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Om polemik: 

Polemik är en tidning för nationalekonomer, statsvetare och pol 

mag/kand-studenter vid Linköpings universitet som ges ut av 

FLiNS. FLiNS verksamhet är ideell och partipolitiskt, fackligt 

och religiöst obunden. Alla skribenter ansvarar för sina egna 

personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på 

chefredaktören, eventuella kommentarer skickas därför till 

chefredaktören för vidarebefordran. 

 

 

 

 

 

 



Spalt: Redaktören 
När man börjar på universitet, en ny 

utbildning, nya miljöer, nya ansikten, 

ett helt nytt liv så går du in med 

förväntan i kroppen, i alla fall så gjorde 

jag det. Jag visste inte vad som 

väntade, och med fjärilar i magen var 

det som jag första dagen tog på mig 

min rosa nolle-t-shirt. (Tee-shört uttalat 

på östgötska) I skrivande stund har jag 

också förväntan i kroppen men denna 

gång är det inte för att jag har på mig 

min rosa nolle-t-shirt utan för att jag 

inte riktigt vet vad som väntar.  

 
Ett helt år har snart gått sen jag och de 

andra ettorna började här på politices 

kandidatprogrammet och två terminer är 

snart avklarade. Tiden har gått fort, för fort 

om jag får säga det själv. Livet som 

student är knappast tråkigt, kantat med 

intressanta studier och föreläsningar har vi 

också alla roliga tillställningar, som till 

exempel Suntrip, DömD, VSR, Akuten, 

Elinpiaden, Draget, UK, och sen alla roliga 

sittningar: höstsittningen, p-festen, 

julsittning, vårsittningen, tacksittningen 

med många flera. Och när jag tänker på 

allt roligt som vi gjort tillsammans vill jag 

att hösten ska komma fort så att jag får 

göra om allt igen. 

 

Det är mitt första nummer som jag sitter 

och skriver på här med solen i ansiktet, 

och jag ser det som en utmaning, jag är 

förväntansfull. Vi i nya styrelsen är ett 

härligt gäng med många olika 

personligheter och jag ser fram emot att få 

dela det här året med er och jag tror och 

vet att vi kommer att göra ett toppen jobb! 

Att komma på ett tema till mitt första 

nummer och det sista numret för den här 

terminen var inte lätt, men sedan slog det 

mig att det hela egentligen var mycket 

enkelt. ”Ut med det gamla och in med det 

nya” blir självklart numrets tema. Och nej 

jag menar inte att de Polmagare och 

kandidater som tar examen nu i vår ska 

representera det gamla. Men det är 

mycket nytt som står på schemat just nu 

och som kommer fylla det gamlas plats, 

jag pratar då bland annat om vår styrelse 

och vårt festeri och polmagare som blir 

historia. Vi byter även ut skolbänkar mot 

sommar, kängor mot sandaler, jag tror att 

ni där har fattat grejen. Det är mycket som 

händer nu under våren och vi har börjat 

vakna till liv, och med glimten i ögonen 

möter vi en ny dag.  

När jag försöker knyta ihop mitt år blir allt 

ett ända töcken. Jag har fått uppleva så 

mycket nytt och det är egentligen med 

vemod som jag inser att mitt första år 

redan är avklarat och att jag bara har två 

kvar. Jag vet inte hur ni andra ettor, tvåor 

och treor känner, men att jag trivs som 

fisken i vattnet det går inte att ta miste på.  

I numret som följer här kommer vi att knyta 

ihop säcken, byta ut det gamla mot det 

nya och tänka tillbaka på hur små vi var 

när vi stod där i våra nolle-t-shirts och hur 

mycket vi har vuxit som människor, hur 

mycket vi har lärt oss och hur roligt vi har 

haft under kanske ett, två, tre eller fyra år.  

Snart är terminen slut och jag önskar er 

alla en härlig sommar!  

 

Karolina Sporre 
Polemikredaktör 10/11 

 



Spalt: Ordföranden 
Sista polemiken för denna termin. Jag 
och resten av ettorna har snart klarat av 
vårt första år på Pol Kand. Med 
blandade resultat!  
 
Personligen har jag lärt mig ett antal saker 
sedan jag började plugga; ett av mina 
favoritcitat lyder ” snooze, you lose” och 
en av mina värsta fiender är 
snoozeknappen på min väckarklocka. För 
mycket kaffe och för lite mat gör mig till en 
person som jag själv blir irriterad på.  Jag 
är ganska dålig på att ta hand om cyklar 
och om man hela tiden endast försöker 
hålla sig flytande, kommer man någon 
gång att misslyckas.  
 
FLiNS 10/11 har nyligen tillträtt och vår 
polemikredaktör Karro valde passande 
nog temat ”Ut med det gamla in med det 
nya.”. 
 
Charles Westerberg är mitt namn, 21 år 
gammal från Nyköping och jag är nyvald 
ordförande för FLiNS. Jag är en politisk 
nörd som stundvis är ganska ambitiös, 
produktiv och effektiv, men blandar det 
med att vara ganska lat också.  
 
Vi i föreningen står inför nya utmaningar 

med ett avskaffat kårobligatorium och 

därmed nya förutsättningar med 

medlemssystem och samarbetsavtal. Vad 

som händer återstår att se, men oavsett 

vad, måste vi ta sektionsarbetat till nya 

nivåer, starta nya och mer långsiktiga 

samarbeten samt öka antalet 

sektionsaktiviteter. Vi måste visa att vi 

finns och göra det mera attraktivt att vara 

med i FLiNS. Det här året har många 

förväntningar på sig, men jag både hoppas 

och tror att det kommer bli ett lärorikt och 

sjukt roligt år. 

 

Vill med ett par sista ord rikta ett speciellt 

tack till Viktor och Alex för deras 

”engagemang” med lastaren. Tack! 

 

 
Charles Westerberg 

Ordförande i FliNS 10/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spalt: FBI-chefen 
Vi har nu varit FuBbIsar i ungefär tre 

månader och när det här kommer i 

tryck är vi inte längre det utan vi har 

vuxit till oss och blivit FBI 10/11. 

Men fullvuxna kommer vi antagligen 

inte vara förrän om ett år när vi är 

lika kloka och erfarna som våra 

företrädare. Vi kommer få ett 

hektiskt år med galet mycket roliga 

utmaningar. Vi ska göra vårt bästa 

för att göra det här till ett awesome 

år för oss själva, men också för alla 

som pluggar Pol Kand, för det är ju 

faktiskt åt er vi ska jobba det här 

året. 

