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Redaktören har ordet
Vänner, kamrater, medmänniskor. Hej! 

Jag skriver denna spalt efter en otroligt 
lyckad tackfest. Därför vill jag bara 
inleda med att rikta ett stort tack till alla 
ni som var med och arrangerade kvällen 
och till alla som var på plats och gjorde 
kvällen oförglömlig. 

Termin tre är snart över för min och 
tvåornas del medan ni andra kanske 
bara har en termin kvar eller har avslutat 
er första. Hur har då terminen varit? 
För egen del har den varit fylld av allt 
möjligt skoj och när jag skriver denna 
text i slutet av oktober, på tåget hem 
mot Stockholm, är det första gången 
under denna termin som jag lyckas ta 
mig hem. Skönt ska det visserligen bli 
men att jag inte åkt hem tidigare måste 
bero på att terminen än så länge har 
varit fantastiskt rolig. 

Kursen Utredningskunskap har vid 
julnumrets release avslutats men jag kan 
redan såhär, i början av ovan nämnda 
kurs, berätta att det är den kursen som 
har fått mig att förstå varför jag valde 
Pol. Kand-programmet från första 
början. 

Namnet på kursen kanske inte är  
jättesvängigt, men att utreda olika  
företag, institutioner och recensera dem 
är faktiskt något som jag tycker verkar 
vara väldigt intressant och dessutom, 
precis vad jag vill arbeta med. Så ni som 
ännu inte förstått vad eller varför ni 
pluggar Pol. Kand-programmet, er tid 
kommer.

Temat med denna tidning är alltså jul 
så av uppenbara skäl vill jag avsluta 
med att önska er alla en riktigt god jul. 
Hoppas den blir fylld med allt vad ni 
önskar er i form av mat, presenter och 
annat som hör julen till. För min egen 
del tillbringas julen i år med pappas 
släkt. Det innebär ett jäkla hålligång och 
att man är helt utpumpad när släkten 
tackar för sig vid åttarycket. 

Tills vi ses igen, god jul och gott nytt år! 

Jesper Thedéen 
Chefredaktör
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Ordförande tycker till
Första november är ett väldigt speciellt 
datum för mig, det är nämligen då som 
mina förberedelser inför jul börjar på 
riktigt. Julklappslistor skrivs, julpyntet 
ses över, de första julklapparna  
inhandlas och allt detta samtidigt som 
Michael Bublés jullåtar spelas på högsta 
volym. Att jag redan i september börjar 
lyssna på julmusik kan kanske framstå 
som lite udda och det är därför jag 
tålmodigt väntar in november då det 
kanske anses lite mer acceptabelt. Om 
ni inte redan listat ut det så kan jag 
berätta att jag älskar allt som har med 
julen att göra!

Med vinter och december följer även, 
för många, ett efterlängtat jullov. Det 
har varit en minst sagt intensiv höst 
för oss FLiNS:are. Vi har haft en helt 
fantastisk bra nollning, tack FBI! 

FLiNS-resan som i år gick till  
Strasbourg, var fylld av roliga  
aktiviteter och studiebesök, blev väldigt 
uppskattad. Sedan har våra duktiga 
kamrater som kämpat sig igenom  
kandidat- eller masterutbildning haft sin 
examensittning, återigen ett stort  
grattis till er! Detta, samt mycket annat 
roligt och nyttigt har vi hunnit med  
under hösten. Så, kära medlemmar, 
nu kan vi alla snart ta jullov med gott 
samvete och få en chans att fylla på med 
energi till en förhoppningsvis lika rolig 
och lärorik vår.

Mörkret har nu lagt sig över Linköping, 
ljusen är tända, glöggen är värmd, jag 
sitter här och skriver om julen och bara 
längtar… December, jag välkomnar dig 
med öppna armar!

God jul och gott nytt år kära ni!

Frida Holmer
Ordförande
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Chefens hörna
Jag kan inte undgå att bli lika irriterad 
varje år när butikerna plockar fram 
julsakerna i mitten av oktober och 
grannarna börja adventspynta direkt när 
halloweenpumpan åkt ut. Det är inte det 
att jag inte gillar jul, men hysterin kring 
det gör mig illamående. Att få komma 
hem till mamma och pappa, äta god 
mat, mysa med släkten runt tända ljus 
och förhoppningsvis blicka ut över ett 
kritvitt landskap är ju dock inget man 
kan gnälla över. Trots hysterin så är 
julen väldigt mysig och jag gillar framför 
allt att man får tiden att visa sina nära 
och kära lite extra uppskattning.

Jul innebär också att det bara är ett par 
månader kvar till läsårets hetaste kravall, 
SunTrip. Ladies and gentlemen you 
are in for a treat! Jag lovar er att ni inte 
vill missa denna episka helg då vi fyller 
Colosseum med sand och bränner av 
Nordens största sandslottstävling, samt 
sprider solsken och värme i Kårallen så 
hela Campus Valla skakar. Tagga!

När nyårsraketerna smäller av har vi i 
FBI dessutom betat av halva vårt  
festeristår och det börjar bli dags för oss 
att utse ett nytt härligt gäng. Jag  
rekommenderar er alla starkt att  
engagera er i ett studiesocialt utskott då 
det förutom obeskrivligt roligt, är  
väldigt lärorikt och en mycket bra  
erfarenhet. Så sök nu FBI allihopa, det 
är bland det bästa ni kommer göra i 
livet.

Utöver det så vill jag önska er alla en 
riktigt god jul och ett gott nytt år! Passa 
på att vara lediga, träffa släkt och gamla 
vänner, njuta och göra ingenting. Efter 
denna termins ihärdiga slit så förtjänar 
ni det minsann! 

Ta hand om er!
Kramar från Jossan
  

Josefine Tapper 
FBI-chef
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Från nollan till ettan
Vägen uppför märkesbacken var mitt 
första möte med den studentikos som 
sedan präglat veckorna, som nu blivit 
månader, här i Linköping. Där  
sicksackade jag mig fram mellan  
fadderier som med glädje gav vägen 
till Linköpings universitet både färg 
och själ, samtidigt som musik dånade 
ur bergsprängare. Jag blev minst sagt 
överraskad över hur entusiastiska de var 
inför att få starta ett nytt läsår. Vid  
toppen av backen fick jag sedan se det 
hav utav parkerade cyklar som har  
kommit att bli en så familjär syn. 

Uppropet skedde som i trans och vi 
jakade nervöst till svar när vi hörde våra 
namn. FLiNS-styrelsen kom in och  
hälsade oss välkomna, och efter det 
gjorde FBI entré och delade in oss i 
n0llegrupper. Det var då vi för första 
gången fick möta våra vägledare här på 
campus – faddrarna <3. Kort därefter 
så stod vi i våra rosa tröjor och blev 
tillsammans Pol. Kand 2015. 

N0lle-P var därmed invigt och med 
faddrarna i spetsen fick vi se Campus 
Valla. Det var tillsammans i n0lle- 
grupperna som vår jakt på plus  
inleddes, inom kort så kastade vi vår 
heder och började muta agenterna helt 
utan förbehåll. 

Mellan varven så kom vi varandra  
närmare och lärde känna allt fler i 
klassen för var dag som gick, att alla går 
igång på en diskussion där samhälls- 
frågor är huvudämnet underlättade. 
Cykla Linköping runt, bada i Stångån, 
tävla i kubb och uppträda med gyckel 
är enbart några av de glada minnen från 
den fullproppade period då vi skulle lära 
oss allt om universitetslivet och  
varandra. 

Hur man än ser på alla de saker vi  
gjorde så var inget roligare än att få lära 
känna alla andra. Dels de studerande 
från andra inriktningar som vi i fyllan 
och villan addat på facebook, men 
framför allt de andra polkandarna. De 
ständigt glada faddrarna som hejade på 
oss i vårt plusjagande, de skrämmande 
men ändå så fascinerande fadderierna, 
och inte minst de i vår egen klass. Jag 
tror att vi alla känner gemenskapen 
som kommer från att vi är intresserade 
utav samma saker, och den känslan av 
gemenskap är nog lika stark nu som 
när hade på oss våra svettiga rosa tröjor 
under morgongymnastiken i märkes-
backen.

Skribent: Petter Olofsson 
Pol.kandare år 1
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Maktkampen i skuggan av flyktingkrisen

När den tunisiske gatuförsäljaren Mohammed 
Bouazizi i december 2010 tände eld på sig 
själv på öppen gata i huvudstaden Tunis, var 
det nog ingen som kunde ana vilka följder 
detta skulle få på regionen och världspolitiken. 
Självmordet var en protest mot landets  
korrupta styre och blev startskottet för  
arabiska våren och en mängd protester i 
Libyen, Egypten och Syrien, där invånarna 
demonstrerade sitt missnöje mot åratal av våld 
och förtryck. Dessa protester var upprinnelsen 
till det inbördeskrig som ännu pågår i Syrien 
och som gjort hela landet till ett slagfält.

Protesterna i Egypten och Libyen 
eskalerade precis som i Syrien till något 
större och blodigare än fredliga  
demonstrationer, men kunde efter 
några turbulenta månader få ett slut då 
diktatorerna Mubarak och al-Gaddafis 
störtades. I Syriens fall lyser en lösning 
på konflikten fortfarande med sin  
frånvaro och kriget har snarare  
förvärrats i och med Islamiska  
Statens allt starkare fäste i regionen. 
Hela konflikten präglas av en  
komplexitet där många aktörer har  
intressen i att kriget ska få ett visst 
utfall.

Syrien är i nuläget oerhört fragmenterat 
och det finns ingen ensam makthavare 
som kontrollerar landet. 

