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I-spelet

The Show Must Go On
 

Kärlek i Luleå
 

och mycket mer...

Jubileumsnummer - I-sektionen 5 år!



     I:S BJÖRN
Text, bild och hemlighetsmakeri: 
I:s Björn



�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������

������������������������������������������������������
��������
�����������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

��

��

��

��
��

��

�������������������������������������������������������
�������������
����������������������������������������������������������
�������������

���������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������

��
��
��
��
��
��

��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������
�������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������

�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������
��������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������������������
����������
������������������������������������������������������
�����������������������������������

��

��

��
��

��

��

       I-SPELET



������
���������

��������

������ ������

� �

�
�

! ?

I-TYPE NR 10 - JUBILEUMSNUMMER



3

I-type ges ut av I-sektionen, 
Ole Römers väg 1 221 00 Lund 
hemsida www.isek.lth.se 
tryck Media Tryck 
upplaga 420 exemplar 

I-sektionens logo formgiven av 
Fredrik Wallmark

Redaktör och ansvarig utgivare
Jonas Heller
i-info@tlth.lth.se

Layout och formgivning
Jonas Heller och Jesper Pålsson

Framsida
Jesper Pålsson/Jonas Heller

Medverkande
CJ Arestad, Catarina Bojesson, Josefi ne 
Carlsson, Johan Eriksson, Daniel Gabriel, 
Jonas Heller, I:s Björn, Frans Kaltea, Joel 
Odland, Jesper Pålsson

Efter ett välbehövligt våruppehåll, där våren för en 
gångs skull gjort skäl för sitt goda rykte, är det dags 
att kasta sig in i den sista delen av terminen. Föru-
tom valborgsfi rande, annat fi rande och lite studier 
stundar ett av I-sektionens största evenemang hit-
tills: Vårt första riktiga födelsedagsfi rande, som jag 
hoppas inte har kunnat undgå någon! 

Det har ordnats och pysslats länge för att göra Jubi-
leumsdagen och –balen till något att minnas länge, 
säkert tillräckligt länge för att kvala in på listan 
över tidernas bästa jubileum som ni hittar längre 
fram. För det är ju alltid lite speciellt med dessa 
jämna år (om man låter udda vara jämnt så kan 5 
också vara det), och varför just vi har så mycket att 
fi ra kan ni läsa mer om på just sidan 5. 

På något underligt sätt har detta nummer av I-type 
även lyckats bli det 10:e i ordningen, vilket medför 

jubileum i dubbel bemärkelse. Så passa även på 
att läsa berättelserna om Sångarstriden, styrelsens 
Luleåresa samt min egen motivationsresa till Lon-
don. Därutöver kan detta späckade jubileumsnum-
mer bjuda på ett eminent I-spel, som i alla bättre 
tidningar placerat som utvik på mittuppslaget, där 
just din väg från nollning till examen simuleras. Ska 
jag också nämna kartläggningen av ölets historia, 
intervjun med årets teknolog – Viggo Wedborn, vår 
anonyma tecknares un-
derhållande alster och allt 
annat blir det lätt över-
mäktigt, så jag önskar er 
bara en skön vår och att ni 
ska njuta av jubileet!

Jonas Heller
redaktör
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I skrivande stund är det närapå högsommarvärme, 
och vi ser väl alla lika mycket fram emot de sista 
veckorna av vårterminen. Vår i Lund innebär lata eft-
ermiddagar i Botan och grillkvällar tillsammans med 
vänner. 
Just denna vår bjuder också på något speciellt, näm-
ligen vår sektions 5-årsjubileum! Denna dag kommer 
att bli något alldeles extra, och eftersom den fi nns 
till för just dig som sektionsmedlem så vill jag att du 
passar på att ta del av den!

Det händer mycket i vår I-sektion. Den växer på alla 
håll, både vad gäller aktiviteter och medlemsantal. 
Jag har dessutom lyckan att vara ordförande för en 
sektion med så många duktiga, drivande och kompe-
tenta människor som er. Ni har tillsammans utfört 
ett strålande arbete under läsåret, som började med 
nollningen, fortsatte med ett starkt utskottsarbete 
med utveckling i alla våra utskott, och som senast 
utmynnade i ett fantastiskt väl genomfört INKA. 
Jag är stolt över er!

Nu återstår ett av sektionens absolut största ar-
rangemang någonsin – 5-årsjubiléet. Det går av sta-
peln 27 april, och jag vill passa på att ge en eloge till 
er sektionsmedlemmar som hjälper till att dra runt 
våra stora arrangemang INKA och jubiléet.