 

Det är alltså jag som är den nya FBI-

chefen. Känner mig mycket hedrad och 

stolt över att ha fått det uppdraget och 

jag ska verkligen göra mitt yttersta för 

att FBI 10/11 ska göra succé. Jag har 

äntligen börjat komma ur chocken som 

infann sig när jag blev tillfrågad om att 

vara chef, men jag är fortfarande lika 

löjligt lycklig som jag blev då. Jag har 

förstått att jag kommer få jobba hårt 

och att jag kommer ha fullt upp, men 

det passar mig perfekt som den 

rastlösa själ jag är. Sen vet jag att 

mina kära FBI-vänner kommer jobba 

precis lika hårt och att vi kommer få ett 

grymt samarbete. 

 

Vad har vi då gjort hela våren? Trots 

att vi har varit FuBbIsar fram tills nu 

har vi faktiskt haft en hel del att göra 

ändå. Vi har hjälpt våra mammor och 

pappor med Suntrip (bästa kravallen 

såklart), planerat inför Nolle-P, blivit 

invigda några gånger och invigt andra 

festerister/fadderister, ordnat en 

festerifest och självklart umgåtts en 

massa bara för att lära känna 

varandra! 

 

Vi ser verkligen framemot hösten och 

framförallt mottagningen av de nya Pol 

Kandarna, NOLLE-P! Vi vill tacka alla 

ni i ettan som har anmält er som 

faddrar och vi hoppas att ni också ser 

framemot Nolle-p. Vi hoppas att vi 

tillsammans med alla faddrar ska 

kunna ge de nya ett hjärtligt 

välkomnande och få dem att trivas bra 

som Pol Kandare och linköpingsbor. 

 

Jag vill också tacka våra fantastiska 

mammor och pappor (speciellt min 

chefs-pappa, Philip) för förtroendet och 

all hjälp vi har fått av dem. Vi tycker att 

ni har gjort ett kanon bra jobb som FBI 

och hoppas att vi kommer göra er 

stolta. 

 

Jag hoppas alla kommer ha en 

underbar sommar och att ni har tid för 

lite vila och avkoppling. För i höst kör vi 

hårt med nollning, plugg och givetvis 

en massa roliga kravaller och andra 

bra fester! 

 

 
 

Ellen Kristiansson 

FBI-chef 10/11

 



Lär känna nya styrelsen 
 
Charles Westerberg 
 
1. Ålder: 21 år  
2. Post i styrelsen: Ordförande 
3. Hemstad: Nyköping 
4. Område i Linköping: Gottfridsberg 
5. Saker jag gillar: Frihet och kärlek 
6. Saker jag ogillar: Klåfingrighet och 
självgoda människor 
7. Bästa film, bok, musik: Taken, är en grym 
film / En perfekt storm är boken jag läser just 
nu / bra musik är allt förutom hårdrock 
8. Favoritplats: Vid vattnet i solen 
9. Citat:  “There are two sides to every issue: 
one side is right and the other is wrong, but 
the middle is always evil.” - Ayn Rand 
 
 
 

Daniella Nenander 
 
1. Ålder: 21 år  
2. Post i styrelsen: Sekreterare 
3. Hemstad: Stockholm 
4. Område i Linköping: Människo Ryd 
5. Saker jag gillar: Resa, åka bräda, umgås 
med kompisar och klättra. 
6. Saker jag ogillar: När cykeln går sönder 
7. Bästa film, bok, musik: Good Will Hunting / 
Harry Potter / Radiohead, Coldplay, Bon Iver, 
Razorligt, Tingsek och massa massa mer. 
8. Favoritplats: Melbourne, världens bästa 
stad! 
9. Citat:”It is funny because it is true” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Björn Höckerfelt 
  
1. Ålder: 22 år 
2. Post i styrelsen: Kassör  
3. Hemstad: Kalmar 
4. Område i Linköping: T1 
5. Saker jag gillar: Pol Kand : ), en kall öl i 
solen 
6. Saker jag ogillar: MIna allt för stora 
diskhögar 
7. Bästa film, bok, music: Gladiatorn / … / The 
Soundtrack Of Our Lives 
8. Favoritplats: Skärgården 
9. Motto: ”Ingenting är omöjligt, bara mer eller 
mindre besvärlig.” 

 
 
 

Hanna Johansson 

 
1. Ålder: 22 år 
2. Post i styrelsen: Vice ordförande 
3. Hemstad: Linköööping 
4. Område i Linköping: Irrblosset 
5. Saker jag gillar: LHC, resa, skriva, historia, 
festa och allt woligt som hör till.   
6. Saker jag ogillar: Det finns en hel del.  
7. Bästa film, bok, musik: Drömmarnas fält och 
ungefär 5 andra / Heligt blod Helig graal – 
Michael Baigent / Bruce Springsteen 
8. Favoritplats: Rom och CC 
9. Citat: "Even when I'm wrong I'm right"  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ellen Kristiansson 
 
1. Ålder: 24 år 
2. Post i styrelsen: FBI-chef 
3. Hemstad: Kinna 
4. Område i Linköping: Ryd 
5. Saker jag gillar: Musik och kalas av alla dess 
slag. 
6. Saker jag ogillar: Fjärilar 
7. Bästa film, bok, musik: High Fidelity / 
Tillsammans är man mindre ensam – Anna 
Gavalda / Thåström 
8. Favoritplats: Där mina vänner är. 
9. Citat: ”Greser ska inte ha roligt!” 

 
 
 

 
 
 

Sebastian Larsson 
  
1. Ålder: 19 år 
2. Post i styrelsen: Web och 
marknadsföringsansvarig 
3. Hemstad: Norrköping  
4. Område i Linköping: Ryd!!! 
5. Saker jag gillar: Biljard, musik och fotboll. 
6. Saker jag ogillar: När det är motvind i LKPG! 
7. Bästa film, bok, musik: Memento / ”Vid 
hägerns skarpa skri” av Lian Hearn / Red Hot 
Chili Peppers 
8. Favoritplats: Balkongen en solig dag. 
9. Citat: ”Om inte Pol Kand går vägen får jag 
bli kock.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Robert Johansson 
 
1. Ålder: 22 år/jordsnurr med andra år född 1988 
2. Post i styrelsen: Spons/ Arbetsmiljö 
3. Hemstad: Klurigt, säger Indien, Calcutta 
(Stockholm, Lidingö) 
4. Område i Linköping: NYA Irrblosset 
5. Saker jag gillar: Jag gillar att jag inte ogillar, 
typ 
6. Saker jag ogillar: E contrario  
7. Bästa film, bok, musik: Blow / Siddharta / Inget 
större fan av dödsmetall o dylikt, men nästan 
resten 
8. Favoritplats: Indonesien, Gili Trawangan 
9. Citat : ”They’ve done studies, you know. 60% 
of the time it works, every time” Brian Fantana, 
Anchor 

