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Redaktören talar
Jag vill börja med att säga,
Hej du! Vad roligt att du
hittade hit.
Gamla styrelsen har nu gått i
graven och testamentet har
tillfallit oss, ett nytt glatt
styrelsegäng som knappt blivit torra
bakom öronen. Att axla
rollen som chefsredaktör har känts
stort, pirrigt och absolut
utmanande. I början var jag
Bambi, helt ute på hal is. Men så
till sist kom vårvärmen och isen
smälte under fötterna. Sen fanns det
inte så mycket annat att göra än att
sätta ena foten framför den andra.
(Ursäkta den klyschiga
stämningen, men har svårt att låta bli
när jag sitter här med solen i nyllet!
Allt en vill (och bör) göra i en stund
som denna är att slå kullerbyttor,
skrika ett vårskrik, berusa sig etc.)
Hur som haver är tanken att tillägna
mitt första polemiken-nummer
festen! Fest fest och mera fest. Vissa
spår om det glada 20-talets återkomst
och visst är den tanken lockande?
För allt man vill nu är att sluta vara
förnuftig, dansa vildsint på Kårallen
och bekymmerslöst hångla runt.
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Vi är såklart inte där än men
(låt mig säga en fras som ständigt
bedragit oss i pandemitiden), nu
när vaccinet är här kan vi
verkligen ana ljuset i slutet av
tunneln!
Så hur styr du egentligen ihop en
riktigt PANG fest? Vad är
fredagsdrinken och hur får du till
en riktigt skön bakis-burgare?
Det är bland annat dessa frågor
som nummret ämnar att besvara.
Stjärnorna har talat och
igenkänningsfaktorn är hög, på
sidan 7 och 8 kan du ta del av ditt
fest-horoskop. Vidare kommer du
även ges chansen att få lära känna
nya Flins-styrelsen lite bättre!
Så medan vi håller ut och håller
avstånd, låt oss låtsas att tiden för
kalas är här!

Idun Eklind
Chefredaktör 21/22

Ordförande har ordet
Idag, en solig onsdag i mitten av maj
år 2021. Solen klamrar sig fast på
himlen längre för varje dag som går.
Har man riktig tur så har en i kompisgänget en riktigt skön balkong, som
man kan snylta soltimmar på.

Jag går in som Emma Örtenholms
efterträdare för posten som
ordförande för FLiNS styrelse 21/22.
Vi fortsätter på samma spår med ett
samhälle som är upprustat med
restriktioner. Jag vill hoppas att vi ser
ett nytt ljus i slutet av tunneln, som
glimtar till lite då och då. I den korta
period jag fått sitta som ordförande
hittills har ett budskap klamrat sig
fast lite extra. Detta är att vi,
som började studera i pandemins
värsta tider, har en unik möjlighet att
börja på en egen boll. Vi får höra alla
historier om hur studentlivet
brukade se ut, innan allt sattes på
paus, vi tar åt oss och vi kastas ut för
att tillsammans börja om och bygga
upp. Det tycker jag beskriver min
förväntan på mitt år som ordförande
ganska bra. Jag ser supermycket fram
emot att någon dag få träffa er.
Nu kör vi!

Ännu ett vårtecken för pol.kand
elever är att ett verksamhetsår för
styrelsen går mot sitt slut och ett nytt
gäng går med ivriga steg in för att
tillsammans starta ett nytt. Det har
därmed blivit min tur att få äran att
skriva några ord och klistra ihop lite
meningar i vår fina sektionstidning,
som ordförande i gänget av
färskingar.
Eftersom detta är min
polemiken-oskuld är min tanke att
ge er en liten överblick vem jag är.
Mitt namn är Elinda Nilsson, är 20 år
gammal och kommer från
västkustpärlan Halmstad. Jag gillar att
umgås med mina fantastiska vänner,
hitta ny musik och plöja en TV-serie
på en söndag mitt i livet.
Utöver det finns det få saker jag uppskattar så mycket som en gränges i
solen på en torsdag och när lampor
slutar lysa i min röda pärlas
instrumentbräda.

Kram <3

Elinda Nilsson
Ordförande 21/22
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FEST-FIXAR-GUIDE
Säg ett trevligare ord än post-pandemi. Jasså, du kommer inte på nåt?;)
Jag har iallfall svårt att tänka mig något trevligare just nu,
absolut ett topp tre ord. Med vaccin i kroppen är vi på nytt ostoppbara,
klackarna ska upp i taket och dresscoden lyder ”kom uppklädd till
tänderna!”. Oavsett om du är kingen på fest eller en rookie (som jag själv)
så kommer här ett skepp lastat med en MASSA inspiration.
Festfixarna vädrar morgonluft, nu börjar det snart
bli dax styra ihop en riktig BRAKfest!

Dekoration & tema

• Första intrycket är viktigt och sätter ofta tonen! Satsa på något
spexigt redan i entren
• Temafester är definitivt de roligaste av fester
• Styr ihop en egen sittning, fin som ful!
• Tåls att nämna handspriten! .... kör på en tevlig med ”ginsmak”
en stämmingshöjare i sig
• Om utrymmet tillåter, skapa olika ytor/rum för olika aktiviteter som
t.ex mingel, en hångelhörna, pynta balkongen eller fixa Fiskdamm!
Bjud på show helt enkelt

Mat & dryck

• En välkomstshot i hallen är alltid en god idé
• Inget nytt under solen, fulvin är Liu-studentens bästa vän
(perfekt om många är bjudna dessutom)
• Skippa bålen (om temat inte är barnkalas vill säga:D) och servera
dryck i karaff, Mmm Sangria
• En alkoholknytis? Ja men det kan ju vara en idé! Helt i sharing
is caring-andan. Avsett en yta till barstation där gästerna får
lämna sina bidrag och blanda drinkar (goda alkoholfria alternativ
ska också finnas med!)
• För den ambitiösa: vickning är kolossalt uppskattat

Lekar

• Hemliga uppdrag som sedan avslöjas i slutet av kvällen,
alltid roligt!
• Femkamp<3 en klassiker
• Charader är ofta hysteriska
• Gas :D
• Bunta ihop dina gäster i par med buntband, de paret som står ut med
varandra längst erhåller pris! (hello matchmaking?)

