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Gasquen

Baksidan av pizzakartonger och   
 en svidande kyla

Det är så jävla mörkt utomhus. Jag kollar på 
klockan, den är strax efter 16. Det känns som 
ett skämt att solen redan har gått ned. Min 
cykellampa flämtar och det svider till av kylan 
som smiter in mellan halsduken och kappan 
när jag cyklar från campus på eftermiddagar-
na. Jag huttrar till, sätter på en somrig låt i 
hörlurarna och kör upp axlarna högt upp mot 
öronen, intalar mig maniskt att jag ju faktiskt 

älskar vintern.

Det är isande 
kallt ute men 

alldeles nyss 
var det sep-

t e m b e r , 
med soliga 
lunchras-
ter och 

g l a s s 
p å 
b l å 

havet. Nu skriver jag redan på det som kom-
mer att bli min allra sista text i Drömmen. 

Jag har varit helt hopplös under det här året. 
Omedvetet har jag korrekturläst varenda text 
jag kommit över; kurslitteratur, mail, nyhe-
ter, reklamblad och alla gruppchatter i mes-
senger. Jag har tänkt ”det där var en märklig 
mening” eller ”vad ville någon egentligen 
säga med det här stycket?”. Jag har 
fotat baksidan på pizzakartonger 
och vikt hundöron på alla tid-
ningar jag kommit över, allt för 
att sedan skicka vidare idéer 
till Drömmens grafiska desig-
ners eller till någon skribent. 
Hela tiden har samma tankar 
rullat i mitt bakhuvud ”Kan jag 
ha med det här i Drömmen?” ”Kan 
vi göra något liknande, något bättre?” 
Trots allt har jag älskat det. Älskat att hela 
tiden vara mitt uppe i processen av att skapa 
något.

Det har redan blivit dags för mig att föra 
dessa galenskaper vidare till nästa person. 
Innan jag lämnar över tidningen finns det en 
hel drös människor att tacka, som gjort det 
här året till den kreativt kaosartade, fantas-
tiska, utmanande och lärorika tid som varit. 
Redax. Med detta gäng av kreativa idéspru-
tor, krönikörer, piffexperter, layoutproffs och 
en fantastisk fotograf har jag (nästan) alltid 
kunnat känna mig lugn. Ett gäng riktiga tok-
stollar som tillsammans lyckats ge ut tidning-
ar som jag är väldigt stolt över. Tack, tack, 
tack för att ni velat upptäcka hur en skriver 
tidningar tillsammans med mig! 

Tillbaka till det här numret: vi har satt ihop 
en riktigt krispig smällkaramell för att försö-
ka lysa upp i decembermörkret. Jag förstår 
att ett nummer av Drömmen inte kommer att 
hjälpa när cykellåset frusit fast i kylan, det 
kommer heller inte att få dig att se mindre 
dum ut när du cyklar på lägsta växeln längs 
hela Malmslättsvägen med sönderfrusna 

växlar. Kanske kan en tidning ändå göra 
lite skillnad, i varje fall om du slår upp 

mittenuppslaget och läser Astrids 
och Danis tips i ”Winter is co-
ming”. 

Bläddra fram till s. 10-12 och 
lämna vintern bakom dig för att 

istället följa med Sara Lundgren 
på hennes resa med Drömstipen-

diet. Du kan också passa på att läsa 
om 10 av de största världshändelserna 

under 2016 på s. 26-27 eller inspireras till att 
blanda en riktigt trevlig juldrink på s. 28-29.

Jag får fortsätta dra upp axlarna mot öronen 
när jag cyklar ett bra tag till men snarare än 
vi tror är det vår igen, ny redaktion och nytt 
nummer av Drömmen.

Till dess, håll ut i vintermörkret! Tack för mig 
<3

"Jag har 
fotat baksidan 

på pizzakartonger 
och vikt hundöron 

på alla tidning-
ar jag kommit 

över"



Vinterfokus
Äntligen vinter! #VINTERDRÖMMEN
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Recept
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KRönika

Jag påbörjar den här krönikan med pirr i magen. Jag tycks 
inte kunna hålla fingrarnas rörelser i styr när dom dan-
sar över tangentbordet. Som dom har längtat efter att få 
forma runda, behagliga ord såsom kanel, julstjärnor och 
Aladdin-askar.

Knäck, julaftonsmorgon, risgrynsgröt och clementiner.
Advent, hemvändarkväll, glöggmys. Mmm. 
För snart är den ju här, hörrni. Julen!

Innan december ens hinner börja har jag, som varje år, 
höjt denna högtid till skyarna och förväntningarna är to-
tala. Visionerna om en snökrispig julledighet med dagar 
spenderade i längdskidspåret med rosiga kinder och 
varm choklad i ryggsäcken cirkulerar runt i mitt huvud. 

Det jag inte låtsas om vid det här laget är att verkligheten 
kommer att se annorlunda ut, kantad av regn, slask och 
en smula pluggångest. Men, detta låtsas jag som sagt 
inte om vid det här laget, utan jag blundar och fortsätter 
önskedrömma ett tag till.

Det är också ungefär vid det här laget jag börjar jobba 
fram den eftersträvade Julkänslan™. Den som gör att 
jag går runt och känner mig sådär mysig mest hela tiden. 
Som gör att jag, utan att blinka, beställer en alldeles för 
söt chailatte på caféer istället för en vanlig brygg. Det är 
den känslan som får mig att lyssna på Carolas Jul från 
-91 och sjunga med när hon brister ut i "ooh come all ye 
faithful" och "let us adore him" om självaste Jesus Kristus. 
Vem är jag ens?

En jul för många år sedan fick jag en idé om att alla mina 
julklappar det året skulle köpas från coolstuff.se, efter-
som jag hade fått ett hett tips från min kompis som pre-
cis beställt en USB-koppvärmare till sin pappa därifrån. 
Superanvändbart och rent av innovativt, tyckte jag. Jag 
lade i en sådan i varukorgen samtidigt som jag hittade en 
miniapa i plast som var till för att blåsa nymålade naglar 
torra. Jag rös behagligt, log för mig själv och klickade i en 
sådan också som jag tänkte ge till min då tonåriga stora-
syster. Alltså kan hon få en mer perfekt julklapp? tänkte 
jag nöjt.

Denna julklappshistoria slutade dock med att jag ångra-
de mig i sista sekund och köpte Marabou-kakor till hela 
familjen istället eftersom de var betydligt lättare att slå in.

En annan jul hade pappa tilldelats ansvaret att stå för 
julbelysningen och kom hem med en julslinga i blå ne-
onfärg. Han trodde att vi skulle klappa händerna, hoppa 
och jubla över köpet. Det gjorde vi inte. Lamporna lyste 
så starkt på julgranen som stod ute på altanen att farmor 
trodde vi fått besök av polisen den kvällen. Den slingan 
åkte ned ungefär lika fort som den hann sättas upp och vi 
döttrar samt mamma tog tag i saken och pappa fick hålla 
sig undan. 

Det finns inte bara delade åsikter i familjen om vilken färg 
julgransbelysningen ska ha; likt ett avsnitt ur Sunes Jul 
bråkas det varje år om julgranspyntningen. Det finns en 
i familjen som insisterar på att pynta hela granen med 
klassiskt juliga färger, typ silver och rött och med en glän-
sande julspira i toppen, en som önskar hänga upp hem-
gjorda smällkarameller och pynt från förskolans glans-
dagar i granen, men som den första är absolut allergisk 
emot och en sista som inte kunde bry sig mindre (jag). Det 
blir på nåt sätt ändå alltid en hyfsat snygg julgran, med 
diverse olika juldekorationer som samsas om grenarna. 

Innan vi går och lägger oss måste all-
tid, alltid julskinkan provsma-
kas. Flexitarianska och ve-
ganska samveten läggs 
åt sidan för en stund 
och så sitter vi där och 
myser, nynnar med i 
Carolas sammetslena 
julstämma, klurar på 
rim och dukar fram 
glöggkopparna. 

Snön har inte kommit än 
och det ska snart börja reg-
na. Men det är det ingen som bryr sig om.

förväntningar, neonfärgad julbelys-
ning och hemgjorda smällkarameller

En krönika omFlexiterianen

Detta behöver du:

Plátano (matbanan, kan vara lite knepigt att få tag 
på, kanske fungerar med vanlig banan?) 
Paprika
Ägg
Ris
Rödlök
Vitlök
Morötter/ vad fan som nu finns i kylskåpet

Börja med att koka ris enligt instruktionen på för-
packningen. Kärna ur paprikorna och skär i ca 1 
cm tjocka skivor. Se till att skivorna är raka annars 
rinner ägget ut i pannan. Lägg paprikan i stekpan-
nan och knäck sedan i äggen försiktigt. Stek på 
medelhög värme, glöm inte att salta och peppra. 
Stek sedan lök och vitlök med de grönsaker du 
önskar blanda ned i riset. Normalt är broccoli, 
blomkål, vitkål eller morötter men kör på det du 
gillar eller vad som finns i kylen. 

I med det nu kokta riset och krydda med pap-
rikakrydda, salt och peppar (eller vad för slags 

smakbomb du önskar). Du kan även ha i en bit av 
en buljongtärning för att få extra smak. Stek på ba-
nanen (om du hittat någon sådan) och servera allt-
sammans. En variant är att byta ut bananen mot 
en ananasskiva men då får du inte kalla det för 
kubanskt ris…

Blir det hela för torrt för smaklökarna kan man all-
tid blanda lite gräddfil med sweet thai chili och ha 
till. ¡Buen provecho!

Nu har ni fått några härliga matidéer som enligt 
mig i alla fall är nyttiga, goda och bra för samvetet. 
Om någon skulle vilja är det bara att maila mig och 
fråga efter recept eller idéer. 
axel.sundstroam@gmail.com 

Om ni istället vill gå direkt till källan rekommende-
rar jag dessa tre sidorna som jag använder när jag 
får slut på inspiration eller vill hitta nya koncept 
och idéer. 

vadfanskajaglagatillmiddag.nu
skippanudlarna.com
undertian.com

Saludos

- Någon kubansk historia från Peru
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Reportage

Från dröm till verklighet

edan barnsben har Sara haft fot-
bollsplanen som sitt andra hem och 
började träna yngre spelare redan 
då hon var fjorton år. Sedan dess 

har hon genomgått flera utbildningar och 
har bland annat ett “UEFA Advanced Licen-
se” som tränare. När hon fick höra om ELINs 
drömstipendium såg hon möjligheten att upp-
leva fotbollskulturen i ett annat land och ut-
veckla sitt ledarskap inom sporten.

“Jag tänkte ‘why not?’. Jag visste inte jätte-
mycket om stipendiet men tänkte samtidigt 
att om man inte söker så kan man inte få 
någonting. Jag hade precis blivit 
tränare för ett lag här i Lin-
köping och ville utveckla 
mitt ledarskap, så det 
hade ju varit dumt att 
inte ta chansen när jag 
fick den.”

Sara fick kontakt med 
Florida State University 
via en kompis som har 
spelat för deras fram-
gångsrika damlag, Florida State Se-
minoles. Hon blev länkad till lagets tränare, 
Mark, och inte långt därefter var resan bokad 
och klar! I mitten av oktober bar det av över 
Atlanten. Trots en jobbig flygresa som bland 

annat innebar en väska på vift, blev första da-
gen ändå lyckad med ett varmt mottagande 
och många intryck.