Den 3 maj kommer vårens sektionsmöte att hållas. 
På mötet presenteras årets preliminära resultat, 

budgeten för nästa läsår klubbas och dessutom väljs 
större delen av nästa års styrelse.

Det är alltså snart dags för sittande styrelse att 
summera läsåret, och därmed vill jag ge ett stort 
erkännande till min mycket duktiga styrelse. Det är 
ni tillsammans som har drivit sektionen framåt på 
ett mycket fördelaktigt sätt under året, något som 
dessutom resulterat i en omsättningsökning på 60-70 
procent! Ni är grymma!

Jag är övertygad om att I-sektionen kommer att ut-
vecklas ytterligare under ledning av nästa styrelse, 
och jag önskar er alla en varm och härlig vår!

Vi ses på balen!

Josefi ne Carlsson
Ordförande

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Viste du att...
Öl är troligtvis den äldsta alkoholhaltiga dryck som människan känner till. De äldsta kända spåren av 
öl är daterade till cirka 5000 år f. Kr och utgörs av arkeologiska fynd från en del av nuvarande Irak, när-
mare bestämt dåvarande Mesopotamien. Konsten att brygga öl tros över tid ha växt sig så stark i Mes-
opotamien att ölbryggare fi ck en viktig roll i samhället och deras yrke ansågs prestigefullt. Yngre 
spår från Babylonien tyder på att ölbryggarkonsten var så pass högaktad att de kvinnliga ölbryggar-
na även var prästinnor, som utförde sitt yrke under beskyddet av de två gudinnorna Siris och Nimkasi.

Man tror sedan att ölet och bryggarkonsten spred sig vidare till Egypten där 
man har funnit 2500 år gamla tecken på tillverkning av en ölliknande bryggd. 
Det fi nns även motiv för att tro att det också var i Egypten som man först 
började beskatta ölen. Med denna vetskap kan man fastslå att ölbeskattning 
är ett uråldrigt påhitt och att många idag, kanske inte minst studenter, de-
lar samma irritation som egyptierna gjorde för detta vansinniga påfund.

Text, jäst, humle och vatten:
Joel Odland
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Vissa baler skryter med sin storlek, andra med ålder 
och ytterligare andra med jättar, men skrävleri är in-
genting för Industriella Ekonomer i Lund och således 
heller inget för en festlighet som skall markera att 
vår sektion har funnits i fem år under egen fl agga.

Allt sedan pionjärernas första möten och aktiv-
iteter år 2002 har varje ny styrelse, och alla med-
lemmar, lyckats med det de satt sig för i både stort 
och smått. Därför har vi bland annat kunnat se en 
nollning som för varje år blivit större och roligare, 
arbetsmarknadsdagen Inka som i år är fullbokad 
med intressanta företag som i sin tur är intresserade 
av I-are och framgång i allsköns tävlingar, däribland 
vår egen TIMES, men även tydlig påverkan vad 
gäller ekonomi, lokaler och allt annat som gör tiden 
i Lund i allmänhet och tiden på LTH i synnerhet 
ännu mer värdefull för alla rekryterares våta dröm: 
Oss. Osökt glider man då in på frågan som vi alla 
fått från släkt, vänner och omedvetna företagsrepre-
sentanter: ”Vad är en Industriell Ekonom?”    

Ett svar på denna fråga måste delas upp efter i 
vilket skede ovannämnda person står:
Som nybliven student är I-aren oftast en driven, 
social individ som varit högpresterande i tidigare 
studier och är redo att ta världen med storm. Efter 
en kort, men intensiv, smekmånad kastas man så in 
i verkligheten av intressanta eller sega föreläsningar, 
nyktra eller bakfulla övningar och upplysande eller 
förvirrande seminarier. Lägg till detta fester, na-
tionsengagemang och övriga nöjen och man förstår 
snabbt att hjulen snurrar snabbt och omvälvande 
för vår nolla. 

Sedan kommer tentaperioderna och det är här ag-
narna skils från vetet. Till saken hör nämligen att 
många som väljer I egentligen inte riktigt vet vad 
de vill syssla med, och på så sätt är det en väldigt 
bra utbildning eftersom den erbjuder så många olika 
vägar. Dock är ju valfriheten också den tänkande 
människans största aber, och en del väljer efter ett 
tag att vika av från den inslagna vägen och byta 
program, vilket vi trots allt inte kan klandra dem 

för, bara beklaga. Majoriteten tar sig ändå igenom 
tentor, omtentor och kopparslagare och lyckas hitta 
en balans i livet, vilket är förklaringen till att en 
I-are (oftast) lätt känns igen på den zen-aktiga, men 
inte självgoda, minen av inre lugn. 