Stora landområden innehas just nu av 
Islamiska Staten (IS), som har gjort allt 
större framryckningar det senaste året, 
bland annat genom misslyckade försök 
att erövra staden Kobane på gränsen till 
Turkiet, som just nu kontrolleras av de 
kurdiska styrkorna YPG (Folkets  
försvarsenheter). De kurdiska styrkorna har 
även kontroll över de norra 
delarna av Syrien och har uttalat stöd 
från USA. Ett bevis för den  
komplicerade situationen är att  
Turkiet, trots att man är allierad med 
USA i NATO, bombat  
kurdkontrollerade områden. 

De västra delarna av Syrien kontrolleras 
till stor del av regimen med  
presidenten Bashar al-Assad i spetsen. 
På sin sida har Assad Ryssland som har 
både ekonomiska och säkerhetspolitiska 
incitament att hålla regimen kvar vid 
makten. Förutom att Syrien och staden 
Tartus är plats för dess flottbas så  
exporterar landet mängder med vapen 
och ammunition till den syriska  
regimen. Det säkerhetspolitiska läget 
förvärras ytterligare av det faktum att 
Iran ger understöd i form av soldater 
till regimen medan Saudiarabien stödjer 
rebellgrupper som strider mot Assads  
grupperingar. Saudiarabien och Iran har 
en historia av problematiska relationer 
och att de båda länderna står på varsin 
sida av konflikten försvårar en eventuell  
lösning.  
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Maktkampen i skuggan av flyktingkrisen

Syriska nationella koalitionen av revolutions- 
och motståndsstyrkor är namnet på en 
samling av oppositionsgrupper,  
däribland gerillaorganisationen Fria 
Syriska Armén (FSA), och är en av 
regimens absolut största motståndare. 
Oppositionen har erkänts av USA, 
Tyskland, Storbritannien och en rad 
andra länder som Syriens rättmätiga 
regering men har trots detta haft svårt 
att etablera någon vidare makt i landet. 
Utöver koalitionen finns även mindre, 
beväpnade rebellgrupperingar. Enligt 
siffror som florerat i nyhetsmedia kan 
det finnas uppemot 1000 olika rebell-
grupper som på något sätt strider mot 
regimen. Islamiska Staten fungerar som 
något av en gemensam fiende till alla 
parter i konflikten, där bland annat FSA 
och YPG gjort gemensamma försök att 
få stopp på IS. 

Även USA och Saudiarabien har gjort 
bombräder mot IS, dock med  
begränsade resultat. 

I dagsläget ser konflikten ut att vara 
svårutredd, inte minst då FN står 
handfallna. Förutom att säkerhetsrådet 
kräver absolut konsensus bland stor-
makterna för att kunna agera sätter även 
folkrätten strikta begränsningar på vilka 
åtgärder man kan ta till. Ett eventuellt 
ingripande skulle exempelvis kunna vara 
ett brott mot suveränitetsprincipen och 
därmed folkrätten. Det finns dock ljus i 
tunneln. Nyligen uttalade sig  
Ryssland om att de tagit upp kampen 
mot IS. Detta är åtminstone ett steg i 
rätt riktning mot mer enade makthavare 
och en lösning på konflikten.

Skribent: David Stenvall
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Alumniporträtt
Namn: Lovisa Grönlund.
Ålder: 25.
Uppvuxen i: Stockholm
Nuvarande bostadsort: Göteborg.
Vilka år studerade du på Liu? 2011-2014.
Vilken inriktning valde du? Statsvetenskap.

Vad gör du idag? 
Jag är masterstudent i Business & Design på Högskolan för design och
konsthantverk/Handelshögskolan i Göteborg. Fantastiskt program där alla, oavsett 
bakgrund, behövs!

Hur har din väg sett ut från examen till din nuvarande arbetsplats?
Jag praktiserade på PeaceWorks (en ideell fredsorganisation i
Stockholm), följt av företagsekonomi på Handels i Göteborg och idag
master på HDK. Inget jobb än, är jag en okej alumn ändå? Hoppas det.

Hur kommer det sig att du valde just Pol.Kand på Liu?
Så himla random, jag valde verkligen en stad där jag inte kände en kotte bara för
att testa mina vingar på egen hand. Sen tyckte jag att Pol. Kand i Linkan hade goa 
inriktningar. Vem tycker inte om statistik?!
 
Hur trivdes du med studierna? Vad var mest intressant? 
Jag trivdes superbra! Vår klass var så fantastisk. Åh vad vi peppade och tog hand 
om varandra. Saknar alla idag! Mikro och Marknad & Politik var mina favoritämnen, 
kanske konstigt i och med att jag valde stats…

Var du engagerad i någon förening under din studietid?
Ja, jag var Info/foto/webb i FBI, det var roligt! Sök! (Men bojkotta herr- och dam-
sittningarna!!)

Har du något favoritminne från din tid på Liu?
Räknas utbytesterminen? För min tid i Hong Kong har gett mig minnen för livet. 
Åh, kan starkt rekommendera Hong Kong Baptist University. Parisresan med FLiNS 
var också så himla rolig. Jag har kvar en film från den resan på min Vimeo, gå in och 
titta!! Den är SUPERFIN. 
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Alumniporträtt
Upplevde du det som svårt att få arbete efter examen?
Jag har inte jobbat än men jag ser så positivt på framtiden och det hoppas jag att alla 
som läser Pol. Kand i Linkan gör också! Det handlar så mycket om att tro på sig själv 
och bara köra hårt på det en tycker är intressant och roligt. Tvivla inte, vår kunskap 
är sjukt bra, oavsett om en väljer NEK eller stats. 

Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av?
Min Pol. Kand, med framförallt goa grunder i politisk teori och marknadsekonomi, 
har gett mig en bredare referensram att analysera alla möjliga händelser i dagens  
samhälle, oavsett kontext. Det förvånar mig nästan hur ofta jag har användning av 
dessa kunskaper och framförallt mitt intresse för dem. Utöver det har jag utvecklat 
en god förmåga att både samarbeta, analysera och kommunicera. 

Har du något tips till oss nuvarande studenter?
Ja! Sträck på er!

Julen närmar sig med stormsteg, ser du fram emot något speciellt med  
denna mysiga högtid?
Jag ska till Melbourne och träffa gamla utbyteskompisar från Hong Kong och leva 
life! Fota skitmycket. Så in i bängen. Och typ tänka på hur härligt och konstigt  
oförutsägbart livet är.

Sammanställt av: Johanna Eriksson 
Alumniansvarig
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Redaktören möter
Jag och Josefine Tapper har känt  
varandra i lite mer än ett år. En  
vänskap som inleddes tidigt under 
2014 års n0lle-P men det var inte  
förens vi båda gjorde det mycket 
sunda valet att flytta till Johannelund, 
det natursköna, som vi fann varandra 
på riktigt. Trots många samtal på buss- 
och cykelfärder det senaste året har vi 
inte lyckats slå oss ner och diskutera 
livet mer på djupet innan dagens möte. 
Fylld av förväntan möter jag ”Jossan” 
i Johannelunds centrum för  
inhandlande av diverse bakelser innan 
vi beger oss hem till FBI-chef  Tapper 
för att tala om livet. Jag har varit  
hemma hos Josefine innan detta möte 
och slås varje gång av det fina  
designöga som hon verkar besitta. 
Kaffet bryggs och bullar dukas upp 
innan Josefine börjar berätta lite om 
hennes liv och vägen fram till Pol. 
Kand-programmet: 

Jag fyller snart 25 år, Klas och Magda i FBI 
brukar kalla mig för 70-talisten, jag känner 
mig faktiskt ganska gammal och har extrem 
åldersnoja *skratt*. Varför vet jag egentligen 
inte för jag har tamejtusan levt ett underbart 
liv, men halvvägs till 50 är fan skrämmande!

Jag har ägnat nästan hela mitt liv åt häst-
hoppning. Jag har haft egna ponnyer,  
hästar och var riktigt ambitiös med  
tävlandet. Flyttade till och med till Holland i 
6 månader för att rida och tävla i ett  
tävlings- och försäljningsstall men

insåg ganska snabbt att jag inte tänkte 
finna mig i ryttarhierarkin som rådde där, 
där jag och alla andra ambitiösa 19-åringar 
sågs som slavar och jobbade därefter. Så då 
bestämde jag mig för att lägga ridhjälmen på 
hyllan och dra på mig backpacking- 
ryggsäcken, ta med mig min bästa vän och 
åka till Sydostasien i 6 månader. Det var 
riktigt lattjo! Någonstans där, i den exotiska  
hetluften, gick jag också och kärade ner mig i 
en australiensare så jag bestämde mig för att 
inte återvända hem till Sverige, mer än för 
enstaka besök, på ytterligare 2,5 år.

Jag bodde alltså med min kille och jobbade i 
Australien ett bra tag. Sedan ringde
verkligheten, tyckte jag borde klippa mig 
och skaffa mig en utbildning. Sagt och gjort 
och här är jag nu, halvvägs genom Pol. 
Kand-programmet

Vi pratar vidare, Josefine och jag. Jag 
har ju själv också varit i såväl Asien 
som Australien så vi talar om livet på 
flykt, gemensamma resmål och annan 
skoj kuriosa från våra resor. Jag vet ju 
att Josefine är uppväxt här i Linköping 
och samtalet glider in på uppväxten 
här i stan:

Innan alla äventyr i Holland, Australien och 
Asien tampades jag mig igenom livets olika 
stadier i lilla, underbara, lugna bubblan 
Hjulsbro som är en liten förort till  
Linköping. Där växte jag upp i en villa 
tillsammans med världens finaste familj, 
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Redaktören möter
min mamma Kerstin, min pappa Kenneth och 
mina yngre tvillingbröder, bröderna halv- 
meter, Erik och Olof. Mina föräldrar bor  
fortfarande kvar där och det finns inget bättre 
än att ta en paus från vardagen, åka hem till 
dem och bli bortskämd med mat och allt vad 
det innebär. Twins lever och pluggar numera 
på college i Delaware USA, där de även 
spelar fotboll på collegenivå och då snackar vi 
inte den amerikanska varianten utan riktig 
fotboll, Zlatan-style. Hängivna Arsenal-fans 
är de hela familjen också, och humöret  
hemma i Hjulsbro svänger snabbt beroende 
på hur det går för Arsenal när de spelar 
match.