Övrigt

• Förvarna dina grannar om festen eller än bättre, bjud in dom!
• Skapa en gemensam spellista innan festen där alla kan lägga in
bangers (med det är ju sen gammalt)
Lycka till! Vi ses i dimman
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Fest-horoskop

Hur är du på fest enligt ditt stjärntecken?
Vilket stjärntecken ska du satsa på respektive
skippa för att få till en flört?
(OBS allt i denna text är baserad på 100% fakta

VÄDUREN

Text: Linn Sjödin

Du tar under kvällen väldigt många impulsiva beslut, det är en bra chans för andra att
betta pengar mot dig då du förmodligen kommer gå med på vad som helst.
Störst chans till romans: Tvillingen kommer vara charmad av din eldiga personlighet
Minst chans till romans: Jungfrun kommer inte tycka om denna typ av dominerande sida
från väduren, då jungfrun är ett kontrollfreak och kommer inte vara charmad av vädurens
barnsliga natur.

OXEN

Den egentligen kalla oxen blir väldigt kramgo och du vill verkligen berätta för alla dina
vänner hur mycket de betyder för dig. Ej förvånande om du somnar på toaletten innan
midnatt.
Störst chans till romans: Fisken skulle uppskatta hur uttrycksfull du blir på fyllan och även
hur stabil du är. Fisken kan förvänta sig mycket gos från oxen<3
Minst chans till romans: Skytten vill fortsätta festa vill inte hem ännu och skeda med oxen.

TVILLINGEN

Du pratar med varenda människa som kommer dig förbi och kan säkert flörta till dig
gratis drinkar till gruppen.
Störst chans till romans: Väduren tycker tvillingen är rolig och de har förmodligen bra
vibes under kvällen.
Minst chans till romans: Kräftan kommer vara rädd för dig,
du hade inte visat tillräckligt med känslor för att kräftan skulle bli intresserad.

KRÄFTAN

Folk är trygga med att öppna upp sig för dig på fyllan för du är så nära dina känslor,
förvänta dig att behöva leka terapeut för hela ditt kompisgäng.
Störst chans till romans: Skorpionen har väldigt mycket känslor men visar det inte men
med hjälp av kräftan kommer skorpionen kunna öppna upp sig på ett bra sätt,
skorpionen uppskattar hur omtänksam kräftan är.
Minst chans till romans: Vattumannen, kräftan kommer kännas för seriös för den
“commitment-rädda” vattumannen.

LEJONET

När du blir full blir det ännu mer fokus på dig eller det är vad du tror i alla fall. Du är
väldigt charmig och du får vad du vill men andra runt omkring dig kan känna sig lite
osynliga. Men roligt med dig har man i alla fall.
Störst chans till romans: Vågen kommer känna sig speciell och utvald av lejonet men kan
även hantera lejonets stora ego.
Minst chans till romans: Lejonet, två stora egon går inte ihop, sovrummet är inte stort nog
för er båda.
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JUNGFRUN

Du blir spelledaren för kvällen! Många roliga partylekar och vägbeskrivningar till bästa
baren finner man hos dig då det faller in i jungfruns planerande natur.
Störst chans till romans: Oxen, ni är på samma mogenhetsnivå men oxen tar gladeligen
ett steg tillbaka för att låta dig få som du vill.
Minst chans till romans: Väduren, kommer inte tycka om hur dömande och uptight
jungfrun kommer vara, men detta är ömsesidigt.

VÅGEN

Du kommer vara väldigt flörtig trots att det kanske inte är meningen att vara det. Du
lär vara ute med olika kompisgrupper som du hoppar emellan.
Störst chans till romans: Vattumannen kommer känna att vågen har lika lite intresse i
något seriöst, då vågen förmodligen redan har flörtat med alla vattumannens vänner.
Minst chans till romans: Skorpionen skulle tycka att det var jobbigt hur naturligt
flörtig vågen är och skulle lätt bli avundsjuk under kvällen.

SKORPION

Du kommer sitta och “binge-dricka” i tystnad och bli riktigt packad utan att någon
märker det. Du diggar musiken och flikar gärna in i konversationer ibland.
Störst chans till romans: Kräftan, ni är på samma nivå och kan “vibea”. Kräftan tycker
skorpionens hårda skal är spännande
Minst chans till romans: Vågen kommer förmodligen rejecta dig för du är intense,
finns en risk att en våg skulle bli avskräckt då hen är ute efter något lättsamt!

SKYTTEN

LIFE OF THE PARTY, du kommer hålla igång intill det sista! Man hittar alltid dig på
antingen dansgolvet eller bordet
Störst chans till romans: Tvillingen kommer vara helt hänförd av din spontanitet,
livlighet och optimism
Minst chans till romans: Stenbocken kommer bli stressad över skyttens beteende, ni
kommer inte befinna er på samma del av festen.