Så efter år av glädje, sorger, besvikelser och ännu 
mer glädje i Lund eller utomlands står vår student 
en dag färdigexaminerad som en ny människa, men 
ändå samma eftersom hon fortfarande är en driven, 
social individ som varit högpresterande i sina studier 
och är redo att ta världen med storm…

Svaret på frågan är ingalunda slut med det, för den 
Industriella Ekonomens historia blir bara ännu 
mer spännande: Från brev, rapporter och geograf-
isk statistik över vår webbplats vet vi att Lunds 
industriella ekonomer på fem år lyckats sprida sig 
över världen på ett sätt som överskuggar den värsta 
pandemi, men med rakt motsatt verkan, och de är 
lika efterfrågade var de än beger sig. I-are återfi nns 
inom de mest skilda verksamheter på de mest skilda 
platser samt med de mest skilda arbetsområden. Att 
räkna upp dem alla är en omöjlighet, men alla vet 
vad som åsyftas.

Mot denna bakgrund är det lätt att förstå varför 
Sektionen för Industriell Ekonomi vid LTH är värd 
att fi ras och vi hoppas få göra det i just ditt sällskap, 
och att jubileumsdagen skall bli milstolpen för de 
nästkommande fem årens framgångsrika sektionsar-
bete!

BAL-SPECIAL
eller ”Hur Industriella Ekonomer till och med kan få femårsplaner att fungera”

Varför en jubileumsbal? Text och förklaring: Jonas Heller



5 Klassiska jubileum:
1. I-sektionen 5 år av glädje (2007)
2. DDR 35 år (1985)
3. Drottning Victoria av Storbritannien 60 år som        
    regent (1897)
4. Hjulet 4000 år (ca 1532)
5. Rolling Stones 20 år med avskedsturnéer (20??)
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Ett litet tips på fördrink, men kom ihåg, 
drick bara EN...

Champagnecocktail
2 cl konjak
2 stänk angostura bitter
1 sockerbit
champagne
isbit
1/2 apelsinskiva

Lägg sockerbiten i ett cocktail- eller champagneglas 
och stänk angostura på den, lägg i isbiten och häll 
konjaken över den, fyll upp med champagne och 
lägg i apelsinskivan. 

En bal blir inte så där alldeles, alldeles under-
bar som Askungen påstår om man inte gör 
den till det. För oss fattiga studenter blir det 
ännu svårare att utnyttja denna kväll av lyx 
till fullo om vi inte ser till att ha full koll på 
vad som gäller. I-type’s egen expert i hyfs och 
reson visar vart skåpet skall stå.

På en bal fi nns det regler för vett, etikett, kläder, 
mat, skålande och allt annat som förekommer under 
dessa timmar av fest. För att undvika att besser-
wissern snett över bordet sitter och rättar dina fel 
under hela middagen följer nu en kort bal-manual.

I Lund är förfesterna ofta mer än halva nöjet men 
ingen kommer uppskatta den som är mer än bara 
lite på kanelen redan innan middagen börjat. En 
fördrink i goda vänners lag är bästa sättet att börja 
kvällen, men med betoning på en. Så undvik att låta 
det bli två, tre, fyra eller varför inte fem? Första 
intrycket är allt.

Balklänning och cykling hör inte ihop. Jag tänker 
inte utveckla detta påstående.

Väl vid bordet är det viktigt att göra rätt från bör-
jan. Lär dig namnen på dem som sitter närmst dig 
direkt. Fråga hellre en gång extra i början av kvällen 
istället för att lagom till efterrätten behöva erkänna 
att du inte lyssnade på ett enda namn under presen-
tationsritualen. 

Passa på att prata lite med alla men tänk på att inte 
försumma din bordsdam/bordsherre. Om du ser att 
din bordskompis mest sitter och pillar i maten sam-
tidigt som du håller låda för resten av bordet kan det 
vara läge att tona ner och försöka inleda ett lite mer 
intimt samtal.

Killar, vi vet att det är otroligt roligt för er att ut-
byta lumpenanekdoter. Vi vet.