För Pol. Kand-ettan är det snart 
dags att börja söka till såväl FBI som 
FLiNS-styrelsen. Jag och Jossan  
snackar lite om hur det var när vi sökte 
ifjol. Många kanske undrar varför man 
ska söka, vad som är roligt och vad 
som kanske är lite utmanande. Jossan 
hade hur som helst bestämt sig tidigt 
för att engagera sig i studentlivet. Jag 
frågar varför valet föll på just FBI, 
varför hon sökte från första början och 
vad hon har fått ut av att vara med i 
Pol. Kands egna mästeri:

Jag bestämde mig redan under n0lle-p för att 
jag skulle gå all in i studentlivet. Jag tänkte, 
lite klyschigt kanske, att en sådan här chans 
det får man bara en gång i livet. FBI och 
FLiNS tyckte jag verkade roligast att engage-
ra sig i eftersom det riktade sig specifikt mot 
Pol. Kand-programmet.

Ska jag vara ärlig så trodde jag faktiskt inte 
att jag skulle komma med, men jag visste att 
om jag inte sökte så skulle jag ångrat det.

Jag måste även säga att jag inte hade en 
aning om vad jag hade gett mig in på. Det 
är en så stor del av både FLiNS och FBI 
som man inte ser något av som utomstående 
och det är väldigt lätt att anta saker om till 
exempel festerister, vilket jag också hade 
gjort. När jag sedan fick ta del av allt vad 
festeri- och styrelsearbete innebar så insåg 
jag snabbt att det var så mycket mer jobb 
och ansvar än vad jag förväntat mig. Med 
det sagt så tog det inte lång tid innan man 
var inne i det och det är också då man inser 
hur roligt det är att vara studiesocialt aktiv. 
Det är verkligen ett spännande, givande och 
lärorikt arbete. Det har varit utmanande 
många gånger, men jag gillar utmaningar och 
det här året har gett mig så mycket mer än 
jag någonsin kunnat föreställa mig, på alla 
plan. En bra livserfarenhet och många fina 
minnen helt enkelt!

Jag kan därmed inte heller påstå att de mål 
och tankar jag hade kring mitt år som FBI-
chef  när jag sökte, riktigt gick att applicera 
på den verklighet jag möttes av. FBI finns 
ju främst där för att studenter ska ha kul. 
Varje aktivitet och evenemang vi har blir 
därför som ett mål i sig. Vi vill alltid att så 
många som möjligt ska komma och att alla 
ska ha så kul som det bara går. Slutmålet 
måste vara att folk ska se tillbaka på året 
15/16 som det bästa året någonsin!



Polemiken - nummer 4 2015 14 

Redaktören möter
Jag själv som inte är med i FBI kan 
ibland bli avundsjuk på den härliga 
gemenskap som Olof, Joakim, Klas, 
Natalie, Elsa, Magdalena, Cajsa och 
Jossan verkar ha och frågar om vad 
som är det bästa med att vara med 
FBI:

Att vi alltid har så himla KUL! Vi  
kanske inte har kul 24-7 alla dagar, men vi 
har kul varje dag. Nu tänker säkert alla att 
jag återigen låter jätteklyschig, men nej. Att 
skratta är underbart och glädje kan man 
aldrig missunna någon! Och studentlivet är 
i alla fall något jag vill titta tillbaka på som 
några helt galna år.

Att vara engagerad i FLiNS och FBI 
vet både jag och Josefine innebär 
mycket möten och tight umgänge. 
Kanske än mer i FBI och jag frågar 
Jossan om hon har märkt något nytt 
med sig själv under året:

Hmm, svår fråga. Ärligt talat var jag redan 
ganska duktigt på att planera, stresstålig 
ochstrukturerad innan jag blev FBI-chef,  
sådana saker som man kanske innan trott 
att man skulle bli bra på. Om det är något 
så tror jag det är att jag börjat bry mig  
extremt mycket mer om vad andra 
människor tycker och tänker om mig än vad 
jag gjort tidigare. Jag kan bli väldigt, ledsen 
och gå och fundera länge på om jag anar att 
någon kanske har anledning att tycka  
mindre bra om mig eller mindre bra om 
något jag gjort. Sedan har jag insett att i 
princip alla konflikter grundar sig i brist på 
kommunikation och/eller ett missförstånd. 

En erfarenhet som är väldigt nyttigt att ha 
med sig, men tyvärr verkar det också vara 
alldeles för lätt hamna i samma fälla flera 
gånger.

En egenskap hos sig själv har  
Josefine också lagt lite extra märke till. 
Hon skrattar lite för sig själv, säger att 
hon skäms en aning och fortsätter:

Om det är något jag upptäckt med mig själv 
är det att folk tyvärr uppfattar mig som 
väldigt arg och irriterad utan att jag nöd-
vändigtvis behöver vara det. Jag är inte rädd 
för att säga vad jag tänker och tycker och jag 
står upp för min åsikt, men i fortsättningen 
måste jag verkligen börja tänka på hur jag 
förmedlar det med tanke på att folk uppen-
barligen tagit illa upp för att de trott att jag 
är genuint förbannad. 

Jag har också upptäckt att jag är extremt 
tankspridd. En morgon hittade jag till  
exempel matlådan som jag tänkt äta till 
lunch i mitt skafferi och inte i kylen. Hur 
länge den stått där? Bara tomten vet!

Efter att vi städat undan bordet och 
pratat lite ytterligare är det dags att 
bege sig hemåt för min del. Väl  
hemma slår jag mig ner i soffan och 
funderar lite över hur bra hon är,  
Josefine Tapper. Hon är snäll,  
omtänksam och enormt driven. Jag 
är glad att det är just Josefine som är 
FBI-chef. Hon tillsammans med de 
andra i FBI gör ett otroligt bra jobb 
och utan dem hade inte min höst 2015 
varit så bra som den har varit. 



Redaktören möter

Är du redo för din utlandstermin?
Vi samarbetar med över 60 universitet världen över och kan hjälpa  
dig som blivande statsvetare eller nationalekonom att hitta rätt  
universitet och kurser. Vare sig du vill söka till exempelvis Columbia  
University, University of New South Wales eller San Diego State  
University så är vår hjälp och rådgivning för dig alltid gratis. 

Träffa oss på LiU den 14 januari kl 12.15!
Detta är ett perfekt tillfälle för dig som funderar på utlandsstudier och vill 
veta mer om vilka möjligheter som erbjuds genom Blueberry samt hur vi 
hjälper dig genom hela ansökningsprocessen, CSN och visum.

www.blueberry.nu education
Blueberry

Fem snabba med Josefin 

Mos eller gos?  
Gos.
Kir eller bier?  
Bier.
DJ eller BJ?  
Hmm BJ? Haha, oavsett vad så självklart BJ.
Anders eller Martin Timell?  
Martin. 
En gammal flamma eller flamman?  
En gammal flamma. 

Josefin Tapper Skribent: Jesper Thedéen
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Take Me Home, Country Roads
Per Nässén, varför valde du att studera utomlands under termin 5? 
 
Jag kände att jag ville uppleva kulturen och studentlivet i en annan del av världen, och 
när det finns en sådan bra möjlighet till utbytesstudier som det gör inom Pol. Kand-
programmet på LiU så kände jag att det var något som jag inte ville missa!

Hur är utbildningskvaliteten i förhållande till Sverige och i synnerhet Linkö-
pings universitet? 
 
Utbildningskvaliteten här varierar från kurs till kurs. En av kurserna som jag läser 
examineras bara genom multiple choice-frågor (alltså prov med färdiga  
svarsalternativ) vilket gör att det är fullt möjligt att bedriva ytinlärning dagen före 
provet och ändå få full poäng utan större svårigheter. Önskas någon form av  
utmaning rekommenderar jag eventuella intresserade att söka kurser som är på 400-
nivå eller högre.

Hur skiljer sig studentlivet i USA från det i Sverige?
 
Studiemässigt är det väldigt annorlunda. I de flesta kurser så utgör närvaro cirka 20 
% av betyget. Alla kurser läses parallellt och det är vanligt med läxor och inlämnings-
uppgifter under kursens gång som liknar ett upplägg som jag inte skådat sedan jag 
gick på högstadiet. Om vi ser till det studiesociala så är den största skillnaden att det 
här i West Virginia finns ett amerikanskt fotbollslag som i princip samtliga stadens 
invånare är helt tokiga i. Varje hemmamatch innebär fest hela dagen, från tidig  
morgon fram till matchstart. Matchen spelas sedan inför runt 65 000 vrålande  
supportrar och studenter går in gratis och om vi vinner sjunger hela stadion ”Take 
Me Home, Country Roads” av John Denver tillsammans – gåshuden är oundviklig!

Vad finns det för utmaningar/svårigheter med att bo utomlands? 
 
