
1





3

REDAKTÖRENS HÖRNA 

Sommaren står för dörren och i och med detta är det lätt att se fram 
emot både vila, sommarkurser och OS-final i kulstötning. I detta num-
mer av Polemiken tar vi dock ett steg tillbaka och minns året som gått. 
För ett år sen var jag övertygad om att jag skulle studera på en helt 
annan ort än i Linköping och jag hade inga som helst tankar på att bli 
redaktör för en sektionstidning. Livet tog sig dock en sväng till det 
oförväntade och det är med glädje och belåtenhet jag kan se tillbaka på 
året som gått.

En som även han har gott om minnen att se tillbaka på, är Eric Ramstedt 
i Pol.Kand.-trean. Lite längre fram i tidningen kan du läsa om hur han 
minns sina tre år på programmet och vad som förgyllde dagarna när en 
föreläsning om fodringsbrev inte räckte till. 

FLiNS styrelses- och FBIs nya medlemmar är i full gång med att plan-
era det kommande läsåret och vi väljer att presentera dem närmre i detta 
nummer. Sektionens nya ordförande och FBIs nya Chef ger oss även 
deras syn på året som gått och vad de hoppas kunna åstadkomma under 
sin tid vid rodret. 
Någon som åstadkommit mycket vid Linköpings Universitet är den 
programansvarige för Pol.Kand., Peter Andersson. Alumniansvarige 
Anders Güettler har intervjuat honom i årets första Alumnporträtt. Ett 
koncept vi hoppas kunna återkomma till i framtida nummer.  

Efter sommaren kommer nya FBI, 
tillsammans med årets faddrar, att 
ta emot en ny kull av vilsna nollor. 
Missa därför inte Anton Alsand-
ers avslutande reflektioner kring 
nollningen och dess betydelse för 
en nybliven student. 

Trevlig läsning och glad sommar!

                    Jakob Holmin Fridell
                   Chefredatör Polemiken 
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SPALT ORDFÖRANDE

”Nolle-P” ligger dagsfärskt i minnet samtidigt som jag nu sitter och 
skriver min första spalt till Polemiken iklädd rollen som ordförande 
för FLiNS. Det är galet vad tiden har gått fort det senaste året och den 
främsta anledningen till det ligger i att trivselfaktorn är så pass hög här 
i Linköping. Stimulerande högre studier kombinerat med ett studentliv i 
toppklass är starkt bidragande till detta.

FLiNS-styrelsen och FBI 11/12 har avverkat ett strålande verksamhetsår 
och samtidigt fungerat som utomordentliga förebilder. Jag talar för alla 
i den nyvalda styrelsen när jag säger att det är med stor ödmjukhet vi 
tar oss an detta viktiga och utmanande åtagande i att förvalta sektionen. 
Det kommer inte bli en lätt uppgift, dock är jag helt övertygad om att vi 
kommer genomföra vårt verksamhetsår minst lika bra, och lite därtill. 

”Möte” har inledningsvis varit ett återkommande ord och som proces-
sats mycket och visst, det kan kännas lite tröttsamt ibland. Samtidigt är 
det otroligt viktigt att vi är med i matchen från början till slut. Med 12 
uttalade styrelseposter har vi nu tydliga och strukturerade ansvarsom-
råden vilket bör underlätta och effektivisera arbetet. Tillsammans med 
det glädjespridande sociala utskottet FBI känns det som att vi har fått 
ihop ett riktigt taggat gäng. 

Avslutningsvis ska sägas att det florerar kraftiga samarbetsvänliga 
vindar på Fil.Fak. just nu. En nyligen avverkad ”sektionsworkshop” 
manade för många värdefulla erfarenhetsutbyten sektionerna emellan. 
Vi har mycket att lära och utveckla men viktigast är att vi har en solid 
grund att stå på. Vilket vi har då FLiNS är en välmående och välskött 
förening. Med det sagt ser jag mycket fram emot ännu ett år här i 
Linköping som Pol.Kand.-student och sektionsaktiv. 

Gustav Klockby 
Ordförande FLiNS 12/13
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SPALT CHEF FBI

Jag tycker att det precis känns som att Nolle-P avslutades, men i själva 
verket har ett läsår passerat och vi är nu snart klara med planeringen 
till nästa års Nolle-P! Kan återigen konstatera att klockan går som en 
elvisp. 

Jag sökte till FBI för att jag hade en vilja att engagera mig i någonting 
utöver mina studier och såg då FBI som en ypperlig chans att 
nyttomaximera mitt liv som student. Hittills har mitt arbete i FBI främst 
kretsat kring olika former av tillstånd och strävan efter att nå sam-
förstånd med kommunen och den lokala ordningsmakten. Detta har 
fungerat väl och vi arrangerade nyligen vår första fest vilket blev en 
väldigt lyckad tillställning! 

Eftersom jag är chef har jag även förmånen att sitta med i FLiNS 
styrelse, vilket är speciellt roligt då styrelsemedlemmarna är drivna 
och inte skyr några utmaningar. Dock innebär detta att jag sällan har en 
mötesfri dag, något som min företrädare varnade mig för. Flest möten 
vinner! Samarbetet mellan FBI och FLiNS fungerar redan mycket bra 
och jag är övertygad om att det kommer fortsätta så under kommande 
läsår.

Vi i FBI 12/13 är väldigt taggade inför det kommande festeriåret. För 
tillfället ligger allt fokus på planeringen av Nolle-P, och vi hoppas att 
vi kan erbjuda de nya studenterna ett lika härligt och varmt mottagande 
som vi fick! 

Vi ses i dimman!

Erik Arfvidsson
Chef FBI 12/13
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INTERVJU MED SEKTIONENS NYA STYRE

FLiNS och FBIs medlemmar har sagt sitt! Till läsåret 2012/2013 har 
Gustav Klockby och Erik Arfvidsson valts till sektionens- samt festeri-
ets tyngsta poster. Jag fick chansen att sitta ned med dessa bedårande 
unga män och ta del av deras visioner och förhoppningar inför nästkom-
mande år.

