smidigt, likt en balettdansös, och 
kanske slå i dörren lite löst för att öka på effekten. Istället för 
att ramla lite smidigt så gjorde Hilding en gedigen Kalle An-
ka-vurpa och slog huvudet i dörren... och ja, det gjorde ont 
på riktigt. Hilding låg och kved i några sekunder innan han 
masade sig iväg till toaletten. Det dröjde bara några timmar 
innan jag fick vatten på min kvarn kring teorin om att inte 
behöva skämmas. På förfesten ragglade en phaddergrupps-
medlem upp till Hilding fnittrandes ”Hur gick det i trappen 
egentligen?”, -”Joo, jag lyckades parera fallet ganska bra, men 
framförallt var det väldigt skönt att gå på toa!”, -”Höhö, faen 
va du ää schön Hildan!” Är man skön för att man vurpar i en 
trapp? Det kanske inte är så svårt ändå?

På välkomstpuben blev Hilding full för första gången i sitt liv, 
något jag själv moraliskt försvarar genom att hävda att Hild-
ing faktiskt gjorde nollorna en god tjänst. Ett återkommande 
tema på välkomstpuben är nämligen att en, två eller (oftast) 
fler nollor blir karatefulla, gör något korkat, och får skäm-
mas. Tanken var att oavsett vad någon gör för dumheter, så 
ska Hilding göra något dummare. Jag såg Hilding lite grann 
som en martyr. En ganska packad nolla börjar knäppa upp 
skjortan lite sexigt i mitten av en klassisk dansring, det går 
sådär och slutar på ett otäckt sätt. Hilding ragglar in i ringen, 
kör ner handen i byxorna. Efter några sekunder grävande 
så drar han upp kalsongerna och börjar vifta lite med dem. 
Några minuter senare kommer två karlar, som Hilding aldrig 
tidigare sett, upp till honom vid baren. ”Höhö, vi såg dina 
dansmoves, och vi tror du är en fusknolla! Du måste ju ha 
gått på toa och tagit av dig kallingarna innan!” . Vad nu? 
Varför denna misstro? Var det måhända för att det var just 
Hilding med sin otroliga brist på karisma som gjorde denna 
move som det inte kunde vara på riktigt? Denna move som 
skulle kunna avgöra vilken model dance-off  som helst? Hade 
responsen varit annorlunda om Hilding sett ut som Derek 
Zoolander? Mycket möjligt. Alarmsignal.

Onsdag – att bli sinnessjuk och springa naken
Kära dagbok, idag var det poängjakt. Poängjakten var vild. 
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En av utmaningar var att man skulle bygga Noahs ark, det 
gör man i leksaksaffären. Leksaksaffären var Hildings Mecka, 
och Hilding var dess gud. Här trivdes Hilding. Efter att 
snabbt ha smitit undan från allt vad uppdrag heter, och istäl-
let lagt fokus på att snacka Star Wars-samlingsfigurer med en 
förvånansvärt påläst 7-åring, så skramlade Hilding ihop sina 
sista sparpengar och investerade i en “storm trooper” för 
ca 190 kr. Hilding var stört nöjd över denna figur; han gick 
runt och betraktade den storögt. Efter ett tag kom till slut 
kommentaren: “Hilding... har du köpt en leksak?”. Jag käm-
pade för mitt liv med att hålla tillbaka skrattet “Joo, asså... jag 
tyckte den var lite häftig”. Även denna gång reagerade ingen 
mer än att titta på mig storögt. Tyvärr var det så uppenbart 
hur alla kämpade minst lika hårt som mig för att kväva skrat-
tattacken. Efter att ha tillbringat tre dagar som Hilding bör-
jar jag bli sinnessjuk. Depersonaliseringen börjar sakta med 
säkert visa sig. Jag har kommit på mig själv med att samla 
stenar utanför AF-borgen samt att hålla monologer om hur 
rabarberpajens uppkomst påverkat efterfrågan på rabarber 
och därmed påverkat hela den svenska jordbrukspolitiken att 
flytta åt ett lite konservativare synsätt. Det här är saker som 
jag gör per automatik numera. Och värre blev det, plötsligt 
kom jag på mig själv med att låtsassitta på toaletten, glömma 
låsa dörren och gorma lite om att det är slut på papper när 
någon öppnade. Mycket anmärkningsvärt beteende. Räcker 
det med att anstränga sig lite att vara en annan person för att 
faktiskt bli en annan person? Det här med att vara sig själv är 
verkligen ett relativt begrepp. En paus var vad jag behövde. 
En paus var vad jag tog. Mamsen ringde och jag var tvungen 
att prata med henne. E-D utediscot hägrade.

