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I skrivandets stund är det precis på dagen ett år sedan jag fick reda på att jag 
skulle få ta över stafettpinnen som Chefredaktör för Drömmen, Drömmen om 
ELIN. Ganska snart efter det kickade min fantasi igång något makalöst och min 
kreativitet började flöde. Jag ville göra saker som aldrig gjorts förut, men framfö-
rallt skapa något som jag skulle vara nöjd med. Hur som haver, nu ett år senare 
tycker jag att det är passande att blicka tillbaka och utvärdera.

Jag måste säga att jag ändå känner mig nöjd, väldigt nöjd faktiskt (vilket inte 
alltid är lätt, självkritisk jävel här). Detta tack vare min fantastiska redaktion 
som aldrig slutat leverera. Elias fantastiska - ibland konstiga - roliga texter med 
väl valda ord, Stinas vackra språk som får en att sväva på moln, Thildes öga för 
detalj och kreativitet, Felicias sinne för fotografi och Saras nytänk och ambition. 
Ni har hjälpt mig igenom detta kaosartade, fantastiska, lärorika år och det ska ni 
ha en stor eloge för. Tack för att ni har litat på mig och tillsammans med mig velat 
upptäcka hur man skapar en tidning. Ni kommer göra fenomenala saker när ni 
blir ”stora”. Det finns dock en person till som jag måste tacka för att det här inte 
har gått käpprätt åt helvete, min svensklärare. Du vet vem du är. 

Vi har mycket att ge er i detta nummer. Vi tänkte, varför inte avsluta på topp? Så 
vi intervjuade Talmannen i Sveriges Riksdag (äsch da). Alumnen i detta nummer 
är ELINS första ordförande som gjorde kungen till hedersmedlem. Dessutom: 
julklappstips och rim, mysiga recept och som vanligt kan du läsa ditt horoskop.

Julnumret som ni håller i handen nu är inte bara ett avsked till det gångna året 
utan även ett avsked från oss i redaktionen. Nu ska vi ut på våra egna äventyr 
och vi får se var vi hamnar. Vi kommer ju tillbaka efter jullovet men efter det, då 
kommer det att hända grejer. Trots att vi inte kommer fortsätta är det inte över 
för Drömmen. Jag kommer att ge över stafettpinnen till 2019 års chefredaktör, 
Neda Karami och jag är övertygad om att hon kommer göra ett grymt jobb.

Jag får ta och tacka för mig, det har varit fantastisk kul. Håll ut i vinterkylan, vi 
har klarat det förr och vi kommer klara det igen (hoppas jag). Ta hand om varan-
dra, God Jul och Gott Nytt År.

Over and out

"Tack för att ni litat på mig och tillsam-
mans med mig velat upptäcka hur man 

skapar en tidning."

Sarah Larsson
Chefredaktör Drömmen 2018
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Vi kliver in genom dörren som Talmannens sekreterare pekar mot och gående mot 
oss kommer ingen mindre än Talmannen själv. Ni förstår kära läsare, eder redax har 
nämligen åkt upp till den kungliga huvudstaden och Svea rikes riksdag för en exklusiv in-
tervju med Riksdagens Förste talman, Andreas Norlén. Vi skakar hand med honom och 
han bjuder in oss att sitta på soffan som står bredvid oss. Vi befinner oss i Talmannens 
mottagningsrum där det är ljust och fräscht med en tidlös touch som för tankarna till en 
lite gustaviansk stil om vi får säga det själva. Han förklarar att tanken är att det ska vara 
den nordiska ljusa inredningen och att soffan som vi sitter i, mittemot Talmannen, det 
är den där alla partiledarna har suttit och pratat om regeringsbildningen. Vi fnittrar till. 

Det är dags för oss att börja ställa frågor och vi börjar med en ganska banal fråga om hur 
vi egentligen ska tilltala honom. Han svarar snabbt och säger att vi gärna får kalla honom 
”du”, det är bara i Kammaren det är formellt med ” Herr Talman”. En aura av ödmjukhet 
tycks pryda hans svar och vi uttrycker vår tacksamhet innan vi fortsätter och ber honom 
ge en liten bakgrund till vem det är vi sitter framför idag. ”Hela historien är väl att jag 
föddes 1973, som också var ett dramatiskt år i svensk politik. Det var då vi fick ett helt 
jämt utfall i riksdagsvalet. Jag växte upp i Ödeshög i Östergötland även om jag är född i 
Bromma. Nu bor jag med min familj i Norrköping.” Även om Talmannen nu bor i Norpan 
så har han en gedigen koppling till Linkan. ”Min koppling till LiU är att jag pluggade Af-
färsjuridiska programmet som då var nyskapat och jag tog Affärsjuridiska magisterex-
amen. Några år senare kom jag tillbaka till brottsplatsen, så att säga, som doktorand. 
2004 disputerade jag med en avhandling som heter ”oskälighet och § 36 avtalslagen”, 
en riktig kioskvältare!” Se där, inte bara kan han sin lagbok, han har humor också. 
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Vad var det som fick dig att börja med politiken? Något specifikt?