FLiNS nya ordförande heter Gustav Leopold Klockby, 21 år gammal 
från Stockholm som tidigare varit kustjägare och uppskattad sopgubbe.

Grattis Gustav till ordförandeposten i 
FLiNS!

Tack tack.

Hur kommer det sig att du sökte till ord-
förande i FLiNS?

Jag har alltid brunnit för lagkänsla och 
tillhörighet. I mina yngre dar var jag hock-
eymålvakt, då gällde det att ha styrka och 
hålla ihop lagsammanhållningen i upp- och 
nedgång. Efter gymnasiet fick jag återigen 

anamma de attributen då jag gjorde värnplikten som kustjägare där vik-
ten av att samarbeta är enorm. Väl där kom jag även i kontakt med vad 
ett starkt ledarskap verkligen innebär, vilket fascinerat mig.  

Denna fascination har jag sedan tagit med mig in i det civila livet. Från 
starten här på Pol.Kand. så har jag vid sidan av studierna haft extrajobb 
och agerat projektledare för den ideella föreningen Kustjägarveteran-
erna, där jag anordnade ett 20-års jubileum. Jag gillar helt enkelt att ta 
och förvalta ansvar med mottot ”jobba hårt idag för att underlätta 
morgondagen”. Ordförandeposten föll mig därmed naturligt då jag an-
såg att jag hade kvalitéerna som krävdes för posten. Jag vill se mig som 
en ledargestalt.
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Vad anser du är dina styrkor?

Ungefär samma kvalitéer som jag nämnt ovan. Jag har god arbetsmoral, 
ser till att saker blir lösta, är en lagspelare och kan bidra till en genuin 
lagkänsla. 

Svagheter?

Jag har aldrig haft en ordförandepost tidigare, varit med i ett elevråd 
eller liknande. Jag har dock uttryckt ledarskap vid andra tillfällen och 
positioner så denna ”svaghet” borde inte ställa till med några problem.

Vad har du för ambitioner med FLiNS?
 
Att på bästa sätt förvalta sektionen och dess ställning. Mina mål är 
att fortsätta i samma goda anda som tidigare, försöka ge sektionen en 
starkare ställning, öka antalet medlemmar och säkerställa kvalitén på 
intresseämnena vi rår över. Jag vill även värna om våra medlemmar 
genom att aktivt nå ut till dem med information och genom att anordna 
aktiviteter.

Temat i detta nummers Polemik är ”nostalgi”. Kan du se tillbaka 
och berätta vad det är för lärdomar du har dragit av året som gått?

Att planera vardagen men samtidigt njuta av tiden ”här nere” på de 
östgötska slätterna. 

Bästa kravall/eftersläpp som du varit på?

SUNTRIP! Annat vore tjänstefel. Gasquen var även min favoritsittning. 
Alltid gött att få bära upp min snitsiga kostym!
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Året lider mot sitt slut. Vad har du för planer för sommaren innan 
det är dags att läxa upp nästa års nollor?

Jag ska mest jobba och slita. Hoppas dock att få resa till en varm strand 
i ett härligt land.

Till sist så skulle jag vilja be dig att lista din ”3-i-topp!” från året 
som har gått.

Självfallet Jakob, bra fråga! Mina 3-i-topp från året är Ordförande-
utnämningen i FLiNS, hela Nolle-P, samt att lära känna alla härliga och 
intressanta kamrater på universitetet! 

Tack för att du finns Gustav.

Tack själv.
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FBIs nya Chef heter Erik Lars Bo Arfvidsson, 23 år gammal från 
Västerås som tidigare varit luftburen jägare inom försvaret, yrkessoldat 
och även jobbat på köttfabrik.

Grattis Erik till posten som Chef för 
FBI! 

Tack så mycket.

Hur kommer det sig att du sökte posi-
tionen som Chef?

Jag ville engagera mig och då FBI verkade 
roligt så valde jag att söka dit. Chefsposten 
sökte jag då jag har erfarenhet sen 
tidigare (chef någonstans i försvaret, dock 
ej i köttfabriken) som gett mig ett gott 
ordningssinne.

Vad har du för ambitioner med FBI?

Jag vill fortsätta med samma goda arbete som tidigare FBI, förbättra 
andan inom programmet och försöka se till att vi har riktigt trevligt 
tillsammans. Jag vill även försöka få frikursarna att känna sig mer 
delaktiga i spektaklet och sist men inte minst ha ett jävligt roligt 
Nolle-P!

Vad ser du fram emot mest under din tid som Chef?

Kan inte nämna allt (…), men att välkomna de nya 
Pol.Kand.-studenterna och följa deras sociala utveckling som just Pol.
Kand.-studenter. Det ser jag sjukt mycket fram emot.    

Vilken tycker du var den roligaste FBI-aktiviteten under året?

Julfesten och julbordet! Varför? Jo för jag gillar mat och trevlig 
stämning. 
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Har du missat någon sittning?

Givetvis inte, vad tror du om mig!?

Favoritkravall/eftersläpp?

Draget. Det var en trevlig torsdag, eller var det fredag? Det var roligt 
hur som. 

När du själv var en sprallig nolla, vad var då ditt första intryck av 
FBI?

Kort och gott att de var ett glatt gäng! 

Vilket märke har du närmst skrevet på din overall?

FBI-märket givetvis, efter det så är det Tackfest-märket på en stabil 
andra plats.

Längst ifrån?

Kravaletten 2K11, riktigt fult märke. 

Vad har du dragit för lärdomar från året som du kommer ta med 
genom resten av ditt liv?

Att basketboll inte riktigt är min grej (skribentens lärdom är att aldrig, 
under några som helst omständigheter, försöka lyfta Erik från marken. 
Det resulterar oftast i kronisk ryggvärk och en flygtur runt hans breda 
axlar).



11

Sist men inte minst så skulle jag även vilja fråga dig om dina 
”3-i-topp!” från året som gått.