Den största utmaningen är all pappersexercis innan utresan. Jag fick mina papper 
som behövdes för att komma igång med visumansökan och dylikt ganska sent så 
det blev lite stressigt och en del krångel. Har du väl fått ditt visum och går ombord 
på flygplanet på Arlanda så är dock allt jobbigt avklarat, efter den punkten är det 
bara nedförsbacke och utlandsterminen är slut innan du ens förstått att den börjat. 
Pappersarbetet som krävs för att få studera i USA kan verka avskräckande, och det är 
bland det absolut tråkigaste jag har genomlidit under hela mitt liv, men jag kan LOVA 
att det är värt det i slutändan!
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Borta bra men hemma bäst
Tom Tuvhag, vilka fördelar finns med att studera i Linköping under termin 5? 

Att man är hemma. Har man den känslan till Linköping som stad och sin nuvarande 
livssituation så är det i sig en stark fördel för att stanna kvar i Östergötland och  
tampas med motvinden. Dessutom får man möjligheten och fortsätta umgås med 
sina nära och kära på ett betydligt smidigare vis än om man väljer att bosätta sig på 
andra sidan Atlanten. 

Mitt val var att stanna kvar och läsa kurser främst i finansiell ekonomi. Jag visste att 
dessa kurser krävdes för att jag ska kunna läsa den master som jag har i åtanke.  
Visserligen behöver jag inte läsa dem just nu, men vid nästa tillfälle så är jag fullt 
inställd på att göra min praktik som förhoppningsvis kan bana mig ut i arbetlivet så 
småningom. Därav blev valet väldigt enkelt för min del. Sedan är det upp till var och 
en vad man ser som en fördel eller nackdel med val av studieort. Så istället för att 
jag ska propagera för vad som motiverar en till fortsatta studier vid Linköpings  
Universitet under termin 5, stanna upp och tänk till vad ni ser som positivt/negativt 
och vart ni vill befinna er hösten 2016. 

Om ni fortfarande är intresserade av att våndas i Terras härliga lokaler och få utlopp 
på Skytte-C så finns det enligt mig fler positiva aspekter med att stanna kvar under 
termin 5. Det obligatoriska utredningsarbetet är förvånande en sådan. Att läsa långa 
utredningar är kanske inte drömmen men när man väl får överföra det till en praktisk 
handling så är det väldigt givande och intressant. Troligen kommer många stöta på 
liknande arbetsuppgift någon gång i karriären, om inte så är det en perfekt uppstart 
inför kommande kandidatuppsats. I synnerhet som NEK:are ges inte utrymmet att 
skriva särskilt många uppsatser, att då ha en kurs med i stort sett samma upplägg 
som kandidatuppstasen är därför kanon. Vi må kanske inte ha en fördel i förhållande 
till de som är utomlands eller har praktik men vi får åtminstone en språngbräda att 
ta ansats från. Dessutom är det ganska trevligt och få kalla sig ”utredare”, något min 
kompanjon kan intyga. 

Vilka nackdelar finns med att studera i Linköping under termin 5? Känner du 
att du går miste om någonting? 

Att studera utomlands och leva i ett annat land med annan kultur och omges av nytt 
folk är en upplevelse och möjlighet i sig som man troligen inte får så många gånger i 
livet. Känner man att det lockar så ta då den chansen!  



Polemiken - nummer 4 2015 18 

För Linköping är inte Shanghai, Madrid eller Morgantown för den delen, Linköping 
kommer se likadant ut när ni kommer tillbaka ett halvår senare. Möjligen har stadens 
stolthet nått framgångar i CHL men under den perioden är jag fast inställd på att 
man i en annan stad, i ett annat land och i en annan kultur kommer uppleva flertal 
minnen och skaffa sig erfarenheter som är mer berikande. 

Vad tycker du är viktigt att tänka på inför valet av studieplats under termin 5? 
Vad är ditt bästa råd till den som ska välja Linköping/utomlands/praktik? 

En bra start är att ta del av den information som programmet ger er. Dock kommer 
inte vår studievägledare ha svaret på särskilt många av era frågor, så bredda er  
informationskälla. Genomför mycket egen tid på de olika universitetens sidor och 
försök i bästa mån skapa er en bild över vad respektive skola, stad och land har att 
erbjuda. Redan här kan ni säkert sortera bort vissa val och bestämma om ni ens ska 
utomlands överhuvudtaget. Utnyttja de resurser som finns att tillgå, samtliga av oss 
äldre studenter har gjort just det här valet och har säkert någon erfarenhet att dela 
med sig av. 

Känner man sig nöjd med en Pol. Kand-examen så tror jag val av praktik kan vara 
smart, en bra förberedelse inför kommande arbetsliv och kanske framförallt lite  
variation för den skoltrötte. Men vid fortsatta studier så ges ibland chansen till  
praktik senare och i min mening har man större nytta av den då med fler hp innanför 
västen och närmare sin kommande arbetsgivare än vad man har idag. 

Anser man att vår utbildning behöver kompletteras för att bredda sina egenskaper 
så är det enkelt och göra det här i Linköping. Visserligen kan du säkert läsa de kurser 
som du efterfrågar utomlands men informationen, tillgängligheten och möjligheten 
till valändring är troligen inte lika fullständig. Detta kan vara skönt om du sedan inser 
att en kurs inte visar sig vara det man först trodde och man redan har läst den. 

Slutligen, försök att vara lite smart i ditt val. Det kanske är lockande att fly till ett 
klimat där sol och siesta är vardag, eller att läsa kurser på plojnivå för att det är ”kul” 
och skönt att slippa plugga så värst mycket. Vi samtycker nog alla att semester är  
givande men till skillnad ifrån arbetslivet där du får betalt för att vara ledig så  
kommer en eventuell semester-termin bara innebära högre skulder och att du får 
jobba mer i framtiden. Investera istället dina belånade pengar smart under din fria 
termin du har, så kan du förhoppningsvis ha lite mer siesta när det verkligen behövs. 

Borta bra men hemma bäst
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Plugga, inte enda alternativet
Simon Johansson, du har valt att göra ett lite annorlunda år 3 på utbildningen. 
Berätta om varför du tog beslutet att praktisera/arbeta istället för att fortsätta 
studera under det tredje året!  

I all sin enkelhet är det inte svårare än att jag snubblade över annonsen, bestämde 
mig för att söka och såg faktumet att jag också blir anställd under ett halvår som 
inget annat än en bättre merit. Lite speciellt är det dock eftersom jag egentligen hade 
ställt in mig på att stanna i Linköping och läsa roliga kurser under termin 5 och sökte 
således varken utlandstermin eller någon annan praktik, men när jag såg den här  
annonsen tänkte jag att jag måste ge mig själv chansen och åtminstone söka, för att 
det vore så sjukt fett att få hänga i Bryssel i ett år. Sedan är det ju naturligtvis tråkigt 
att missa sista terminen med de andra i pol.kand-trean samtidigt som alla mina  
praktikantkompisar drar hem vid jul då jag är den enda med det här upplägget, men 
jag får väl hitta nytt folk att umgås med i vår (eller typ lära mig att virka). Hur som 
helst så känner jag att fördelarna väger betydligt tyngre än nackdelarna!

Hur är det att praktisera/arbeta på Region Östergötlands EU-kontor? Hur ser 
en arbetsdag ut?  

De flesta säger väl det om sitt jobb, men det är väldigt varierande. Ena dagen sitter 
jag på kontoret hela dagen och skriver ihop nyheter eller filar på en bakgrunds- 
rapport för regionens kommande cykelstrategi och dagen efter kommer jag inte in på 
kontoret alls för att jag är på en konferens om urbana transportlösningar i Europa-
parlamentet på förmiddagen och om hur man kan värna kulturarv genom skådespel 
på en spansk regions EU-kontor på eftermiddagen. Arbetsuppgifterna kan emellertid 
sammanfattas som digital och fysisk omvärldsbevakning. Skrivbordssysslorna består 
i att skriva ihop olika typer av texter som sedan läggs upp på kontorets hemsida och 
skickas ut i det veckovisa nyhetsbrevet: ansökningsomgångar (när det går att söka 
pengar från ett EU-program för en viss typ av projekt), partnersök (när någon annan 
organisation har en projektidé och letar samarbetspartners), kontorsrapporter (när 
jag har varit på en konferens och sammanfattar vad som sades), och relevanta  
nyheter inom något av våra bevakningsområden (Hälsa och vård, Näringsliv och 
arbetsmarknad, Samhällsplanering och Kultur och natur).
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Plugga, inte enda alternativet
Hur är det att bo i Bryssel? Finns det utmaningar med språk, kultur etc? 
 
Eftersom andelen expats är så otroligt stor här så funkar engelska i allmänhet  
väldigt bra, men visst kan det uppstå problem eftersom en hyfsad andel av de som 
är härifrån inte talar engelska alls. En sådan gång var när jag skulle köpa soppåsar till 
hushållssoporna. Jag var i min lokala dagligvarubutik och frågade en uppskattningsvis 
25-årig kille som jobbade där för att få rätt storlek. Han hade ingen aning om vad 
“trash”, “garbage” eller “the street” var för något och var inte till någon hjälp alls. 
Med killen i kassan, också han i 25-årsåldern, var det lika hopplöst och påsarna jag 
köpte var givetvis för stora. Sedan är det väl kanske inte för mycket begärt att man 
ska kunna föra en så rudimentär konversation på språket som gäller i det land man 
bor, så jag menar inte att det på något sätt var någon annans fel än mitt, men visst är 
det ovant när engelska inte räcker till.
 