Det som föddes som en liten illvillig tanke växte. Det största 
misslyckandet med Hilding hade inte varit om någon kom-
mit på mig, utan snarare tvärtom, att jag hade varit en så 
pass trött fusknolla att ingen misstänkte mig. Tema bjuda på 
sig själv: ”Ikväll händer det, ikväll ska Hilding streaka!” Jag 
ska försvara min heder och min framtida anställningsbarhet 
genom att bestämt klargöra att detaljer hölls på ett lagligt 
sätt borta från all form av synfält. Planen var att springa runt 
ED-tältet och tillbaka. När Hilding äntligen rundat tältet och 
var på väg tillbaks till sina trygga kläder insåg jag dock att de 
enda fyra I-are som jag kände igen, och således kunde vara 
de enda som fanns kvar, stod vända åt fel håll. DAMNIT! 
“Bit ihop. Gilla läget”. Hilding vände om och tog ytterlig-
are ett ärevarv på utsidan av tältet för att åtminstone någon 
skulle kunna bevittna idiotin.

Torsdag – att ljuga 
Kära dagbok, imorgon är det dags för Internatet, men som 
tidigare nämnts håller jag vid det här laget på att bli sin-
nessjuk. Att följa med på Internatet var förövrigt inte ens 
ett alternativ då jag förmodligen skulle drabbas av både HIV 
och cancer om jag behöll denna vidriga peruk på huvudet 
under ett helt dygn i sträck. Jag har dock planerat min flyk-
tväg väl. Hilding har tidigare under veckan gett en dimmig 

redogörelse för en nolla i sin phaddergrupp om hur Hilding 
inte mindes något från välkomstpuben, men hur han nästa 
morgon vaknade upp hos någon tjej som han sovit över hos. 
När Hilding förklarat detta för “morsan”, även inlindat i en 
fundering kring vilken rimlig förklaring det kunde finnas till 
att hans händer luktade gummi, så hade hon blivit fly-för-
bannad och lagt på. Nu ville ”morsan” att Hilding genast 
skulle komma hem och sluta upp med allt vad utbildning 
heter. Dom svalde det. Jackpot! Ledig dag. 

Lördag – att överleva
Men en liten gnutta ångest tvingade jag återigen på mig den-
na illaluktande peruk, tog fram mascaran och lyckades återi-
gen smeta ut den över varenda del av ansiktet där den inte 
skulle vara, och återigen fick jag halvgråtandes be min stack-
ars flickvän att styra upp eländet. Dagen handlade bara om 
att överleva. Med den gamla phösmanteln anno 2006 gömd 
under kostymen snörade jag på mina gympaskor och gav mig 
iväg på mitt sista äventyr.
Middagen... För första gången under min tid som Hilding så 
kände jag mig faktiskt oärlig och ganska dum som satt och 
ljög för mina bordsdamer om mig och mitt liv. Kanske mest 
för att verkligheten var så nära. Ett ursäkta vill jag i vilket 
fall som helst utfärda till dessa två fantastiskt underhållande 
damer. Inte långt efter detta stod jag på en stol. Ungefär här 
nådde jag något euforiskt tillstånd och kan faktiskt inte re-
dogöra något som hände.
Allt jag vet är att någon fangirl stal min peruk. Något jag är 
oerhört tacksam för...

Tack för mig phöset, phaddrar och nollan. You made my 
nollning!

Varma hälsningar från Hong Kong,

Vice ordförande emeritus,

Jakob Johansson
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I nollans tankar...
 

Matte är pest.
Jag vill gå på fest
Dansa och bli full
Kanske få omkull,

 
en het phadder!

Fast då blir det pladder.
Som det skvallras på I,
det är bäst att låta bli.

 
Men de är ju så heta.
Varför gå och leta,

efter någon som duger..
Kanske ska fråga Luger?

 
Hon kan lösa problem.
Nej nu får jag exem,
av att grubbla och så.

Det är dax att gå.
 

Skippar sista timmen.
Jag har ju den där finnen,
som måste sminkas bort.

Bli snygg i kortkort.
 

Nu blir det fest!
Vem vill va en häst,
som bara pluggar?

Vem bryr sig om man kuggar?