"Jag gick med i moderata ungdomsförbundet i slutet av 80 talet. Min 

mamma var aktiv i moderaterna då så det kan självklart ha spelat in 

men jag vill minnas att jag tog ett steg tillbaka för att fundera på vad 

jag själv tyckte var viktigt och intressant. En del kan peka på en avgö-

rande händelse som fick dem att ge sig in i politiken, så var det inte 

för mig. Jag var allmänt intresserad av samhället. Det var ju en annan 

tid då. I slutet på 80-talet var Kalla kriget fortfarande en realitet. Det 

stod en stor ideologisk kamp mellan ondskans imperium och den fria 

världen. Det var en viktig faktor för mig att ta ställning till, man kan 

inte låta bli att ta ställning i denna stor kamp mellan demokratin och 

diktaturen.” Och det har varit en lång väg för honom att gå från ung 

medlem i MUF till där han är nu. 30 år av kommun- landstings- och 

riksdagspolitik har legat till grund för det. Han nämner att det var först 

när han kom in i riksdagen 2006 som politiken blev hans heltidssyss-

la.

Nog för att hans titel är snygg och respektingivande men vad gör Riks-

dagens talman egentligen. Så vi frågade: ”Hur ser en vanlig arbetsdag 

ut för dig som Riksdagens Förste talman?” ”Talmannens roll består 

av flera olika delar. Jag är Riksdagens främsta företrädare i Kamma-

ren. Jag ska företräda Riksdagen i många olika sammanhang, t.ex. 

då det kommer internationella högnivåbesök som premiärministrar, 

presidenter osv”. Bara dagar efter redax besök i Riksdagen så skulle 

talmannen ta emot Nya Zealands premiärminister. Han fortsätter sitt 

svar och säger att ”Talmannen reser också och traditionsenligt går den 

första resan till Helsingfors. Detta är ena delen, den andra delen är att 

jag leder regeringsbildningen, som har tagit väldigt mycket av min tid 

de senaste veckorna. Den tredje delen är jag ordförande för Riksdags-

styrelsen. Det blir väldigt många möten och föredragningar för att på 

olika sätt styra och leda denna stora verksamhet. Strategisk styrning 

skulle man väl kalla det på ekonomspråk?” 

Med så mycket på ens bord så måste dagarna vara uttröttande. Möten 

och besök i all ära men var fikar och äter egentligen Herr Talman? 

”Det finns ett café men jag hinner sällan sitta och fika där. Men nu har 

vi en kaffeautomat i korridoren! Sedan så finns i Riksdagen två lunch-

serveringar.” Talmannen har, som sig bör, även en egen matsal i sin 

korridor för mer formella lunchbesök. 

Namn: Anders Norlén

Ålder: 45

Utbildning:
Affärsjuridik vid Linköpings Universitet

Fräckaste kontakten i mobiltelefonen: 
Alla partiledarna

"Den demokratiska människans svar på en an-
norlunda åsikt borde inte vara att tysta den"

Vi tar till oss mod för att fråga en lite större fråga, en fråga om hur han 

ser på demokrati i det sammanhang som vi befinner oss i idag. ”Herr 

Talman, vad är demokrati 2.0?” Hans svar dröjer då han smiter iväg 

för att ta ett samtal och vi inser att vi är ganska oviktig egentligen. Kan 

det vara Annie som ringer? Är det inte ett rött hårstrå jag skymtar här 

på soffan? I hans frånvaro passar vi på att faktiskt ta in rummet som 

vi sitter i, dess smakfulla konst, dyra möbler och skandinaviska ljus. 

Jovars, ett sådant här kontor skulle man kunna tänka sig att ha. 
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Text: Sarah Larsson & Elias Eriksson

Så jag har ju såklart roliga minnen från roliga sittningar, men några konkreta 

studentminnen kan jag inte bidra med på rak arm. Det borde jag ha tänkt på i 

förväg” Vi tycker oss allt glimta något djupt i hans blick, kan det vara en gam-

mal herrsittning som passerar revy? Det kommer vi nog aldrig att få reda på. 

Vi smyger in en annan studentrelaterad fråga då vi undrar om han har något 

tips till oss studenter och våra läsare. ”Jag skulle säga just det, att inse att 

det som man verkligen ska ta med sig från universitetsvärlden är förmågan 

att analysera och lösa problem snarare än ren faktakunskap. Även att träna 

upp förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. Det är nämligen grunderna i 

arbetslivet oavsett vart man hamnar att kunna ta till sig text och analysera 

den. Även att träna upp hur man uttrycker sig och att jobba med sitt språk, 

först och främst på svenska, lönar sig.”