“Första dagen fick jag en rundtur på campus. 
Universitetet har ungefär 45.000 studenter 
så området var verkligen stort! Campus var 
som ett eget litet samhälle med hela fem 
stycken Starbucks och ett flertal restaurang-
er. Deras så kallade “sport complex”, där jag 
spenderade den största delen av vistelsen, 
var också helt enormt. Jag hade inte heller 
väntat mig att det skulle vara så varmt i ok-
tober! Det blev en del solande uppe på läk-
tarna.”

Det tog inte lång tid innan Sara insåg 
att det fanns vissa skillnader mellan 
det ledarskap och den strategi som 
hon är van vid inom fotbollen och 
den som hon nu fick uppleva. Hon be-
rättar att det som förundrade henne 
mest var alla de resurser och funktio-
ner som arbetade med laget och låg 
bakom framgången. Laget har bland 

annat ett eget video-team som förutom 
att filma och spela in lagets alla egna 

matcher, även spelar in alla matcher på 
collegenivå som spelas över hela landet. På 
så sätt kan de analysera varje motståndarlag 
i detalj för att skapa de bästa förutsättning-

För drygt ett år sedan satt Sara Lundgren i ett klassrum och fick för första gången höra talas om ELINs Drömstipendium. Ett stipendium 
som ledde till att hon kunde förverkliga sin dröm om att åka utomlands för att utveckla sitt ledarskap inom det hon älskar; fotbollen. När 
vi träffar Sara för intervjun är hon nyss hemkommen från Tallahassee i Florida där hon har spenderat nästan två veckor med fotbollslaget 

på Florida State University.

arna inför matcherna och lägga upp en bra 
matchplan.

“Mark berättade att han känner sig mer som 
en manager än coach då han spenderar så 
mycket tid på att bara fördela uppgifter till 
sina medarbetare. Det är mycket större om-
sättning inom sporten än vad det är i Sverige. 
Det är mer förberedelse och arbete runt om 
för att få en så djupgående och genomtänkt 
strategi som möjligt. Laget har tre heltidsan-
ställda tränare som tar de flesta beslut och 
sedan en stor grupp människor under dem 
som jobbar för att laget ska utvecklas och bli 
så framgångsrikt som möjligt.”

“Resultatet av allt hårt arbete blev tydligt 
redan under första matchen. Det var väl-
digt hög nivå! Seminoles mötte sina största 
rivaler, Dukes, och vann! Det var en riktig 
rivalmatch och det märktes på både spe-
larna och arrangemanget överlag. Det är 
kostnadsfritt att gå på matcherna så det 
var jättemycket folk och stämningen var på 
topp med musik och engagerad publik. Ja, 
jag skulle nog säga att det var den roligaste 
upplevelsen under hela vistelsen!”
Trots att det blev många timmar på fotbolls-
planen och fokuset låg på att följa med Mark 
och spelarna på träningar och matcher, fick 
även Sara möjligheten att uppleva andra de-
lar av den amerikanska collegekulturen.

S
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ELINS drömstipendium

Ett stipendium på 7500 kr som de-
las ut av ELIN med syfte att uppfylla 
en medlems dröm. Det kan vara vad 
som helst; från att uppfylla en musi-
kerdröm, utföra volontärarbete eller 
kanske något helt annat. Riktlinjerna 
är att drömmen ska vara inspireran-
de, visa på drivkraft och ha en etisk 
aspekt. När den här tidningen ges ut 
har ansökan för årets drömstipendi-
um redan stängts och årets stipendi-
at blev Madeleine Johansson.



fullföljt drömmen! Innan hade jag många 
förväntningar och tankar, till exempel att det 
skulle vara väldigt organiserat och profes-
sionellt. Det blev ju verkligen så många fler 
intryck och lärdomar som jag inte visste om 
eller ens hade förväntat mig. Jag har fått se 
en väldigt annorlunda verksamhet än den jag 
är van vid. Jätterolig upplevelse!”

På sista frågan, varför hon skulle rekommen-
dera någon annan att söka ELINs Drömsti-
pendium, har Sara ett tydligt svar och säger 
med ett leende: “Det är verkligen en möjlighet 
att få chansen att göra något man tycker är 
kul och vill utvecklas inom, det finns inga be-
gränsningar. Jag tror att det syns i ansökan 
om man verkligen brinner för det man skriver 
om, och jag tror att just det var en viktig faktor 
till varför jag fick stipendiet. Så ta chansen!”
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“Jag hängde en del med spelarna utanför 
träningarna. Halloween låg ju i luften så en 
dag gick vi ett haunted track i skogen. Super-
läskigt! Jag fick även vara med på en lektion 
inom Business and Administration och se hur 
studenterna bodde i sina dorms. Själv bod-
de jag hemma hos en 
japansk kvinna, Mami, 
som tidigare hade spe-
lat fotboll för universite-
tet. Under den tiden blev 
hon rankad som USA’s 
bästa kvinnliga spela-
re på collegenivå. Hon 
har även spelat professionellt här i Sverige i 
Umeå och Hammarby.”

Sara förklarar att spelarnas förhållningssätt 
och prioriteringar av skola, fritid och fotboll är 
en balans som Mark ständigt arbetar för att 
spelarna ska klara av. Trots att fotbollen är 

“Jag brinner för att utveck-
la ungdomars självkänsla 
med fotbollen som verktyg. 
Att leda för mig är att lyck-
as genom andra.”

Saras topp-3 från USA-resan

1. Vikten av att bygga ett team av laget genom att skapa ett mål som alla strävar mot. Ett gemensamt mål ger trygghet för 
spelarna och det blir lättare att undvika konflikter.

2. Utbilda personen som fotbollsspelare men också som individ. Tränarna arbetade för att förbereda spelarna för proffslivet, 
men strävade också efter att få dem till bra lagkompisar och att vara karriärsmedvetna.

3. Man måste ta ansvar för sin egen utveckling. Du kan inte stå och vänta på att folk ska göra saker åt dig. Våga satsa och 
utmana dig själv!

hans huvudområde, är det även väldigt vik-
tigt för honom att spelarna lyckas bra i sko-
lan och att de utvecklas som personer. Ett 
synsätt som Sara själv står för och försöker 
uppnå som tränare, “Jag brinner för att ut-
veckla ungdomars självkänsla med fotbollen 

som verktyg. Att leda 
för mig är att lyckas ge-
nom andra.”

Oavbrutet under inter-
vjun lyser det i Saras 
ögon när hon berättar 
om alla händelser och  

nya människor som hon träffat, samt de nya 
perspektiven på fotbollen som hon har fått 
uppleva under sin vistelse. Jag kan inte låta 
bli att ta fram sportjournalisten inom mig 
och frågar hur det känns nu efteråt. 

“Det känns jättebra och så kul att jag har Text: Daniela Sundin
Foto: Sara Lundgren
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Life hack!

Visste du att...?

Ernst-citat

Rebustävling!

”Jag har mött libbstickor som har 
tittat mig i ögonen.”

“Har det hänt någon gång att du 
nästan blivit förälskad i en sten?”

hörna
Det här är platsen där ni får en liten inblick i vad som 
rör sig i huvudet på en ekonomstudent. En blandning 
av citat, funderingar och life hacks, välkomna till 
Jannes hörna!

Tjolahopp tjolahej vänner!

Hur fort har inte det här året gått?! Nyss var jag nere i Jönköping på nyårs-
afton, kramade om min bästis och hennes kille i sann tredje hjulet-anda och 
svor över att 2016 skulle bli det bästa året i mannaminne. I samma veva 
lovade jag, i vanlig ordning, att jag skulle börja leva det nyttiga livet. Det löftet 
bröts, även det i vanlig ordning, dagen efter. Ca 10 % av december-CSN brän-
des på diverse onyttigheter efter att jag gått till affären med motiveringen 
“jag ska bara köpa ett paket nudlar”.

Nu tänker inte jag sitta och reflektera över året som gått för det är inte läs-
värt. Istället vill jag skicka ut lite kärlek till just DIG. Jösses, så bra du är som 
pluggar stenhårt, plöjer tentor och rentav krigar på nu i vintermörkret! Snart 
är den mörka tiden förbi, vi kommer att avge de där orimliga löftena vid tolv-
slaget och helt plötsligt kommer vi att stå i shorts igen och klaga över att det 
är ”för varmt”. Så även om det kan kännas lite trögt och långt bort just nu 
får du inte glömma bort hur fantastisk du är! DU ÄR BÄST. (Ja, väldigt cheesy 
men det kan nog inte sägas tillräckligt många gånger!)

Vet ni vad mer som är fantastiskt under den här årstiden? Aladdin-askar på 
extrapris. Eftersom så många har hört av sig och frågat, så tänkte jag berätta 
vilka mina favoritpraliner är. Jag älskar så klart romrussinen och körsbären i 
likör, men vem kunde tro något annat? Så om ni har några till övers efter jul-
helgen tar jag gärna emot dem som en sen julklapp vid terminstarten. Yaass.

Den 30e mars 1992 fick USAs snöigaste stad Syracuse 
nog. De bestämde att 4 meter snö var tillräckligt och gjor-
de allt extra snöfall innan julafton olaglig. Men eftersom 
Moder Natur inte lyssnar på lagar bröts detta två dagar 
senare då 5 cm snö laglöst singlade ner. 

För den snöskygge är Key West i Florida ett hett restips. 
Där har snö aldrig rapporterats och den kallaste tempera-
turen på 5°C har endast nåtts två gånger – första gång-
en 1886 och andra tillfället år 1981. Slutligen måste jag 
tyvärr göra ett hål i myten om att varje snöflinga är unik. 
1988 hittade en forskare i Wisconsin två identiska snö-
flingor från en storm... </3

Här har vi lite smått och gott rörande mat.

- När du ska hitta den perfekta avokadon i affären kan du 
plocka bort den lilla plutten i botten och kolla färgen! Är 
den redo har den en ljust grön/brun färg.
- Få bananklasen att hålla längre! Vira ihop toppen med 
plastfolie och helt plötsligt har vi 5 dagar till tillsammans.
- Börjar potatisen slå skott? Lägg i ett äpple i potatispåsen 
och problemet är väck.
- Håller sockerkakan (eller annan mjuk kaka) på att torka 
ut? Lägg en brödbit på den och den är redo dagen efter.
- Är salladen en sörja i påsen? Lägg en bit hushållspapper 
i så bevaras krispigheten!

Lös rebusen och skicka in ditt svar
till drommen@elin.se senast den 1 februari.

Sara tillsammans med lagets tränare, Mark.Här i Seminoles sportcenter spenderade Sara en 
stor del av sin tid.
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Gästskribent

Min dröm har alltid varit att arbeta utomlands och efter ett 
utbytesår under gymnasiet i San Diego, USA, och ett utby-
tesår under universitetet i Toulouse, Frankrike, förstärktes 
denna önskan. När Linköpings Universitet givit mig en fan-
tastisk grund för internationellt arbete sökte jag mig ut-
anför Sveriges gränser och fick möjligheten att arbeta hos 
Svenska Handelskammaren i Philadelphia, USA.
 
Jag tog examen från det Internationella Civilekonomprogram-
met med inriktning franska våren 2016. Under mitt fjärde 
år läste jag strategi och marknadsföring och idag är min roll 
Marketing Manager. Att stå på heltidssittningen den 10 juni 
med en färsk examen i bagaget och vetenskapen att planet 
mot USA skulle lyfta inom en månad var en fantastisk känsla. 
Känslan av att vara ovetande om vad jag hade att förvänta 
mig var ännu häftigare.
 