Åh så rolig fråga! Mina 3-i-topp är Nolle-P, att bli en del av FBI och 
Drat’ i Spat. Sluta ALDRIG drömma om det ljuva livet. 

Tack för att du finns Erik.

Tack själv.

Skribent: Jakob Homin Fridell
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FLINS - PRESENTATION

Namn - Titel: Gustav Leopold Klockby - Ordförande
Ålder: 21
Hemort: Stockholm
Beskrivning av mig själv: En sympatisk och äventyrslysten kille som 
ständigt söker nya utmaningar och möjligheter.   
Livsfilosofi: Kustjägardevisen - Mod, Kraft, Spänst.
Favorithärj: En bra kväll på NH. 
Tidernas bästa ledare är enligt mig: Niklas Wikegård – rak, ärlig och 
driven! Tror stenhårt på sin sak och får med sin omgivning, oftast med 
glimten i ögat.  
Lördagsnöje är enligt mig: Bra häng med trevligt sällskap som sedan 
resulterar i härlig dans natten lång.
I FLiNS ska jag: Utvecklas enormt som person och tillsammans med min 
omgivning övervinna alla strapatser.  

Namn - Titel: Oskar Mårtensson - Vice-Ordförande
Ålder: 23
Hemort: Malmö
Beskrivning av mig själv: Hjälpsam skåning som älskar film och whiskey, 
men hatar ineffektivitet och svamp.
Livsfilosofi: Ät inte gul snö.
Favorithärj: Villevalla Pub.
Tidernas bästa ledare är enligt mig: Gunnery Sergeant Hartman, ”Full 
Metal Jacket”. Eftersom han på ett framgångsrikt sätt och med snillrik retorik 
får sina soldater att lösa uppgiften.
Lördagsnöje är enligt mig: En bra film med gott sällskap. 
I FLiNS ska jag: Hjälpa och stödja alla våra medlemmar med allt mellan 
himmel och jord.

Namn - Titel: Malin Widebeck - Kassör
Ålder: 22
Hemort: Eskilstuna (Hållsta)
Beskrivning av mig själv: Jag är en ganska rastlös person som vill göra saker 
hela tiden men samtidigt är lite lagom lat. 
Livsfilosofi: Man kan aldrig ha för många muminkoppar.
Favorithärj: En bra förfest som aldrig tar slut.
Tidernas bästa ledare är enligt mig: Min mamma – Vare sig man är djur 
eller människa så lyder man Lena Widebeck.
Lördagsnöje är enligt mig: Dansa tills stängning eller mysa framför en bra 
film med sambon Johanna.
I FLiNS ska jag: Hålla ordning på pengarna.
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Namn - Titel: Therése Olofsson - Sekreterare 
Ålder: 20
Hemort: Gislaved, långt inne i den småländska skogen
Beskrivning av mig själv: Jag är världens snällaste!
Livsfilosofi: Det löser sig!
Favorithärj: HG, nära hem
Tidernas bästa ledare är enligt mig: Kim Jong- un verkar vara en riktig 
toppenkille...
Lördagsnöje är enligt mig: Gå ut dansa på något studentställe och ett måste 
är att kvällen avslutas på donken!
I FLiNS ska jag: Vara med och göra FLiNS- styrelsen 12/13 till den bästa 
någonsin

Namn - Titel: Veronica Götherström - Utbildningsbevakare
Ålder: 22
Hemort: Stockholm
Beskrivning av mig själv: En (oftast) glad prick
Livsfilosofi: Don’t worry about a thing, every little thing is gonna be alright.
Favorithärj: Villevalla
Tidernas bästa ledare är enligt mig: Mahatma Gandhi, för hans filosofi om 
ickevåldmotstånd som kom att leda till Indiens självständighet.
Lördagsnöje är enligt mig: Att äta och dricka gott.
I FLiNS ska jag: Arbeta för att vår undervisning ska fortsätta hålla en hög 
nivå genom att lyssna på och framföra dina synpunkter och tankar kring 
den.

Namn - Titel: Johanna Olga Kristina Näslund - Arbetsmiljöombud
Ålder: 23
Hemort: Nyköping
Beskrivning av mig själv: Mysfascist vars hjärta slår hårt för både klackar 
och sneakers.
Livsfilosofi: “Är magen glad är jag glad.” - A. Svensson
Favorithärj: John Doe-kvällar på HG.
Tidernas bästa ledare är enligt mig: Om man var tvungen, på liv och död, 
att välja ut en världshärskare. Ja då går min röst till herr Eliasson.
Lördagsnöje är enligt mig: Loppisturné runt östgötaslätterna och sedan in i 
kvällens dimma.
I FLiNS ska jag: Få bort minsta lilla tröskel på handikapptoaletterna och 
självklart göra vår fina sektion Grön!
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Namn - Titel: Anders Karl Sixten Güettler - Alumniansvarig
Ålder: 20
Hemort: Trosa
Beskrivning av mig själv: Tårtälskande hobbypianist med hjärtat på det 
rätta stället.
Livsfilosofi: Det ordnar sig.
Favorithärj: Nationernas hus
Tidernas bästa ledare är enligt mig : Albus Dumbledore, godast, visast 
och innehavare av ett mäktigt skägg. I rest my case.
Lördagsnöje är enligt mig: Spela fotboll och dricka öl (inte samtidigt)
I FLiNS ska jag: Ansvara för Pol.Kands alumniverksamhet samt ha riktigt 
skojigt!