STENBOCKEN

Du har antagligen en hög alkoholtolerans, då du alltid “keep up” med drickandet men
blir aldrig riktigt packad. Du går hem i tid för du har förmodligen jobb dagen efter. Din
humor och sarkasm kommer fram starkt under kvällen.
Störst chans till romans: Stenbocken... den enda du kan lita på är dig själv, ni kommer
förstå varandra på ett sätt inte andra gör.
Minst chans till romans: Väduren vill ha mer glöd och passion, de är lowkey lite ego och
vill att stenbocken ska ha fokus på dem och inte på dina planer för morgondagen.

VATTUMANNEN

På fest är det du som vill prova nya grejer och du är gärna spontan. Om festen är för
“tråkig/basic” är det du som drar vidare.
Störst chans till romans: Skytten kommer känna sig väldigt accepterad av den
öppensinnade vattumannen som är lika galen själv.
Minst chans till romans: Fisken kommer känna att de inte får känslomässig respons från
dig och känna sig osäker.

FISKEN

Du är en riktig dagdrömmare och när alkholen kommer in i systemet kickar även alla
dina känslor igång och du lever ut alla dina känslor.
Störst chans till romans: Jungfrun känner sig avslappnad runt fisken, jungfrun tycker
fisken är söt och skulle inte döma dem.
Minst chans till romans: Tvillingen vill ha snabba konversationer med mycket sarkasm
och humor medan fisken erbjuder djupa samtal.
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Möt nya

Styrelsen
Mer info om styrelsen och dess poster finner du på www.flins.org

Elinda Nilson,
Ordförande

Intressen: Leka med
kompisar, träna och
påbörja spellistor och aldrig
hinna göra klart dem innan jag
tröttnat på låtarna
Motto i livet:
Det löser sig

Övriga kännetecken: Kort, lätt
till skratt och en stock lyft mint
i min kyl
Favoritdrink:
Drink = rån, öl = din vän

”Det är fest när...”:
1. Solen skiner,
2. Det känns som en bra idé att
dansa och
3. När jag går ner i en
solidarisk split

Katja Bondestam,
Arbetsmiljöombud

Intressen: Backpacking, dansa
och Fazers choklad

Motto i livet: Följ
magkänslan och var
inte rädd för att leva
ärligt!
Övriga kännetecken:
I Sverige: ”Hon från
Finland”
I Finland: ”Hän joka muutti
Muuminmaalta”

Jakob Jönsson,
Utbildningsbevakare

Intressen: Laga och framförallt
äta mat, historia och dricka
glutenfri bärs i solen.
Finns inget finare än det.

Motto i livet: Var dig själv
och gör det som gör dig
lycklig och skit i alla
andra :)

Övriga kännetecken:

Blev utnämnd till ’’den enda
stockholmaren jag faktiskt gillar’’
av en göteborgare en gång och det
är väl den största meriten i mitt
liv. Har förövrigt ganska ironisk
humor.

Favoritdrink: Whiskey Sour
(trodde jag var orginell men det
är tydligen alla svenskars fave
Favoritdrink: Whisky sour kan
</3)
”Det är fest när...”: jag
spontant börjar umgås med de
underligaste sällskapen.
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man inte tacka nej till.

”Det är fest när...”:

någon drar igång XS Project
Vodovorot på högsta volym

Isabelle Schaller,
Vice Ordförande
Intressen: Bärsa, dans, leka med
kompisar. Ibland alla samtidigt!
Motto i livet: Den tiden,
den sorgen
Övriga kännetecken:
Energisk, göteborgare, prick i
ansiktet
Favoritdrink: För fattig för
drinkar, dricker suröl
”Det är fest när...”: jag går
ner i en pinsam split på
dansgolvet

Moa Karlsson,
Alumniansvarig
Intressen: Äta massa mat med
vänner, dansa, upptäcka nya platser,
rida och pyssla i stallet
Motto i livet: Alla dagar som
kom och gick, inte visste
jag att det var livet
Övriga kännetecken: Glad
och kramig
Favoritdrink: Paloma med
extra lime
”Det är fest när...”: det
spelas schlager på högsta volym

Ludvig Forsberg,
Sekreterare
Intressen: Lira korgboll, äta mat
och dra en barrunda på ågatan
Motto i livet: man ångrar
alltid en shot
Övriga kännetecken: Dålig
humor, ful underskrift :P och folk
brukar tro att jag är äldre än Emil.

Favoritdrink: Hallonshot på 55an
”Det är fest när...”: det
spenderas över 300 på donken.

Julia Eineborg- Schön,
Masteransvarig
Intressen: Poker, vin och långa
romantiska promenader
längs med stranden.
Motto i livet: Dyk djupt
fånga grunt.

Övriga kännetecken:
Skakig, skrattig och en grov
prankster (fråga bara Ludvig).
Favoritdrink: Kir Royal.
”Det är fest när...”:
TikTok spammas:)

Linn Sjödin,
Tryck - och spons
Intressen: Åka bräda, umgås med
vänner och träffa nytt folk
Motto i livet:
UNNA DIG

Övrig kännetecken:
Lite ginger

Favoritdrink: Rosa Pantern

”Det är fest när...”: man
pressar upp en lyft, 4 pluppar,
under läppen:)

Anna Wikström,
Kommunikatör
Intressen: Laga mat och baka,
växter, resor, spela musik och gå
på konsert.
Motto i livet: Livet är för
kort för att äta äcklig
pasta
Övriga kännetecken: Social och
nyfiken. Allmänt dålig på sport
men älskar att dansa.
Favoritdrink:
GT med MYCKET citron
”Det är fest när...”: någon
dansar på bordet!