Det är dags att runda av och vår sista fråga är om Talmannen har någon fö-

rebild. 

Det tar ett tag innan han svarar men till slut säger han: ”Winston Churchill. 

Jag skulle säga Winston Churchill just för att han aldrig gav upp utan kämpa-

de på mot alla odds och till slut triumferade. Det tycker jag är ganska inspire-

rade.” Varför inte avsluta denna intervju med ett sådant budskap? 

När Talmannen återvänder generar han oss genom att ursäkta för avbrottet 

och påbörjar sitt svar. ”Världen var enklare att förstå förr då skiljelinjerna var 

hårddragna mellan demokratin i väst och diktaturen i öst”. Vi nickar entu-

siastiskt av någon anledning och han fortsätter. ”Idag verkar betydligt fler 

krafter på samma arena och extremister hotar demokratin, en demokrati 

som vi har haft i hundra år nu i Sverige sedan kvinnlig rösträtt röstades ige-

nom 1918”. Trots att hundra år är länge och kan tyckas som en betryggande 

siffra och en garanti för att det demokratiska systemet kommer att fortsätta 

stå sig starkt så menar Talman Andreas Norlén att ”Det är upp till varje ge-

neration att ta sitt ansvar för att förverkliga demokratins ideal och arbeta för 

att de ska få genomslag. Demokrati förutsätter att alla tar ett gemensamt 

ansvar och att allas åsikter respekteras”..

Det där sista är något som är svårt att förhålla sig till alla gånger, framförallt 

då det är ganska paradoxalt. Vi lever i ett demokratiskt samhälle där lika 

rättigheter är ett ledord men där det även ska finns plats för människor med 

fundamentalt odemokratiska ståndpunkter och åsikter. Hur går det ihop 

egentligen? Så vi frågar Talmannen ”Hur mycket odemokratiska värderingar 

kan en demokrati tolerera egentligen?” Hans svar blir avvägt och eftertänk-

samt och han återkommer något till svaret på förra frågan när han säger att 

”Alla vi som tror på demokratin måste stå upp för den och se till att odemo-

kratiska värderingar aldrig står oemotsagda. Extremister som inte står upp 

för demokrati finns i vårt samhälle och de har samma demokratiska rättig-

het att uttrycka sina åsikter som vi, men deras argument måste bemötas.”

Vi passar även på att fråga honom om vad han skulle vilja säga till vår läs-

arkrets, några visdomens ord helt enkelt. Norlén väljer att lyfta fram vikten 

av källkritiskt granskande i den digitala miljön, där inhemska och utländska 

krafter konstant försöker manipulera vad som kommer ut till världen. Han 

lyfter också fram vikten av att hålla en respektfull och värdig ton i den pu-

blika debatten, om det så är på Facebook, Twitter eller runt köksbordet. Vi 

ska inte falla för dem som vill göra samhället än mer polariserat utan ta ett 

steg tillbaka och fundera på om det man läser verkligen är rimligt eller kan-

ske kommer från en osäker källa och inte bör spridas vidare. Han återkom-

mer till vikten av att tolerera och respektera andras åsikter ”I att tolerera 

inbegrips att tåla åsikter som är fundamentalt olika från ens egna. Man ska 

utsätta sig för utmanande åsikter. En person som är rustad för demokra-

tin kan hantera utmanande åsikter med motargument. Den demokratiska 

människans svar på en annorlunda åsikt borde inte vara att tysta den, utan 

att bemöta den med intelligenta motargument.” Ett imponerande svar som 

speglar klokhet och begrundan. 

Studentminnen kan vi inte utelämna (vi är ju trots allt en sektionstidning), så 

något roligt minne måste vi fråga om. 

Man märker att han inte fått den frågan förr, varför skulle en respekterad 

journalist fråga om han har något bra studentminne? Men han är glad att 

svara på frågan ändå. ”Tyvärr var jag inte aktiv inom kårverksamhet, spex 

eller liknande men jag var ju med på en del sittningar förstås. 
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Sommelier

Sommeliern summerar...

Ett nytt år nalkas, nyårsfesterna planeras, plånböcker gapar tomt och gommen är uttorkad. Eder sommelier vet vad som 
eftertraktas, det är dags att beblanda sig med bubblets belåtenheter. 

Bubbel produceras i alla vin-länder, men går under olika benämningar beroende på vilket av dem de kommer ifrån. Att kalla 
allt bubbel för Prosecco, eller Champagne är som att kalla all ost för Gouda. Med denna exposé hoppas jag att ni får lite 

klarhet i hur det egentligen ligger till, där jag kommer gå igenom de tre bubbligaste länderna.  