Namn - Titel: Sasa Kosovic - Masteransvarig
Ålder: 20
Hemort: Linköping
Beskrivning av mig själv: \m/_d(^,^)b_\m/
Livsfilosofi: “He who passively accepts evil is as much involved in it as he 
who helps to perpetrate it. He who accepts evil without protesting against it 
is really cooperating with it” - Marthin Lüther King
Favorithärj: Toaletthäng på HG! (Introt till “Cheers” spelas på repeat där)
Tidernas bästa ledare är enligt mig: Nelson Mandela, Mahatma Gandhi 
samt redan nämnda Martin Luther King med tanke på allt de gjort för sitt 
folk i sina respektive länder. 
Lördagsnöje är enligt mig: Tentaplugga, eller lära mig mer om Platon, 
främst då djupdykning i hans idéer gällande rättrådighet.
I FLiNS ska jag: Integrera masterstudenter

Namn - Titel: Ellen (Amy Elisabeth) Khan - Tryck och Spons
Ålder: 21
Hemort: Bästa staden - Göteborg!
Beskrivning av mig själv: Envis Lysande Livlig Essentiell Noggrann 
Kärleksfull Humoristisk Ambidextriös Nydanande. 
Livsfilosofi: 1) Det blir till vad man gör det till! 2) Om man inte provar så 
vet man inte.
Favorithärj: NH eller Kårallen om det är kravall.
Tidernas bästa ledare är enligt mig: ett metalliskt föremål, t.ex. en gaffel 
- efter egna erfarenheter, stoppa inte ner gaffeln i brödrosten för att fånga 
upp brödskivan..!
Lördagsnöje är enligt mig: Vara ute och dansa med härligt sällskap, på ett 
gött ställe när man är på riktigt bra humör! 
I FLiNS ska jag: marknadsföra FLiNS, fixa grym sponsring och vara en 
alldeles underbar styrelsemedlem som får alla medlemmar på strålande 
humör med min fantastiska humor!
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Namn - Titel: Karl Martin Hjers - Info och Web
Ålder: 20 snart 21 jordsnurr
Hemort: Borås aka G-Town
Beskrivning av mig själv: En glad tidsoptimist med en fetisch för estetik och 
problem. 
Livsfilosofi: ”Those of us that had been up all night were in no mood for 
coffee and donuts, we wanted strong drink.” - Fear and Loathing in Las Vegas
Favorithärj: I Linköping: NH, All time high: Roskilde.
Tidernas bästa ledare är enligt mig: Gud; Har aldrig behövt göra någonting 
för att bevisa sin existens ändå följer mer än hälften av jordens befolkning 
dennes ord. 
Lördagsnöje är enligt mig: Beror på, antingen öl eller film.  
I FLiNS ska jag: Någon gång få pli på hemsidan, men mest sprida det goda 
ordet om FLiNS genom en underbar marknadsföringskampanj. 

Namn - Titel: Jakob Holmin Fridell - Polemikredaktör
Ålder: 23
Hemort: Örebro 
Beskrivning av mig själv: Sublim individ med fäbless om dekadent existens.
Livsfilosofi: ”Enjoy every sandwich” – Warren Zevon
Favorithärj: En park, parken eller parkering.
Tidernas bästa ledare är enligt mig: Han som sjöng så bra i “Britains got 
Talent”, Pol Pot var det han hette va? 
Lördagsnöje är enligt mig: Att äta tacos och se på Polisskolan 5.
I FLiNS ska jag: Bygga mig en storslagen karriär för att sedan utmana Peter 
Wolodarskis ensamrätt på politisk analys.

Namn - Titel: Erik Arfvidsson - Chef FBI
Ålder: 23
Hemort: Västerås
Beskrivning av mig själv: En lugn person med takt och ton.
Livsfilosofi: Förtroende är bra, kontroll är bättre. 
Favorithärj: Flamman
Tidernas bästa ledare är enligt mig : Nils Bielke, var under sitt liv 
kungligtråd, diplomat, politiker. Dock är han framför allt känd för sin insats 
under slaget om Lund 1676, då han var överste för Livregementets husarer!
Lördagsnöje är enligt mig: Att vara hemma och mysa i korridoren!
I FLiNS ska jag: Samverka samt att muntra upp styrelsemötena!

Skribent: Jakob Holmin Fridell 
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FBI - PRESENTATION 

Erik Arfvidsson, Chef
Föreställ er att Gunde Svan och Dolph Lundgren skulle få 
en son ihop och ni har en perfekt bild av FBI 12/13’s chef 
Erik. Inte nog med att han har 2012’s Vasaloppsströja hän-
gandes som trofé på dörren, ryktas det även om att han har 
en mina i sitt sovrum. Han är mannen som räddar katter ur 
träd, gymmar klockan fem på morgonen och spyr i 
fulvinstunnor när han “mår lite illa”. Vår käre Erik är inte 
den som slår sig på bröstet för det. Han rycker bara på 
axlarna och kallar sig för en simpel speleman. Att han gärna 
poserar som profet i togaklänning eller bland 
vitsippor i skogen, visar bara att han har en känsla för 
fotokonst och bra publicitet. Erik är bara mån om att 
hålla bra image för FBI. “All publicitet är bra publicitet” är 
troligtvis hans motto. Erik Arfvidsson har därför en solklar 

post som chef. Han är diplomatisk, förtroendegivande och punktlig. Vi tvivlar på att det 
finns någon annan i Linköping som planerar sin cykelrutt till campus efter vindstyrka. “Är 
det medvind bränner jag Malmslätt hela vägen”. Ja, Erik har allt och lite till, inklusive en 
extra kromosom. 