Emil Rangaard,
Kassör

Alice Eriksson,
Extern samverkan

Intressen: Fotboll, umgås med
vänner och styrelsearbete

Motto i livet: Det löser sig
Övriga kännetecken: Ung,
halvrolig kille med rhodosaura

Idun Eklind,
Polemikenredaktör

Intressen: Äta god mat och spela
sällskapsspel

Motto i livet: Det är coolt
att vara snäll!
Övriga kännetecken: Kommer
från norr men hatar kyla

Favoritdrink: Öl på glasflaska
eller Irish Coffee i passande
stunder
”Det är fest när...”:
restriktionerna lättas på igen:))

Favoritdrink: Limoncello Spritz
”Det är fest när...”: alla
sjunger med musiken!

Intressen: Poddar, mat

Motto i livet: Memento mori
Övriga kännetecken: Too-ticki
(tycker Katja iaf), livlig fantasi och
svag för romantik
Favoritdrink: Averna Spritz

”Det är fest när...”: man i
ruset knackar på hos grannarna

M ö t F B I 21/22
Lova

Rebecka

Chef

General

Intressen: Träffa vänner,
laga pasta och dricka vin
såklart!
Motto i livet: Fånga dagen!
Övriga kännetecken:
Skrattar enbart åt egna
skämt
Favoritdrink: Hugo!
”Det är fest när...”:
Ordförande är med!

11

Intressen: Laga matlådor
och aerobics
Motto i livet: Varför
krångla när man kan
hångla
Övriga kännetecken:
Älskar vardagslyx
Favoritdrink: Strawberry
Mojito
”Det är fest när...”: vinglaset
är påfyllt och Crazy in love
spelas

Kalle

Thuva

Spons - och tryck

Info/PR &
Stripp

Intressen: Sport, träning,
kompisar, läsning

Intressen:
Mental breakdowns

Motto i livet: Ta saker med en
klackspark, behöver inte
vara så seriöst hela tin

Motto i livet:
”Ung och dum”
Övriga kännetecken: Kort
och 01:a
Favoritdrink: Rosa pantern

Övriga kännetecken: Oftast
glad, gillar inte att sitta still
Favoritdrink:
Galiano med Fanta

”Det är fest när...”: Thuva
börjar prata engelska

”Det är fest när...”: Sverige
vinner EM o AIK tar guldet

Felix

Louise

Husmor

Kassör

Intressen: Äta och dricka gott,
samt tömma sparkontot

Intressen: Laga/äta mat, spela padel, segla, resa, hänga med
polare

Motto i livet: Fullast vinner

Motto i livet: Ta ingen skit

Övriga kännetecken: Kashmir,
klarnafakturor och blekta tänder

Övriga kännetecken:
Omtänksam, envis och social
Favoritdrink:
Bellini är inte äckligt!

Favoritdrink: Gin russian
”Det är fest när...”: Potatisen är slut

”Det är fest när...”: skumpan är
poppad

Sophie

Ella

Tryck - och
spons

Sittning & gyckel
Intressen: Umgås, matlagning, fina
naturen och att luffa runt
utomlands.
Motto i livet: Hellre för mycket
än för lite!
Övriga kännetecken: Taggad, glad
i vin och grov i mun. Karaktäristiskt
lockrop.
Favoritdrink: Pornstar martini
”Det är fest när...”: Dario von Slutty
snurrar plattorna!

Intressen: Hitta på hyss
Motto i livet: Det är inte så
noga!!
Övriga kännetecken: Söt, snäll,
bra på fotboll
Favoritdrink: Kir royal
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”Det är fest när...”: Älgen är blå

Chefen hälsar
Hej på er! Mitt namn är Lova, är 21 år
och kommer från Ekerö i Stockholm.
Det är jag som är chef och tillsammans
med Rebecka, Louise, Sophie, Felix,
Kalle, Ella och Thuva utgör vi FBI
21/22! Sen i januari har vi varit
FuBbIsar och haft alla möjliga roliga
utmaningar att handskas med, men nu
i maj tog vi över rodret. Vi har stora
skor att fylla, FBI 20/21 har gjort ett
otroligt jobb det här året och vi hoppas
verkligen de känner sig nöjda med sitt
mästeriår!
Det har nu gått några månader sen jag
blev invald i FLiNS-sektionens utskott
FBI. Vi är ett mästeri, vilket innebär
att vi håller i mottagningsperioden för
nya pol.kand-studenter men också andra roliga event under året som fester
och sittningar.
Som chef i FBI har jag det yttersta
ansvaret över att alla poster genomför sina uppgifter och att vi levererar
evenemang för statsvetare och nationalekonomer. Jag sitter även med i
FLiNS-styrelsen och tillsammans
med kassör Louise, fungerar vi som en
länk mellan dem och FBI.
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De senaste månaderna som blivande
chef har varit läskiga men framförallt
otroligt roliga! Man har slängts in i nya
spännande sammanhang och behövt
anpassat sig till rollen tillsammans
med mina sju andra blårosa-vänner.
Jag är så glad över det här nya gänget
och vårt jobb hittills!
Just nu är planeringen av n0lle-p i full
gång, med general Rebecka i spetsen
som gör ett jättejobb för att blivande
studenter ska välkomnas på bästa sätt.
Vi planerar för två spännande veckor
för nya n0llan, något som jag är säker
på att både vi i FBI och faddrarna
kommer känna en aning nostalgisk
- nu är det vi som ska leka runt med
n0llan och fungera som vägvisare för
de nya studenterna.
Vi kommer nu göra vårt yttersta för att
föra vidare den blå-rosa traditionen på
bästa sätt. Vi är så taggade på
kommande året och hoppas ni också
är det!

Lova

FBI-chef 21/22

Ni kanske undrar vad
fredagsdrinken är?