Frankrike
I Frankrike så kallas det bubbel man gör för antingen Champagne eller Crémant. Heter det 
inget av det är det en b-produkt. Champagne innebär att bubblet kommer från det exklusiva 
området Champagne i norra Frankrike. Det finns rigorösa regler kring för hur stor skörd man 
får ta ut, hur länge det ska lagras etc. Champagne kan enbart göras på druvorna Chardonnay, 
Pinot Noir eller Petit Meunier. Champagne kan uppfattas som väldigt stramt, brödigt och 
syrligt…eller som fruktigt, nötigt och fylligt. Detta är ganska motsägelsefullt, och det beror på 
hur mycket Chardonnay som använts i produktionen. Vill man ha en Champagne med sötma 
ska man leta efter betäckningen ”Sec”, ”Brut” betyder att den är torr. Crémant är praktiskt 
tagit allt annat franskt bubbel som håller särskilda produktionskrav, kvalité och kan komma 
från hela Frankrike. Crémant kan göras på betydligt fler druvor än Champagne, vilket gör att 
karaktären hos dem varierar mer. Väljer man en Crémant är det större chans att man får en 
mer stiliserad produkt och mer värde för pengarna, faktiskt. 

Champagne, Chardonnay-stil, ”Philippe De Nantheuil”, 195kr, arti-
kelnummer 77262
Champagne, fyllig stil, ”Beaumont de Crayères”, 119kr, artikelnum-
mer 7891

Bubbel

Italien
Prosecco, Asti Spumnate, Lambrusco…med flera är vad Italien har att erbjuda. Det vi mest 
ser på Systembolaget är dock Prosecco. Prosecco är en särskild ursprungsbenämning som 
garanterar att det kommer från nordöstra Italien och är gjort på druvan Glera. Den har ofta 
viss sötma kvar och är en mer simpel produkt än annat bubbel. Kvalitén varierar och det kan 
vara en djungel att hitta rätt. 
Asti Spumante är en söt bubbelvariant från nordvästra Italien, den är oerhört fruktig och 
lättdrucken gjord på den aromatiska druvan Muscat. Lambrusco är för den som vill testa 
något nytt, det är nämligen mousserande rött vin från de centra delarna av Norra Italien, här 

Prosecco, ”Prosecco Pizzolato”, 95kr, artikelnummer 7870
Prosecco, ”Bolla”, 99kr, artikelnummer 79587
Asti Spumante, ”Ast Cinzano”, 79kr, artikelnummer 7711

Text: Elias Eriksson

Spanien
Cava, Spaniens bidrag till bubbelhyllan. Cava är en prisvärd och fullgod konkurrent till andra 
alternativ, men jag avskyr det personligen. Nästan all Cava kommer från Katalonien (inte 
undra på att Spanien inte vill ge dem självständighet) och är framförallt gjort på inhemska 
druvor. Det är även världens mest exporterade bubbel. Finns inte så mycket mer att säga.

Cava, ”Privat”, 115kr, artikelnummer 7904
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Krönika

Les gilets jaunes

Vi spenderar vår helg i Barcelona och har det så bra man bara kan 
ha det i en stad som har allt. Under tiden observerar vi att våra 
roomies därhemma skriver i vår gemensamma gruppchatt. De pratar 
om att på grund av Les Gilets Jaunes så har alla transporter till mat-
butikerna blockerats och att det inte finns något mat att köpa. Vi tän-
ker att detta självklart måste vara en smula överdrivet, det kanske 
är lite utplockat i butiken, men tomt kan det ju rimligtvis inte vara.
 
Väl hemma från Barcelona går jag till Carrefour för att fylla på min 
kyl som gapar tomt. Jag har gjort en lång lista i mitt huvud och vet 
exakt vad jag ska köpa. När jag kliver in genom dörrarna fryser jag 
till och stirrar ut i butiken. Det är faktiskt sant. Det finns ingenting. 
Hyllorna är tomma och det enda ätbara som finns att köpa är några 
övermogna frukter, frysmat och konserver. Jag har aldrig sett något 
liknande. Jag går mellan gångarna för att undersöka om något på 
min lista finns att köpa, men ingenting. Jag frågar personalen i buti-
ken vad som försiggår men de rycker bara på axlarna och säger att 
det finns inget de kan göra. Jag lämnar matbutiken tomhänt.

Det kanske låter löjligt men denna upplevelse var faktisk ett upp-
vaknande för mig. Jag får en vag känsla av att kunna sätta mig in 
i hur det var att leva på krigstiden då det rådde ransonering. Vid 
sådana här tillfällen är det lättare att förstå hur extremt sårbara vi är 
nuförtiden. Tänk att några fredliga demonstranter kan skapa sådan 
kris för samhället. Vad skulle hända om vi blev utsatta för en riktig 
kris? Vi förutsätter jämt att när vi går till en butik att hyllorna ska 
vara välfyllda och att vi enkelt kommer att finna det vi söker. Det är 
en sårbar situation och man kommer till insikt över hur lyxigt det är 
för oss att kunna valsa in i matbutik och köpa exakt det vi vill ha. Det 
är rätt fantastisk när man tänker på det, vilket väldigt privilegium vi 
faktiskt har. Det tycker faktiskt jag är värt en tanke då och då. 