Lägg ner besticken när det hålls tal. Låtsasdrick 
istället för att bara låta glaset stå om du lyckats 
tömma det alldeles lagom till en skål. Och glöm inte 
blicken och nicken till din bordsdam/bordsherre in-
nan du sätter ner glaset igen.

Så var det då den fruktade dansen. Om man lärt sig 
några grundläggande danssteg är hälften vunnet. 
Tjejer, om han inte redan kan dansa hyfsat så kom-
mer han inte kunna det efter din femminuterslektion 
heller. Så försök inte. Han kommer antagligen bara 
bli arg för att du säger till honom hur han ska göra. 
Men vad gör det egentligen om taktkänslan fattas? 
Det är bara att slappna av, lyssna på musiken och 
låta fötterna sväva fritt. Så länge ingen trampar på 
den andra kan det anses vara en lyckad dans.

Mitt sista råd är att trots alla regler och förman-
ingar inte tänka allt för mycket utan bara njuta 
av stunden. Det är sällan så många människor är 
så snygga samtidigt, så se dig omkring och insup 
atmosfären. Då kommer det nog att bli alldeles, 

BAL-SPECIAL
Vett och etikett Text och balklänning: 

Catarina Bojesson



Visste du även att...
Det svenska ölets kända historia går tillbaka så långt som till äldre bronsåldern då man drack den ölliknande dryck-
en mjöd. Mjödet framställdes genom jäsning på ett liknande sätt som öl, men med den stora skillnaden att mjödet 
vanligen kryddades med pors, angelika eller honung. Denna kryddning innebar att mjödet saknade den beska smak-
en vi idag förknippar med öl. Under Vikingatiden drack våra svenska förfäder även öl, men när det vankades till fest 
var det bara mjöd som dög, vilket delvis kan förklaras med att mjödet i asatron ansågs inneha en gudomlig kraft.

På medeltiden och fram till 1600-talet hade ölet utvecklats till att bli den enskilt mest konsumerade drycken både 
till vardag och till fest. Det svenska folket konsumerade under denna tid enorma män-
gder öl, till exempel så hade nunnorna i Solberga kloster utanför Visby en ranson på 14 
tunnor öl per år, vilket motsvarar närmare 5 liter per dag. När det nytillsatta rådet och 
övriga förtroendemän fi rades vid en festmiddag i Stockholms rådhus år 1468 dracks det 
i snitt 14.5 liter öl per person under en kväll. Dessa mängder kanske till och med vissa 
av dagens studenter kan erkänna som extrema.

Förklaringen till den tillsynes extrema ölkonsumtionen under denna tid kan till stor 
del förklaras med att det helt enkelt inte fanns så mycket annat att släcka törsten med. 
Mjölk ansågs vara en medicin och fanns ju för övrigt bara tillgängligt under somrarna, 
brunnsvattnet var i regel odrickbart och vin dracks enbart av de mest förmögna och i 
en mycket liten skala. Till våra förfäders försvar skall det även tilläggas att ölet på den 
tiden inte var speciellt starkt, utan motsvarade dagens folköl i alkoholstyrka. 
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Viggo Wedborn, som är SRI, utsågs för en tid sedan 
till Årets Teknolog i Sverige. Vi på I-type gläds med 
Viggo och är givetvis stolta över att en av oss vann. 
Självklart tog vi oss en pratstund med vinnaren för 
att få svar på diverse frågor om utmärkelsen.

Vad är Årets Teknolog?
– Utmärkelsen arrangeras av ABB i samarbete med 
Universum Communications. Universum delar även 
ut utmärkelserna Årets Jurist, Årets Ekonom och 
Årets IT-tjej.

I motiveringen gick att läsa att Viggo ”är driven, 
har en personlig mognad och en vilja att påverka” 
och att han ”är en mycket aktiv och målinriktad 
person som trots sin ringa ålder redan hunnit starta 
och driva ett eget företag”. 

Vad innebär det att vara årets teknolog och vilka 
möjligheter ger det?
– Det innebär att jag får åka på studiebesök till 

något av ABB:s projekt eller anläggningar ute i 
världen. Jag funderar på att åka till Mexiko, eller 
kanske till Kina och besöka ett stort dammprojekt.

Hur utses en person till årets teknolog?
– Man fi ck skicka en ansökan. I år sökte de personer 
med bra studieresultat som dessutom var engager-
ade i sektionen och intresserade av internationella 
frågor. Jag tyckte att det stämde bra in på mig!