 
 

 
Therese "Thessan" Hellqvist: 
 
1. Ålder: 22 år 
2. Post i styrelsen: Spons- och Masteransvarig 
3. Hemstad: ”Sveriges lustgård” - Katrineholm 
4. Område i Linköping: T1 
5. Saker jag gillar: Kalaspuffar, spel i alla dess 
former och japanska bilar med dumpventil 
6. Saker jag ogillar: Dunderfobi för råttor och att 
ta blodprov 
7. Bästa film, bok, musik: Band of brothers (Tv 
serie dock) / Pojkår, J.M. Coetzee / Oj, bästa? 
Rena rama uppsatsen skulle det bli. 
Övergripande: All musik som kan spelas på ett 
litet hak med dunkel belysning, på en barstol 
med en gitarr i knät och känsla i rösten. 
8. Favoritplats: Calle de la Punta Ballena 
9. Citat: ”Det finns saker man måste göra, även 
om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Therese Sjödin 
 
1. Ålder: 21år 
2. Post i styrelsen: Utbildningsbevakare  
3. Hemstad: Stockholm 
4. Område i Linköping: Lambohov snart 
Valla/Gottfridsberg  
5. Saker jag gillar: Godis, kakor och allmänt 
onyttiga saker. 
6. Saker jag ogillar: Skaldjur. Att behöva cykla 
ända till Lambohov i regn/motvind. 
7. Bästa film, bok, musik: Rain man / Tusen 
strålande solar av Khaled Hosseini / Postal 
service, Death cab for cutie, Coldplay 
8. Favoritplats: Vid vattnet 
9. Citat:  “Life is not about waiting for the 
storms to pass...it’s about learning how to 
dance in the rain.” 

 

 
Karolina Sporre 
 
1. Ålder: 21 år 
2. Post i styrelsen: Polemikredaktör 
3. Hemstad: Valdemarsvik 
4. Område i Linköping: Ryd 
5. Saker jag gillar: Allt som är sött, skriva, 
umgås med mina underbara vänner och 
festligheter 
6. Saker jag ogillar: Stök och småkryp typ 
7. Bästa film, bok, musik: Sagan om ringen 
trilogin / en utav dem är väl Vince and Joy av 
Lisa Jewell / coldplay, kent, the ark men jag 
lyssnar på det mesta 
8. Favoritplats: Vid havet 
9. Citat:  “Live your dream, follow your heart.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Daniel Stedt 
 
1. Ålder: 23 år 
2. Post i styrelsen: Arbetsmarknads och 
Alumniansvarig 
3. Hemstad: Örebro 
4. Område i Linköping: Ryd (givetvis) 
5. Saker jag gillar: Fotboll, dykning och 
skräpmat 
6. Saker jag ogillar: Löpning, hårdrock och när 
min flickvän/mina vänner ger mig dåligt 
samvete för att jag äter skräpmat. 
7. Bästa film, bok, musik: RocknRolla / Zahiren 
av Paulo Coelho / Allt av Simon & Garfunkel 
och Joe Strummer 
8. Favoritplats: På balkongen under den knappa timma kvällssol som nord-ost- 
läget ger. 
9. Citat: ”You marry someone who’s just like your mother - then you remember 
- you hate your mother.”. - Dr. Perry Cox  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

FBI 09/10 tackar för sig 
Härmed vill vi i FBI 09/10 tacka programmet för ett fantastiskt år som ni hjälpt oss att 

genomföra. 

 

Det är några höjdpunkter under året som vi vill lyfta fram som extra roliga och härjiga. 

Vi öppnade stenhårt med den omtalade vinbrännbollen, med total uppslutning och en 

jävla fest. Vi i FBI uppskattade denna kväll lite extra då det var första gången vi 

kunde festa på och umgås med våra nya ettor på riktigt, då vi hållit oss nyktra och 

städade under Nolle-p.  

 

2009 fortsatte med höstsittning och overallsinvigning på Skytte-C respektive bakom 

C-huset. Dessa kvällar kan sammanfattas med ord som fulvin, gott humör och en 

himmelsk köttfärssås. FBI 09/10 stoltserar även med att ha ordnat sektionens 

billigaste julsittning någonsin.  

 

Följande år inleddes med en fantastisk tackfest för FBI och faddrar, signerat våra 

kära ettor. Allt kring den kvällen låter vi vara osagt, då smurfar har kort minne. 

SUNTRIP, årets händelse och Linköpings värsta fylleslag (hittills) gick av stapeln den 

6e mars. Festen gick i Gotlandstema och vi är mycket stolta över att våra egna ettor 

Kenobollarna tog hem segern mot Kinas turister. Fibes Oh Fibes levererade skön 

musik och shotsen flödade kvällen lång. 

 

Sist och nästan minst ordnade vi vårsittning på Strandgatan 2. Våra efterträdare 

FuBbIsarna presenterades för allmänheten när de gycklade. Och vi i FBI klev ur 

rampljuset, för denna gång, med ett (o)förglömligt gyckel. Vi ser fram emot nästa års 

bravader på liknande tillställningar och tackar härmed för oss. Tack för ert stöd och 

ert engagemang. Vi ses i dimman. Puss i ljumsken! 

Kärlek 

FBI 09/10  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FBI 09/10 har hunnit 

med mycket under sitt 

år som festerister och 

här kommer några 

smakprov på vad de 

åstadkommit! 

Att de har haft ett härligt och roligt år tillsammans 

går inte att ta miste om, och att de förgyllt vårt år 

är det inte heller någon tvekan om! 

 



 

Den blå-rosa overallen är 

ett måste!  

Ni har sagt tack 

för er och här 

tackar vi Pol Kand 

studenter er för 

det gångna året! 



FBI 10/11 

 

Från vänster: FBI-chef, Ellen Kristiansson, 1986. Kassör, Björn Hallberg, 1988. Nolle-P general, Sofia 

Westerståhl, 1988. 

 

Från vänster: Info-webb-foto, Anton Gustafson, 1988. Husmor och inköp, Anton Norrblom, 1987. 

Sittning och gyckel, Sanna Fredriksson, 1989.  

  

Från vänster: Tryck och spons, Sandra Petersson, 1989. Tryck och spons, Eric Ramstedt, 1988.



Jag mötte FBI 10/11 
I slutet av april träffade jag 
FuBbIsarna, alltså de som i dagarna 
stolt tagit på sig rollen som FBI 
10/11. När de träder in i 
grupprummet stiger sorlet för var 
och en av dem som kliver över 
tröskeln. De är glada, spralliga samt 
har ett leende på läpparna och 
glimten i ögonen. I kontrast till detta 
så är de även lite stressade då det 
är ett stort ansvar och mycket jobb 
som väntar dem.  