Samhällsfunktionerna är också utformade på ett annat sätt här än hemma. “The 
street” från stycket ovan är till exempel platsen där man ställer “the garbage” som 
sedan plockas upp två gånger i veckan (bra att jag påmindes om det denna tisdagkväll 
för onsdag morgon är sophämtningstid). Det finns alltså inget planerat sopsystem 
utan saken är löst ganska ad hoc, vilket är rätt vanligt; en fet varmvattenberedare 
upphängd på väggen i köket förekommer till exempel också. Samtidigt är det inte 
ovanligt att soporna, som ska hämtas klockan 06, fortfarande står kvar såväl klockan 
18 på kvällen som klockan 06 dagen därpå.
 
Strejker och protester är också allmänt förekommande händelser här. Är det inte 
tågpersonalen som spelar högt med tusentals människors hedrade mötestider så är 
det franska mjölkbönder som belackat sig över undermåliga subventioner för att 
täcka upp för Rysslands kontraimportförbud och sprutar mjölk på polisen utanför 
kommissionen.
 
Människor är i regel trevliga, men i två avseenden är detta som bortblåst. Dels är  
respekten för köer låg till obefintlig så är man inte påpasslig kliver någon gärna fram 
till bankomaten före den som snällt står och väntar, och dels gäller det att vässa arm-
bågarna ordentligt om man ska ut på promenad på stadens trottoarer för här väjer 
man minsann inte.
 
För att säga några ord om hur det är att vara praktikant så kan det sammanfattas med 
att om någon del av mig är missnöjd med att jag har åkt ner hit så är det min lever 
(och vissa särskilt ångestfyllda söndagförmiddagar även mitt psyke, hehe...).
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Barerna är välfyllda vilken ordinär tisdagkväll som helst och bjuds det på lunch på 
en konferens så är måltidsdrycken vin. Varje torsdag samlas också alla unga, och 
några inte-så-unga, eurokrater på Place du Luxembourg utanför parlamentet och 
ölar på det då för bilar avstängda torget. Många av dessa AW:s övergår i utgångar på 
någon av de krogar som ligger i ett koppel på torget, och fredagförmiddagar lär vara 
EU-tjänstefolkets mest improduktiva tid. 

Till sist måste byråkratins förlovade land få en hedersomnämning. Har du bott här 
och tvingats ha kontakt med belgisk byråkrati kommer du aldrig förarga dig över alla 
kolumner i blanketten för bostadsbidragsansökan igen. Byråkratin tycks i ärlighetens 
namn ha ett egenvärde här, antagligen av arbetstillfälleliga skäl. Till exempel så fick 
min chef  sitt tillstånd att gifta sig bara några dagar innan bröllopet efter att i månader 
ha stångats med svenska och belgiska myndigheter då hennes kommun fått för sig att 
kräva ett fullständigt irrelevant – sekretessbelagt – interndokument från Skatteverket, 
utöver de cirka 30 dokument de redan hade krävt och fått. Den svenska pappers- 
exercisen må vara extensiv men processen är synnerligen effektiv jämfört med här.

Hur gick du tillväga för att få praktik/arbetsplatsen på Region Östergötlands 
EU-kontor? 

Jag snubblade som sagt över annonsen och skickade in mitt CV och personliga brev. 
Jag vet inte hur många som sökte från början men efter det var jag i alla fall en av 
åtta som fick göra ett arbetsprov som bestod i att översätta och sammanfatta ett 
pressmeddelande från EU-kommissionen. Sedan blev jag och två till intervjuade, en 
vecka senare ombads jag lämna referenser, och ytterligare en vecka senare fick jag 
frågan om jag hade lust att spendera ett år i Bryssel. Resten är, så att säga, historia 
(eller på väg att bli!). 

Om någon som läser detta blir intresserad kan jag tipsa om att även söka praktik på 
andra regioners EU-kontor. Vad jag har förstått kräver få kontor en koppling till  
regionen de tillhör (även om det rimligtvis är en merit) och vidgar man sitt omfång 
finns det 15 motsvarande praktikplatser att söka istället för en. Sedan tar också  
Permanenta Representationen från Sverige till EU (“reppen”) emot en hel del prak-
tikanter varje termin och de flesta Europaparlamentarikerna tar också in åtminstone 
någon. Jag kan med gott samvete varmt rekommendera Belgien och Bryssel!

Plugga, inte enda alternativet
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Julen - Bu
Så, då var julen här igen, firandet till 
åminnelse av Jesu födelse, kärlekens och 
glädjens högtid, en tid att sammanstråla 
med släkt och familj, en tid för att bara 
må bra. 

År ut och år in, från alla håll och kanter 
basuneras bilden ut att julen är mysigare 
än Ernst, roligare än LSD och  
lyckligare än den mest positiva livs-
coach, men denna bild är oerhört,  
oerhört felaktig, och enkelspårig. Om 
man lyfter blicken och försöker se  
bakom fasaden av familjelycka,  
oräkneligt antal julklappar och tindrande 
barnögon träder en annan, mer  
nyanserad bild av vår mest älskade  
högtid fram. Lyfter man blicken ser man  
istället tråkig mat, som inte ens den 
mest traditionstörstande Sverigevännen 
kan finna vara en kulinarisk smak- 
upplevelse. Den vid denna högtid så 
kallade julmaten plockas fram tre gånger 
om året och tre gånger endast och det 
finns en uppenbar anledning till att så är  
fallet. Lyfter man blicken från fasaden 
uppbyggd av Ernsts mysighet, ser man 
den stress och mentala ohälsa som 
julen bidrar till bland oräkneligt antal 
människor i det förlovade landet vi 
kallar Sverige.

Julen är inte bara tråkig mat, ångest och 
plikttrogna möten med tråkiga  
släktingar. Julen kännetecknas även av 
musik som får Melodifestivalens artister 
eller de från det nya svenska ”musik-
undret” bestående av laptopmusiker att

framstå som musikaliska underbarn likt 
Dylan eller Mozart. Julmusikens texter 
får upphovsmännen till en av de senaste 
radioplågorna Sun is shining att närmast 
likna valfri nobelpristagare i litteratur 
vilket borde få varningsklockorna att 
ringa, men icke. 

Varje år, lagom till jul, går landet lagom 
in i en kollektiv masspsykos och  
glömmer allt vad måttfullhet innebär. 
Trots att juletiden numer inte alls är 
vit och ljus av snö utan mörk, kall och 
eländig, attribut nog för att få en att 
vilja gå i ide tills eländet är över, hetsar 
människor i vårt avlånga land upp sig 
något enormt när julen närmar sig. Vad 
snöbristen på senare år beror på är  
fortfarande oklart, men enligt vissa  
teoretiker har så kallad global upp- 
värmning med detta att göra, andra 
menar på att chemtrails ligger bakom 
denna förändring. Vad som är sant eller 
inte ska inte en julspalt i Polemiken 
spekulera i utan det är nog bäst att låta 
forskningen ta hand om den biten.

Det är inte bara beklämmande utan  
fullständigt förkastligt och direkt  
samhällsfarligt att detta vansinne får 
fortlöpa år efter år, utan att någon säger 
ifrån, utan att någon säger stopp, utan 
att någon ens reflekterar över att näst-
kommande generation kommer växa 
upp i villfarelsen att Aldophson och 
Falk:s textrad ”Ge mig djupare dopp i 
grytan” är en poetiskt fulländad strof  
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Julen - Bu
i klass med Kenneth och the Knutters 
”Ge mig en öl”.

Inte nog med att julen är en högtid  
ytligare än en fjortonårings instagram-
konto, numer får vi inte ens se en 
oklippt version av det som tidigare var 
det enda värt att på något sätt se fram 
emot med julafton. Julafton, klockan 15, 
en institution. En institution i klass med 
kungahuset eller IKEA, fram tills nu, 
fram tills PK-eliten tog över och klippte 
bort svenska folkets favorit tv- 
sekunder, eller om det var centralstyrt 
från Disney men det spelar mindre roll, 
jag rasar ändå. Snart får man väl inte 
ens baka pepparkakor längre i det här 
jävla landet, än mindre klä ut sig till en i 
våra supersvenska tåg med en italienska 
i fronten.

För att inte tala om den nations 
bärande traditionen att ha skol- 
avslutningar i kyrkan som också  
inskränkts på senare år av samma 
godhetsivrare, vad kommer härnäst? 
Ska man inte få ha hästar i stallet eller 
kalla en chokladboll för en chokladboll 
längre? 

Nej, nu får det vara nog. Nog av dålig 
musik, nog av ytlighet och till sist, nog 
av PK-maffians inskränkande av våra 
supersvenska traditioner. 

Skribent: Fredrik Johansson

Fredrik under julruschen -02
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Ännu en termin vid Linköpings  
Universitet har passerat, föreläsningar 
har avverkats och likaså fester av alla 
dess slag. 

Det är ett trött gäng studenter som  
sätter sig på tåg mot Sveriges alla hörn, 
för att fira den högtiden på året vi 
svenskar spenderar mest pengar på; 
julen. Jag själv styr kosan mot de norr-
ländska skogarna, där snön redan ligger 
tät, och julbelysningen suttit uppe sedan 
oktober. Oavsett om du väljer att fira jul 
i Haparanda eller Ystad finns det några 
saker som inte förändras: Kalle Anka 
klockan tre, mellandagsrea, knäck och 
julskinka. 

Trots att du med åren hunnit ledsna på 
att dansa runt granen, och sett ”Tjuren 
Ferdinand” så många gånger att du 
numera kan replikerna utantill,  
håller de flesta med om att julen är årets 
absolut mysigaste högtid, med allt som 
hör till. Gatorna lyses upp och fylls av 
förväntansfulla människor på jakt efter 
den perfekta julklappen, samtidigt som 
julmusik spelas i varje hörn.  