Sandra Offesson, Nollegeneral
Har du träffat en person från Borås någon gång? Du vet om 
det har det. Sandra, även kallad Myran, är nollegeneral för 
FBI 12/13 och boråsbruden som får oss alla att vilja ta en 
partytrip förbi stadens klubb X&Y. Posten som 
nollegeneral passar henne bättre än vad en full student 
passar på en kravall. Som lekledare levererar hon konstant. 
Under roadtripen ner till Bordershop i Tyskland visar hon 
hur man leker på bästa sätt då hon entusiastiskt ber alla att 
säga sin favoriträtt. Sandra är även den stolta 
initiativtagaren till “Myrans sport och hälsa”, evenemanget 
som får dig att krypa hem dränkt i svett. Sandra är 
arbetsmyran som kan bära sin egen vikt. När hon inte sitter 
längst fram och svettas i spinningsalen, eller ivrigt planerar 
inför årets nollning, så är hon troligtvis och sveper 

Rebenschoppen i pärleporten till Flamman Pub och Disco. Enligt rykten slutade 
SMåglinens invigning på sjukhuset, Sandra avslutade Villevallas ölprovning med ett 
absinthe-shotrace. Nästa buss till Borås någon? 
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Lisa Isakson, Kassör
Lisa “mutti” Isakson är FBI 12/13’s kassör. Hon har
stenkoll på pengar och våra finanser, men när det gäller att 
hålla det rent är hon inte lika duktig. Den mesta av Lisas 
kurslitteratur är befläckad av spillt kaffe och hennes rum är 
i värre skick än Mickes. Denna slarviga sida hos Lisa kan 
vara ganska svår att föreställa sig då hon annars uppfattas 
som ganska lill-gammal och noggrann. När hon inte häftar 
fast kvitton i sitt anteckningsblock så sitter hon troligtvis 
i sin säng med en stickning i högsta hugg och tittar på en 
dokumentär från Svt play. Lisa är dessutom stammis på 
vårdcentralen. Vid det är laget är vi ganska säkra på att 
hon kan säga “det gamla vanliga tack” i receptdisken på 
Apoteket, utan att få några följdfrågor. Vår älskade
pensionär Lisa sprider mer värme, lugn och kärlek än vad 

Mark Levengoods finlandssvenska gör under ett sommarprat. Vi vill ha Lisa som barnmor-
ska när vi föder barn, som präst att bikta sig för och som flygvärdinna när det är turbulens. 
Då hon jämförde sitt venusberg med Mount Everest och gladeligen drog upp sin 
långklänning för att visa detta, så visste vi med säkerhet att den här tjejen får vi aldrig släppa 
taget om. 

Carl-Johan Ulvenäs , Gyckelansvarig
Hörde du ett “kekeke”? Det var troligtvis Carl-Johan som 
nynnade på en sång, härmade ett djur eller berättade en 
anekdot. Med sitt säregna kroppsspråk, rappa snack och 
energiska dansstil är Carl-Johan teaterapan som troligtvis 
höjde lågstadiets roliga timme till världsklass. Spillevinken 
och nästa läsårs gyckel- och sittningsansvarig för FBI kan 
få den mest stillsamma förfesten att spåra. Idag är han i full 
fart med att skriva snuskiga gyckel för kommande 
fulsittningar på Skytte C. De blir så grova och 
barnförbjudna att till och med Fråga Olle-redaktionen 
skulle tvingas censurera en del. När vår gycklare Carl-Johan 
låter gitarren vila är han vårt komplement till imdb.com. 
Fråga honom om vilken film som helst och han svarar 
snabbare än vad Nils Petter Sundgren hade gjort. Att han 

slänger av sig kläderna så fort leken “klädstreck” kommer på tal får oss bara att älska honom 
ännu mer. Jo, en sista påminnelse! Man kan inte reta Carl-Johan för att han har samma 
namn som en svamp, han stavar nämligen med ett C. Något han är noggrann med att 
poängtera innan det hinner bli några missuppfattningar. 
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Kajsa Hansson, Tryck/spons
Det är ingen kulturchock som sker i ”tryck/spons” FBI 
12/13, utan det är det bästa av två världar som möts i en 
underbar symfoni. Kajsa är den norrländska feministen 
och fredsaktivisen som har sparkat sig rakt in i allas våra 
hjärtan. Med en enorm tävlingslyster och ett jädra anamma 
har hon visat i både Dra’t i spa’t och de Filosofiska spelen att 
hon inte är tjejen som ger upp i första taget. Detta 
engagemang visar sig även i andra forum. Clubmästeriet må 
ha killar som sparar skägget inför nollningen men 
Genus-Kajsa tar givetvis steget längre. Hon sparar 
armhålshåret och hon gör det med stolthet. När hon inte 
lagar palt, planerar hinderbanor eller iakttar sin hårväxt 
är hon troligtvis och letar efter material till bloggen ”Fitt 
for fight”. Vår norrländska har ständigt nya projekt på 

gång. Som yngst i FBI 12/13 har hon redan hunnit checka av Vasaloppet, volontärarbete i 
Sydamerika och grönt kort i klättring. Man slutar aldrig imponeras av vad denna (tredje 
längsta) tjejen i FBI 12/13 klarar av. Inte minst är hon en hejare på att nätverka, hon har ett 
ständigt sug efter mingelpoäng och i sin jakt på dessa är det högst troligt att man tappar 
bort henne. Men oroa dig inte. Hon är troligtvis bara och ”visar upp sig” inför teknologerna 
på dansgolvet. 

Henrik Nordin, Spons/tryck
Henrik “bajen” Nordin är Pol.Kand.-ettans älskade söderkis 
som gärna “ fixat barret” inför festen. Vi är så tacksamma 
att han har lämnat Spotifys varma kontor i Stockholm 
för att flytta in det nu välkända Pandapalatset i Ryd. Hela 
heminredningen i Henriks vardagsrum har faktiskt ett 
genomgående pandatema. Vi blev dock oroliga att denna 
pandafixering hade gått för långt då han presenterade sig 
som Henrik Panda i den annars enkla leken “presentera 
dig som ett djur med samma bokstav som ditt namn”. Ja, 
Henrik är ibland ute och cyklar. Både bildligt talat som 
bokstavligen. Henrik kan helt enkelt inte cykla, varken med 
eller utan händerna på styret, och det slutar titt som tätt 
i katastrof (det tuffa ärret på hans tinning är inte från ett 
slagsmål om han nu skulle påstå detta). Vi har tack och lov 