Bussen till Barcelona är lite sen, men det gör inget. Det är 
vackert väder och landskapet i södra Frankrike är ofattbart vackert. 
Jag älskar att bo här. Tänk, för endast 7 euro kan jag, på bara några 
timmar, ta mig till Barcelona, en stad som måste vara en av världens 
bästa weekendstäder. Vi svänger av den stora vägen och närmar oss 
vägtullarna som finns lite här och var i Frankrike. Plötsligt börjar det 
tuta överallt runt omkring mig, ett helt hysteriskt tjutande som aldrig 
tycks ta någon paus. Jag sitter längst bak i bussen så jag ser inte vad 
som försiggår där framme men förklarar snabbt för mig själv att det 
måste vara det sydeuropeiska ”trafik-temperamentet” som tar sig 
uttryck. Jag suckar lite för mig själv och tycker att det är löjligt att de 
tutar så mycket – det kommer faktiskt inte göra så att vi kommer fram 
fortare. Efter någon minut reser sig alla och de börjar vandra mot den 
främre delen av bussen. Jag förstår inte varför men blir nyfiken så även 
jag reser mig upp och börjar gå framåt. Då ser jag dem, de som min 
lärare i ”French culture and sociaty” har berättat för oss om, les gilets 
jaunes. 

Vår lärare har pratat mycket om den strejk- och demonstrationskultur 
som råder här i Frankrike, en kultur helt olik den i Sverige. I Frankrike 
är strejk och demonstrationer den första, men också den mest effek-
tiva åtgärden fransmännen tar till om de är missnöjda med något. I 
detta fallet handlar det om en bensinskatt som nyligen blivit införd av 
Macron. Det är alltså Les Gilets Jaunes som blockerar vägen. De har 
tänt eld i stora oljetunnor, spärrat av vägen och står och skriker saker 
till vår busschaufför. Som väl är så är detta en fredlig demonstration, 
till skillnad hur det ibland annars kan vara. Efter några minuter släpper 
de oss vidare och vi glömmer av dem lika snabbt igen.

Text: Stina Lisspers



5 frågor i Baljan
Oscar Dahl

Players, G3

Vad väntar i framtiden?
Nu det närmaste taggar vi i Players 
för fullt inför höstens roligaste kra-
vall, LuciaKraballen som äger rum 
den 8 december! Efter det väntar  
ett välförtjänt  och mycket välkom-
met jullov.
Vad ska bli det roligaste med blöjorna?
Tänkte citera Baloo här, spana in far-
san här, jag skall lära er allt jag kan!
Vilket är ditt bästa minne från din tid här
på LiU? 
Mitt bästa minne än så länge är nog 
Elinpiaden i våras och sen var det 
riktigt roligt att styra vår första dojja 
också, MajRaj.
Vilket är ditt bästa jultips? 
Mitt bästa jultips är att ge bort pre-
senter som även du själv tycker är 
roliga, då blir det dubbelt så roligt! 
Till  exempel en  god Cognac eller ett 
bra tv-spel.
Vad ska du göra när du druckit upp kop-
pen?
Jag tänkte nog röra mig tillbaka till 
Island (datorsalen) och försöka få 
fram ännu lite fler intressanta index. 

Thea Nguyen, G2
Women's Fincance Days

Hur var det att vara 
med och anordna WFD?

Så roligt att de inte blir av med mig i 
år heller! WFD är absolut det roligas-
te projektet jag har deltagit i. Jäm-
ställdhet är min hjärtefråga och det 
gav mig mycket energi att få jobba 
med något jag brinner passione-
rat för. Det var också en dröm att få 
hänga med min stora förebild Birgit-
ta Ohlsson och diskutera feminism.
Kommer du åka på utlandstermin, vart 
isåfall?
Jag kommer åka dit jag kan leva be-
ach life och äta färsk mango. Det är 
för deppigt nu när det är kallt och 
mörkt när man både anländer till och 
åker från campus. Jag känner mig 
delad över sydostasien och sydame-
rika, det beror på var jag kan resa 
runt mest och bli minst myggbiten.
Vilket är ditt bästa minne från din tid här 
på LiU?
Bästa dagen på LIU var när jag fick 
träffa campuskatten. Diesel är den 
sötaste och mest symmetriska kat-
ten jag har träffat. Men sen är alla 
minnen med mina hysterisk roliga 
vänner värdefulla för mig, glöm inte 
att ta med det för annars blir de sura!
Vad ska du göra när du druckit upp kop-
pen?
Äta fler chokladbollar än vad hälsan 
eller ekonomin tillåter!