Svenska Handelskammaren har sitt huvudkontor i Washing-
ton DC och därunder finns 19 kammare i hela USA som arbe-
tar med att hjälpa svenska företag att etablera sig och expan-
dera i USA, samt att hjälpa amerikanska företag att etablera 
sig och växa i Sverige. Arbetet på kammaren innehåller myck-
et företagskontakt för att hjälpa det specifika företaget, men 
även planering av event där svenska och utländska företag 
kan träffas och nätverka. Min tjänst är en obetald praktik-
plats som varar i 6 månader. Jag har genom Svenska Handel-
skammaren haft fria händer att kontakta de företag som in-
tresserar mig personligen, vilket har lett till att jag har skapat 
kontakter som i framtiden skulle kunna bli mina arbetsgivare.

En arbetsdag på Svenska Handelskammaren i Philadelphia 
är väldigt varierande. Vissa dagar är det kontorsarbete där 
jag besvarar mail, skapar och skickar ut inbjudningar till 
våra event eller skriver nyhetsbrevet som skall ut en gång i 
månaden. Andra dagar är jag ute och träffar företag som för-
hoppningsvis senare blir medlemmar i kammaren, intervjuar 
företagsledare till reportage som vi har i vår årliga tidning, 
eller träffar befintliga medlemmar som vi samarbetar med 
för att bibehålla kontakten.
 
Att flytta och arbeta utomlands är aldrig smärtfritt men för 
många innebär det en stor personlig utveckling. I ett land 
som USA är det lätt att känna sig liten i den hierarkiska ar-
betskulturen. Det har lärt mig att stå på mig i utmanande 
situationer som vi svenskar inte är vana vid. Jag har även lärt 
mig att ta för mig mer i sociala sammanhang - att fråga en 
människa man aldrig träffat om de vill ta en lunch för att lära 
känna varandra kan leda till fantastiska möjligheter. Genom 
handelskammaren har jag träffat och intervjuat människor 
som jag aldrig trodde var det minsta intresserade av att lägga 
sin tid på mig. Personer som jag har träffat under mina första 
tre månader i USA är bland annat Maria Montazami, Martina 
Arfwidsson, VD för FACE Stockholm samt den framgångsrike 
inredningsdesignern Patrik Lönn.

Så att stå där på heltidssittningen, ovetandes om vad framti-
den hade att erbjuda, var startskottet för den här resan. Att 
komma ovetandes till ett nytt land, en ny arbetsplats, med 
enbart nya människor gav mig chansen att formas precis 
som jag själv önskade. Jag är otroligt tacksam för att jag fick 
möjligheten att lära känna dessa människor som har fått mig 
att utvecklas – men ännu mer tacksam för att jag bevisat för 
mig själv att det endast är jag som sätter mina egna gränser. 
Under universitetslivet får man intryck att det endast finns ett 
antal olika företag att söka sig till men det finns så mycket 
mer! Så när det är er tur att stå där i juni på heltidssittningen, 
var inte rädda utan våga kasta er ut.
     - Linn Calessi

Från heltidssits till marketing 
manager i USA

Att stå på heltidssitt-
ningen den 10 juni 
med en färsk examen 
i bagaget och veten-
skapen att planet mot 
USA skulle lyfta inom 
en månad var en fan-
tastisk känsla.

"

5 frågor i Baljan
Kewin Famzén

Drömmenfantast och 
ordförande för ELINs 
näringslivsutskott

1. Vad vill du bli när du blir stor?
Ja, vi pluggar ju ekonomi så något inom det 
området känns ganska rimligt. Ett jobb där man 
tjänar bra och får resa mycket vore drömmen!

(Inofficiell fråga för skojs skull. Kewin vet inte 
om att denna ingick i intervjun, så svaret är 
vad de kallar...genuint).
Varför vill du så gärna vara med i Drömmen?
Jag älskar Drömmen! Det är den enda tidningen 
jag läser! Årets Drömmen är riktigt riktigt bra! 
Jag älskar redax!!

Redax tycker detta är årets svar; då inräknat 
alla intervjuer i hela världen.

2. Vad har varit din största lärdom under ditt 
år som ordförande i näringslivsutskottet?
Att det finns så stora möjligheter till projekt 
och att man kan göra det man verkligen vill! Så 
länge viljan finns där så går det att genomföra 
det mesta, man måste bara lägga ner tiden.

3.  Att ragga på Tinder är ju en sak, men hur 
ska man övertyga ett företag att välja just 
mig? Räcker det med charm?
Det handlar mycket om att vara öppen och 
social. Våga gå fram och prata med dem. Bjud 
på dig själv och visa vad du går för!

4. Nu när vintern är kommen, kan näringslivs-
utskottet erbjuda något som lyser upp lite i 
mörkret?
Näringslivsutskottet har ju nu fått en ny 
ordförande som säkert kommer ge massor av 
värme och energi under hela året. Utöver just 
näringslivsutskottet kan jag rekommendera alla 
att gå och lyssna på Alice Erikssons skratt. Det 
värmer alltid!

5. Vad ska du göra när du har druckit ur 
kaffekoppen?
Jag ska in och hänga med Intendent-Fredde i 
expen. Det blir kul!

Andreas Talberg 
Pedersen
Fotograf i ELINs 
marknadsföringsutskott

1. Beskriv dig själv med ett ord.
Positiv! 

2. Hur står det till med dina förväntningar inför 
ditt uppdrag?
Det känns bra! Kul att få förtroendet att göra det 
här. Det ska bli jättespännande att få vara med 
och ta bilder på olika event och allt sådant.

3. Har du några egna idéer som du skulle vilja 
förverkliga som fotograf inom ELIN?
Vi har snackat om att börja filma lite mer från 
eventen. Det är stor skillnad mellan att filma och 
ta bilder - det blir mer verklighet i det hela. Så att 
få utveckla den idéen skulle vara jättekul!

4. Vad vore de ultimata förhållandena för dig 
när du fotograferar nu i vinter?
Det är ju schysst om det är snö! Det blir så tråkigt 
när det bara är grått och slaskigt och mörkt. Sen 
är är ju det svenska vädret rätt så instabilt så 
det kan bli lite hursomhelst. Det blir spännande!

5. Vad ska du göra när du har druckit ur kaf-
fekoppen? 
Jag ska iväg och träna faktiskt. Måste få min 
dagliga dos innan plugget.

Henrik Nehler
Programansvarig 
civilekonomprogrammen

1. Vilken är din absoluta 
favoritsysselsättning?

Oj, svår fråga! Jag lägger mycket 
tid på att träna ungdomar, födda -04 och -06,  i 
fotboll och innebandy. Därför får jag även resa 
runt mycket i mellansverige på cuper, vilket är en 
väldigt rolig sysselsättning.

2. Vad är det bästa med att vara programan-
svarig för ekonomerna?
Det är ju faktiskt Diplomeringen, när alla kom-
mer tillbaka och träffas igen. Det är då Linkö-
pingsandan kommer till sin spets trots att alla 
har hittat sin plats och väg i livet. Väldigt häf-
tigt! Sen är detta jobb också väldigt roligt p.g.a. 
variationen. Man har hela tiden många roliga 
uppgifter inom massor av områden och frågor; 
ekonomi, strategi, lärande...

3. Varför tycker du att man ska läsa till ci-
vilekonom?
Ja, enligt de alumner jag träffade i helgen är det 
många som nämner just Linköpingsandan och 
det här med “stora-lilla universitetet”. Trots att 
det är stora grupper är det ändå väldigt bra kon-
takt mellan lärare och studenter . Sen är det ju 
en väldigt effektiv utbildning! Man lär sig mycket 
på kort tid och har många möjligheter att enga-
gera sig.  

4. Har du något råd till alla studenter nu inför 
julhandlingen för att man inte ska vara helt ru-
inerad i januari?
Ja, det är väl detta utbildningen ska lära er, 
haha! En klassiker är att införa julklappsspel på 
julafton! Då behöver man bara ett paket. Annars 
är det smart att planera inköpen. Helst under 
hela året vid kampanjer, rea osv. En annan idé 
är att ge bort ett Bokia-kort. Man lånar en bok 
och kan byta ut den mot en annan sen. Fräscha-
re och nyare böcker än på biblioteket!

5. Vad ska du göra när du har druckit ur kaf-
fekoppen?
Jag ska konstruera en tenta i ekonomisk styrning 
för årskurs 4. Sedan ska jag påbörja budgeten 
för 2017. 

(Drömmenredaktionen vill dämpa ångesten för 
de som läser  ekonomisk styrning genom att till-
lägga att Henrik var på bra humör när han läm-
nade för att konstruera tentan).
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Text: Daniela Sundin

"
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intervju

"There ain't no party like a 
sinkhole party"

26 november 2014 är ett datum LiUs stu-
denter aldrig kommer att glömma. Det var 
dagen då Kårallen stod inför en avgrund 
utan dess like. Ett hot som kostade inte 
bara en lyktstolpe livet utan även drog med 
sig ett flertal värdefulla cykelparkeringar i 
djupet. Ni som var där vet vad jag pratar om. 
The Sinkhole.  

Under denna ödesdigra onsdagskväll uppen-
barade sig ett slukhål vid Kårallens entré och 
katastrofen var ett faktum. Tekniska verken 
var snabbt på plats och spärrade av det väx-
ande hålet som, när det till slut var färdigt 
med sitt uppätande av marken, mätte hela 
tre meter i diameter och två meter i djup. Stu-
denterna var tvungna att ta långa omvägar ut 
på Blå Havet för att i säkerhet kunna nå fram 
till Baljans livsgivande drycker.

I denna traumatiska tid steg en person fram 
och förde in ljuset i studenternas värld. En 
person som vågade se slukhålet som en möj-
lighet att föra samman studenter på det sätt 
vi umgås allra bäst, genom ett Sinkhole Par-
ty. Drömmen har träffat Marcus och Daniel, 
Sinkholeriets grundare. 

    - Jag vet egentligen inte hur det spårade 
ur så mycket, jag slängde bara upp ett eve-
nemang på Facebook och bjöd in till lite gött 
bärs-häng runt slukhålet och några dagar se-
nare hade närmare 3000 studenter tackat ja, 
säger Marcus.

Dagen då slukhålet uppstod var Marcus på 
väg ner till Campushallen och det var där och 
då idén kom till honom. 

    - Det började med att jag skojade med en 

kompis om att vi skulle dricka öl runt sluk-
hålet och varför inte bjuda med klassen då 
också?

Ett Facebook-evenemang skapades och 
snart var inte bara klasskamraterna inbjud-
na, nej evenemanget spred sig som en löpeld 
och vänners vänner bjöds in kors och tvärs 
över landet. Studenter från såväl Göteborg 
som Lund ville komma till LiU och dricka öl 
vid det omtalade slukhålet.

    - Helt plötsligt förväntade ju folk sig att det 
faktiskt skulle bli något av det här, så jag sat-
te mig med Marcus 
på Torsdagskröken 
för att styra upp det 
hela, säger Daniel. 
Vi drog med Jensa 
och Micke och helt 
plötsligt hade Sinkholeriet bildats. Vi snacka-
de med Forte och bad dem komma och spe-
la musik och vi vände oss även till Brandon 
Boys i Fredagspuben som utökade sitt alko-
holtillstånd bara för att kunna ställa upp en 
bar utomhus och sälja Gränges när det väl 
var dags. 