Då julaftonen tillslut anländer har vi en 
chans att umgås med nära och kära, äta 
en massa god mat och bara ta det lugnt. 
Då kvällen börjar lida mot sitt slut, kan 
de flesta, om än en aning motvilligt, 
medge att förväntningarna som under 
hela dagen legat i luften når sin kulmen.
Det är ju faktiskt så, att det, oavsett om 
du är fyra eller femtiotre, pirrar i magen

då någon nämner att det börjar bli dags 
att ”gå och köpa tidningen”. Är du en 
av dem, som sedan, då samtliga jul- 
klappar öppnats och granen börjat  
barra, känner att julen är över,  
misströsta ej. 

För oss lite äldre, som sedan länge insett 
att jultomten trots allt inte existerar, 
infaller nämligen julledighetens höjd-
punkt några dagar senare; nyårsaftonen. 
Detta är för många årets fest, där det 
inte finns någon gräns för hur glittrig 
klänningen får vara eller hur mycket 
fyrverkerier som får inhandlas. Trots att 
de, ofta alltför optimistiska nyårslöftena, 
sällan hålls längre än en vecka, är nyårs-
aftonen ett perfekt tillfälle att tillbringa 
tid med vänner som under resterande 
året befinner sig utspridda över världens 
alla hörn, byta ut matlådorna mot något 
lite mer sofistikerat, och slå klackarna i 
taket. 

Efter nyårsafton återstår några dagar av 
tappra försök att efterleva nyårs- 
löftena innan det är dags att säga hejdå 
till släkt och vänner och återgå till 
vardagen. Väntan på jultomten under 
julaftonskvällen må vara lång, men 
innan du vet ordet av, är det dags att ta 
sitt pick och pack och vända tillbaka till 
Linköping igen, så se till att ta vara på 
julledigheten; häng med alla hem- 
vändare, käka mycket ischoklad, och 
framför allt, lägg kurslitteraturen åt 
sidan för en liten stund.

Julen - Bä

Skribent: Karolina Nilsson
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HAR DU 
DET SOM  
KRÄVS?
SÖK TILL FBI MÄSTERI, DET ÄR FETT KUL
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FLiNS - I mitten av den gröna vågen

Under ett redaktionsmöte i 
FLiNS sektionsrum Blåbäret får 
jag syn på ett diplom som vår  
sektion ogenerat kan stoltsera 
med. Nämligen diplomet som 
symboliserar det faktum att 
FLiNS befinner sig i en exklusiv 
skara, vi är en del av det som  
kallas Gröna Sektioner. 

I fronten för sektionens miljö- 
engagemang står arbetsmiljö- 
ombudet Tobias Båvall, som inte 
bara har plockat upp batterier efter 
att miljöovänner slängt dem på fel 
plats. Han har även förmedlat knep 
till FLiNS medlemmar angående hur 
man kan undgå tentaångesten på 
andra tillvägagångsätt än med hjälp 
av alkohol.

Det finns många miljörelaterade  
kriterier som FLiNS uppfyller då de 
är en del av Gröna Sektioner. Några 
av dessa är att endast använda miljö- 
märkta kollegieblock, dricka KRAV-
märkt kaffe(som dessutom är  
Rättvisemärkt), vara noga med  
källsorteringen och inte minst ha 
eventuella datorer i sektionsrummet 
i energisparläge då de inte aktivt 
används. Då det kommit till min 
kännedom att vissa parter i styrelsen 
saknar det gröna hjärtat förstår jag 
att det inte har varit lätt för  
Tobias att få FLiNS att gå i en håll-
bar riktning. 

Därför frågar jag honom hur han 
gått till väga för att lyckas med det 
här.

- Det har inte varit lätt, kan jag 
tala om. Blod, svett och tårar är nyckel- 
orden i mitt liv som ansvarig för FLiNS 
som grön sektion. Styrelsemedlemmar 
återanvänder inte sitt toalettpapper och äter 
inte på miljövänliga tallrikar gjorda av  
grisurin. Engagemanget är svalt, helt 
enkelt. Men jag är stolt över det vi  
lyckats med.

Trots det gedigna arbete vår sektion 
och i synnerhet Tobias lagt ner för 
att uppnå kriterierna för miljö- 
diplomering svävar somliga i  
ovisshet kring vad Gröna Sektioner 
är för något, om de som är med gör 
något konkret som grupp eller om 
det mer fungerar som en hemlig  
societet. Jag låter Tobias förklara 
detta.

- Gröna Sektioners arbete kretsar 
kring att minska klimatpåverkan, den 
nagel i ögat som vi envist terroriserar vår 
kära Moder Jord med. Detta gör vi genom  
exempelvis en klädbytardag. Just  
klädbytardagen var en riktig publiksuccé 
förra året.

Jag ser mig själv som miljövän men 
kan ibland tycka att det är svårt att 
handla miljömedvetet och samtidigt 
få ihop livspusslet.  
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FLiNS - I mitten av den gröna vågen

Det kan tänkas att även Tobias  
försöker agera bra ur ett miljö- 
mässigt perspektiv och givetvis delar 
han med sig av ett par konkreta tips 
på vad som kan göras. 

- Mitt absolut bästa tips är att 
låta ångesten inför jordens stundande 
undergång påverka alla dina beslut. Med 
denna tanke ständigt gnagande i huvudet 
blir det enkelt att ta besluten som gynnar 
kommande generationer. Sen finns det 
massvis med tips på bra grejer som  
ekologisk öl, mat utan kött i och  
källsortering. Just källsortering kommer 
alltid ha en plats i mitt gröna hjärta.

Ja, det är inte lätt det här med att 
vara en god miljövän. Man ska dricka 
havremjölk, måla båten med miljö-
vänlig färg, använda det gröna och 
inte det röda hjärtat i emoji-listan 
och som om inte det vore nog ska 
man springa runt med en  
maskros-pin på flanellskjortan. 

Efter intervjun, precis innan vi tog 
farväl, myntade Tobias uttrycket ”Vi 
ärver inte jorden av våra fäder, vi lånar 
den av våra barn”, vilket fick mig att 
återigen få hopp om kampen för en 
bättre, grönare, värld.

Skribent: Viktor Forsström
Miljövän

Fem snabba med Tobias

Brunkol eller Bruna skjortor? 
Pass 
Dansk fläskfilé eller Dansk migrationspolitik? 
Pass
Vindkraft eller Kvinnokraft? 
Pass
Per Gharton eller IOGT-NTO? 
Pass
Källsortering eller Marijuanalegalisering? 
Pass

Tobias efter aktionen i Basel 2013
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Jobba som studentinformatör

fackförbundet st söker dig som har minst ett år kvar på dina 
studier, gärna inom ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap, 
och som vill ha ett meriterande extrajobb. som studentinformatör 
 jobbar du med att synliggöra sts studerandeverksamhet, anordna 
aktiviteter på ditt lärosäte och att värva medlemmar.

Arbetet är mycket flexibelt och självständigt. Därför söker vi dig som är 

 ansvarstagande, initiativrik och utåtriktad. Omfattningen är cirka 

15–20 timmar i månaden, men du har stor möjlighet 

att själv påverka ditt arbete. Fast timlön utgår.

Läs mer om tjänsten på st.org/student 
och skicka din ansökan till student@st.org

extra-
jobb!
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Fakta om stormen Helga
• Var enligt meteorolog Johan Storm från väderinstitutet   
 Storm värre än stormen Gorm. 

• Julkonserten ”O, helga natt” fick ställas in på grund av  
 stormen Helga. 

• I Uddevalla mättes vindstyrkan i byarna på upp till 44,8  
 meter per sekund. 

• Många tåg ställdes in, på grund av stormen Helga. 

• Den orsakade översvämningar, stormen Helga. 

Skribent: Jesper Thedéen

OBS. Utfyllnad
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Årets student- Sandra Offesson
Pol. Kand är ett program fullt av  
engagerade, duktiga och drivna  
studenter, en som personifierar detta 
är Sandra Offesson, 25 som i oktober  
tilldelades utmärkelsen ”Årets  
student” vid traineedagen, ett  
evenemang där studenter får en 
fantastisk möjlighet att träffas och 
nätverka med företag samt de främsta 
traineeprogrammen i Norden.

Vi i redaktionen tog tillfället i akt att 
intervjua Sandra om utmärkelsen, Pol.
Kand-programmet och studentlivet i 
övrigt. 

Sandra flyttade till Linköping hösten 
2011 för att börja Pol.Kand- 
programmet med inställningen att bli 
statsvetare, något som ganska snart 
dock skulle komma att ändras. ”Innan 
jag påbörjade masterprogrammet National-
ekonomi studerade jag Pol.kand-programmet 
här i Linköping med inriktning  
Nationalekonomi. Från början var det tänkt 
att jag skulle bli statsvetare men redan efter 
första kursen, Marknadsekonomins grunder 
fick jag upp ögonen för Nationalekonomi 
och tyckte det var väldigt givande”. Säger 
Sandra.

Att Sandra hamnade i vår förträffliga 
hemstad, Linköping var till en början 
ingen självklarhet och inledningsvis 
hade anledningen inte särskilt mycket 
med studierna i varken National- 
ekonomi eller Statsvetenskap att göra,

hon förklarar istället valet av  
Linköping som studieort så här: ”Det 
startade med att en av mina vänner från 
gymnasiet började studera här och att jag 
hälsade på några gånger, jag fick upp ögonen 
för studentlivet i Linköping och bestämde att 
det var här jag skulle ta min universitets- 
examen”. 

Att hon till slut sedan bestämde sig för 
att det var Nationalekonomi, och inte 
Statsvetenskap hon skulle syssla med 
förklarar Sandra med att hon kom 
fram till att Nationalekonomi i mångt 
och mycket kändes mer utmanande, 
att det helt enkelt var roligare samt att 
hon såg fler framtida valmöjligheter 
och ingångar i och med sitt val av 
inriktning.