PANELEN

Polemiken har fått äran att bli
gästade av Julia och Husmor,
två riktiga torskar på alkohol.
De har gett sitt professionella
utlåtande på tre potentiella
fredagsdrinkar. Allt för att du ska

få ett bra hum om vilken drink som kan
vispas ihop på fredag;)

Averna Spritz
-

en höftad 6:a Amaro Averna
riktigt torr äppelcider
Julia & Husmor
tunna tunna åppelskivor
is
Utseende: ”Lite mörk så oklart hur smaken blir, rätt mystisk”-J
J ”trevligt med
äppelskivor för att visa drinkingredienser som ej syns”-H
H
Smak/första intryck: ”Kul twist på aperol då den är rätt uttjatad. Smaken växer på en, inte så söt. Doftar lite whisky (på ett bra vis)”-J
J ”Colatoner som
bryts av med den torra äppelcidern och mynnar ut i en läskande pommackänsla”-H
H
Hade velat dricka när: ”varm sommarkväll när solen går ner, på någon
mysig bar, bra att börja med!”-J
J ”Jag firar en ledighet. Efter en tenta, på
en strand, afterski”-H
H

GT
-

Slutbetyg (1-5): ”växte bra på en, 4!”-J
J

”4”-H
H

en höftad 6:a ful-gin
tonic (tog Schweppes)
citronskivor
Utseende: ”älskar GT i vinglas”- H ”mycket fin, CLEAN”-J
J
is
Smak/första intryck: ”Älskar Gin&Tonic, barrskog som bäst! Citron friskar
upp!Föredrar en torrare tonic”-H
H ”En <3klassiker<3, gott med lite sötare
tonic iom att den är rätt besk. Mycket fräsch, kan dock bli lite väl bitter
för min smak”-J
J
Hade velat dricka när: ”För att släcka törsten/sugen på en klassiker som
aldrig slår fel”-H
H ”Året om, extra gott när det är varmare”-J
J

Sgroppino

Slutbetyg (1-5): ”4-en GT är alltid en GT!”-H
H

- några skedar citronsorbet
- alkoholfritt bubbel (använde
GOD DRYCK NR1)
Utseende: ”Fint med skum!”-J
J

”4<3”-J
J

”mindre i ett coupeglas hade varit topp!-H
H

Smak/första intryck: ”Läskande, bra blandning av sött & bubblig. Väldigt lättdrucken!”-J
J ”Toppenfräsch, en gnutta tvålig- en syrligare sorbet hade gjort
susen!”-H
H
Hade velat dricka när: ”Bra återställare, perfekt när man fördruckit sig på
vatten. Tänk på stranden i solen<3”-J
J ”Bakis i solen! Eller som en avslutning
till vad som helst :)”-H
H
Slutbetyg (1-5): ”5”-J
J

”3- Väldigt god och läskande”-H
H
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BAKISRECEPT: Sköning-burgaren

Text: Lucas Wahlström

Förord till sköning-burgaren:

Jag vill egentligen inspirera till att äta vegetariskt men för de som äter kött eller gör
undantag när de är bakis, fortsätt läs! Om skööööning-burgaren är hälsosam kan
diskuteras… men det spelar ingen roll med tanke på vilken smak-succé det blir.
Detta recept kanske främst kommer till nytta för er som befinner sig i en dyster ”frisco-era”
(de som alltså självmant väljer frisco-brödet när de står i valet och kvalet vid brödhyllan).
Det är även riktat till de som ser Olearys-burgare som en höjdare (visst kan olearysburgare vara trevliga, men de spelar inte i samma liga…) Jag kan tillägga att jag också
har gått igenom en ”frisco-era” som var en dyster period men det finns ett ljus i tunneln,
allt kan bara bli bättre :D
Ingredienser:
- Högrevskött med hög fetthalt (rekommenderar över 15%
fetthalt, du kan även mixa med entrecote men som student
tror jag du kan bortse från detta tips haha).
- Hellmans Mayo (viktigt med Hellmans)
- Tryffelolja
- Rödlök
- Brioche bröd från hemköp (Märke: garant, riktigt bra
studs i brödet)
- Klassisk hamburgarost (som knappt borde få kallas ost,
men men..)
- Salt och peppar
-Bakplåtspapper (för att smasha burgarna)