Det som var tänkt som en rolig grej med po-
larna hade växt till osannolika proportioner, 
så till den grad att såväl Corren som SVT hör-
de av sig för att få intervjuer med grundarna. 

    - Ja, alltså allt var bara helt sjukt, säger 
Marcus och skrattar.

När väl dagen var kommen dök omkring 
200-300 studenter upp för att fira sluk-
hålet. Forte spelade en specialgjord 
spellista med låtar som ”The botten 

is nådd”, ”Ramlar” och ”Supermassive black hole” 
samtidigt som Brandon Boys krängde Gräng-
es för fulla muggar i Amfi. 

    - Det roligaste var nog ändå att gubbarna 
från Tekniska Verken hakade på vårt party. 
Några av dem avslutade sitt skift precis när vi 
drog igång så de knäppte varsin bira de ock-
så och hängde med oss ett tag. Hur sköna 
som helst, säger Marcus.

Sinkhole Party blev minst sagt en dundersuc-
cé så när Musikhjälpen kom till Linköping 
förra året såg Sinkholeriet en chans till att 

återigen fira minnet 
av slukhålet och på 
samma gång samla 
in pengar till välgö-
rande ändamål.

    - Vi gick på samma sätt tillväga och kall-
lade alltihop för Sinkhole Memorial Party. Vi 
tryckte upp en massa märken som vi sålde i 
Liu-Store och skänkte alla intäkter till Musik-
hjälpen, säger Marcus. Jag tror vi landade på 
dryga 5000 kr i slutändan.

Nuförtiden har Sinkholeriet tagit ett kliv till-
baka från rampljuset och några planer på ett 
Memorial Party 2016 har de inte.
Njaa, vi behöver nog ta tag i livet och fokusera 
lite mer på plugget nu, säger de och skrattar.

"Under denna ödesdigra onsdags-
kväll uppenbarade sig ett slukhål 

vid Kårallens entré och katastrofen 
var ett faktum.

Text: Astrid Tingström Foto: Sinkholeriet

The original sinkhole party

ORDFÖRANDERIET

Kära medlemmar,

Min tid som ordförande för den här föreningen börjar lida mot sitt slut och det är nu dags 
att summera och blicka tillbaka över året som har passerat, för att så småningom lämna 
över till min lyckligt lottade efterträdare. 

Allt jag gör som ordförande börjar nu bli ”mitt sista…” inom föreningen och inför det 
känner jag en obeskrivlig ambivalens som gör att jag hela tiden ställer mig frågan om jag 
verkligen känner mig färdig med mitt uppdrag. 

Ingen dag har varit den andra lik under det här året och för varje dag som har gått har vi i 
styrelsen mött nya utmaningar och oförutsägbara händelser. Det är just alla dessa svåra 
och periodvis slitsamma utmaningar som har gjort den här tiden så spännande. Det har 
givetvis inneburit flera tabbar och misstag men för varje motgång har läxan blivit lärd och 
växlats med medgångar och goda resultat. 

För mig har den här tiden varit otroligt utvecklande och berikande när jag ständigt har 
fått utmana mig själv och min trygghetszon. Nu när det närmar sig sitt slut kan jag bara 
känna en enorm tacksamhet, dels för att jag fick den här möjligheten att få leda ELIN 
framåt och dels för att jag har fått arbeta tillsammans med två fantastiska styrelser under 
våren och hösten. 

Den här texten blir mitt sista ordföranderi i Drömmen. Med alla tankar och minnen som 
väcks i skrivande stund så börjar jag faktiskt känna mig redo att släppa taget om mitt 
arbete för att snart lämna över denna ärofyllda och värdefulla stafettpinne. 

Till alla härliga människor som jag har fått möta, lära av och arbeta tillsammans med 
under det här året vill jag uttrycka ett stort och innerligt tack för alla denna ovärderliga 
tid. Avslutningsvis vill jag även passa på att hälsa alla nyinvalda styrelsemedlemmar lycka 
till och ha så kul, ni har en otrolig resa framför er! 

Allt gott och tack för mig, 
Carl Christerson
Ordförande ELIN 2016

"
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Tips

PROBLEM: Växlarna 
och låset på cykeln har frusit fast.

SVAR: Japp, detta kommer hända de flesta (med 
lite tur parkerade du inte cykeln på högsta växeln). En 

akut lösning på problemet är att hälla varmt vatten på låset 
eller växelnavet. Dock kommer detta enligt fysikens lagar leda 

till att allt fryser ihop igen och denna gång riktigt rejält... Lyck-
ligtvis finns en annan, väldigt enkel lösning som kallaaas…låsolja! 

Denna produkt kan inhandlas på vilken bensinmack som helst  och 
är så liten och behändig att den enkelt går att ha med sig i väskan. 
Kan både användas för akut hjälp men också som förberedelse när 
man har lite tid på sig. Börja med att ställa in cykeln inomhus i 
ett par timmar så att all is kan smälta bort. Ta sedan och spruta 
i lite olja i låset, sedan på navet och växelvajern. Bring it on 

30-graders kyla! 

Tips: Redax-Dani håller i vinter en föreläsning med 
namnet “Låsolja: svaret på alla dina problem”. 

Mer info kommer!

PROBLEM: Söndag. 
Du vaknar upp på morgonen och 

hela världen snurrar fortfarande efter 
gårdagens röj på KK. Du har ingen mat i kylen 

och att ta dig ut i kylan till affären känns som ett 
mission impossible.

SVAR: I detta läge blir du varse om att Onlinepizza fak-
tiskt är din bästa vän. Se alltid till att ha ett par hundra kvar 
på sparkontot under vintermånaderna och du behöver inte 
ta ett steg utanför dörren när dessa omständigheter råder. 

Rutinerade studenter vet också att framförhållning är allt! 
Ta lärdom av djurriket à la ekorrar och “bunkra upp” in-

för bakisdagar. Denna taktik rekommenderas även 
i händelse av ofred såsom krig eller zombieapo-

kalyps. Konserver, nudlar (5 för 25:-) eller 
IKEAs småpizzor är några goda ex-

empel. En billig men smart 
investering.

Winter is coming…

19

PROBLEM: Värmen 
i korridorsrummet/lägenheten 

har inte satts igång trots 15 minusgra-
der ute. 

SVAR: Detta är ett återkommande problem varje vin-
ter och efter år av kamp verkar det krävas en mindre 

revolution för att förändring ska ske. 
Här gäller det att investera. Tofflor, fleecetröjor, värmeljus… 
Utgifter är aldrig roligt men när det handlar om överlevnad 

måste man prioritera.
En annan möjlighet, som kan anses lite roligare än att sitta 
i sin säng som en liten kokong med tio lager kläder och 
filtar, är att bjuda in sina vänner till hemmafest (Redax 

ställer gärna upp om dina vänner tvekar). Det be-
hövs inte många människor för att temperaturen 

ska stiga rejält på kort tid, speciellt om en 
annan slags lager är inblandad.

PROBLEM: Du 
vaknar på morgonen och 

utanför fönstret ligger en halv-
meter nysnö. Ploggubben har förso-

vit sig. Det är 20 minus ute och då du 
inte har hunnit köpa låsolja är växlarna 
såklart frusna. Busskort är för dyrt så 
något sådant äger du inte och tentan 

börjar om en halvtimme.

SVAR: Det finns omtentor. 
Stanna hemma!

PROBLEM: På se-
naste kravallen dansade du sön-

der dina vinterkängor och då du bara får 
ett halvt CSN i december har du inte råd med 

nya. Enligt säkra väderprognoser kommer snön ligga 
djup i minst 3 månader till. 

SVAR: Ett mycket simpelt DIY-projekt!

1. Be mormor/farfar/annan gammal människa att sticka ett par 
raggsockor till dig. 

2. Stick ner dina sockbeklädda fötter i sommarskorna. 

3. Tag två stycken tennis-/badmintonracketar (för vem har 
inte det hemma?) och knyt fast under dina fötter med sko-

snörena från dina trasiga vinterkängor.

Tada! Du har nu skapat dig ett par alldeles 
egna snöskor och är redo för en riktig 

sibirisk vinter!

En guide i hur en kan överkomma de svårigheter som denna kalla årstid bringar oss studenter.
Text: Astrid Tingström och Daniela Sundin

ÖVRIGA TIPS PÅ SÅDANT SOM LYSER UPP TILLVARON:  

 Gör en rejäl kopp varm choklad med marshmallows, vispad grädde och annat  
 mumsigt.

 Se om alla bra julkalendrar från barndomen. Klassiker som Mysteriet på Greve- 
 holm och Sunes Jul levererar fortfarande!

 Utnyttja kylan och se den som en möjlighet till ett extra kylskåp eller frys. Ställ ut  
 ölen utanför fönstret i några minuter och älgen är blå!

 Vid kramsnö: Gör en snögubbe! Alternativt gräv en snötunnel i en rejäl snöhög.

 Rensa ur garderoben, lämna in dina gamla kläder på en klädbutik och få checkar i  
 utbyte. Perfekt för att förnya vintergarderoben! (Typ H&M gör detta)

 Ut och åk pulka! Prova att ta dig an den officiella VSR-backen vid Vallamassivet.

 Anordna bastukvällar (går att boka via Studentbostäder på bl.a. Flamman och  
 Irrblosset) och se vilka som vågar rulla sig i snön.



Mina få, men ack så härliga stunder 
att ge er läsare en inblick i mark-
nadsföringsutskottet är med detta 
meddelande slut. MEN misströsta 
inte – en ny stjärna tar över efter 
mig för att berätta allt som händer i 
MAFÖs magiska värld.

Hösten (vintern?) har gett oss fullt 
upp. Fotokatalogen har planerats 
och plåtats. Som tur var så har vi lin-
kans bästa fotografer, ni behöver inte 
vara oroliga över att en dålig hårdag 
för evigt förstört era chanser till kär-
lek. Håll utkik på en instagram-feed 
nära dig när fotokatalogen finns att 
hämta! 

Utöver katalogen så har jag tillsam-
mans med stjärnskådespelaren 
Simon Alzén övertygat vilsna gym-
nasieelever på SACO-mässan i Stock-
holm om att Linköping är staden där 
drömmar uppfylls. Kul att visa upp 
ELINs varumärke för en helt annan 
målgrupp än er läsare. Förhopp-
ningsvis ser vi några av alla nyfikna 
från mässan på Nolle-P 2017!

Tillsist vill jag bara tacka mitt nya och 
gamla utskott – jag monsterdiggar 
er <3.

Hej!
 
Min senaste tid kan enkelt samman-
fattas med Diplomeringshelgen, 
ett event som jag har varit ytterst 
ansvarig för. I slutet av oktober kom 
alla nyutexaminerade civilekonomer 
från sommaren tillbaka för diplomut-
delning, priser för bedrifter och en 
festlig helg. Så tacksam och glad 
att vi år efter år kan anordna denna 
tillställning! Ett stort tack till Diplome-
ringsgruppen som arrangerade detta 
projekt efter månaders planerande – 
grymt jobbat!