Lina Björk
ÖF och Acapelin, G4

Vad är det bästa med att 
vara vice ordis i Acapelin?
Det bästa är helt klart att jag får möj-
lighet att lära känna så många un-
derbara människor. Jag älskar ock-
så att sjunga och när man är med i 
Acapelin så får man både sjunga och 
träffa härliga människor, bättre kan 
det inte bli!
Vad var det roligaste med Nolle-P?
Nolle-P var helt fantastiskt och jag 
hade kunnat skriva en hel uppsats 
om allt roligt som hände. Men något 
av det roligaste var helt klart att dan-
sa, skrika och härja runt tillsammans 
med G4 och alla andra som var med 
på Nolle-P. 
Vilket är ditt bästa minne från din tid här 
på LiU?
Det finns väldigt många fina minnen 
från min tid här på LiU. Men något 
av det bästa måste nog vara att jag 
har fått spendera så mycket tid med 
ÖF, ett gäng som ligger mig väldigt 
varmt om hjärtat. <3 
Vilket är ditt bästa jultips?
Stanna upp och se till så att dina nära 
och kära mår bra. Det kan låta kly-
schigt, men det är så otroligt viktigt. 
Sen så är jag en stark företrädare för 
julmusik, gärna redan i november. 
Vad ska du göra när du druckit upp kop-
pen?
Jag ska plugga statistik och svara på 
lite mail. Sen är det dags för en till 
kopp! 
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ORDFÖRANDERIET
”Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma…”

Finns det några andra ord som sänder mer julkänsla än dessa, plockade från början av Viktor Rydbergs klassiska dikt?
För mig själv börjar julkänslan sakta men säkert smyga sig på. Den senaste veckan har jag satt upp alla adventsljusstakar, lagt 
på juldukar på borden, ätit första juleskummet och pluggat fler timmar än på resten av terminen sammanlagt. Ja… Så där har 
det blivit för mig varenda december sedan jag började studera på LiU. Pluggbiten alltså, ni vet den där tiden när man åker 
till campus i mörker och lämnar campus i ännu mer mörker. Har man tur kanske man får se lite dagsljus under fikapausen till 
Baljan men mer än så blir det knappt.

December det här året är lite speciell för mig och för många andra i Styrelsen. Vi är nämligen inne på vår allra sista månad 
av vår mandatperiod. Våra efterträdare har valts ut och presenterats på vårt Årsmöte och nu börjar det bli verklighet för oss 
gamlingar att det är dags att bereda rum för nya tankar och idéer. En skulle kunna tro att vi nu börjar tackla av lite och tar det 
lite lugnare men faktum är att vi gjort precis tvärtom. Med endast en månad kvar är det många trådar att knyta ihop samtidigt 
som det nya gänget ska förberedas, informeras och göras redo att ta över 1 januari.

Som Ordförande är det också oundvikligt att man vid den här tiden börjar tänka tillbaka på året som gått, och vilket år det 
varit. Under 2018 har vi lyckats få fler medlemmar än någonsin, varav ca 200 (!!) är engagerade inom föreningen på olika sätt. 
Vi har haft fler företagsevenemang än något annat år, fullsatta sittningar om och om igen, ett Nolle-P som inte kunde ha ge-
nomförts på ett bättre sätt, TEAM-dagar som slog rekord ur alla möjliga aspekter, större svarsfrekvens på våra utvärderingar 
av utbildningen som gett oss större slagkraft, vänföreningar från nordligaste till sydligaste Sverige på besök för näringslivs-
forum, internationellt forum, U9 och mycket, mycket mer. Efter det här året står det klart att ELIN verkligen är en förening på 
frammarsch på vårt campus. En del av mig önskar att jag kunde sitta kvar på min post och fortsätta jobba med alla drömmar 
och idéer som jag och ni medlemmar har men en annan del av mig känner också att det är dags att släppa fram nya förmågor 
med nya synsätt att jobba utifrån.

Oavsett så känner jag en stor stolthet för vår förening och en otrolig tacksamhet för allt jobb som ni, våra medlemmar, lägger 
ned varje dag på att förbättra och utveckla ELIN. Jag har sagt det förr men kan verkligen inte säga det nog; Utan er hade vår 
förening inte varit någonting alls. Från mig och från resten av Styrelsen vill jag därför skicka med ett stort TACK för det här året. 
Ni har gjort det till en fröjd att jobba långa veckor och nätter!