Utmärkelsen Sandra blivit tilldelad 
kallas ”Årets student” och delas ut av 
Traineeguiden vars syfte är att  
sammankoppla företag med potentiell 
framtida arbetskraft.  Motiveringen 
till att Sandra vann löd: ”Bland 1.800 
sökande till Traineedagen har du 
utifrån tre arbetspsykologiska test och 
dina erfarenheter bäst matchning mot 
en profil för framgångsrika traineer. 
Du har mycket goda förutsättningar 
för att lyckas, både som trainee och i 
andra yrkesroller. Lycka till!”.

Sandra har alltså tagit hem  
utmärkelsen i konkurrens med 1800 
andra deltagare, så här säger hon själv
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Årets student- Sandra Offesson
om hur processen fram till segern gick 
till och om vad Traineedagen  
egentligen är: ”Traineedagen är som en 
arbetsmarknadsdag där företag som har ett 
traineeprogram finns representerade. Det 
finns ett begränsat antal platser, så för att 
kunna delta få du ansöka i två steg. Första 
steget omfattade att lämna uppgifter kring ut-
bildning, betyg samt bifoga CV och personligt 
brev. Andra steget utgjordes av tre stycken 
arbetspsykologiska test; ett  
personlighetstet, ett logiktest och ett som 
testade bland annat stresshantering. Efter att 
både stegen var genomförda påbörjades väntan 
på en inbjudan. Jag tror det var cirka 300 av 
totalt 1800 sökande som fick en inbjudan. 
Jag fick en inbjudan och blev jätteglad över 
möjligheten att få lära mig mer om olika 
traineeprogram. 

Under traineedagen så delade de ut priser  
under lunchen. Så det var ingen utslagning 
eller final, utan jag blev tilldelad utmärkelsen 
då.  Jag visste inte om att jag hade vunnit i 
förväg, så jag blev väldigt förvånad, men  
givetvis väldigt glad”. Noterbart är att 
Sandra inte visste om att priset, som 
hon i slutändan vann existerade när 
hon sökte att få vara med under  
Traineedagen utan det kom istället som 
en väldigt glad överraskning.

I framtiden tror Sandra att ut- 
märkelsen och erfarenheterna hon fått 
längs resans gång kan komma att stå ut 
på hennes CV och på så sätt påverka 
hennes chanser till jobb positivt.

Det viktigaste hon tar med sig är dock 
en ökad medvetenhet om både nya 
företag och deras olika trainee- 
program. Hon är också väldigt mån 
om att uppmuntra andra studenter att 
söka till Traineedagen, ”Det var väldigt 
givande”, säger hon. 

Såväl för studenter som lärare och 
kursansvariga är det intressant att veta 
hur Sandra tycker att hennes  
erfarenheter vid Linköpings  
Universitet hjälpt henne, dels till att 
vinna utmärkelsen och dels i stort. 
”Jag har haft väldigt roligt under mina 
studier här i Linköping och det tror jag har 
varit en bidragande faktor. Att hitta en bra 
balans mellan studier och studentliv har varit 
viktigt för mig när det kommer till att hålla 
motivationen uppe. Det jag kommer ta med 
mig från Linköping förutom fina minnen 
är ett mycket större kontaktnät än innan 
jag påbörjade mina studier och betydligt mer 
kunskap såklart”.

Att Sandra har haft roligt under sin 
studietid märks inte minst på hennes 
engagemang i FLiNS genom- 
eminenta festeri, FBI där hon verkade 
som general. Hon har lyckats balan-
sera studierna med engagemang inom 
flera andra områden. En utbytester-
min i Singapore, en plats i FLiNS  
valberedning samt medlemskap och 
engagemang i Linwin, en student- 
förening som verkar för att unga  
kvinnor ska få möjligheten att verka
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Årets student- Sandra Offesson

som innovatörer har Sandra  
hunnit med hittills. Sedan hemkom-
sten från Singapore har hon vid sidan 
av studierna även arbetat deltid på 
bank. Hon nämner alla dessa sido- 
aktiviteter som en stor anledning 
till att hon fick utmärkelsen ”Årets 
student”. 

Till sist bad vi Sandra ge några tips till 
sina medstudenter, något att ha med 
sig i bakhuvudet under resterande  
studietid.

”Mina tips till andra studenter är att njuta 
av studietiden och finna en bra balans mellan 
studier och studentliv. Det kan vara bra 
med lite distans och inse att en omtenta eller 
motgång inte är hela världen. Något jag 
absolut inte ångrar är mitt engagemang och 
min utbytestermin, så det är något jag också 
vill tipsa om. Det ser bra ut på CV:t och är 
väldigt givande samtidigt som du skapar nya 
kontakter”, avslutar Sandra.

Skribent: Fredrik Johansson

Sandra Offesson



FLiNS söker snart ny  

styrelse

Mer information i vår. 
Håll ögonen öppna!



Polemiken - nummer 4 2015 34 

Strasbourgresan
- Är alla här Lotta? 
- Äsch, om man inte är här i  
 tid får man skylla sig själv,  
 vi drar. 
- Tänker ändå att det kan   
 vara schysst att räkna? 
- Allright, vi gör väl så. 

Konversationen ägde rum strax efter 
klockan ett men FLiNS arbetsmiljö-
ombud Tobias och reseledare Lotta. 
Fem minuter efter detta glider en 
inte allt för stressad Philip Gavuzzi 
in i bussen. Vi får väl tacka allas vår 
Tobias för att alla anmälda fick hänga 
med ner till resans slutdestination, 
Strasbourg. 

Att åka buss kan tyckas tråkigt, men 
såväl ettan som styrelsen gjorde det 
bästa av situationen. Gamla  
klassikerfilmer så som Sällskapsresan, 
Snowroller och Harry Potter och den 
flammande bägaren brändes av. Ettan 
fick dessutom chansen att tävla i fråge-
sport där vinnande lag fick pris på vä-
gen hem. Cirka 20 timmar tog det för 
våra chaufförer från Wermelins buss 
att ta oss ner till den franska staden.

Väl på plats inleddes resan med egen 
rundvandring i staden innan hotell-
rummen var klara att intas. Strasbourg 
visade sig redan efter några timmar 
vara en fin stad med god lokaltrafik 
som flitigt utnyttjades.

Ibland betalade folk för den, ibland 
inte. Tillslut fick alla sina rum efter 
grandios uppdelning av allas vår Ola 
Gustavsson. 

Resans första studiebesök ägde rum 
på Europaparlamentet. För att vara 
säkra på att komma i tid så tog vi en 
tidig spårvagn till parlamentet. Det 
hela resulterade i gruppbilder i massor 
innan vi, via säkerhetskontrollen, tog 
oss in i den mäktiga byggnaden. Väl 
där fick vi en rundvandring med nyttig 
information angående Europa- 
parlamentet i stort, dess samman-
sättning och intressanta åhörare fick 
dessutom chansen att ställa frågor. Ett 
överlag mycket lyckat studiebesök som 
uppskattades av oss alla.

Efter detta givande studiebesök  
nalkades kvällsaktivitet för FLiNS. 
Ettan var inte sen med att dra igång 
diverse aktiviteter. Jag ska inte gå in på 
vilka men man kan säga att det blev 
bra drag under kvällen och de flesta 
av oss ramlade tillslut in på ”Bunnies 
bar”. Suspekt namn tänker ni men alla 
vi som var där kan bekräfta att det 
bara var en helt vanlig kareoke-bar där 
vi i sann Pol. Kand-anda knöt starka 
band.

Dags för dag två vilket innebar  
sovmorgon för de slöa, och tidigt  
uppstigande för de äventyrslystna. 
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Strasbourgresan
Efter en förmiddag fylld av egna 
aktiviteter så begav vi oss på efter-
middagen mot Europarådet. Resan dit 
var dock inte smärtfri. Vår eminenta 
reseledare Lotta fick vara med om en 
så kallad ”nära döden upplevelse”. 
Efter fel val av byggnad hade vi tillslut 
hittat rätt och var ett övergångsställe 
från entrén när Lotta glömmer att kolla 
trafikläget precis framför sig. Det hela 
slutar med att en buss är två centimeter 
ifrån att köra över vår kära Late men 
smidigt lutar hon sig bakåt och  
undviker det fruktansvärda. Kul att du 
lever även idag Lotta!

Precis som dagen innan  
kontrolleras att vi inte har något 
fuffens med oss in, innan vi får en 
rundvandring. Europarådet, som inte 
är kopplat till EU, arbetar med viktiga 
frågor så som mänskliga rättigheter, 
människohandel och demokrati. 

Detta bland mycket annat får vi  
resenärer lära oss innan mumin- 
trollet Mats Enquist tar över. Mats 
som arbetat på många intressanta  
platser världen över berättar hur det är 
att vara anställd på Europarådet och 
om sin väg dit. Frågor ställs flitigt  
innan vi beger oss hemåt mot hotellet. 

Efter en trevlig kväll där Strasbourgs 
nattliv upptäcks ytterligare avslutas 
resan, kvällen efter, med gemensam 
middag på restaurang Maison  
Kammerzell. Ett mycket trevligt, och 
trångt avslut på den så lyckade resan. 

Jag som enkel medresenär vill tacka 
vår utmärkta reseledare Lotta för 
intressanta studiebesök och alla övriga 
för ett trevligt umgänge under hela 
resan. Tack och bock!