Som 1:e vice med utbildningsansvar 
har jag mycket kontakt med pro-
gramledningen och jobbar dagligen 
med att göra vår utbildning bättre. 
Jag vill därför slå ett slag för att ni 
inte ska tveka att kontakta mig eller 
utbildningsutskottet oavsett vad. Jag 
vet att alla ni har en åsikt och tycker 
saker om vår utbildning – detta mås-
te komma fram! Vi tillsammans kan 
påverka mer än vad ni kanske tror.

Slutligen passar jag på att önska er 
lycka till med avslutande tentor och 
ett förhoppningsvis fantastiskt 2017!

Hej där alla ekonomer! 

Vi i Players vill börja med att tacka 
alla som gjorde årets Dammiddag 
oförglömlig. Hoppas ni alla hade lika 
roligt som vi! 

Vi är nu i full gång med förberedel-
serna inför årets höjdpunkt, Luci-
akraballen. Rebecca & Fiona på sce-
nen, tomten på besök och att hänga i 
baren kommer bli extra (cool)t denna 
kväll. Behöver vi säga något mer? Vi 
ses på dansgolvet! 

Den 16:e december är det dags för 
Playos Julmys. En mysig kväll som 
avslutar terminen som varit och in-
leder julledigheten. Innan mammas 
köttbullar och pappas glögg tar över 
får du en mysig kväll med gänget, 
god julmat till stämningsfull julmu-
sik. Kanske att tomten kommer förbi 
med en julklapp eller två… 

Innan du vänder hemåt för julfiran-
de vill vi i Players slå ett slag för att 
söka till vårt fantastiska utskott. Vill 
du vara med om ett oförglömligt och 
roligt år ska du söka. 

God jul på er!

Josefine Nilsson
Ordförande Playersutskottet

Viktor Melkersson
Förste vice ordförande

William Lorenz
Ordförande 
Marknadsföringsutskottet
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utskottsrapporter

Hallå där! 

Vi i Utbildningsutskottet ska fortsätta 
arbeta för att säkerställa att vår ut-
bildning håller högsta möjliga nivå. 
Det tål därför att upprepas hur fan-
tastiskt mycket det uppskattas om 
just du fyller i kursutvärderingen ef-
ter varje avslutad kurs. Är svarsfrek-
vensen inte tillräckligt stor är det väl-
digt svårt för oss att få någon tyngd i 
våra argument med programledning 
och lärare. Så guld och kärlek till dig 
om du orkar svara. 

Vidare så ska vi i UU rulla igång Men-
torskapsprojektet 2.0. Vill Du ha en 
mentor som kan ge dig kloka råd och 
inspo kring vilken inriktning som pas-
sar just dig bäst? Se då till att vara på 
tårna när vi går ut med ansökningar 
för Mentorskapsprojektet. Det blir 
kul! 

Till våren siktar vi på att bl.a. anord-
na en Excel- och en PPT-skola. Har 
Du någon synpunkt kring det eller 
någon allmän utbildningsrelaterad 
synpunkt så mottages dessa med 
öppna armar. Vi nås på UU@Elin.se.

Hej! 

Mitt år som ordförande för Närings-
livsutskottet börjar lida mot sitt slut 
och jag vill tacka alla er ELIN-med-
lemmar som gav mig chansen men 
främst mitt utskott och styrelsen 
2016, för detta fantastiska år. Nä-
ringslivsutskottet har levererat 
många lunchföreläsningar, före-
tagsevent och casekvällar. I skrivan-
de stund vet vi ännu inte hur det har 
gått för vårt caselag Case Busters i 
den svenska KICC-finalen. Förhopp-
ningsvis har pokalen ännu en gång 
hamnat här i Linköping där den hör 
hemma. 

Innan vi alla går på jullov så har vi 
i Näringslivsutskottet ett fåtal evene-
mang kvar så håll utkik i våra sociala 
medier så att du inte missar något. 
Året har flugit förbi och det har varit 
extremt roligt men det är nu snart 
dags för mig att lämna över stafett-
pinnen till nästa ordförande för Nä-
ringslivsutskottet som jag är säker på 
kommer göra ett jättebra jobb! Vi ses 
i korridorerna i A-huset!

Hejdå<3

Hej på er!

Efter en fantastisk höst med flera 
lyckade event så som Herrsittning-
en, Bowling&Burgers och Tackfesten 
blickar vi framåt mot vintern! Våra 
nya Club-tillskott August och Ellen 
är i full gång med att planera Årere-
san 2017. Se till att boka in vecka 3 
(16-19 jan) för att inte missa ÅREts 
äventyr!

Innan höstterminens slut kommer 
fantastiska Acapelin lussa med sin 
luciakör, något ni absolut inte får 
missa! Om du är sugen på att vär-
ma upp stämbanden och sjunga lite 
härliga julsånger, tveka då inte att gå 
med i luciakören – alla som vill får 
vara med!

Sist men inte minst vill jag utbringa 
ett stort TACK till alla som har varit 
med och gjort min tid som ordföran-
de fantastiskt rolig och givande.  Se 
till att njuta av ert välförtjänta jullov 
och tagga till ett nytt år av festlighe-
ter fyllt av skratt och nya minnen.

Varma kramar och GOD JUL!

Halloj i vintermörkret!

Vi har två event kvar innan terminens 
slut i internationella: en lunchföre-
läsning med Blueberry och årets ut-
landspanel. Under lunchföreläsning-
en kommer Blueberry att berätta hur 
man kan söka studier utomlands via 
dem samt dela med sig av allmänna 
andra tips inför utlandsstudierna. 
Under utlandspanelen kommer ni i 
tvåan och ettan att möjlighet att stäl-
la alla era frågor till fyror som varit ut-
omlands. Vi i internationella kommer 
även att ha en del frågor förberedda. 
Tanken är helt enkelt att ni ska kun-
na få en uppfattning av hur utlands-
terminen kan se ut runtom i världen. 

I början av nästa termin kommer in-
ternationella, med ny utskottsordfö-
rande i spetsen, att hålla i 2017 års 
upplaga av utlandsminglet. Det kom-
mer att vara en pub i samarbete med 
E-pub där de nyligen hemkomna tre-
or som varit utomlands kommer dela 
med sig av sina erfarenheter från 
utlandet. 

God jul och gott nytt år! Emmy Österberg
Ordförande 
Internationella utskottet

Kewin Famzén
Ordförande Näringslivsutskottet

Simon Alzén
Ordförande 
Utbildningsutskottet

Vendela Kallberg
Ordförande Clubutskottet
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atthias startade sin resa inom Sie-
mens genom ett tvåårigt traineepro-
gram efter studierna, programmet 
gav honom möjlighet att se stora 

delar av företaget på en gång. Efter trai-
neeprogrammet gick 
Matthias vidare inom 
företaget och fortsat-
te som controller och 
därefter inom Finan-
cial Services. Under 
finanskrisen arbetade 
han i USA innan han återvände tillbaka till 
Siemens huvudkontor. Idag är han alltså CFO 
för Siemens i Sverige och Norden. 

Under föreläsningen berättade du om att 
Siemens inte längre handlar om telefoner 
och tvättmaskiner. För de som inte har koll, 
vad gör Siemens?
Det stämmer. Kort och gott kan man säga 
att vi tillhandahåller infrastruktur inom olika 
områden såsom energi, transport, digitalism, 
vård och finans. Inom Siemens finns riktigt 
stora projekt men även små, företaget är en 
mix av olika sorters businesses.

Om jag förstår det rätt så har du arbetat på 
Siemens hela ditt yrkesliv, hur kommer det 
sig?
Precis. Det har helt enkelt inte funnits någon 
anledning för mig att söka mig någon annan-

stans eftersom 
det har funnits så 
många spännan-
de utmaningar 
inom Siemens. 
Exempelvis har 
jag kunnat arbe-

ta inom väldigt olika områden och som sagt 
även i andra länder. Det finns både fördelar 
och nackdelar med att arbeta inom ett så här 
stort bolag, att det finns så många möjlighe-
ter är en av fördelarna.

Vad finns det för möjlighet till att arbeta in-
ternationellt? 
Det finns många möjligheter på olika nivåer. 
Både virtuellt och i verkligheten. För det för-
sta så kan du interagera med personer från 
olika delar av världen i ditt arbete, Siemens 
är ett stort internationellt bolag så detta är 
nästintill oundvikligt. Nästa nivå kan vara 
att delta i projekt som drivs på internationell 
nivå. Därtill finns det även möjlighet att flytta 
utomlands och arbeta. Möjligheterna är som 

nder lunchföreläsningen berättar Elin om att Siemens har 
tre olika traineeprogram i Sverige. Själv är hon placerad i 
Finnspång för ett traineeprogram på 14 månader. Elin tog 
examen från Tyska Sprek i juni i år och har under de senaste 

två och en halv månaderna varit trainee hos Siemens. 

Vad innebär det egentligen att vara trainee?
Det innebär att man får en jättebra inblick i verksamheten och en 
bred bild av vad Siemens gör. Det är helt klart en möjlighet som inte 
alla får, så jag rekommenderar att ta den och göra det bästa av den. 
Det är ju upp till en själv 
vad man gör med sin tid 
som trainee. Ingenting 
är gratis bara för att en 
har kommit in på ett trai-
neeprogram!

Hur kommer det sig att du sökte traineeprogrammet?
För att man får en väldigt bra start på karriären. Anledningen till att 
det blev just Siemens är för att de sysslar med det jag är intresse-

rad av. Dessutom är det ett väletablerat trainee-program, vilket känns 
tryggt. 

Du var engagerad i ELIN under din studietid, internationella utskot-
tet, som ÖF och företagsgruppen. Skulle du säga att engagemangen 
har hjälp dig något efter studierna?
Ja, absolut. Alla sociala engagemang vid sidan av studierna är bra. 
Man får lära känna så mycket människor. Kanske var det speciellt bra 
under det fjärde året då man närmar sig näringslivet. 

Nu vet jag att du ganska nyligen startat ditt trai-
nee-program, men vad tror du kommer vara den 
största lärdomen du kommer ta med dig från din tid 
som trainee?
Jag tror att jag kommer ta med mig alla kontakter som 

jag får chansen att knyta i och med traineeprogrammet. Vi nätverkar 
otroligt mycket och ”jag har fått oerhört mycket kontakter som jag är 
övertygad om att jag kommer ha nytta av i framtiden.”

störst när du är ung, så mitt tips är att göra 
detta så fort du får chansen!

Jag har hört att Siemens är ett väldigt in-
tressant bolag för de som läser till exem-
pelvis civilingenjörer. Vad gör egentligen en 
ekonom inom Siemens?
Det stämmer att vi har många ingenjörer 
som arbetar hos oss, men det finns även en 
mängd spännande arbetsuppgifter för eko-
nomer inom Siemens. Det skulle kunna vara 
inom alla möjliga områden såsom controlling, 
inköp eller som specialist. Ingenjörskonst kan 
vara fantastiskt, men om du inte vet hur du 
ska sälja det spelar det ingen roll.

På ett ungefär, hur många ekonomer skulle 
du säga arbetar inom Siemens?
Det är såklart väldigt svårt för mig att säga, 
men 10-15% av de anställda skulle jag tro!

Slutligen, vilka sorters utmaningar möter du 
i din roll som CFO?
De tuffaste utmaningarna jag möter är inom 
kommunikation.  Framförallt gällande motiva-
tion och förändring. 

Vad gör en ekonom 
på Siemens?