Nu ska jag avrunda min sista hösttermin på LiU med det bästa som är kvar av det här året – jul med E-pub, luciasånger av Aca-
pelin, Lusseballen och sist men inte minst, julmys i Expen terminen ut. Och snart, snart får jag höra slutet av Viktor Rydbergs 
dikt där på julaftonskvällen efter julklappsutdelning, Kalle Anka, risgrynsgröt och Karl-Bertil Jonsson.
”…månen sänker sin tysta ban, snön lyser vit över fur och gran. Snön lyser vit på taken, endast Tomten är vaken.”

God jul, mina vänner, och ett stort varmt tack för det här året!

Astrid Tingström
Ordförande 2018
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Recept

JulegottThildes

• Pepparkakor med ädelost och päronmarmelad
Gör såhär: Som det låter

• Julsnittar
Vörtbröd+färdig gubbröra+löjrom=succé

• Marsipanlängd
1. Hacka massa torkad frukt
2. Ös på konjak, låt stå en sund, frukten ka suga in konjaken, lägg på riven 
mandelmassa
3. Lägg över utkavlad marsipan och skär i snittar
4. Doppa i choklad. Voilà

• Brigadeiro
1 burk kondenserad mjölk
50 g smör
3 matskedar kakao
1. Blanda den kondenserade mjölken, smöret och kakaon i en kastrull på 
medelhög värme. Rör om under ungefär tio minuter tills kolan börjar tjockna.
2. Häll ut på en smord plåt och låt svalna i 1-2 timmar. När kolan börjat stelna 
rullar du den till bollar.
3. Om du vill kan du tillsätta strössel eller kakao som topping.

Enkla Julsnacks
Kan det bli juligare? Nää-e I don't think såå.

Regn och rusk, snöblandat regn, slask och kallt som tusan. Du kommer hem till familjen 
den 23:e december och mor och far sätter dig genast i arbete med att ordna fram något "ju-
ligt" att äta eftersom de har jobbat hela dagen. "Juligt". Vad är ens det förutom billig glögg 
från ÖoB och en pepparkaka du hittade i en skål i parrat? Du är trött efter att ha pluggat 

statistik hela den 7 timmar långa tågresan hem. Vad tusan ska du laga för något?
Sugarplum, no worries. Drömmen is here to help.
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• 1 liter äppeljuice
• 1 pressad apelsin
• 1 kanelstång
• Kryddnejlikor
• Stjärnanis
• 1 skiva färsk ingefära
• 1 tsk råsocker

Gör såhär:
Lägg allt i en stor kastrull och låt sjuda i 
10 minuter. Done!

Ingredienser
• 1 st stor gul lök
• 1 påse pommes stripes, 900 g
• 2 st stora burkar ansjovisfilé, à 

125 g
• 3 dl vispgrädde
• 1-2 dl mjölk
• 2 msk ströbröd

Gör såhär: 
1. Sätt ugnen på 225 grader.
2. Halvera och skiva löken tunt.
3. Varva pommes, lök och ansjovisfiléer i en ugnsform. Översta lagret ska vara 
potatis.
4. Blanda ansjovisspad, grädde och mjölk. Häll blandningen över potatisen. Strö 
på ströbröd.
5. Grädda på nedersta falsen ca 45 min.

OBS!! Se till att pommes stripsen är ordentligt tinade!

Hemmagjord äppelglögg

Världens enklaste Janssons

Blossas glögg 2018 kan slänga sig i väggen. (Eller nä, den är faktiskt såååå god iår, 
men den här är ÄNNU godare) Här gör vi egen med massa äppeljuice från koncentrat 

och stjärnanis. 

Vem sa att man var tvungen att stå och skala och skära potatis hela dagen för att få sig 
en liten Jansson? En pretentiös jäkel säkert. Nä, här kör vi på pommes frites och det blir 
ungefär som farfars. Nästan bättre då man får två timmar över till att slurpa i sig glöggen 

du nyss gjort!
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Saras 
Julklappstips

Julklapparna
De tysta vita dunen dalar ner utanför våra fönster som en fallande ridå. Fönstrena 
är  utsmyckade med vackra dekorer. Lucia har varit och du har hunnit äta pep-
parkakor och lussekatter. Detta betyder bara en sak; Julen väntar runt hörnet! 
Om du ännu inte hunnit få någon riktig julkänsla är dessa tips som gjorda för dig.