Så får du till sköning-burgaren:
1. Skippa brödrosten! Värm innersidorna av brödet i en stekpanna på medelhög temperatur med lite
olivolja tills den får en riktig skööön yta.
2. Häll i några rejäla klickar av Hellmans Mayo i en skål, häll i ett par droppar tryffelolja i taget och
smaka av, de smakar snabbt tväärmycket tryffel. Salta och peppra tryffel-mayon och låt den stå ute.
3. Förbered ostskivorna genom att ta av plasten (för när puckarna ska stekas går det undan!)
4. Skiva rödlöken i så tunna skivor som möjligt (små detaljer som detta bidrar till helheten)
5.
Smörj underdelen av brödet med tryffel-mayo och placera några tunna skivor rödlök ovanpå.
6.
Knåda ihop köttet till bollar bestående av ca 100g kött per boll.
7.
Öppna nu alla fönster där du bor, skruvar upp temperaturen till 80–90% av maximal värme på
spisen (det ska ryka) och gör dig redo för en kamp, nu går det undan!
8.
En boll i taget, lägg bollen på den rykande heta pannan, placera en bit bakplåtspapper på
bollen och pressa ned köttet tills det blir tunt, lyft sedan bort bakplåtspappret och salta och peppra
över helt ytan.
9.
Efter ca 40sek-1min (tills köttet svettas) tar du ett stadigt grepp i stekspaden och flippar
burgaren, salta och peppra lätt på andra sidan och placerar genast en ostskiva på toppen.
10. Efter 40sek-1min på den andra sidan lyfter du av köttet och placerar på underdelen av brödet.
Repetera detta minst två, eller om du är hungrig tre gånger för att få en sjuk lager-på-lager burgare.
Nyckeln-knep för att lyckas:
Hög värme för en fin stekyta, skaffa kött med hög fetthalt, håll dig till bra råvaror. Lycka till!
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Låt oss snacka alkohol
En höstvacker helg i oktober kom min moster och hennes man på besök till Linköping.
När vi mött upp varandra i centrum ville de direkt ha en rundtur. Jag började den
enligt det område jag kände bäst till efter mina två månader i Linköping:
heliga ÅGATAN. Vi gick längs med bargatan medan jag presenterade Queens, 55an,
Ågatan bar etc. till min kära moster som rest ända från Finland för att besöka mig.
Till och med falafelvagnen fick vara med på ett hörn. Men till min stora förvåning var
de inte särskilt imponerade, vilket är förstående nu i efterhand.
Nu i maj utförde jag en undersökning gällande vad vi studerande tycker om vår
alkohol och-konsumtionkultur. De flesta svarade i enkäten att de dricker alkohol
eftersom det är kul, socialt och sker i festsammanhang. Dock hävdade över 50%
att alkoholkonsumtionen allmänt borde minska bland oss studerande.
Flera motiverade med att det kan innebära tidigt beroende medan andra löd såhär:
“Ja, det påverkar ju ens mående och det känns som att det
pratas alldeles för lite om just det. Dessutom blir rutiner
påverkade av det och då kan även skolan ta skada.”
“Tror det är vanligt att många
dricker för mycket för ofta.
Finns nog även en viss social
press att dricka.”

“För att det är ohälsosamt och
alkoholfria aktiviteter kan
skapa en genuinare gemenskap
där fler känner sig
välkomnade.“

Det som jag dock blev förvånad över var att 50% av OSS har pressat någon annan till
att dricka, antingen fullt medvetet eller utan att inse det i stunden. Men vid närmare
eftertanke har även jag troligen gjort det omedvetet. De flesta förklarade med att de
blir hetsiga när de är påverkade och att de vill att de icke-konsumerande också har
kul. Jag antar att alkoholhetsen utförs med välvilja, men det är fel sätt att visa att vi
bryr oss om varandra. För de som dricker alkoholfritt eller inte alls dricker är det som
roligast att festa då de inte blir ifrågasatta eller hetsade.
Under hösten cirkulerade hela mitt liv kring Ågatan, vilket speglades i min rundtur av
Linköpings centrum. Jag har ingen annan att skylla än mig själv och att jag drogs med
i det glamorösa studentlivet med hög alkoholkonsumtion. Men för mig blev det för
mycket och jag kände mig inte lycklig av allt festande. Hur mycket en kan och vill leva
ut studentlivet, speciellt den del som innefattar alkohol, är en individuell fråga. Men
något jag önskar vi Pol.kandare slutar med är ifrågasättandet och hetsandet. Med det
hoppas jag vi slipper en del av den sociala pressen vissa av oss upplever och kan njuta
av varandras sällskap oavsett om vi väljer att dricka eller inte. <3
Om du upplever att någon i din omgivning eller att du själv har problem med alkohol
kan du höra av dig till mig, Studenthälsan eller Kyrkan på universitetet. Tveka inte
heller att höra av dig ifall det är något annat som bekymrar!

Katja Bondestam
amo@flins.org
+358442387666
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ALUMNIPORTRÄTT

Text av Moa Karlsson

Jag förstår att du har läst pol.kand med
inriktning stats och en statsvetenskaplig
master, berätta lite om hur det var!

Jag sökte till Pol.kand.programmet främst för
att jag var intresserad av statsvetenskapen,
men också för att jag inte visste precis vad jag
ville jobba med i framtiden och Pol.kand. är en
bred utbildning som öppnar för många
möjligheter för någon som är
samhällsintresserad. Även med
statsvetenskaplig inriktning läser man på Pol.
kand. en del nationalekonomi, statistik och
juridik, och för mig var det väldigt nyttigt att få
den blandningen. Nationalekonomi var absolut
inte min starka sida och jag ska vara ärlig med
att det inte är något jag hade valt att läsa själv,
och just därför var det bra att bli ”tvingad” till
det. Under kandidaten upplevde jag att
nationalekonomin hjälpte mig förstå vissa
saker inom statsvetenskapen och vice versa,
och jag uppskattade även variationen av
studiesätt som blandningen av
ämnesområdena innebar. Jag upplever också att
bredden Pol.kand. erbjuder ger
studenterna flera perspektiv, och jag märkte
framför allt under min masterutbildning att jag
hade nytta av att ha fler perspektiv än enbart
det statsvetenskapliga med mig från min
kandidatutbildning.

Var du engagerad i någon studentförening
under din studietid?

Jag hade posten Info/foto/webb i Pol.kands
studiesociala utskott FBI under läsåret 16/17
(posten som numera har det lite mer tidsenliga
namnet Info/PR). Den största vinsten med att
vara med i FBI var helt klart att jag fick
vänner som jag annars inte fått, att jag
lärde känna studenter även från andra program
på LiU och att jag utvecklades mycket som
person. Jag var dessutom trummis i bandet i
Holgerspexet i fyra år, vilket precis som
engagemanget i FBI innebar mycket ansvar
och tog mycket tid i anspråk vilket gjorde att
jag fick lära mig att prioritera och vara effektiv
med pluggandet för att hinna med allt. Även
om det kan ta mycket tid att vara enggerad i
studentföreningar upplever jag att det gav mig
energi att orka plugga att vid sidan om
studierna göra något jag tyckte var roligt.
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Namn: Karolina Hagström
Ålder: 26 år
Bor: i Linköping
År på Liu: 2015-2020
Valde du praktik, utlandsstudier eller
fristående kurs?