Siemens CFO Matthias Grossman kommer ursprungligen från Berlin, men är en grå novemberdag på besök i Lin-
köping och håller en lunchföreläsning för oss civilekonomer. Efter föreläsningen hugger vi i redax tag i honom och 

traineen Elin Rosenqvist för en snabb intervju.

Matthias Grossman och Elin Rosenqvist i ELIN-expen.

Intervju

Text: Hanna Lindström Foto: Nathalie Gawell

Ingenjörskonst kan vara fan-
tastiskt, men om du inte vet 
hur du ska sälja det spelar det 
ingen roll

"
"

Jag har fått oerhört mycket kontak-
ter som jag är övertygad om att jag 
kommer ha nytta av i framtiden"

"
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Ett sätt att se om ett bolag är kvalitativt 
och stabilt är att se om de ger aktieutdel-
ning*, alltså om bolaget betalar ut en del 
av sin vinst till sina aktieägare. Anledning-
en till varför detta är ett tecken på kvalitet 
hos ett bolag är för att det visar upp att 
bolaget är lönsamt. Det krävs dessutom 
oftast att ett bolag har konkurrensförde-
lar på marknaden för att kunna dela ut 
vinst flera år i rad. Man brukar säga ”Di-
vidends don’t lie” eftersom man kan se 
utdelningar som ett kvitto på att bolaget 
tjänar pengar.

Att investera i utdelningsbolag är idag väl-
digt populärt eftersom att utdelningar är 
det enda sättet att tjäna pengar på sina 
aktier utan att sälja dem. Man får alltså 
ett kassaflöde från utdelningar och har 
möjlighet att bygga upp en ”pengama-
skin”, en passiv inkomst som rullar in 
på kontot utan att aktivt behöva sälja av 
sina aktier. Detta gör att man blir mindre 
beroende av hur själva aktiekursen* står 
eftersom att man vet att man är nästintill 
garanterad en viss summa pengar in på 
kontot.

Med detta i åtanke är det lättare att be-
hålla aktierna på längre sikt, vilket är vik-
tigt eftersom utdelning för de flesta bolag 
på svenska börsen endast sker en gång 
per år. Om man säljer av aktier i bolaget 

innan ex-dagen*, den dag då de som äger 
aktierna får rätt till utdelningen, innebär 
det att man har färre aktier på utdelnings-
dagen* och då får mindre pengar i kas-
saflödet. 

När man investerar i utdelningsbolag 
på lång sikt är utdelningen beroende av 
bolagets lönsamhet. Om bolaget inte är 
lönsamt så kommer de inte kunna dela ut 
sin vinst och därmed bör man investera i 
bolag som går bra nu, men som även har 
möjlighet att gå bra i framtiden. Man vill 
inte heller att ett bolag ska dela ut hela 
sin vinst eftersom att de inte kommer kun-
na återinvestera i sin egna verksamhet. 
Om de har ett år med lägre vinster kan 
detta dessutom innebära att utdelningen 
behövas sänkas. Detta för att bolaget inte 
har några pengar i kassan, vilket följaktli-
gen skulle leda till att ditt egna kassaflöde 
minskas.

När det kommer till utdelningsbolag bru-
kar man ofta kolla på något som kallas 
direktavkastning*; ett mått på hur hög 
avkastningen är i förhållande till aktie-
kursen. En hög direktavkastning innebär 
ett högre passivt kassaflöde för dig. 
Man bör hålla koll på om ett bolag har 
väldigt hög direktavkastning jämfört 
med andra bolag eftersom det kan 
betyda att de delar ut för mycket av 

sin vinst. Om de har för låg direktavkast-
ning kan det istället betyda att bolaget är 
dyrt jämfört med utdelningen, så du får 
mindre utdelning för pengarna du inves-
terat. 

Hur fungerar en pengamaskin med pas-
sivt pengaflöde?
Om du skulle investera 2 000 kronor i 
månaden från det att du var 25 till det 
att du fyller 65 så skulle du ha ett sparat 
kapital på 12 753 560 kronor, om man 
utgår från börsens historiska ökning på 
10 % per år. Om du då har investerat i 
utdelningsaktier med en direktavkastning 
på uppnåelig  3,5% så skulle du ha ett 
kassaflöde in på ditt konto som motsvarar 
37 197 kronor per månad, bara från ditt 
aktiesparande. Inte så illa när man tänker 
på att medianlönen för en civilekonom är 
31 000 kronor.

* - Se ordbok nedan

“I don’t look to jump over
 7-foot bars; I look around
 for 1 foot bars that I can step over” – Warren Buffet

Vill du veta mer om utdelningsbolag och 
om Sveriges historiskt bästa utdelnings-
bolag? Lyssna då på senaste avsnittet av 
Vargen i Valla antingen via börsgruppen.se 
eller via din vanliga podcastapp.

Gilla/följ Börsgruppen på Facebook, 
Instagram, Twitter och på Borsgruppen.se. 
Håll utkik för mer information kring våra 
event Finansdagarna och Partnerresan.

Ordbok
Direktavkastning: utdelning per 
aktie delat på aktiekursen
Aktiekurs: Priset för en aktie
Aktieutdelning: vinst som bolaget 
delar ut till sina aktieägare
Ex-dagen: den dag bolaget ser över 
vilka som ska få utdelning
Utdelningsdag: den dag bolaget 
ger utdelning (någon tid senare än 
ex-dagen)

Text: Fabian Franzén
Hur vanligt är det att studenter är stressade?
Det är väldigt vanligt att studenter kontaktar med oss på grund av 
stress. Stress i sig är ingenting märkligt alls, det hör till livet och är 
ingenting som går att ta bort. Förändring såväl som framgång, mot-
gång, sjukdom eller separation är vanliga stressfaktorer bland mycket 
annat. Kort och gott är livet fyllt av stressfaktorer, vilket absolut inte är 
något negativt. Det svåra kan vara att lära sig att skapa balans mellan 
aktivitet och återhämtning. Vi människor är kapabla till att jobba en 
hel del och att dessutom må bra av det. Ohälsa uppstår först då vi 
glömmer bort att återhämta oss.

Gällande vad återhämtning är förklarar Susanne att det inte bara be-
höver vara långhelger eller lov, återhämtning sker framförallt i var-
dagen. Att återhämta sig behöver inte betyda att sitta stilla och inte 
göra någonting. Snarare handlar det om att fortsatt ta till vara på sina 
fritidsintressen, att inte lägga allt åt sidan bara för att en just nu är 
student. Människor (och därmed även studenter) är mångsidiga och 
har olika sorters behov, de vill utvecklas på flera vis, därför behövs 
mer än bara prestation och plikt i livet. 

Två extra viktiga delar av återhämtningen är sömn och motion. Det 
finns forskning som visar på att inte enbart det fysiska utan även det 
psykiska välmåendet ökar vid motion. Andra saker som kan påverka 
är att äta regelbundet, även om det låter basalt så kräver hjärnan 
både mat och sömn, det fungerar som en trygg plattform.

Du arbetar på studenthälsan här på uni-
versitetet, vilka är ni som arbetar där?
Vi är bland annat sjuksköterskor, kura-
torer, psykoterapeuter, samtalscoacher 
och folkhälsovetare och koordinatorer 
för studenter med funktionsnedsättning. 
Tillsammans driver vi förebyggande häl-
sovård. Vi håller även i fadderutbildning-
en, erbjuder samtal samt har kurser och 
Workshops. Vi är även ansvariga för kris 

och katastrofstöd på universitetet. 
Viktigt att veta är att vi inte bedri-

ver sjukvård samt att det är kost-
nadsfritt att besöka oss. Vi har 

tystnadsplikt!

Är det farligt med stress?
Nej, stress är inte farligt så länge du hanterar balansen i livet. Stress 
är som sagt en del av livet, inget man behöver vara orolig för.

När blir stress farligt?
När det blir brist på återhämtning! Det kan variera mycket hur detta 
ser ut från person till person. När balansen mellan aktivitet och åter-
hämtning rubbas säger kroppen ifrån, vilket är väldigt bra. Människan 
är en helhet, en kombination av det fysiska och psykiska. Därför kan 
stress kännas av på alla möjliga vis. Som hjärtklappning, muskel-
spänningar, infektioner, förkylningar eller rent känslomässigt genom 
instabilitet, oro, ångest eller skuldkänslor. Det är som sagt väldigt oli-
ka beroende på person. Annat som är vanligt är svårigheter i att ta 

beslut samt försämrat korttidsminne. 
Ibland går det även att se på en persons 
beteende att den är stressad genom att 
personen exempelvis går eller äter fort. 
På olika vis säger kroppen ”nu är det för 
mycket!”

Många studenter upplever en stor 
stress inför varenda tenta, vad går att göra åt det?
Mitt första tips är att jobba på att avdramatisera situationen. När du 
förstorar betydelsen av tentan kommer den allt mer uppfattas som ett 
hot. Hjärnan upplever att du är i fara och förbereder sig antingen för 
kamp eller flykt. Man skulle kunna säga att hjärnan blir kidnappad; 
“Jag klarar tentan eller så är hela livet förstört”. 

Annars är det alltid bra att planera! Samla inte ihop allting till slutet 
av kursen. Många är måna om sin hälsa i vanliga fall; men allt ändras 
när det är dags för tenta! Ta hand om dig även när du tentapluggar, då 
är det nästan ännu viktigare. Glöm inte heller bort att ta pauser, gärna 
korta promenader under dagen.

Hos studenthälsan hålls kurser och workshops inom;
Relationer, yoga, mindfulness, sömnproblem, stress, uppskjutande 
och perfektionism bland annat.

Slipp tentastressen!
Att många studenter periodvis känner sig stressade är ingen nyhet. Därför valde jag att besöka Susanne Ghomashi på studenthälsan för 
att få veta mer om stress och studier.

Jag klarar 
tentan eller så 
är hela livet 
förstört

"
"

På olika vis 
säger kroppen 
'nu är det för 
mycket!'

"
"

Text: Hanna Lindström

Bild: www.freepik.com
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Terrordådet i Nice
På Frankrikes nationaldag drabbades Nice av panik 
då en lastbil körde in i en folkmassa vid strandpro-
menaden Promenade des Anglais. Lastbilsdådet 
kostade 84 personer livet och polisen kunde senare 
gripa åtta personer som varit inblandad i attacken.

Valet i USA
Den 8:e november avgjordes det och Donald 
Trump har valts till USAs nya president. Redax 
valvakade och kan bara fråga sig själva och 
världen, vad hände?

Statskuppen i Turkiet
Flera gånger tidigare har Turkiets militär 
tagit makten genom statskupper. Ett femte 
försök gjordes i juli, men misslyckades. 
Militären omringade turkiska parlaments-
byggnaden med pansarvagnar och tog 
kontroll över flygplatser och broar i Ankara 
och Istanbul. På uppmaning av president 
Erdogan gick turkiska invånare ut på 
gatorna för att svara på statskuppen och 
tidigt morgonen efter kunde president 
Erdogan försäkra landet om att kuppförsö-
ket misslyckats och att regeringen återigen 
hade makten. 290 människor miste livet, 
varav 200 var civila. Orsaken bakom kupp-
försöken handlar om ett djupt missnöje 
med landets regering och deras styre, från 
militärens sida.