Hur såg ansökan ut?
– Jag skulle skriva en motivering på hundra ord om 
varför just jag passade in på deras profi l. Sedan gick 
jag vidare och fi ck åka till ABB:s kontor i Västerås. 
Där fi ck vi göra caselösningar titta på anläggnin-
garna, skriva mer om oss själva och prata med olika 
personer från ABB.

Några tips till andra teknologer som vill söka?
– Att vara sig själv och att engagera sig är alltid 
bra. Bra betyg är självklart en fördel. Jag vill också 
tipsa om mitt senaste projekt! Jag och några vänner 
håller på att starta en caseturnering där I:are och 
ekonomer får tävla mot varandra i caselösning. Vi 
planerar att ha fyra deltävlingar per år. Håll utkik 
för mer info inom kort!

SEKTIONEN
Viggo Wedborn
I-type presenterar stolt

Ända sedan 1991 har Freddie Mercury intalat oss att 
The Show Must Go On. När jag och de andra sek-
tionernas sångarstridsförmän i höstas möttes av det 
chockerande beskedet att Sångarstriden hade blivit 
inställd visste vi alla att det bara fanns en väg att gå, 
mot stjärnorna. The Show Must Go On. 
Vi insåg nog inte då hur mycket jobb det faktiskt 
skulle bli att sätta våra planer i verket, men inte 
heller hur roligt.

Den 24 mars var det alltså äntligen dags för en 
alternativ sångarstrid i sann Queen-anda med glit-
ter, glamour, distade elgitarrer och helt omotiverade 
tonartshöjningar. Publiken hade nöjet att få uppleva 
mer än en kille i tights, oväntade kärleksrelationer 
och inte bara en nakenchock utan även en bh-chock, 
en stripp-chock och en mästerkock som tillagat en 
underbar trerätters middag. Allt detta ledde till en 
enda stor glädjechock för publiken.

I-sektionen ställde upp med ett program som vi 
valde att kalla ”I drömmens värld kan allting hän-
da”, och det kunde det också, men konkurrensen 
var stenhård. Det må ha varit jämnt, men vi var 
ändå lite besvikna över att åter igen ha hamnat på 
en fjärdeplats. Eller okej…mitt humör föll till lägsta 
nivå och alla andra var glada och på festhumör för 
det viktigaste är ju trots allt inte att vinna. Men 
det är bättre än att komma fyra. Dock vet vi alla 
mycket väl att om det är något som smittar av sig så 
är det glädje och till slut kunde vi ändå se oss som 
vinnare när det gällde roligaste backstage-festen. 

Ett stort grattis till K-sektionen som kammade hem 
förstaplatsen och tiaran. Och ett ännu större tack 
till I-sektionens alla sångarstridare som sjöng, spe-
lade, dansade, byggde, sydde och helt enkelt gjorde 
denna unika föreställning till en fantastisk kväll. 
   I höst är det dags för en Sångarstrid i gammal hed-
erlig tappning så det är bara att åter samla kraft-
erna och manskapet och ge sig in i matchen igen. 
För man gör inga mål från bänken.

The Show Must Go On
-en alternativ sångarstrid

Ålder: 26
Kommer ifrån: Linköping
Började på I: 2004
Intressen: Hänga med polare 
och spela fotboll

Text och musik: Catarina Bojesson

Text och förhörsteknik: 
Johan Eriksson
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Att I-konferensen är ett viktigt diskussionsforum och 
beslutande organ kan ingen bestrida, och om detta 
finns mycket att läsa. Det som händer där emellan 
- alla nya vänner,  förbrödring och glädje – har fram 
tills nu varit fördolt för övriga medlemmar i sek-
tionen. Därför presenteras här den nakna men vackra 
sanningen om Sveriges I-styrelser.

När den skoltrötta skaran I:are åkte hem över påsk, 
åkte dess sektionsstyrelse på konferens i Luleå. Mel-
lan den 29 mars och 1 april befann vi oss i Sveriges 
nordligaste metropol (så stod det iallafall på skylten 
vid vägen), Luleå. Där fanns även övriga ”riktiga” 
I-sektioner representerade i form av Chalmers, 
Linköping, Luleå och KTH. Det var en mäktig kvin-
tett som mötes för att knyta band och disskutera 
framtiden för I. En mäktig kvintett som skulle 
komma att spendera en fantastisk helg tillsammans.