 
FBI 10/11 består av fyra tjejer och fyra 

killar: Ellen Kristinasson FBI-chef, 

Björn Hallberg Kassör, Sofia 

Westerståhl Nolle-P general, Anton 

Gustafson, info-webb-foto, Anton 

Norrblom, husmor och inköp, Sanna 

Fredriksson, sittning och gyckel, 

Sandra Petersson och Eric Ramstedt 

tryck och spons. När jag frågar om de i 

gruppen har några smeknamn på 

varandra blir det mycket tissel och 

tassel. Man klargör snart att jo det 

finns många interna smeknamn, men 

dessa är något som de vill hålla för sig 

själva.  

Vid frågan hur det känns att ha blivit 

utvalda som festerister sammanfattar 

Eric det hela väldigt kort och konsivt 

”Vi är hedrade och smickrade, men vi 

står ödmjuka inför uppgiften.” . 

Gruppen är tillsammans enade om att 

det är ”asroligt”, men samtidigt mycket 

jobb som de inte var helt medvetna om 

från början. Men att det roliga som en 

plats i festeriet för med sig är värt 

arbetet, det är det ingen fråga om. De 

anser sig vara en grupp med många 

och olika egenskaper. De känner 

redan nu att de kompletterar varandra 

på ett bra sätt och är en dynamisk 

grupp. 

Jag ger dem tillfälle att yttra sig kring 

sina olika poster, kring hur de olika 

posterna passar dem som personer. 

Ellens arbete som chef handlar bland 

annat om att ha övergripande koll och 

hon tycker att det är något som passar 

henne bra då hon gillar att ha koll på 

läget. De andra är enade om att posten 

ännu inte stigit henne åt huvudet, utan 

att det känns bra att ha Ellen som chef. 

Ellen säger ”Det är asbra att vara 

chef!”. Björn blev vald som kassör 

vilket gruppen med ironi i rösten och 

ett leende på läpparna uttrycker känns 

väldigt tryggt. Björn säger att det känns 

bra att ha fått denna roll, och antyder 

att han ju alltid kan använda pengar ur 

denna kassa när hans egna tagit slut. 

Skämt å sido, gruppen tror att Björn 

kommer göra ett bra jobb.   

Anton N. är festeriets husmor en roll 

som han glatt tagit på sig. Då han äter 

mest och han har en del erfarenhet 

inom området passar uppgiften honom 

utmärkt. Anton G. svarar följande kring 

sin post ”Internet är så jävla svårt, men 

facebook kan jag.”. Han har sedan sitt 

vanliga flin på läpparna när han 

fortsätter med att ”Det känns jättekul 

att få vara med i FBI.”.  Sofia har en 

viktig roll i FBI då hon planerar 

mottagandet av nollorna under Nolle-P. 

Hon ville gärna ha denna post och som 

de andra uttrycker det ”Sofia är bäst, 

ingen hade kunnat göra det lika bra 

som henne.”. Sanna är huvudansvarig 

för gycklen som skrivs och det tycker 

hon passar henne utmärkt, då hon är 

en av två med musikkänsla i gruppen, 

enligt henne själv. Detta gör alla lite 



oense för en sekund och jag får föra 

fokus tillbaka till intervjun.  

Sandra och Eric har ansvar för spons 

och tryck vilket är ett svårt arbete, men 

Eric säger att han är van vid att sälja 

sig själv för pengar så det skall nog gå 

bra. Sandra påpekar att det är en kul 

uppgift och att hon har världens bästa 

”mamma” som gör att det hela blir 

mycket lättare. Alla stämmer då in med 

att de alla har världens bästa ”pappor” 

och ”mammor”. Det bör göras klart att 

”pappor” och ”mammor” är de som 

tidigare satt på respektive post, alltså 

FBI 09/10.  

Trots att de är en dynamisk grupp så 

arbetar de under strukturerat kaos, 

men så länge som de kommer fram till 

beslut och samtidigt har kul fungerar 

det bra. Och att de vill göra ett bra jobb 

det är det ingen tvekan om. Hela FBI 

tycker att det roligaste skall bli att 

anordna Nolle-P och de vill göra det 

lika bra som förra året, om inte ännu 

bättre och ännu roligare. Utöver detta 

så hoppas de få knyta många nya 

kontakter och då de alla är sociala 

tycker de att det skall bli extra kul att få 

träffa studenter från även andra 

program.  

Jag frågar lite försynt vad som skiljer 

FBI 10/11 från FBI 09/10 och de säger 

då att det nog inte är så extremt stor 

skillnad. Men givetvis påpekar de att 

FBI 10/11 är både smartare och 

snyggare, men att det knappast var 

något nytt.  

Efter att ha varit inne på deras arbete 

och roll i festeriet kan det vara kul med 

lite allmän information kring 

festeristerna och jag vinklar därför 

frågorna lite annorlunda. Det kan ju 

t.ex. vara mycket intressant att veta 

vad en nybliven festerist äter. När jag 

frågar detta så citerar jag Ellen 

”Chicken nuggets nio bitar.” och Sanna 

”Chips e nice.”. I övrigt gillar FBI allt 

som höjer kolesterolvärdet (värt att 

lägga på minnet).  

Trots att de har festeriet gemensamt 

så har de väldigt olika smak. När jag 

vill veta vilken musik de lyssnar på så 

konstaterar de att det är den enda 

frågan som de inte kommer att kunna 

enas kring. Bortsett från att de föredrar 

sina egna gyckel samt att de inte gillar 

dansbandsmusik. Musiken är också lite 

avgörande när det kommer till vilka 

uteställen de gillar då Sandra gillar NH 

där musiken och dansgolven är bra. 

Medan många av de andra föredrar att 

ha overallen på sig och därmed gillar 

Kårallen. Bästa utekvällen/festen de 

tillsammans varit på här i Linköping var 

på Kravalentine. Det var den kvällen 

de fick veta att de blivit uttagna till FBI, 

”Det var helt enkelt kärlek i luften.”. 

Men som festerist har man alltid roliga 

utekvällar påpekar de.  

Men det finns ju också en del tid 

utanför studier, fester och rollen som 

festerist och intressena är där väldigt 

olika. Sandra påstår att de andra gillar 

att följa med när hon shoppar något 

som jag inte är hundra på att det 

stämmer. Men att Sanna och Ellen 

gillar musik det är vi nog flera som vet. 

Det är många utav dem som är 

sportintresserade och gillar att träna, 

t.ex. Anton N. som klart uttrycker att 

han bara gillar fotboll, med betoning på 

bara.  