Skjutningen i Orlando
En natt i juni visade terrorn ännu en 
gång sitt onda ansikte, då den satte 
skräck i inte bara Orlandos invåna-
re, utan hela världen. 50 personer 
dödades och minst lika många ska-
dades i en skjutning på en gayklubb. 
Mördaren, Omar Mateen, sägs ha 
haft kopplingar till terrororgani-
sationen IS, detta har inte kunnat 
fastställas.

Nobels fredspris 
En annan otippad Nobelkandidat var Juan 
Manuel Santos, Colombias president. 
Invånarna hade sagt sitt och röstat ned 
förslaget om ett fredsavtal mellan landets 
regering och FARC-gerillan, många på 
grund av tveksamheten till att ge geril-
lagruppen politisk makt. Det som fick 
människor att höja på ögonbrynen var 
dock att Nobelkommittén valde att dela 
ut priset till endast den ena av de två par-
terna som slöt avtal. Kommittén har inte 
kommenterat detta, utan hoppas att freds-
priset ska inspirera Colombias invånare 
att i framtiden rösta ja till ett fredsavtal.
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Brexit
När David Cameron blev Storbritanniens premiärmi-
nister 2013, gav han löfte om att ta upp den länge 
omdebatterade frågan om landets medlemskap i 
EU. Den 23 juni i år ägde omröstningen rum och 
resultatet visade att 51,9% röstat för att lämna 
EU. En smärre chock drabbade Europa och pundet 
sjönk kraftigt i värde dagarna efter resultatet. Inte 
långt därefter meddelade Cameron sin avgång som 
premiärminister. Även om resultatet speglar britter-
nas vilja, måste ett utträdande ur EU godkännas av 
parlamentet innan processen kan börja.  Detta beror 
på att lagen säger att regeringen själv inte har rätt 
att införliva brexit, vilket troligtvis kommer fördröja 
processen ytterligare.

Abortförbudet i Polen
Polen, som har en av Europas mest 
restriktiva abortlagstiftningar, möt-
tes i september av ett lagförslag om 
totalförbud mot abort. Lagförslaget sa 
att kvinnor som söker abort och läkare 
som utför dem skulle riskera att få upp 
till fem års fängelse. Detta ledde till 
massprotester och strejker arrangerade 
av kvinnoorganisationer och medborg-
are över hela landet, närmare 30 000 
människor demonstrerade framför 
parlamentet i Warszawa. Folkets talan 
gav resultat, dagarna efter röstades 
förslaget ned. En minister i det polska 
parlamentet medger efter nedröst-
ningen att protesterna varit en lektion i 
ödmjukhet för ledningen och försäkrar 
om att ett totalförbud mot abort inte 
kommer att ske.

OS i Rio
Efter ett nervkittlande straffdrama mot Brasilien 
tog Sveriges damlandslag i fotboll sig till OS-fi-
nal i Rio. Under matchen gjordes oturligt nog ett 
självmål när Sverige låg under med 1-0 och vid 
slutsignalen var förlusten ett faktum. Trots en 
svidande förlust och blandade känslor var trä-
naren Pia Sundhage nöjd och sa efter matchen: 
"Jag tycker att vi vann silver i stället för att förlo-
ra ett guld". Vi i redaktionen kan bara applådera 
och hålla med!

Nobelpriset i litteratur
Ett tämligen oväntat besked från Nobelkom-
mittén fick världen att delas i två, när de i 
oktober presenterade årets nobelpristagare 
i litteratur. Ena delen av världen jublade 
överlyckligt då Bob Dylan presenterades som 
pristagare, medan den andra delen rasade 
över tillkännagivandet. Dylan själv tog god tid 
på sig att göra ett utlåtande om det nyvunna 
priset, först efter tolv dagar ringde han upp 
Svenska Akademiens sekreterare och tackade 
ödmjukt.

Panamadokumenten
Efter ett anonymt tips till tyska 
tidningen Süddeutsche Zeitung, 
nystades den största läckan hittills 
upp, den skulle avslöja politiker, 
idrottsprofiler och tjänstemäns 
inblandning i skatteförskingring. 
Dataläckan, som bestod av 11,5 
miljoner dokument, visade att de 
tagit hjälp av advokatfirman Mos-
sack Fonseca, baserade i Panama. 
De hade skatteplanerat genom 
att skapa brevlådeföretag, tomma 
bolag utomlands, som används för 
att slippa undan just skatter. Denna 
sortens verksamhet ska ha pågått 
redan från 1977 fram tills 2015.

Text: Sofia Carlsson
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Redax testar
- Juldrinkar

"Midvinterdagarnas köld är svår, motvinden viner och isar. Alla sova i kall korridor, 
djupt under femton filtar. Studenterna vandrar runt i sta’n, snön lyser vit längs 

Ågatan. Vad ska man beställa från baren? Endast Drömmen har svaren…"

BLÅSKÄGG 
En mojito i en bättre 

tappning

KAFFEKLAPP 
Kaffe som luktar och 

smakar jul

Ingredienser: Blåbär, ljus rom, mynta, socker, 
lime, kolsyrat vatten

1. Mosa ca 1 dl blåbär till ett mysigt mos 
och ställ åt sidan.

2. Lägg i ca 5 myntablad och 1 tsk socker i 
en shaker och muddla lätt. 

3. Tillsätt juice från 1 lime, 6 cl rom och 
blåbären i shakern.

4. SKAKA
5. Häll i is och 1 dl sodavattnet i glasen och 

avsluta med att hälla över rombland-
ningen.

SMAK: 

UTSEENDE:               - Den är ändå vacker på 
insidan!

KÄNSLA:                   - Fräsch att dricka, men 
lämnar väldigt blåa läppar!

Ingredienser: Kaffe, Baileys, råsocker, kanel, 
färsk ingefära, kryddnejlika och vispgrädde 
(alla kryddor är den malda varianten!)

1. Brygg kaffet.
2. Blanda en halv tesked av kanel, riven 

ingefära och kryddnejlika tillsammans. 
Vispa grädden lätt.

3. Häll upp kaffet och 4 cl Baileys. Rör 
sedan ner 2 tsk socker och ha i hälften 
av kryddblandningen.

4. Toppa drinken med grädde, strössla över 
lite kvarblivna kryddor.

SMAK: 

UTSEENDE: 

KÄNSLA:                         - Perfekt skidåk-
ningsdrink, tänk dig en mysig afterski framför 
brasan.

Har detta någonsin hänt dig? Det är mitt i december, julpyntet är uppe, du har besök inplanerat och 
middagen står dukad på bordet. MEN, du har ingen drink att bjuda på? Var bara lugn! En mörk novem-
berkväll gav Drömmen Redax sig ut för att lösa detta mysterium. Med en betygskala på 1-5 kottar har 
redaktionen noggrant testat sex varianter av juldrinkar, allt för att du enkelt ska kunna imponera på 
dina gäster och maximera JulkänslanTM. Med ett öppet sinne och tränade smaklökar har redax satt 

betyg under hårda kriterier och är absolut inte för generösa med sina betyg. 

Text: Jeanette Jäderlund

KRYDDIG ÄPPELBELINI 
En ikonisk äppeldryck

Ingredienser: Äppeljuice, färsk ingefära, kanelstång, hela kardemum-
makärnor, stjärnanis, prosecco (för alkoholfritt alternativt kan kolsyrad 
äppeldryck användas)

1. Häll 2 dl äppeljuice i en kastrull. 
2. Skala och skär färsk ingefära i tunna skivor.
3. Tillsätt ingefäran, en kanelstång, en halv tesked kardemummakär-

nor och en halv stjärnanis i kastrullen och låt koka upp. Ta sedan 
bort den från värmen och låt den svalna helt.

4. Sila bort kryddorna från saften. Det rekommenderas att förvara 
saften i kylen innan servering och kan sparas för framtida drinkar.

5. Vid servering häller du upp ca en halv dl äppelblandning i glaset 
och fyller upp med prosecco (alternativt med kolsyrad äppeldryck).

SMAK: 

UTSEENDE:                   - "Hade ju varit schysst om det var en kanelstång 
på mer än skyltexet"

KÄNSLA:                          - Känns. Något att dricka med föräldrarna för 
att varva ner i julkaoset.

POLKAGRIS ON THE 
ROCKS 
En rosa 

smällkaramell

Ingredienser: Minttu, Grenadin, mjölk och is

1. Fyll upp glaset med is.
2. Häll i 4 cl Minttu.
3. Ha i en skvätt grenadin.
4. Fyll upp glaset med ca 2 dl mjölk.
5. SKAKA och servera.

SMAK: 

UTSEENDE:                      - Kanske saknades garnering för ett
                                        riktigt toppbetyg.

KÄNSLA:                     - Den ser lite barnslig ut men på ett väldigt 
                                trevligt vis.

Ingredienser: Julmust, gin, sockerdricka, Guinness och julöl

1. Häll upp en flaska Guinness och två flaskor julöl i en till-
bringare.

2. Häll i ca 8 cl gin i tillbringaren
3. Tillsätt till sist sockerdricka och julmust efter smak. Redax 

använde sig av ca 3 dl av vardera.
4. Blanda ihop detta och njut!

SMAK: 

UTSEENDE:            - Kan lätt misstolkas för läsk, vilket kan bli
jobbigt i sällskap av barn och unga.

KÄNSLA:                 - Den är mysig, lätt att dricka och väldigt
smakrik!

JULMUMMA 

Klassikern på julbordet 
(en hel kanna)

LAJNAS MAMMAS 
SPECIALTEQUILA 
Uppvaknandet efter 

matkoman

Ingredienser: Valfri tequila (ju mörkare desto 
bättre), apelsin och kanel

1. Häll upp tequila i ett shotglas.
2. Skär en skiva apelsin, strössla skivan 

med kanel och lägg på glaset.
3. Ta den.

SMAK: 

UTSEENDE:                        - Så fin som en shot  
tequila kan bli.

KÄNSLA:                   - Starkt, men man
vaknade allt till!

Tips! De här drinkar-
na funkar minst lika 
bra utan alkohol!
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Hallå Där!
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Elin 45 år!

Hallå där...
Drömmen Redax 2016!

Året och höstterminen närmar sig sitt slut, och detta innebär 
att redaktionen 2016 snart har gjort sitt. Som sen inhoppare på 
grund av utbytesstudier hann jag aldrig riktigt få grepp om vad 
det egentligen var för personer jag hamnat med. Många lunchmö-
ten i det okända B-huset spenderades åt att försöka förstå mig 
på övriga i redax. Vad har de för intressen? Hur kan man skratta 
så mycket åt ordvitsar som vissa av dem gör? Vilka är deras 
favoritfärger? Vilken dinosaurie skulle de helst vilja 
vara? Dessa är endast en bråkdel av de frågor 
som flödade runt i mitt huvud. 

Under en lång tid var mina frågor obe-
svarade.  Därför känns det som att det 
är på tiden att jag och förhoppnings-
vis även ni läsare, ska kunna få lära 
känna dessa individer lite bättre, 
och kanske även få en insikt om 
vad som pågår ”behind the sce-
nes of The Dream”.

Hallå där Drömmen-redax 2016! 
Skulle ni kunna berätta lite 
snabbt om vad det bästa med att 
sitta i redaktionen har varit?
Danielas ordskämt har helt klart 
varit en av de bästa sakerna. Sen 
har även Freddes växande frustration 
gentemot ordvitsarna bidragit. Det har 
allt varit väldigt varierande. Roliga inter-
vjuer, åka vattenrutschbana, testa drinkar 
och bygga sandslott. Vi har fått uppleva så 
mycket olika roliga saker tillsammans!