Det började på Arlanda där Lund sprang på KTH. 
Med sin extremt nasala stockholmska fick de oss att 
tappa hakan över förundran hur någon kan gå in i 
rollen så hårt. De förde stereotypen till sin yttersta 
kant och vi kunde inte låta bli att skaka på huvudet. 
Men de skulle dock hinna visa sig vara charmiga li-
rare innan helgen var slut. Sista natten kom en liten 
skara Lundare och Stockholmare fram till att det 
vore bra att ha en gemensam stämpel. Vad denna 
stämpel skulle vara till för var lite oklart, men vad 
som var solklart var en önskan att komma varandra 
närmare. 

Väl i Luleå mötes vi av en härlig styrelse med en 
ordförande som påminde oss om vår förra. Polar-
bröd inledde helgen med en värmande presentation 
av ett familjeföretag vars framgång hade baserats på 
försäljningen av renklämmor till kungen på Skan-
sen. Denna renklämma skulle komma upp många 
gånger till under helgen, men till vår stora sorg fick 
vi aldrig provsmaka denna kungliga rätt. 

Efter första kvällens välkomstmiddag var det dags 
för bastu och bad. Snappsvisor sjöngs i bastun med 
Mera Vin i spetsen. Några härliga Håkan Hellström 
melodier kom också fram så småningom. Men när 
de flesta blev lagom berusade och mycket trötta 
bestämde sig två Lundare, en ”Chalmare” och en 
KTH:are att spana in Luleås nattliv. 

Det blev taxi ner till stan. Billig taxi tyckte Chalm-
ers och KTH. ”Inte lika billigt som Lund”, svarade 
vi. Nere på stan var det inte som här. Man lägger 
mer vikt vid dansen i Luleå. Bugg och Foxtrot var 
det som gällde enligt en 24-årig blond dam, som 
snart blev uppbjuden av en 50-årig man. ”Får jag 
lov?”, sa han på klockren norrländska och så var det 
dans på gång.

Efter en galen första kväll var det dags för dag två. 
Företagspresentation och diskussion med Scania. 
Mycket givande, men inte värt att nämna här. Efter 
det blev det Bowling. Lund representerade inte 
särskilt bra denna eftermiddag, men det skulle man 
ta igen på kvällen. Förfesten är seg med en massa 
sittande, disskuterande och seriösa I:are när Vice, 
Info och Inuti från Lund kliver in. Info tar tag i 
musiken och kopplar i sin Ipod samtidigt som Vice, 
Inuti och Sexmästare från Lund, tillsammans med 
Pontus från Chalmers, kör veven i fullfart. En kvart 
senare är dansgolvet så hett att sulorna smälter (tur 
att man inte hade gummisula). 

NORRLAND
I-konferensen – kärleksfullt och sorgligt
Text och ärlighet: Daniel Gabriel
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Vidare mot Cleo på stan. Grymt ös på stället. Styrb-
jörn från Linköping visar framfötterna och charmar 
hela Lund. Snart tar han initiativet och bildar ett 
sällskap känt som Bullshit Consulting Group, BCG, 
med medlemmar från Chalmers, Linköping och 
Lund. Vad denna grupp fyller för funktion är fort-
farande okänt, det viktiga är dock att läsaren vet 
vem Styrbjörn från Linköping är och att ni kommer 
att få höra mer om honom en dag. Kvällen avslutas 
givetvis på en efterfest någonstans på Vänortsvägen. 
Där springer man på Beboop och Rocksteady från 
Teenage Mutant Ninja Turtles, som tydligen bor i 
Luleå. Mycket intressant, men inte värt att stanna 
på en dålig efterfest för. Taxi hemåt för att sova. 
Men var är Info?

På Lördagen svischade dagen förbi hastigt. Bara en 
massa seriösa grejer som jag inte skall tråka ut er 
med. Det viktiga är sittningen på kårhuset. Up-
pkläda för fest var vi alla, och fest blev det. Visorna 
sjöngs dock på ett sätt man inte riktigt var van vid, 
men man tar ju seden dit man kommer. Mellanfest-
traditionen lever i Luleå och det gör även den gamla 
”bachelor-pad”- klyschan. Med en 14 tums teve som 
visar partybilder, inbyggd i baren som fanns i den 
två rum stora lägenheten fick vi Lundare uppleva en 
helt ny nivå av norrländsk manlighet. 