I slutet av intervjun sitter de nöjda och 

har mumsat upp godiset som det bjöds 

på.  De avslutande orden får bli, att det 

nya FBI 10/11 tycker att den här tiden 

ska bli skit kul, och att de ser fram 

emot att göra ett sjukt bra år! ”Det sa 

din mamma me…” 

Text och foto: Karolina Sporre

  

 

 



Sött och somrigt  
Nu när våren och sommaren äntligen är på gång efter en lång vinter passar ju 
lite somriga godsaker perfekt! 
 
Somrig sallad med jordgubbar 
1 blodgrape 
1 liter jordgubbar, delade 
½ -1 galia- eller honungsmelon, delad i kuber 
1 kruka plocksallad 
½ dl olivolja 
1 tsk råsocker 
1 tsk flingsalt 
1-2 krm svartpeppar, nymalen 
100-150 g getost, delad i bitar 
½ kruka mynta, grovt hackad 
Ca 50g cashewnötter 
(ev 1-2 msk flytande honung) 

 
 
Filea grapefrukten i skinnfria klyftor. Ta det resterande av grapefrukten och krama ut 
saften i en skål. Lägg all frukt tillsammans med sallad i en skål. Blanda 
grapefruktjuice med olivolja, råsocker, salt och svartpeppar i en liten skål. Häll 
dressingen över salladen. Tillsätt getost, mynta, cashewnötter och eventuellt ringlad 
honung. Servera till fisk, kyckling eller något annat smarrigt!  

 

 



Hallon- och citroncupcakes 

Antal: 8 stora (12 små) 
 
Muffins: 
100 g smör 
 2 ägg 
 1.5 dl strösocker 
 1 tsk vaniljsocker 
 2 dl mjölk 
 1 st. citron, skalet 
 2 dl tinade hallon 
 4 dl vetemjöl 

 2 tsk bakpulver 
 1 nypa salt 
 
Cream cheese frosting: 
60 g mjukt smör 
 5 dl florsocker 
 1 tsk vaniljsocker 
 1 msk färskpressad citron, saften 
 100 g Philadelphiaost 
Några droppar valfri karamellfärg 

 
Sätt ugnen på 200 grader. Vispa ägg, strösocker och vaniljsocker poröst. Rör ner 
smält smör, mjölk och rivet citronskal samt de tinade hallonen. Blanda vetemjöl, 
bakpulver och salt och rör ner i smeten. Placera ut pappersformar i en muffinsplåt 
och fyll med smeten. Grädda i mitten av ugnen cirka 10 minuter eller tills de är 
gyllenbruna och "torra" inuti. (Provstick med en potatissticka, den ska vara helt torr 
när du dragit ut den). Medan de svalnar kan du blanda ihop ingredienserna till 
glasyren. Sen är det bara att bre på frostingen och dekorera med något fint! 
 

 

 

 



Blåbärspannkakor 

 3 st. ägg 
 2 dl creme fraiche 
 2 dl vetemjöl 
 1 tsk bakpulver  
 1 tsk salt 
 1 msk socker 
 1 msk smält smör 
 1 dl blåbär 
 Vaniljvisp och bär till servering 

 
Vispa ihop äggen och creme fraichen. 
Rör ner mjöl, bakpulver, salt, socker 
och blåbär. Häll i smöret i smeten och 
stek pannkakorna. Servera gärna med 
vaniljvisp och bär.  

 

 

  

Text och foto: Angelica Hafdelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Livet som etta. Vol. 2. Vi kom, vi såg, vi blev besegrade 

Mycket har hänt, sammanhållningen har varit riktigt bra och det har blivit 

många nya facebook-vänner. Men att se efter varandra har vi varit desto sämre 

på. Mycket humoristiska hån har det blivit och fler lär det bli, ett nytt FLiNS och 

FBI har sållats ut, de nördigaste respektive galnaste har skrivits in i 

historieböckerna. 

Det började ganska snabbt med en hjärnskakning och därav nykter nolla, men efter 

det har skadorna rullat på. 

Vi har killen som under våren gjort en raketkarriär inom spektakulära historier. Han 

cyklade full, mot rött, skjutsade och försökte smita från polisen. Han lyckades med 

bedriften att några veckor tidigare somna i badkaret, i tre timmar, utan propp, men 

med ljummet vatten konstant rinnande. 

Vi har modellen som springer till Lambohov i intervaller för att det ska gå snabbt, men 

samtidigt inte ska bli jobbigt. FuBbIsen som alltid dricker lika mycket som han gjorde 

kvällen när han fick ett jack i pannan och fick betyget 2.0 av läkaren. 

FBI-hövdingen som började starkt med ett jack i hakan och avslutat(?) ännu starkare 

med en brutalt bruten arm.  

Självklart blev det även en resa till akuten under årets vinbrännboll, även denna gång 

blev det en bruten arm, vilket skedde under första varvet. Och många ömma 

handleder har det varit det här året, man kan nog räkna uppåt fyra stycken, minst. 

Det har blivit en del skador, men vi kan alltid hoppas på att detta förbättrat 

sammanhållningen, och vi kan inte förneka att det har varit kul, ett toppen år. 

Nästkommande studenter har stora skor att fylla. 

Det kan kommenteras att personerna som texten handlar om gillar att bjuda på sig 

själva och inte har något emot att detta publiceras.  

Text: anonym etta 

 

 

 

 

 



UT MED POL MAG … MEN UTVECKLA DET VI HAR! 
Till sommaren avvecklas den anrika Pol Mag-utbildningen då de sist antagna 
har genomgått sina fyra år. Samtidigt tar också de första på nya Pol Kand sin 
examen. Ut med det gamla, alltså. Men jag vill inte påstå att de ersätts av något 
helt nytt – i stället har vi värnat och utvecklat det som är bra med vår 
ämneskombination inom ramen för ett treårigt program. 

 
Politices Magister var en examen som fanns redan före linjesystemet infördes i 

mitten på 1970-talet. Kombinationen av statsvetenskap och nationalekonomi har 

sedan mycket länge ansetts som en värdefull kompetens inom framförallt den statliga 

och kommunala sektorn. Inom linjesystemet har den utbildning vi känner idag haft 

flera olika namn och utformningar. Våren 1978 antogs de första studenterna till 

”Linjen för offentlig förvaltning” som var 3,5 år. Man samläste delar av utbildningen 

med Samhällsplanerarlinjen, populärt under beteckningen ”SPLOF”. I mitten av 1980-

talet bytte utbildningen namn till ”Förvaltningslinjen”.  

 

Ni studenter känner både mig och Ronnie Hjorth. Vi båda läste på denna linje här i 

Linköping på 80-talet och flera andra av era lärare har läst utbildningen på annan ort. 