Skribent: Jesper Thedéen

Från besöket på Europaparlamentet 
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Polemikens Nöjesmagasin
I vanlig ordning får vi nöjes- 
journalister på Polemiken varken 
den tid eller de resurser som är  
nödvändiga för att kunna producera 
en bilaga där realia ligger i fokus. Vi 
har därför, när vi beskrivit nedan- 
stående nöjeslokaler, enbart kunna 
gå på gamla erfarenheter vilka av 
oklar anledning varit något suddiga. 
Detta ska inte på något sätt ses som 
kritik mot finansiärerna av denna 
publikation, tvärtom, vi är enkla 
skribenter som jobbar bäst med små 
medel och fria tyglar. Den  
obefintliga finansieringen ger oss 
alltså precis vad vi behöver. Våra  
kvalifikationer vad gäller det mesta 
som har med livet att göra är ytterst 
tveksamma men är det någon  
egenskap vi fått av hen där i  
himmelen som inte finns är det att 
likt en blodhund nosa upp var en, 
eller många, öl kan förtäras i goda 
vänners lag. Denna egenskap var för 
oss nöjesjournalister oerhört  
betydelsefull i början av vårt student-
liv då vi inte förrän november -14 såg 
Ågatan med nyktra ögon.

Kårallen
I woop woop-elitens hemmaborg går 
det att dansa loss till allt från avikiki 
till fetmarkerad inledningstext och 
hans före detta kompanjoner i svenska 
husmaffian. De olika festplanerarna 

som man som vanlig, dödlig student 
brukar se hoppandes och skrikandes i 
Märkesbacken arrangerar festerna.  
Kårallenfesterna lockar duktiga  
live-artister till Kårallen, till exempel 
så gästade Håkan Hellström Kårallen 
för ungefär ett decennium sedan och 
i år har världsartister som Madi Banja, 
Günther and the sunshine girls och 
Labyrint äntrat Kårallens minst sagt 
legendariska scen.

Torsdagskröken
Vi som läser fil.fak är nu inne på tredje 
helgdagen och ölen har kommit att 
blivit det valda substitutet till både 
kaffe och apelsinjuice. Det är alltid lika 
trevligt att avnjuta ett par kalla Gränges 
innan seglarvattnet korkas upp och det 
börjar bli dags för kravall eller torsdags-
klubbande.

Fredagspuben
Det är nu den fjärde helgdagen i  
ordningen och om man vaknar i tid är 
det aldrig fel att avnjuta en eller flera 
balansöl på Fredagspuben i Kårallen. 
För den som av någon outgrundlig  
anledning har pluggat veckan ut kan 
denna pub bli vad som i folkmun  
brukar kallas för stupefacente.

Villevalla
Här kan du skåda det hus som på ett 
mycket bra sätt lyckats efterlikna Pippi 
Långstrumps gamla boning.
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Lyckligtvis finns det här ingen rödlätt 
anabolastinn tjej, däremot går det här 
att finna husets egna hamburgerkötts-
kreatur. Det är härifrån den första  
Linköpingsförläggda film är gjord; 
“Hippie med hindukranen”.

Kårhuset Kollektivet
Tidigare var allt glasklart kring  
detta ställe, ett studenternas favorithak, 
framför allt på torsdagar. Sedan skedde 
skarpa förändringar som omkullkastade 
allt man tidigare visste, förvirringen var 
total. Situationen var ungefär  
densamma som när man insåg att  
jorden var rund och inte platt, minus 
mördade vetenskapsmän. Nationernas 
Hus bytte namn och koncept för att 
kallas Kårhuset Kollektivet. Vad detta 
“Kårhuset kollektivet”, i folkmun kallat 
KK, har för innebörd är det  
förmodligen ingen utanför den innersta 
kretsen som vet. Om det är ett kårhus, 
ett kollektiv eller en kompis med vilken 
man har vuxna möten med tvistas det 
med rätta om bland Linköpings  
studenter, och att det finns studenter 
som efter denna mycket förvirrande 
händelse börjat tvivla på evolutionen 
eller big bang är ingen högoddsare. 

På Kårhuset Kollektivet förkommer 
även många av de Pol. Kand-relaterade 
sittningar som äger rum vilka inte sällan 
ligger till grund för en fartfylld kväll 

trots den obefintliga ålkastningen. Om 
en har tur har StuFF läst igenom de  
gyckel som ska framföras så åhörare 
inte blir illa till mods av alla annars så 
fruktansvärt vulgära ord. 

Ågatan bar
Kannans hemmaborg. En skön bar med 
andra ord. Polemikens nöjesjournalister 
vill även ta tillfället i akt och lobba för 
hakets egenbryggda öl. 

55:an
Om man vill träffa på dokusåpakändisar 
med tvivelaktig moral är denna lilla bar 
att föredra. Det här är nämligen baren 
där Linköpings stolthet, med sug i  
ögonen som tjejerna gillar, jobbade  
innan sin medverkan i TV:s  
motsvarighet till Civilekonom- 
programmet.

Platå
Ett inte sällan folktomt ställe på  
Ågatan som ifjol anordnade ett  
uppskattat kuddkrig. Det är inget snack 
om att Platå likt de flesta uteställen i 
denna stad har odrägliga vakter men 
detta hak är framför allt känt för något 
annat, nämligen deras DJ:ar. Hör och 
häpna så hyr Platå enbart in DJ:ar från 
Dresden vilket medför att den spelade 
musiken mest uppskattas av de som har 
en nostalgisk inställning till 30-talet.
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Platens
Ett av få uteställen i Linköping som 
erbjuder den rofyllda aktiviteten Black 
Jack vilket kan uppskattas av den som 
inte är ett lika stort hus-fan som gemene 
man. Här får man dock akta sig,  
händerna under bordet kan inte bara 
leda till en avhyvling utan dess like utan 
även att du blir inlåst i ett av de ökända 
källorutrymmen som i vanlig ordning 
finns tillgängliga i städers  
nattlivsmecka.
  
(Biljard)palatset
Ett hak som FLiNS alldeles egna lilla 
biljard-proffs Karl Lind, tillika  
kommunikatör, introducerat för oss i 
tidningens redaktion. Den 29:e  
november 2004 var nämligen, den då 
tioåriga, Karl med i Lilla Sportspegeln 
för att enligt honom själv “visa var  
skåpet skulle stå”. Sedan dess har det 
dock bara gått utför för den gode Karl 
och inte så sent som denna höst blev 
han besegrad av inga mindre än ena 
halvan av Polemikens nöjesjournalister 
samt arbetsmiljöombud Tobias alterego 
Liten man i hatt. 

Hur som haver, Palatset är inte bara ett 
trevligt ställe för den som är sugen på 
öl, biljard eller golfsimulator, här  
arrangeras även diverse livespelningar 
med jämna mellanrum vilket, av nöjes-
redaktionens erfarenheter, lockar till sig 
ett minst sagt intressant klientel.

Sliver
Detta är haket för dig som gillar svarta 
ormar eller bara har en förkärlek för 
bröliga, svenska skådespelare som är 
grova i mun och blir bortklippta ur stor-
filmer. Filmbevis gör nämligen gällande 
att the one and only Kola-Micke just på 
Sliver, här i Linköping, gjort skäl för
sitt smeknamn. I övrigt ett ställe som 
för undertecknade är något oklart då 
det inte är särskilt studentikost vilket 
innebär att du blir ruinerad för en  
ljummen Heineken på flaska och således 
har tidningens budget tyvärr inte räckt 
till för att göra en mer utdömande 
bedömning. Slivers brist på studentighet 
gör dock att stadens urbefolkning letar 
sig hit, så för den som har en fallenhet 
för den charmiga östgötskan är Sliver en 
självklar hit.

The Pub
För dig som känner dig lite för mogen 
för de flesta andra hak i Linköping eller 
likt Skorpan i Bröderna Lejonhjärta 
söker en ny farfar finns The Pub. Här 
kommer du stöta på människor i fyrtio 
till sextioårs-ålder, eller, de kommer 
med största sannolikhet stöta på dig. En 
suddig augustikväll stapplade Polemi-
kens nöjesredaktion in här tillsammans 
med Pol.Kands egna finländare vilket 
inte bara medförde att spriten slungades 
fram på bordet utan även att sällskapets 
yngling hamnade på den intilliggande 
restaurangen Hamlets toalett. Trots att 
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rykten florerar är vad som skedde där 
sedan länge preskriberat. 

Ryds Herrgård(HG)
I hjärtat av studentghettot Ryd ligger 
denna herrgård som rent estetiskt för 
tankarna tillbaka till tjugotalets  
Hofbrauhaus i München, där ett visst 
historiskt parti grundades, inga  
liknelser i övrigt. Sista tisdagen i varje 
månad anordnas International Night, 
rykten gör gällande att traktens lokala 
primörer ska ha jaktlycka dessa kvällar. 

Gräsplätten bakom C-huset
Campus mest natursköna plats har inte 
bara den gigantiska äran att stå värd för 
årets överlägset bästa evenemang,  
Flakdagen. Här kan man även njuta 
av en kall öl, eller sju i trevlig miljö en 
måndag till söndag-morgon,  
eftermiddag eller kväll.

Skribenter: Viktor Forsström 
& Fredrik Johansson

Gräsplätten bakom C-huset

Ågatan Bar

Ryds Herrgård *

*1460= Dansk fadøls art.nr



 
Vi ses på sociala medier! 

FLiNSliuFLiNS_liuFLiNS

Kårallennattens köld är hård, 
stjärnorna gnistra och glimma.
Alkohol- studentens själavård,
med mål att nå rusets dimma. 
Eleven vandrar mot älskad kran,
kola lyser vit på fur och gran,
kola lyser vit på taken.
Endast studenten är vaken.

 -V. Forsström & F. Johansson     