Ingen dans på mellanfesten, men mycket härlig ge-

menskap och gemensamt knattade vi så småningom 
tillbaka till festen. Nu var alla precis lagom berusade 
och ordet som beskriver festen bäst: Skandaler. De 
skall jag dock inte ta upp eftersom ni får skylla er 
själva som inte var med. Jag klipper och går vidare 
till när vi åt på McDonald’s och kom i kontakt med 
Karin som var mitt uppe i deras beryktade trainee-
program. Genast föll fyra I:are för denna underbara 
norrländska tös som tyvärr inte ville tro Inuti när 
han överöste henne med komplimanger. Men alla 
fick vi ett underbart foto med henne och i ärlghetens 
namn måste jag säga att även om Luleå hade visat 
sig vara en kloak (vilket det defenitivt inte var), så 
hade resan varit värd en enda minut spenderad med 
Karin. Man försökte få med henne ner till Lund, 
men hon var mitt uppe i karriären i Luleå. Inuti gav 
då upp och gick ut för att hojta efter en taxi. Mitt 
uppe i prisförhandlingar kommer vice utspringande 
från McDonalds i fullfart med en keps i handen. Vi 
fick vårt minne av Luleås guldklimp och chauffören 
tryckte gasen i botten. Mycket nöjda kom vi hem för 
att sova och slocknade ganska snabbt. Men var var 
Info?

På söndagen var det hemfärd. Reflektioner över 
helgen på tåget. Undertecknad kom fram till slut-
satsen: ”Underbar helg”- en uppmaning till alla att 
engagera er. Det seriösa arbetet kan ni läsa om i 
rapporten, här har jag velat ge er en bild av hur kul 
det kan vara att vara engagerad inom sektionen. I-
konferensen gav orden ”knyta kontakter” en helt ny 
innebörd och jag tror att vi alla fann vänner. Det var 
en kärleksfull tid och ett sorgligt avsked. Om läsaren 
bara skall ta med sig en liten liten bit av detta så är 
det att vara så aktiv som möjligt då I-konferensen 
hålls i Lund. Ni kommer inte att ångra er.

NORRLAND
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MOTIVATION
Två I-are och en ekonom bestämde sig en grå dag i 
februari för att det var dags att röra lite på sig och 
drabba London över en långweekend. Att hälsa på 
vänner, shopping och dans fanns i tankarna, men 
också trots mot dem som påstår att studentekonomi 
och studier inte tillåter dylika spontana utsvävningar. 

Said and done, tre veckor senare satt vi på Sturup 
med varsin öl och stora förhoppningar i väntan på 
att borda Ryanairs luftskepp. Resan avlöpte utan 
problem och rusiga efter färden genom nattens Lon-
don, förbi en upplyst St Pauls Cathedral, Big Ben 
och Buckingham, m.fl. sönderfotograferade land-
märken, anlöpte vi Hyde Park Inn vid halvtvåtiden 
på natten. Foajén lovade mycket med sin glassiga 
inredning och plasmaskärmar, men rummet, som vi 
delade med några andra resenärer höll bara vanlig 
hostel-standard. 

Efter en angenäm sömn möttes vi av en solig, krispig 
London-dag och överraskade av den uteblivna 
dimma och regn som staden är alltför beryktad för 
promenerade vi genom Hyde Park och hittade en 
trevlig trattoria i närheten av Gloucester Road där 
vi intog vår frukost. Tysta satt vi och försökte ta in 
den metropolitiska känslan av att vara i en storstad, 
med en puls som utdvärgar Lunds och så mycket att 
göra att man blir perplex. Dock samlade vi oss och 
tog tunnelbanan till Piccadilly Circus för att möta 
upp en gammal vän och medan vi väntade tog vi 
årets första glass vid fontänen. Livslusten flödade 
och vi log åt de stackare som i samma stund satt 
inlåsta i LTH:s röda fästningar.

Dagen fortlöpte med spatserande längs de vackra 
gatorna kring Covent Garden, botaniserande bland 
alla de kläder man inte har råd med och några väl-
valda inköp, för att krönas med en Hoegarden mitt i 
Seven Dials, navet där sju gator möts. 

En London-weekend är aldrig komplett utan en 
musikal, och eftersom alla tre resenärer gillar den 
gamla rockgrupp, vars begåvade frontfigur numera 
sjunger med änglarna, beslutade vi oss samma kväll 
för att se ”We will rock you”, Queens bejublade up-
psättning. Även för en oinvigd är denna kavalkad av 
gåshudsgivande musik, överväldigande scenografi 
och dans samt rappa och självironiska skämt om 
musikbranschen i allmänhet och Britney i synnerhet 
en upplevelse värld varenda penny. 