I början av 1990-talet genomfördes den förra reformen av universitetsutbildningarna i 

Sverige, linjer omdöptes till program och magisterexamen blev standard. 

Utbildningen utökades till fyra år och efter en kort period under namnet ”Ekonomisk-

politiskt program” återtogs det ursprungliga ”Pol Mag”.  

 

Här är en bild ur Peters eget arkiv. På bilden är Peter i färd med att skriva sin C-uppsatts, det som 

ledde till hans anställning här vid LIU, och på den vägen bar det. Lägg märke till apparaten på bordet, 

en skrivmaskin! 

 



Fyra år är enligt min mening en lagom lång tid för en kvalificerad 

universitetsutbildning. Det ger både utrymme för ordentlig fördjupning inom ett ämne 

och breddning inom kompletterande ämnen, valfria kurser, en tid för utlandsstudier 

eller praktik. Det fanns således många fördelar med den utbildning som nu går i 

graven. Samtidigt var programmet i Linköping löst sammansatt. Jag brukade säga att 

det var det minst ”programmiga” programmet på LiU. Det ledde till att studenterna 

efter de två första åren gick åt olika håll med egna studiegångar. Fördelen var en stor 

individuell frihet, men det blev nästan som man blev frikursare. 

Programsammanhållningen blev svag och det breda fokuset gjorde nog att många 

inte riktigt förstod vart utbildningen ledde förrän den var över. 

När vi ställdes inför den sk. Bolognaprocessen gällde det att utforma ett treårigt 

program som på flera vis skulle vara bättre än det gamla fyraåriga, dessutom 

betonades ”anställningsbarhet” som ett viktigt mål. Utvecklingsarbetet som ligger 

bakom nuvarande Pol Kand-programmet pågick under 2006 där studenterna 

Alexandra, Elvira och Sofia tillsammans med ämnesrepresentanter arbetade fram det 

nya programmet. Det är långa ”ledtider”: planeringen 2006 resulterade i de första 

antagna hösten 2007 som nu till sommaren går ut som den första kullen Pol 

Kandare. 

Jag tycker vi lyckades utmärkt med att designa ett slagkraftigt treårsprogram. I 

princip tog vi bort tre terminer från Pol Mag: D-nivån samt de två helt valfria 

terminerna. Något utrymme för att läsa andra breddämnen ansåg vi inte fanns om 

man ska bli anställningsbar på tre år. Det får man i så fall göra på eget bevåg genom 

frikurser. I stället profilerade vi starkt anställningsbarheten genom tre kurser i 

utredningsarbete. I tidigare utvärderingar kritiserades avsaknaden av muntliga 

redovisningar, därför infördes introduktionskursen Kunskap och kommunikation samt 

muntlig presentation i flera andra kurser. Ämneskunskaperna stärks genom att man 

läser fler kurser i ”det andra ämnet”. 

Erfarenheterna från det första året gjorde att vi reformerade programmet till 2009. 

Baserat på ett stormöte med dåvarande ettor lade Hanna och Lydia tillsammans med 

mig och studievägledar-Sophia upp den nya strukturen. Nu har vi åstadkommit ett 

riktigt ”programmigt” program och hittills pekar allt på att uppläggningen med en 

varvning av ämnen är positiv. Man får pröva på huvudämnena redan i början, 

variationen blir större och koncentrationen av tunga nek-kurser under andra terminen 

är borta. Jag tycker mig också se att programsammanhållningen består de tre åren 

igenom. Här betyder förstås också det gedigna arbete som FLiNS gör mycket, från 

nollning till examenssittning! 

Svagheten i det nya programmet är främst att den profilerande termin 5 splittras upp: 

medan vi ger de programprofilerande kurserna utnyttjar många i stället möjligheten 

att läsa en termin utomlands eller göra praktik. Egentligen skulle man vilja ha båda. 

Det visar väl på treårighetens dilemma: man kan inte få med allt inom så kort tid.  



Återstår nu att se hur många som väljer att fortsätta på masternivå, direkt eller efter 

något års arbetslivserfarenhet. Tre år eller fem? I stället för fyra. Det är frågan. Som 

varken vi, ni studenter eller kommande arbetsgivare idag vet svaret på. Oavsett vad 

just du väljer är jag övertygad om att du har en bra utbildning med dig och har 

utvecklat dig själv och din förmåga under din tid på programmet! 

Text: Peter Andersson 

 

 

Utbildningsbevakning  

Som student har man naturligtvis rätt till en fullgod utbildning som håller den kvalitet 

man förväntar sig. Man har rätt till att kursplaner följs, att examinationer utförs på ett 

tillbörligt sätt och att utbildningen i stort svarar mot den utbildningsplan som finns. 

 

STUFF (Studentkåren vid Filosofiska fakulteten, Linköpings Universitet) har gett 

FLiNS och de andra sektionerna inom den Filosofiska fakulteten i uppdrag att utföra 

utbildningsbevakning på de program och/eller kurser som finns under respektive 

sektion. I FLiNS gäller detta Politices kandidatprogrammet, Politices 

magisterprogrammet samt för fristående kurser i statsvetenskap och 

nationalekonomi.   

 

Min uppgift som utbildningsbevakare i FLiNS 2010/2011 är att föra studenternas – 

alltså din – talan gentemot programledning och ämnes-/kursansvarig lärare. Anser du 

att en enskild kurs inte uppfyller kursplanen? Dröjer det för länge att få tillbaka en 

tenta? Är föreläsningarna undermåliga? Eller har du bara en idé om hur utbildningen 

skulle kunna förbättras så får du gärna vända dig till mig. Jag vidarebefordrar således 

de synpunkter du har, och verkar som en kanal mellan studenter och lärare. Det finns 

verkligen möjlighet att påverka utbildningen så den svarar för dina förväntningar, så 

tveka inte att höra av dig till mig - med idéer, tankar, klagomål eller frågor!   

 

Therese Sjödin 

Utbildningsbevakare, FLiNS 2010/2011  

utbildningsbevakare@flins.org  
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Slutet på en epok… 
Engagemang, utveckling och glädje 
är de orden Alexandra Olsson, 
Mattias Bolin och Charlotte 
Svensson skulle välja att beskriva 
sin studietid som Polmag studenter 
med. En studietid som enligt de 
själva varit både rolig, intressant 
och väldigt allmänbildande. 
Även om de alla tre valde samma 
program och gick i samma klass så 
har deras tid på universitetet sett 
olik ut, trots det verkar alla lika 
nöjda med vad de har gjort här. 
 