lärt oss att hålla reda på honom. Han hinner checka in på Facebook snabbare än att någon 
hunnit lägga märke till hans frånvaro. Henrik nämner gärna att han är FBI 12/13’s äldsta 
medlem när vi andra nittiotalister börjar snacka Pokemon eller Eva & Adam. Det kan vara 
svårt att tro på honom då han har en vattenflaska med Hello Kitty-mönster och tablettaskar 
som favoritgodis. För oss kommer han istället att vara FBI 12/13’s make-up ansvarig tack 
vare sina talanger inom mode och skönhet. Känner du dig blek en kväll? Henrik lånar gärna 
ut “man powder” om du ber snällt. 
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Lovisa Veronika Grönlund, Info/Foto/Webb
Lovisa är den stockholmstrevliga tjejen som kan allt om 
både Lidingö-i:n och hobby-laktosintolerans. Folk som 
inte känner Lovisa skulle beskriva henne som blond, snygg 
och social. Men vi beskriver henne med tre ord: Mästare 
på ironi. Enkel-, dubbel- och självironi; hon behärskar dem 
alla. När hon inte häller i sig fulvin på skytte-C ägnar hon 
sig åt att fotografera, blogga, informera men framförallt åt 
att strippa. I vår gemensamma FuBbIs-kalender har hon 
redan bokat in strip-chairträning mellan 16.30 - 17.30 varje 
fredag fram till Nolle-P (OBS. Sant!). Hennes image som 
pryd jobbar hon hårt för att upprätthålla för allmänheten. 
Fast när ingen annan hör så slänger hon sig bekvämt med 
uttryck som: ”man ska inte kasta kläder i glashus” eller 
”strippa bäst som strippar sist” innan hon gladeligen klär av 

sig det ena plagget efter det andra. Gärna med koreografi inspirerad av afropowerdance.

Mikael Rosén, Husmor
Mikael Rosen är husmor för FBI 12/13 och har som ansvar 
att hålla våra magar mätta under det kommande läsåret. 
“Inget snus på sju dagar” behöver man inte oroa sig för. 
Mikael är delikatesskungen som alltid lyckas hålla en bra 
budget. ”Fint snus (Taboca) och vitt vin (fulvin) åt folket” är 
hans motto. Bengt Frithiofsson, släng dig i väggen! Mikael 
Rosén visar hur man dricker vin på ett ännu mer
innovativt vis. Spontaniteten sprider sig i kroppen på 
honom när han smakar på gulddropparna. Sist fick han till 
och med för sig att ta en avstickare till Lambohov innan 
nattens festligheter! Mikael hann lyckligtvis tillbaka till 
kravallen. Vår älskade husmor vill aldrig gå miste om ett 
dance-battle eller lite karaoketävling. Det är hans chans att 
få visa upp sina karaktäristiska- och fantastiska moves. När 

du inte ser honom svettas på dansgolvet är han troligtvis den skäggige mannen på Campus 
som du misstar för en ung Gandalf. Men bli inte rädd! Han sparar “tentaskägg” (läs, är för 
lat för sitt eget bästa). 

Skribenter: Lovisa Grönlund & Kajsa Hansson
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ALUMNPORTRÄTTET

Alumnporträttet är ett nytt inslag i Polemiken. I 
varje nummer kommer en alumn – en före detta 
student från antingen Pol.Kand. eller något av 
programmets föregångare – att porträtteras. Här får 
Polemikens läsare en inblick i hur studentlivet var 
förr och hur ett liv efter studierna kan se ut. 

Först ut är ingen mindre än läraren och tillika Pol.
Kands Programansvarige Peter 
Andersson! 

Peter, uppväxt i Oxelösund utanför Nyköping, anlände Linköping och dess 
universitet hösten 1978. Som en av 16 påbörjade han sina studier vid 
Linjen för Offentlig Förvaltning (LOF). LOF var en 3,5 år lång utbildning och 
föregångare till dagens Pol.Kand. Peters intresse för politik och samhället, och 
hans vilja att forma det till det bättre, fick honom att välja just denna linje. Att 
han valde Linköping, berättar Peter, berodde på att det kändes nytt och fräscht, 
inte mossigt och gammaldags som de andra större lärosätena. Under sin 
studietid var Peter bland annat delaktig i det då välkända fenomenet Radio 

Ryd. Radio Ryd 
spelade musik och 
diskuterade det mesta 
från sin ”station” på 
vindsvåningen på 
HG. Här återuppväck-
tes även de gamla 
musiktopplistorna 
som hos de etablerade 
radiokanalerna, under 
denna tid, var ett 
minne blott. 

Examen tog Peter 1983 och han började direkt efter det att undervisa på 
universitetet. Att stanna kvar på universitetet var dock inte ett självklart val. 
Under sin studietid ska Peter med emfas ha uttryckt: ”Jag ska minsann inte bli 
en sådan där som blir kvar på universitetet!” 
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Fram till 1989 undervisade Peter i kurser i nationalekonomi och forskade inom 
ett antal olika projekt. Sedan blev han programansvarig för Internationella 
civilekonomiprogrammet. En tid som präglades av att bygga upp ett nätverk 
mellan Linköpings universitet och andra universitet ute i Europa i syfte att ge 
studenterna bra möjligheter att studera utomlands. Ett nätverk som i viss mån 
används av Pol.Kand. idag. 
     

1995 började Peter doktorera. Det var 
enligt honom ett naturligt steg i karriären. 
Doktorsavhandlingen kom att handla om 
avregleringar inom Posten och 2001 blev 
Peter Fil.dr. Som kuriosa kan nämnas att 
bland de andra doktoranderna fanns, de 
för Pol.Kand. kända, Bosse Persson och 
Elin Wihlborg. Efter att ha doktorerat fort-
satte Peter på den inslagna vägen och åter-
upptog undervisandet, samtidigt som han 
var delaktig i diverse olika utredningar. 
Detta sysselsatte Peter i fem år, tills den 
dag då posten som Programansvarig för 
Pol.Mag. blev ledig. Pol.Mag. kom bara 
att finnas i ett år till och ersattes sedan av 
dagens Pol.Kand. Ett Pol.Kand. som Peter 
var en av skaparna till. 