Att sitta stilla till musik gör dock att de lurviga bör-
jar känna abstinens och därför förflyttade vi oss till 
Carnaby Street för att svänga desamma på Digest, 
ett trevligt ställe med lugnare bar på första vånin-
gen och galet drag i källaren. Här bör emellertid två 
markanta skillnader mot svenska uteställen noteras: 
1. Man torkar inte händerna själv på toaletten 
(de flesta ställen har en toalettvärd som ombesörjer 
detta, dessutom erbjuds parfymer och halstabletter 
samtidigt som han uppmanar en att ”Stay fresh for 
the punani”).
2. Det är snarare regel än undantag att bli rag-
gad på av en 40-taggare eftersom ålderssegregerin-
gen man ser i det svenska utelivet knappt existerar. 

Vi hade alltså en trevlig kväll, som dock avslutades 
med en otrevlig incident då vi, efter att ha åkt 
nattbussen för långt, blev rånade av ett gäng. Trots 
ett polisingripande i stor stil, med hundar och allt, 
lyckades förövarna undkomma med min plånbok 
och telefon. Att låta resan nedsvärtas av sådant 
skulle bara vara att låta banditerna vinna ännu mer, 
så vi fortsatte som om inget hänt, med undantag av 
att mitt resesällskap fick agera pappa när betalnin-
gar skulle ske.

 

London på ett skosnöre Text och rånoffer: Jonas Heller
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De följande dagarna bestod av shopping (bl.a. i de 
utmärkta butikerna kring Covent Garden och Carn-
aby Street), strövtåg och ännu mera dans. Vi besök-
te t.ex. Tate Modern, det spännande museet för 
modern konst inrymt i ett gammalt kraftverk vid 
Themsens strand. Här kan man beskåda alltifrån 
Lichtensteins Monroestudier till Dalis surrealistiska 
hummertelefon och dessutom åka rutschbanor med 
30 meters fallhöjd, allting väldigt kultiverat. Vi-
dare hade vi turen att få delta i ett äkta brittiskt St 
Patrick’s Day-fi rande med tillhörande anskrämliga 
hattar, nedsupna britter och irländare samt liveband 
i Shepherd’s Bush. Det var härligt att se förbröd-
ningen mellan de båda folken i fi randet av Irlands 
nationalhelgon och nationalöl. 

Hela resan kröntes slutligen av att vår vän eko-
nomen bokstavligen sprang in i Mischa Barton utan-
för en butik. Chockade av närkontakten med denna 
överjordiska varelse följde vi efter henne en stunds 
tills vi hade repat mod nog att gå fram och byta 
några ord och ta en bild. Trots modet var vi ganska 
skakiga på hand när bilden togs, vilket kan anas här.

För er som fortfarande inte blivit övertygade om 
lämpligheten i att resa mitt i terminen kan nämnas 
att en av de bästa effekterna med ett storstadsbesök 
är att studiemotivationen onekligen höjs eftersom 
man inser värdet av ett välbetalt arbete när man 
drömskt fi ngrar på varor vars pris motsvarar hela 
ens studieskuld. 

Med nya erfarenheter, kläder och ingefärs-vin i 
bagaget var vi så tvungna att på måndagskvällen 
lämna stora Göteborg och återvända till verklighet-
en. Tyvärr ville det sig inte bättre än att Ryanair 
stängde incheckningen 15 minuter för tidigt (ja, vi 
hade små marginaler, men ändå) så att vi fi ck till-
bringa natten på Stansted i väntan på ett fl yg till 
Köpenhamn. Detta var ändock ganska angenämt 
eftersom vi hade sällskap av en kortlek, ovan nämn-
da starkvin och en glad Nya Zeeländare. Trötta men 
glada anlöpte vi så slutligen Lund vid lunchtid på 
tisdagen och kunde gå hem till vart och sitt för en 
lång sömn med drömmar om Carnaby Street, Queen 
och Mischa Barton...

Cirkapriser för en budgetlångweekend till 
London (Shopping och festande ej inräknat):
Flyg med Ryanair: 700 kr (Sterling fl yger från 
Köpenhamn, lite dyrare men kanske att föredra).
Fyra nätter på Hyde Park Inn: 600 kr.
Mat: 800+ kr.

Totalt: 2100 kr, alltså klart överkomligt även med 
studentekonomi.
Med självrisk för rån och med nya fl ygbiljetter: 
4000 kr, klart tråkigare…

Krogpriser: 
Inträde 100-500 kr, öl 30-70 kr, drinkar 70-400 kr.