Under kandidaten valde jag att läsa
kurser på hemmaplan i stället för att
åka utomlands för praktik eller
studier. Till stor del berodde det på att
den terminen inföll direkt efter mitt år
som engagerad i FBI, och att jag helt
enkelt kände att jag behövde landa
lite. Under min masterutbildning
gjorde jag dock praktik under en
termin, både för att det kändes mer
relevant då när arbetslivet var mer
nära i tiden, men också för att jag
efter 3,5 års studier längtade efter att
få bryta av med något annat. Jag
jobbar idag på min praktikplats och
förutom den uppenbara användningen
av praktiken på det sätt att den ledde
till att jag fick jobb tror jag att man
har stor användning av praktik
oavsett var man gör den och vilken
arbetsplats man hamnar på efter
examen. Som student upplevde jag
ibland att ”verkligheten” kändes långt
borta, och praktiken gav mig en
inblick i hur mina kunskaper från
studierna kan användas i arbetslivet.
Att få prova på en för utbildningen
relevant arbetsplats stillade också den
oro man som student kan känna inför
arbetslivet.

Du har berättat att du fick ditt nuvarande
jobb via din praktik, var det arbetsplatsen
eller arbetet i sig (eller båda) som kändes
spännande och fick dig att söka praktikplats
just där?
När jag skulle söka praktik visste jag
egentligen inte alls vad jag ville göra, men
jag har alltid känt att den offentliga
sektorn har lockat mig mest. Därför blev
det självklart för mig att främst söka
praktik på myndigheter. Som student var
det svårt att veta vad olika arbetsplatser
har att erbjuda och hur arbetet på en
myndighet ser ut, men jag tyckte att
Länsstyrelsen verkade spännande eftersom
jag förstått att det är en bred verksamhet
där man jobbar med väldigt många olika
saker. Ur statsvetenskaplig synvinkel
tyckte jag också att det regionala
perspektivet och Länsstyrelsen roll som
samordnande myndighet var spännande.

Hur upplevde du processen när du sökte
praktik?

Jag upplevde att potentiella arbetsgivare var
något av en djungel, och det är nog en
ganska vanlig känsla när man läser
en sådan bred utbildning. Som statsvetare
får man ju ingen ”tydlig” yrkestitel, och
även om jag upplever att det är en av de
största styrkorna i utbildningen och något
som öppnar för många möjligheter kan det
också upplevas som förvirrande.
Som student upplevde jag inte heller att jag
hade ett utvecklat kontaktnät för
arbetsmarknaden. Det som hjälpte mig
mest var den lista med praktikannonser
som masterprogrammet i statsvetenskap
sammanställde. Jag gick även igenom
tidigare års annonser för att hitta och höra
av mig till potentiella praktikplatser, och
det var genom att höra av mig till en
arbetsgivare i en äldre annons som jag fick
min praktikplats.

Vilka kunskaper, kurser, (sidoaktiviteter) från
studietiden känner du att du har fått mest
användning för när du sökte jobb och / eller
på din arbetsplats?

Även om det självklart är till stor hjälp att
ha kunskap om samhällsstrukturen och
offentlig förvaltning när man som jag
jobbar inom offentlig sektor upplever jag
inte att det är de faktiska sakkunskaperna
från studierna jag haft mest nytta av.
I stället upplever jag att det jag har mest
användning av från statsvetenskapsstudierna är förmågan att ta in och
formulera text, navigera i vilken information
som är relevant och inte, vara källkritisk och
sätta saker och ting i olika perspektiv. De
statsvetenskapliga studierna bestod
mycket av att läsa och bearbeta stora
mängder text, och eftersom det ofta var
omöjligt att faktiskt läsa samtliga sidor i all
kurslitteratur fick man lära sig att bearbeta
text på ett effektivt sätt. Under studietiden
kunde det ibland kännas som att vi läste
statsvetenskaplig inriktning inte gjorde
annat än att läsa metodkurser, men faktum
är att det nog är de kurserna som i
efterhand visat sig mest användbara.
Jag upplever att statsvetenskapsstudierna
dels gett mig en bra kunskapsgrund att stå
på, men också färdigheten att kunna bli bra
på väldigt många olika sorters jobb genom
en utvecklad analytisk förmåga och en
förmåga att ta in och bearbeta mycket
information.

Vad var den största utmaningen och vad såg
du mest fram emot, efter att du hade avslutat
studierna?

Den största utmaningen var nog att examen
innebär att studietiden, som för mig och
många andra är en väldigt rolig del i livet,
var över. Det kan fortfarande kännas
vemodigt, även om jag känner att jag är
väldigt klar med studierna och trivs otroligt
bra med att jobba.
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En utmaning var också att gå från att vara
”erfaren” student och känna att man
kanske hade lite koll på vad man höll på
med på det området, till att gå in i en ny
värld där väldigt mycket var helt nytt. Det
blir på något sätt som en ny del av livet
som man behöver lära sig navigera i. Som
student upplevde jag att man levde lite i en
skyddad bubbla där det ”riktiga”
vuxenlivet och allt vad det innebär var
långt borta, och det kändes absolut
skrämmande att behöva lämna den och
inte riktigt veta vad som väntade. Det jag
såg mest fram emot var nog att inte längre
känna att man alltid har någon hemtenta
eller inlämningsuppgift hängande över sig;
det går någonstans alltid att göra lite mer i
pluggandet och därför kan det vara svårt
att känna sig helt klar och ta ledigt. Det
beror såklart på vilken typ av jobb man
har, men för min del såg jag väldigt
mycket fram emot att komma hem efter en
arbetsdag (eller stänga av datorn och byta
rum som det kanske blivit mer av såhär
i distanstider) och känna att jag är ledig
och tills nästa arbetsdag faktiskt inte kan,
behöver eller ens bör göra något åt det som
väntar på jobbet.