2006 började alla tre på Politices 
magister programmet på Linköpings 
universitet och vad de inte visste då 
var att de skulle bli de sista som gjorde 
det. För 2007 gjordes programmet om 
och blev ett treårigt kandidatprogram i 
stället för det fyraåriga 
magisterprogrammet de valt att läsa. 
Vilket betyder att detta års examen 
betyder mer än bara slutet på en 
studietid för många, det betyder också 
slutet på en epok här på Linköpings 
universitet. För i år går de sista 
Polmagarna ut och programmet blir 
historia. 
 
Vad hade ni för tankar, mål och 
visioner när ni började läsa 
programmet? 
- Det var svårt att veta vad programmet 
egentligen handlade om, men när jag 
sökte programmet hade jag tänkt 
försöka verka för internationella frågor i 

framtiden, och det är något jag 
fortfarande vill, berättar Charlotte. 
- För min del var det inte ett helt 
genomtänkt beslut, att börja plugga 
Polmag. Jag hade tänkt bli jurist 
egentligen, men så dagen innan 
ansökningstiden gick ut bestämde jag 
mig för Polmag i Linköping för det 
verkade mycket roligare. Jag har ju 
alltid varit intresserad av politik och hur 
samhället fungerar så programmet har 
passat mig bra, säger Alexandra. 
 
Vilken inriktning valde ni? 
- När jag började var jag nog mest 
inställd på att välja statsvetenskap. 
Men när det var dags att välja valde 
jag nationalekonomi som inriktning 
eftersom jag gillade det mer och tyckte 
det var mer formaliserat. Det kändes 
också som det gav mig mer, berättar 
Alexandra.   
- Så har det varit nästan alla år, inflikar 
Mattias, att de flesta från början är 
inställda på att välja statsvetenskap 
men sen när det gäller att välja så blir 
det ungefär fifty-fifty mellan statsen och 
NEKen. Jag var själv öppen för båda 
när jag började men sedan upptäckte 
jag att NEK inte riktigt var min grej och 
att statsen var intressantare så det blev 
till slut statsvetenskap för min del. 
- Jag valde först NEK men så tyckte 
jag statsvetenskap också var väldigt 
intressant och roligt så det slutade med 
att jag valde båda. Det betyder att jag 
skjuter upp min examen en termin men 
det är de värt flikar Charlotte in.  



Trots att alla tre har valt olika 
inriktningar på sina studier så är de 
överens om att de alla valde utefter 
intresse, och inte enbart på grund av 
hur arbetsmarknaden ser ut. 
 
Gjorde någon av er praktik eller 
studerade utomlands? 
- Jag gjorde praktik på den svenska 
ambassaden i London. Det var en 
väldigt positiv upplevelse, jag lärde mig 
massor, säger Charlotte, och jag blev 
ännu mer motiverad att studera. 
Praktiken knöt verkligen ihop 
utbildningen och jag fick användning 
av det jag lärt mig på Polmag. Det är 
något jag rekommenderar alla att göra, 
så sök! 
- Jag gjorde inte praktik men jag var i 
England en termin och pluggade 
statsvetenskap, berättar Alexandra. 
Det var intressant och väldigt kul. Vi 
hade mycket diskussioner och 
seminarium så det var utvecklande, 
men jag är glad att jag valde NEK som 
inriktning här hemma. 
Mattias berättar att han också blev 
antagen på samma skola som 
Alexandra i England. 
- Fast en termin tidigare, men var 
tvungen att tacka nej av olika 
anledningar. Jag valde istället att läsa 
historia och kulturgeografi här i 
Linköping. Jag valde dem för att de 
verkade intressanta och sen så passar 
de ihop med programmet. 
 
Vad har ni för uppfattning av 
utbildningen, har upplägget 
fungerat bra på det sättet ni har 
läst? 
Mattias börjar med att svara att 
upplägget har fungerat bra och de 
andra två instämmer snabbt. Alexandra 
misstycker dock på vissa punkter: 
- Vissa kurser har inte alltid fungerat 
jättebra. Ibland har kurserna inte 
synkat med varandra. Något som jag 
tyckte var väldigt bra var att vi hade två 
valfria terminer, för då kunde man själv 

inrikta sin utbildning efter intresse. 
- Överlag har det fungerat bra, fast 
negativt är väl att det har varit lite väl 
separerat mellan statsvetenskapen och 
nationalekonomin, fäller Charlotte in. 
Men man kan alltid själv påverka om 
det är något som inte känns bra, vi kan 
påverka mer än vi tror! 
 
När jag fortsätter att fråga vad de 
tänker om att man har gjort om 
programmets uppbyggnad och ändrat 
det till ett treårigt kandidatprogram så 
anser alla tre att det inte enbart är 
positivt. 
 
- Det kan vara svårt att hinna med allt 
när man tar bort ett år av utbildningen, 
tror Mattias. Men samtidigt har man i 
och för sig ändrat upplägget, fortsätter 
han sen. Och de kommer inte fram till 
något konkret svar på denna fråga 
utan tror att det är något som framtiden 
får utvisa.  
 
 Vad har varit det bästa med att 
plugga i Linköping? 
- Det bästa har varit studentlivet, 
svarar Mattias. Alexandra instämmer 
och fortsätter: 
- Studentlivet här ligger på en bra nivå. 
Det är inte lika utbrett som i Uppsala 
och Lund men ändå bättre än i 
storstäderna. 
- Här kan man påverka mycket själv, 
och skapa egna traditioner. Det finns 
redan en del traditioner men det 
händer mycket och mycket kan 
förnyas, så är det inte riktigt i Uppsala 
och Lund, tycker Charlotte. 
 
På följdfrågan om de efter examen kan 
tänka sig att stanna kvar i Linköping 
svarade de till en början olika, det var 
en bara Mattias som kunde tänka sig 
att bli kvar i Linköping. Han vill dock bo 
utanför i sådana fall, för som han 
uttryckte det - Är man uppvuxen på 
landet så vill man tillbaka. Men de är 
alla överens om att det är svårt att veta 



var de kommer att hamna, mycket 
beror på var man får jobb. 
 
Har ni varit engagerad i någonting 
utöver studierna under er tid på 
Polmag? 
- Jag var vice ordförande i Flins och 
ordnade även då ett konvent för 
programmet där vi bland annat bjöd in 
studenter från andra Polmag program. 
Sen har jag också varit engagerad i 
Ville valla pub, börjar Charlotte att 
berätta. 
- Jag har varit engagerad inom StuFF, i 
Polkand-listan och i valberedningen 
och så har jag varit med på SFS 
fullmäktigemöte. Det är något jag kan 
rekommendera för man lär sig 
jättemycket, säger Alexandra. Mattias 
nickar instämmande och säger, 
- Jag har också varit engagerad i 
StuFF, och är det fortfarande, jag blev 
nyss invald till styrelsen som vice 
ordförande intern och det ska bli 
jättekul! Jag har också varit kassör i 
FBI, vilket även det var jätteroligt, och 
så har jag varit revisor för Flins i två år. 
 