På frågan om vad som är det bästa med sitt jobb svarar Peter att det är 
möjligheten att få träffa nya duktiga och ambitiösa studenter. Att han genom 
att utbilda människor får möjligheten att förhoppningsvis förändra samhället 
till det bättre. 
     
Att efter examen fortsätta arbeta på universitetet är för många, inklusive 
studenten Peter Andersson, inte ett självklart val. Det är dock klart är att det är 
en möjlighet som finns och det kan leda till många intressanta arbeten. 

Skribent: Anders Güettler
Alumniansvarig
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NOSTALGI MED EN POL.KAND.-TREA

Jag kan direkt erkänna att det från början kändes ganska svårt att skriva en 
artikel om min tid som Linköpingsstudent på temat ”nostalgi”, men under 
den senaste månaden, i takt med att deadline med stormsteg närmat sig, har 
en känsla av nostalgi och medvetenhet om att tiden i Linköping snart är slut 
faktiskt infunnit sig. 

Innan jag går in på nostalgi-temat måste jag dock nämna att en viss risk finns 
för att artikeln aldrig ens hamnar i tidningen. Mitt bidrag till förra numret av 
Polemiken blev dessvärre aldrig tryckt då den speglade en ”syn på sex och 
alkohol som inte FLiNS står bakom”, men vi får helt hoppas att det inte 
händer den här gången.

Hur som helst så är temat för artikeln ”nostalgi”, vilket jag alltså tycker är 
ganska passande. När man cyklar genom campus och ser de nya festeristerna 
invigas inser man att det faktiskt var ganska länge sen jag själv stod där i 
mörkblå overall och skulle dricka fulvin - och en känsla av nostalgi kommer 

trots allt smygande. 
Men hur gör man då 
för bäst att summera 
(nästan) tre år som 
Linköpings- och Pol. 
Kand.-student?

Utan att bli alltför pa-
tetisk och känslosam 
i en tidning som trots 
allt når strax över 40 
läsare per nummer, 
kan jag ändå säga att 
det utan tvekan varit 
de roligaste tre åren 
i mitt liv. Att sätta 

fingret på exakt vad som gjort det extremt roligt är svårt, men jag tänker mig 
att ett axplock av roliga historier och minnen från dessa tre år är en bra början. 
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Hur kan man exempelvis inte ha haft roligt när man sett ens lagkamrat i Pink 
Panthers spela innebandy så full att han inte kan stå på benen, sett någon 
bakiskräkas på Ica Maxi i Tornby eller har en kompis som efter en kravall 
intervallsprintat hem till Lambohov ”för att det tar för lång tid att gå”?

Man vet att man garanterat har haft roligt när man, med 70 flak öl i bakluckan, 
passerat tullen mellan Danmark och Tyskland med en Anton Gustafson så 
nervös att han mer eller mindre var på väg att hoppa av färjan. Samma sak 
gäller när man under FLiNS-resan gått vilse i Strasbourg efter ”en lugn kväll” 
eller när man har en kompis som efter en cykeltur hem från Kårallen lyckas 
somna i badkaret med vattnet rinnandes – man vet att man har haft roligt. 

När man väl börjar tänka igenom allt man fått uppleva förstärks det intrycket 
ytterligare. Utöver att jag faktiskt skrapat ihop en hel del högskolepoäng - och 
eventuellt lärt mig något - har jag dessutom hunnit vara en del av 
världshistoriens bästa festeri (FBI 10/11, ”den gyllene generationen”), plugga 
en termin utomlands och framför allt: träffat kompisar jag förhoppningsvis lärt 
känna för resten av livet. Jag har dessutom delat lägenhet, och Bodega, med 
Linköpings två kanske (läs: garanterat) skönaste människor.

Visserligen är minnet ganska selektivt (och i mitt fall dåligt), men de stunder 
man inte direkt njutit av hamnar ändå i skymundan av allt roligt man varit med 
om. Att stå i märkesbacken kl 07:30 i -20 Celsius en februarimorgon och göra 
reklam för SunTrip förträngs ganska snabbt. Samma sak gäller alla tråkiga 
statsföreläsningar, för att inte tala om JÖK-föreläsningar, där man suttit och 
halvsovit.  

Sammanfattningsvis har jag helt enkelt haft riktigt, riktigt, roligt under mina år 
här i Linköping. Och även om det inte var helt självklart att jag skulle hamna 
här från början, prickade jag uppenbarligen rätt.

Om ni som läsare nu tror att det efter 650 ord i denna ganska spretiga och 
intetsägande artikel, börjar bli dags för någon sorts slutsats eller poäng, måste 
jag nog tyvärr göra er besvikna. Det jag egentligen vill ha sagt är nog snarare 
detta: till alla er jag träffat på och lärt känna under mina år här vill jag bara 
säga ”tack för allt”, och till alla er som stannar kvar så uppmanar jag er till att 
verkligen njuta av och ta tillvara på er tid vid Linköpings Universitet!

Skribent: Eric Ramstedt, Pol.Kand. Åk. 3
PS. Den 2:a juni inför Sommar-X kör vi den sista Bodeganfesten - vi ses väl där? .DS
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FLINS HÄLSODAG - 10 APRIL 

FLiNS hälsodag innehöll lämpligt nog en lunchföreläsning om prestationskrav 
och ångest. FLiNS bjöd på hälsosamma(?) lunchmackor och Marie-Therese 
Överström och Lisa Alsén Björneke från studenthälsan föreläste. De 
trettiotal närvarande fick först genomföra en avslappningsövning innan de 
båda föreläsarna förklarade vad som händer i kroppen när vi ställs inför en 
kravfylld prestation, en prestation som under denna föreläsning exemplifi-
erades av en tentamen. 