Namn: Magdalena Carlsson
Ålder: 29 år
Bor: i Stockholm
Jag förstår att du har läst pol.kand med
inriktning stats och en statsvetenskaplig
master, berätta lite om hur det var!

Jag läste polkand med inriktning stats och
det passade mig väldigt bra. Det var en fin
blandning av statsvetenskap och
nationalekonomi som jag tyckte mycket
om. Jag valde att läsa en master i stats för
att statsämnena alltid intresserat mig mer
och känner definitivt att jag gjorde rätt val.

Har du några tips till pol.kand:are som tar
examen nu till sommaren?

Jag skulle vilja trycka på att inte oroa sig
för mycket över att man ska hitta ”rätt”
jobb direkt eller veta precis vad man vill
göra; det är nästan omöjligt att i förväg
veta vad ett jobb innebär. Saker och ting
har en tendens att lösa sig med tiden, och
även ett jobb som på papperet inte ser ut
att vara ditt drömjobb kommer definitivt
vara utvecklande och givande på något
sätt. Det är också charmen med den något
skrämmande ovissheten; man kan
snubbla över arbetsområden man knappt
kände till men som visar sig passa en
perfekt. Som nyutexaminerad upplever jag
att det viktigaste är att komma ut på
arbetsmarknaden, och sedan kan man söka
sig vidare till andra typer av jobb när man
sitter på en tryggare position och har lite
mer erfarenhet och en tydligare bild av vad
man vill och inte vill göra.

Vad hade du för visioner och mål när du
gick utbildningen? Visste du vad du ville
jobba med?

Till en början hade jag nog egentligen
ingen specifik idé om vad jag ville jobba
med. Jag valde polkand och
statsinriktningen för att det tilltalade mig
och verkade både intressant och
stimulerande. Under utbildningens gång
bildar man sig successivt en uppfattning
av vad man har fallenhet för och vad man
själv tycker är mest intressant. Det var på
den vägen jag efterhand skapade mina mål
och visioner för mitt framtida arbetsliv.
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Var du engagerad i någon
studentförening under sin studietid och
i sådana fall,
vad gav den erfarenheten dig?

Kände du dig förberedd när du kom ut i
arbetslivet?

Jag tror de flesta som tar examen tycker
att den kommer plötsligt trots att
utbildningen ofta känns så lång.
Jag upplevde det åtminstone så, men
kände att jag hade en bred kunskaps- och
kompetensbas att förlita mig på när jag
väl var klar. Att känna sig förberedd är
kanske en definitionsfråga, men trots att
jag inte direkt visste vad jag skulle göra
kände jag att det fanns mycket jag
faktiskt kunde göra.

Jag var engagerad i FBI där jag var
general 15/16. Det innebar en hel del
arbete och jag vill tro att det gav min
arbetsmoral en skjuts.
Förutom allt jobb innebar det också en
hel del trevligheter, minnen och vänner
för livet.

Vad arbetar du med idag och hur ser en
typisk arbetsdag ut för dig?

Valde du praktik, utlandsstudier eller
valbara kurser?

Idag är jag anställd i flottan som
officer. Min anställning har hittills
bestått av militär grundutbildning och
akademisk officersutbildning och jag är
numera placerad på ett av flottans
större örlogsfartyg. Arbetet är
varierat då fartyget ibland ligger till kaj
och ibland bedriver sjöövervakning av
svenskt territorialvatten.

Jag hade praktik förlagd på
Kriminalvårdens huvudkontor under min
kandidatutbildning där jag skrev ett
utredningsarbete. Under mastern åkte
jag till Sydafrika en termin. Jag upplever
att båda vägt tungt på mitt CV, kanske
mycket av den enkla anledningen att det
fångar en arbetsgivares uppmärksamhet.
Jag tycker även själv att jag haft enormt
stor nytta av de båda erfarenheterna.
Att få applicera sin utbildning på en
arbetsplats på prov under viss vägledning
var mycket värt för mig.
Upplevelserna jag hade i Sydafrika var
också oerhört värdefulla och formativa för
mig. Att som statsvetare få en så pass bra
insyn i ett land som skiljer sig
mycket från vårt hemland tyckte jag var
både nyttigt och bildande. Det skadar
inte heller att Sydafrika är en av världens
vackraste länder. Man får passa på att
njuta av det med om man har möjlighet!

Hur har din karriärbana sett ut, från
examen till din nuvarande arbetsplats?

Efter min examen jobbade som
office manager på ett företag som
sysslar med e-commerce, vilket
innebar en hel del administrativa
uppgifter. Efter bara några månaders
anställning där blev jag anställd av
Försvarsmakten där jag jobbar idag.

Om du hade gått utbildningen nu hade du
gjort något annorlunda?

Jag kan inte säga att jag skulle gjort något
annorlunda. Jag såg till att blanda
nationalekonomin och statsvetenskapen
med en termin internationella relationer,
praktik och studier utomlands. På det
hela taget är jag mycket nöjd med vad den
kombinationen gett mig.
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