När tar ni eran examen? 
- Det här är sista terminen, jag ska 
bara bli klar med min c-uppsatts och 
sen i juli börjar jag som  sagt mitt 
uppdrag som StuFF:s vice ordförande 
internt, svarar Mattias. 
- Det är samma för mig, jag har kvar 
min d-uppsatts, den skriver jag på just 
nu, säger Alexandra. 
- För min del är det lite annorlunda 
eftersom jag läser både stats och NEK. 
Jag har inte riktigt bestämt mig än, 
antingen tar jag min magister här och 
då läser jag en termin extra. Eller så 
tar jag kandidatexamen, och blir klar till 
sommaren och läser sen master i 
Stockholm, berättar Charlotte. 
 
Vad kommer ni ta med er här ifrån? 
- Väldigt mycket, men det är svårt att 
sätta fingret på något speciellt, det är 
mycket runtomkring pluggandet, som 

begrepp och sammanhang, börjar 
Mattias svara och de andra håller med. 
- Begrepp och förståelse för hur 
samhället fungerar och att tänka kritiskt 
tror jag är något jag kommer ta med 
mig, säger Charlotte. 
- Vi har fått verktygen, fyller Alexandra 
i. 
- Man ser inte vad man har lärt sig och 
vad man kan förrän man börjar nå 
slutet, avslutar Mattias. 
 
Hur känns det att vara de sista 
Polmagare som kommer ut på 
arbetsmarknaden, känns det 
speciellt? 
- Vi får gå ut med glans, säger 
Charlotte och skrattar. 
- Det är faktiskt rätt många kvar som 
tar examen nu, och det känns kul! Och 
det kan nog vara en liten fördel att gå 
ut med en Polmag examen eftersom 
arbetsgivare vet vad det är och vet vad 
de kan förvänta sig, berättar Mattias. 
- Det räcker kanske inte alltid med tre 
år, fast det beror nog mycket på vad 
man vill också, tror Charlotte. 
 
Har ni något speciellt minne från 
studietiden? 
- Det finns så mycket roliga minnen det 
är svårt att välja bara ett. Men FBI-året 
är så klart ett av de härligaste 
minnena, säger Mattias glatt. 
- Mycket av mina bästa minnen har 
med  mitt engagemang att göra, men 
det allra bästa är helt klart  praktiken i 
London, säger Charlotte. 
 
Finns det något ni anser att man 
måste ha upplevt innan man tar 
examen? 
- Något engagemang och så borde 
man göra något roligt med de man 
umgås med, tycker Charlotte och 
fortsätter: 
- SOF måste man också uppleva, och 
får ett rungande ja i medhåll. 
- Man måste ha festat i overall, för det 
är det härligaste med studentlivet här i 



Linköping, säger Mattias. 
- Det är ett väldigt bra sätt att börja 
prata med nya människor på också, 
overallen bryter isen, lägger Alexandra 
glatt till. 
 
Vi avslutar med tre snabba frågor: 
Vilket är det bästa utestället? Vilken 
är den bästa kravallen? Var finns det 
bästa fiket på campus? 
 
Charlotte: Ville valla pub, så klart! 
Suntrip eftersom då går även alla treor 

och fyror. Bästa fiket är Café Zero. 
Alexandra: Bästa kravallen är 
Sommar-x, för det är den sista innan 
sommaren och alla är klara för 
terminen. Ellen i key-huset är det bästa 
fiket. 
Mattias: Kårallen och kravallerna är 
roligast att gå på för det är en sån skön 
stämning. Den bästa kravallen är 
självklart Suntrip. 

  
 Text: Josefine Säker 

       Foto: Karolina Sporre 
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Suntrip 2010 
Den 4 till 6 mars i år gick Suntrip av 

stapeln! Temat var Gotland, och 

traditionsenligt så tävlade man i 

sandslottstävling. Pol Kand var väl 

representerat med flera lag och just 

ettorna hade satt ihop tre lag, Lätt, 

Å, Vinne och vann det gjorde vi! 

 

Tidigt på lördagen tog vi oss upp till 

Colusseum där vi hittade en stor 

sandlåda med roliga tillbehör. Vi 

hoppade i våra färgglada tröjor och 

snart var vi ett glatt gäng bestående av 

röda, gröna och gula kenobollar.  

Stämningen var på topp och vi var 

taggade till tusen! 

 

 

Tävlingsinstinkten satte igång och vi 

spanade in våra konkurrenter och 

upptäckte snart att våra egna lag skulle 

tävla mot varandra. Men inte brydde vi 

oss om det, tävlingen var snart igång 

och det gick bra för två av våra lag. 

Mitt lag, lag Vinne vi vann inte utan 

hamnade sten sist.  

Vi lärde oss ganska snart att själva 

byggandet inte var det väsentliga, utan 

att det handlade om att muta domarna 

med mat och massage samt att 

motivera de fina skapelser som man 

åstadkommit. Cheeseburgare och 

MER fungerade bäst som mutor. Ett 

utav våra lag var riktigt bra på detta 

medan lag Å de gula kenobollarna 

även de snart var ute ur leken. Kvar 

var lag Lätt, de röda. Vi andra stod 

bredvid som improvisatorisk hejarklack 

och hejade på som att det gällde våra 

liv.  

 

Finalen var spännande och jämn och 

när lag Lätt vann så var det crazy, alla 

kenobollar flög omkring, det var nog 

nästan lycka där den 5 mars när lag 

Lätt vann Suntrip 2010.   

 

Många tävlande lag hade gått in för 

temat Gotland och det fanns allt från 

bikinitjejer, ”Stockholms veckan”, en 

färja, familjen Svensson, turistande 

japaner, troll och så självklart 

kenobollar! 



För att samla oss efter vinsten 

förflyttade vi oss till Afterbeachen där 

en trubadur bjöd på skönsång och 

några, kanske ekonomer, sköt med 

sina vattenpistoler. 

 

 

Resten av dagen förflöt som i ett 

töcken, lek, skratt och Polkandhäng. 

Snart satt vi alla tävlande lag på 

sittning med sommarbuffé där bland 

annat våra FuBbIsar serverade. När vi 

senare under natten nådde 

eftersläppet så blev kvällen fulländad 

av att Fibes Oh Feibes stod på scenen. 

Tack för en mycket lyckad helg och jag 

tycker att vi satsar på att få ett 

Polkandlag som vinnare även nästa år! 

Och jag ser med spänning fram emot 

vad nästa års Suntrip har att erbjuda.  

Text: Karolina Sporre                     
Foto: Sandra Petersson 

 

 

 

 



 

 