Om redaktionen skulle ha ett s.k ”spirit animal”, vad 
skulle då detta vara och varför?
Både enhörningar och hundar ligger redax varmt om hjärtat. Dock 
måste vi nog spontant säga att enhörningar är största favoriten, vi 
måste ju på något sätt hylla vår maskot, enhörningen Fjodor!

Daniela flikar in: “Hundar skulle ju ändå passa bra. Har hört att de kan 
det där med journalis(tik).” (Nu förstår ni vad jag har fått stå ut med.)

Vi fortsätter på ett liknande spår som tidigare fråga, om redaktio-
nen skulle ha ett motto, vad skulle det vara?
“Fake it ‘til you make it!” eller “PIFF!” skulle passa bra. Kanske även 
det härliga “Tre dar i rad, dä gör mig gla!”

Avslutningsvis, vad ska ni göra med all fritid ni får nu när ni inte 
behöver ha koll på deadlines och oroa er för att komma bakfulla 
till lunchmöten?
Karolina: Pilla mig i naveln, utforska katakomberna under campus 
och *satsa på mig själv*
Daniela: Jag ska satsa på mitt författarskap och finjustera de sista 
detaljerna i min kommande bok “Fantastiska ordvitsar och hur man 
använder dem”. Sedan ska jag även försöka lära mig hur man vän-
der pannkakor i stekpannan som ett riktigt proffs.

Hanna: Eftersom att jag redan kan vända pannkakor i stekpannan 
tror jag att mitt liv kommer blir riktigt tomt.
Sofia C: Jag tänkte änt-li-gen ta mig i kragen och titta ikapp senaste 
säsongen av Bonde söker fru. Ja, så man hänger med i diskussioner 
och spekulationer som florerar runt på diverse forum, man vill ju 
inte verka efter.

Janne: Jag ska försöka satsa på min dröm att bli DJ Räksallad 
alternativt att bli LiUs nästa rapstjärna. Min mixtape är 

planerad att komma ut någon gång under 2018. 
Annars tänkte jag käka en pizza eller två.

Sofia T: Ja, jag blir ju “fri” lagom till jul så jag 
tänkte lägga all min vakna tid åt att ska-

pa jultomtens  superhemliga, men dock 
så glittrande och pepparkaksdoftande 

högkvarter här hemma. Det gäller ju 
att kompensera upp för förra julen 
då jag levde i en flyttlåda… Om du 
råkar veta var detta HQ ligger är 
du mer än välkommen över på lite 
rykande glögg och seg kola.
Maja: Gå i pension, flytta till södra 
Frankrike och dricka rödvin. Kan-
ske plantera om en blomma eller 
två också.

Asta: Jag har planer på att lanse-
ra “Tant Asta” internationellt och 

komma bakfull till andra lunchmöten 
istället. TAGGA LUSSEBALLEEEEN!!! 

*krossar en tv*

Nu ska vi försöka oss på 5 relativt snabba:

Fredrik Lindfors eller en levande enhörning som maskot?
ENHÖRNINGEN FREDRIK LINDFORS!

Luciakraballen eller ELINpiaden?
Ja tack.

Bakisångest eller tentaångest?
Definitivt bakisångest. Misstagen man gör på fyllan är bara att skylla 

på alkoholen. Lite svårare med en kuggad tenta..

Lego eller Playmobil?
Lego. Mycket mer komplext.

Fängelsecell eller grupprum i B-huset?
I en fängelsecell skulle man kanske ändå ha en del gemensamt med 

de i rummen bredvid?

Superhjältekraft – Kunna flyga några minuter åt gången eller 
simma under vattenytan utan att hålla andan?

Wow, svårt! Men flyga är vi nog ganska enade om.

”Ja må hen leva, ja må hen leva…”
Året var 1971. Ett år där Boston Bruin’s Phil Esposito blev snabbast någonsin i NHL att nå 50 mål på en säsong, ett 
år där den ikoniska låten ”Stairway to Heaven” av Led Zeppelin för första gången spelades live, ett år där chilenaren 
Pablo Neruda vann nobelpriset i litteratur. Men det var även året då vår kära förening, Ekonomföreningen vid Linkö-
pings Universitet, grundades. Detta innebär att ELIN delar födelseår tillsammans med andra kändisar såsom Mark 
Wahlberg, Mary J Blige, och Ewan McGregor.

Spola fram 45 år. Idag har föreningen växt sig väldigt stor, med ett medlemsantal som sträcker sig över 1000, varav 
drygt 250 av dessa är aktiva. Bara detta är en tillräckligt god anledning till att fira vår favoritförening. Därför hölls 
ett födelsedagsfika i ELINs ära i expen den 10 november, en slags hyllning för att föreningen snart mäktat med ett 
halvt århundrade, förhoppningsvis kommer det bli många år till. Dessvärre uteblev fiskdammen, men man vet aldrig,  
förhoppningsvis får se en när ELIN fyller 50, 90 eller 100 år. 

Slutligen skulle vi i redaktionen vilja önska ELIN ett hjärtligt grattis på födelsedagen. I och med det, passar vi på att 
bjuda på en pinsam bild från när ELIN var yngre, så ni får uppskatta den inverkan puberteten hade på vår älskade 
förening. Man kan utan tvekan säga att skönhet tillkommer med åldern. Låt oss bara hoppas att medelålderskrisen 
uteblir.

ELIN 
fyller 
45 ÅR!

Text: Fredrik Lindfors
Foto: Nathalie Gawell

Text: Fredrik Lindfors

"Nya" loggan Gamla loggan
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Farbror 
Freddes

frågelåda

Kära Farbror Fredde, varför finns 
det så många dagar i månaden 

men så lite pengar på kontot?

Det är så många dagar i månaden pga 
att de flesta länder i världen idag använ-
der den gregorianska kalendern. Den 
föreslogs av Aloysius Lilius och antogs 
av påven Gregorius XIII den 24 februari 
1582 genom den påvliga kungörelsen 
”Inter gravissimas”, som en mindre änd-
ring av den julianska kalendern. Hur-
somhelst så baseras denna kalender på 
den tid det tar för jorden att rotera ett 
varv runt solen, vilket i den gregorian-
ska kalendern är 365,2425 dagar i ge-
nomsnitt. Därefter var man tvungen att 
matcha detta antal dagar med de antal 
månader, föredetta lunära cyklar, som 
förekom under ett år. Detta var då 12 
stycken. Logiskt nog delas de 365,2425 
dagarna upp i 12 månader, vilket ger oss 
de långa månaderna. 

Angående pengarna så är det i 99% av 
fallen ditt eget fel att fenomenet "pa-
raknas" uppstår. Det du kan göra är att 
upprätta en strikt budget, alternativt in-
vestera i derivatinstrument med låg risk, 
exempelvis statsobligationer, för en kon-
stant och relativt riskfri avkastning på de 
pengar du inte valt att spendera.

Kära Farbror Fredde, jag börjar 
bli trött på att äta samma kebab/

donkenmeny på fyllan och har lite 
idébrist. Har du några tips på annat 
bra fyllekäk, gärna något man kan 
göra själv?

Bra fråga. Lyckligtvis har jag mycket 
erfarenhet inom området. Det största 
misstaget du kan göra är att inte orka 
stå emot din lathet på fyllan, då hamnar 
du bara i samma gamla hjulspår. Därför 
ska du förbereda dig. Köp in allt du 
kan tänkas behöva innan du blir lite 
på kanelen, blir mycket lättare sen och 
fylleversionen av dig själv kommer vara 
tacksam. Om du väljer att tygla din 
hunger när du är i ett berusat tillstånd 
och endast håller dig till snacks, så är 
glass något jag rekommenderar varmt 
(det är kul med ordvitsar). Krämig, söt 
och ett av de skönare, om inte det skö-
naste, man kan kasta upp när magen 
inte längre klarar innehållet.

I matväg kan man alltid slänga in en 
matlåda i mikron om man inte är krä-
sen. Annars är det otroligt simpelt att 
slänga lite nachos på en plåt, tömma 
tacofärsen från en matlåda på de tidi-
gare nämnda nachosen (hur böjer man 
ens nachos), på med riven taco-ost, in 
i ugnen i några minuter. Går fort och 
enkelt, är relativt prisvänligt och avnjuts 
perfekt med en salsa och ett glas vatten 
med en bakis-brustablett i.

Kära Farbror Fredde, hjälp! 
Antingen har jag inte musik i 

öronen, men då blir jag för distraherad 
av omgivningen, eller så lyssnar jag på 
musik men det gör mig stressad och 
jag får svårt att koncentrera mig. Vad 
gör jag?

Problemet du har verkar kretsa kring 
ditt musikval. Självfallet ska du inte sitta 
med musik på vid t.ex. grupparbeten 
men när det handlar om tentaplugg så 
bör musikvalet ses över. Som vanligt så 
har jag mina rekommendationer. Sålla 
direkt bort all musik som har text i, den-
na musik bidrar ofta till att man sjunger 
med och tappar koncentrationen. Sen 
bör du rimligtvis välja musik som passar 
in på det textlösa kriteriet, men som 
även är relativt lugn. Mitt dundertips för 
detta är klassisk musik, huvudsakligen 
piano, och jag rekommenderar Roberto 
Cacciapaglias album; ”Live in Milan”. 

Föredrar du något som inte alls har med 
klassisk musik att göra? Prova söka på 
”thunderstorm” eller ”rainforest sounds” 
på Youtube, och förbered dig på magi i 
öronen. Hett tips från chefsredakören: 
asoftmurmur.com. Kombinera dina fa-
voritljud för att skapa en trygg stämning 
mitt i pluggångesten.

”Man kan liksom ha den perfekta mixen 
av ljud!” 
– Hanna Lindström, chefredaktör

Q&A

Om Farbror Fredde 
Fredde har ett stort intresse för ångesthante-
ring och försöker jämt och ständigt förbättra 
sin expertis inom området bakfylle-motverk-

ning. På fritiden sitter han helst på soffan 
och stirrar in i väggen och föredrar kurslitte-

raturen marinerad i sina egna tårar.

Drömmen
 avråder dig

 från att försöka
 bara “vila ögonen

 i någon minut” medan
 maten är i ugnen, då det

 kan bidra med dålig stämning
 gentemot brandkåren. Försök

 istället laga maten när bakfyllan
 hägrar och sinnet börjar återställas i 

sitt rätta skick.
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Luciakraballen (Players)

Ekonomernas nationaldag!!!!!!

Sjukhusfesten (Reflex)

Snuttefilmen (Bi6)

“Fan va nice” 
- Ingmar Bergman

Suntrip (FBI, SM och Läxmästeriet)

Vill du göra som redax? GRÄV!

Kravalentine (Läxmästeriet)

<3456789

VSR (Y6)

Geggpulka på vallamassivet

Fortes Innedisco (Forte)

*untz untz*

Destination UnKKnown (SmittSex)

(Det stavas med två k, för festen är på 
kk XD^^)

Tentakravallen (Y6)

Gosa med tekfakare på ett svettigt 
dansgolv

Luciafesten (Lithe Blås)

Härmisar…….. 

18
AftersKKifesten (720)

"dä ä en da 
imorrn å"

OBS! Drömmen ber om ursäkt för felangivet datum för Playos julmys i förra numret. Rätt datum är 16 DEC!

Från förr