Vidare berättade föreläsarna varför prokrastinering – att skjuta upp saker – inte 
är något bra och hur vi kan göra för att undvika detta. Åhörarna fick aktivt 
delta i föreläsningen genom att testa att bära på ett föremål på olika sätt och 
känna dess tyngd. Detta symboliserade hur vi ska bära på jobbiga och tunga 
känslor och händelser för att det ska vara lättast att hantera. Slutligen redog-
jorde föreläsarna för två så kallade spiraler: den tärande spiralen och den stär-
kande spiralen, och hur vi ska gå tillväga för att använda oss av den stärkande 
spiralen. 

Har du funderingar kring krav och prestationer? Känner du ett behov att prata 
med någon? Tveka då inte att kontakta studenthälsan!  

Studenthälsan: 013-281016/studenthalsan@liu.se
Lisa Alsén Björneke: 013-282982/lisa.alsen.bjorneke@liu.se
Marie-Therese Överström: 013-282985/marie-therese.overstrom@liu.se

Tips: Det gäller att ha beteenden som är långsiktigt hållbara. Även om det 
kan vara lockande att skjuta upp saker som känns jobbiga, är det inte hållbart 
i längden. Det leder bara till ökad ångest och sämre prestationer. Istället för att 
skjuta bort det jobbiga så bearbeta det och försök förändra ditt tankemönster 
och hitta andra strategier för att det ska kännas lättare. Sätt upp delmål för att 
göra prestationsmål mindre kravfyllda och mer överkomliga. 

Källa: Studenthälsan.

Skribent: Anders Güettler
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VAR MED OCH GÖR SEKTIONEN

Den nya styrelsen är tillsatt och planerar febrilt för det nya läsåret. Det är 
flertal aktiviteter och evenemang som kommer arrangeras framöver och vi 
hoppas att alla medlemmar kommer vilja delta i dessa. Hittills har FLiNS nya 
styrelses evenemang bestått i en lunchföreläsning och badmintonturnering. 
Detta blev mycket uppskattat och därför vill vi fortsätta att arrangera liknande 
tillställningar som våra medlemmar kan ta del av. 

Till hösten händer ännu mer! Styrelsen kommer givetvis vara med och 
välkomna alla nya Pol.Kand.-studenter, men siktar även på att vara med och ta 
emot våra nya internationella studenter på Masterprogrammet. Att komma till 
ett nytt land, ny stad, nytt universitet och möta nya studenter på samma gång 
är inte det lättaste. Vi vill därför se till att de nya studenterna får en så bra start 
som möjligt.  

Tiden efter Nolle-P kommer innehålla blandade aktiviteter med strävan att 
inkludera alla medlemmar. Höstens stora aktivitet är den årliga FLiNS-resan 
i slutet av oktober, som i år förväntas att gå till Paris. Efter förra årets högt 
uppskattade resa till Bryssel vill vi i styrelsen givetvis göra ett minst lika bra 
jobb som våra företrädare och vi hoppas att alla intresserade tar chansen att 
följa med.

Avslutningsvis vill vi i styrelsen betona vikten av ert medlemskap. Eftersom 
det är ni som utgör vår sektion. För att sektionen ska kunna växa till sin stora 
potential vill vi aktivera alla er som vill delta och bidra till ett bättre studentliv. 
Visionen under året är bl.a. att upprätta olika utskott som kommer att jobba 
tillsammans med styrelsen för att förgylla tillvaron för alla statsvetare och 
nationalekonomer. Det är en ypperlig chans för alla er som vill engagera sig i 
studentlivet och hjälpa sektionen att växa sig större inom STUFF och univer-
sitetet. 

Skribent: Oskar Mårtensson
Vice Ordförande
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TANKAR I MAJ MED ANTON ALSANDER

Jag minns mina första trevande steg här på Linköpings Universitet med ett 
leende. Hur jag irrade omkring i C-husets alla korridorer på jakt efter U1, den 
sal i vilken vi oskyldiga, färska Pol. Kandare skulle ropas upp och registreras. 
Och jag minns nervositeten och spänningen i det där klassrummet när jag väl 
hittade dit. Jag var bland dem sista som ramlade in och försiktigt såg jag mig 
omkring och tänkte att det här kunde gå precis hur som helst. 

Veckorna som sedan följde har såhär i efterhand överhöljts med en på sina 
platser rätt tät dimma. Att kalla det för en explosiv tid, fylld av förvirring och 
skratt, lekar och diverse socialiseringsprocesser kryddade med fulvin, känns 
inte mer än rätt. Och jag tror att jag talar för dem flesta när jag i skrivande 
stund ser ut över ett regntyngt Ryd och konstaterar att de där dagarna i augusti 
var något alldeles speciellt, något att minnas och något att bära med sig. Inte 
minst så tror jag att många med mig känner att man under Nolle-P träffade en 
hel drös med fantastiska människor som inte långt senare blev ens vänner. 
 
Denna inledande tid i staden och på universitet, har det slagit mig, hade aldrig 
varit samma sak utan alla dessa aktiviteter och fester som fångade upp oss 
ettor och förde oss samman. Jag är övertygad om att Nolle-P trots allt är 
viktigare än vad man kanske vill tro vid en första anblick. Dels för att man 
som nybliven student behöver all hjälp i världen med precis allting och dels 
för att man snabbt ska få chansen att lära känna sina kurskamrater. Och då var 
jag, ska det erkännas, ändå en av dem som bar på en viss skepsis gentemot 
hela nollningskarusellen.  

Med detta sagt skulle jag vilja rikta ett stort tack till alla er Pol.Kand.v-tvåor 
som på olika sätt och under olika former var med och bidrog till att jag och 
alla andra i ettan fick den start på året vi faktiskt fick, och behövde.
Efter sommaren är det emellertid dags för oss ettor att ge tillbaka! I höst 
anländer en ny, och om Phillipskurvor och priselasticiteter lyckligt ovetande, 
grupp människor hit i hopp om att ha valt rätt utbildning. Och då är det upp 
till oss att se till att de landar mjukt i vår lilla stad och på vårt program. Precis 
som vi en gång gjorde.  

Skribent: Anton Alsander
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