Tillåter inte dina 20 kvm i Ryd en 
majestätisk julgran? Då är IKEA din 
räddare i nöden. Med din miniatyr 
plastgran Fejka slipper du också 
vattna granen.
99kr/st IKEA

Dags att slå sig ner i soffan och kolla 
på julkalendern. Varför inte med en 
varm och skön pläd från Rusta? 
Dessutom i rött!
49,90kr/st Rusta

Vankas det bakning? Vad är mer juligt 
än att baka pepparkakor, lussebullar 
och knäck? Inget. Trä på dig ditt juliga 
förkläde från Åhlens och börja baka! 
199kr/st Åhlens



19

 Till killen som är för cool för cykelhjälm
När du med någon från kårallen cyklar 
hem
Behöver du skydda mer än bara din lem
Den förstör din frilla
Med kan hjälpa dig om du skulle trilla

Till den som gillar att läsa;

Kunskap är makt
Detta är bättre än en kvällsandakt 
Sätt dig nu och njut 
Innan den tar slut

Till din kompis som borde lära sig dricka bubbel
Fram med tratten 
detta är bättre än vatten  
Det kommer göra dig 
glad 
I allra  högsta grad
Varning för trubbel 
här har du ditt…

Årets julklapp; återvunnet plagg

Denna har jag förut burit 
Och att du denna aldrig få låna 
Har jag svurit 
Nu är tiden här 
Och i denna jag tror du klär

Julklappsrim



Tjena tjena!

Hoppas att ni inte är allt för skoltröt-
ta inför ”jullovet” som kommer inom 
ett par veckor. Vi i det nuvarande 
Club-utskottet planerar just nu för 
fullt inför "Åreresan", vilket är vårt sis-
ta evenemang innan vi lämnar över 
till våra efterträdare. Åreresan är en 
skidresa där ca 50 ekonomstudenter 
mellan den 12-17 januari får möj-
lighet att tillfälligt fly studierna och 
tillsammans åka upp till Åre för skid-
åkning, afterskii och mycket mer. Vi 
ser väldigt mycket fram emot denna 
resa och hoppas att alla som vill åka 
får möjlighet att ta del av denna fan-
tastiska trip!

Ytterligare en nyhet är att vi fått in en 
ny ordförande, Alva Westh, vilket är 
oerhört kul. Club-utskottet kommer 
att söka ytterligare 6 medlemmar 
strax efter jul, så håll utkik!
Vi söker dig som vill lära känna nya 
människor, utmana dig själv, samt ha 
riktigt kul på vägen.

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 efter 
varje avslutad kurs. Är svarsfrekven-
sen inte tillräckligt stor är det väldigt 
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 vilka möjligheter det 
finns till jobb som passar just dig? Se 
då till att vara på tårna när vi går ut 
med ansökningar för Mentorskaps-
projektet. Det blir kul!

Till våren  kommer vi  bl.a. anordna 
två Excel- och en Presentations-sko-
la. Har Du någon synpunkt kring det 
eller någon allmän utbildningsrelate-
rad synpunkt så mottages dessa med 
öppna armar. Vi nås på UU@Elin.se.

Hej allihopa!

Min första termin i styrelsen har sam-
manfattningsvis handlat om främst 
Diplomeringshelgen. En extremt fin 
och välplanerad helg som inte hade 
kunnat utföras utan vår fantastiska 
diplomeringskommittee, stort tack 
till er!

Utöver diplomeringen jobbar jag 
konstant med att försöka kvalitets-
säkra er utbildning och hålla den re-
levant för arbetslivet. För att kunna 
göra det försöker jag jobba nära pro-
gramledningen och jag tar så ofta jag 
kan hjälp av våra kompisföreningar 
runt om i Sverige.

Om ni har något ni vill prata om eller 
förändra med er utbildning, snälla 
maila: utbildning@elin.se.
Avslutningsvis vill jag önska er lycka 
till med alla tentor och så önskar jag 
er en God Jul och glad fortsättning!

Emma Johansson
1.e vice ordförande med utbild-
ningsansvar

Linnéa Falk
Ordförande Utbildningsutskot-
tet

Malcolm Jobe
Ordförande ELIN club
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Hej everyone!

My name is Nina and I am the head 
of ELIN’s international committee. I 
hope you are surviving the cold and 
looking forward to the Christmas 
break! During the last weeks we or-
ganized some lectures together with 
Blueberry and Kilroy to give informa-
tion about studying abroad as free 
mover. We also held Utlandspanelen 
where students who already went 
abroad shared their experiences for 
those who are interested in studying 
abroad. Moreover, after the Christ-
mas break, we will organize a mingle 
event together with E-Pub where you 
once more have the chance to talk to 
students who have been abroad and 
ask them all kind of questions you’re 
wondering about. This is my last gre-
eting as the head of ELIN’s interna-
tional committee, so take care and I 
hope to see you in the corridors ;)

Hej!

Hej på er!
De senaste veckorna har ni säkert 
sett oss i Players stå och skutta i mär-
kesbacken med flyers, chokladbollar 
och go musik strömmandes ur hög-
talaren. Några kanske också kommit 
och lekt med oss i Collo under lunch? 
Med frusna tår, rosiga kinder och 
fullspäckade dagar har vi lagt timme 
efter timme på att marknadsföra och 
förbereda vår stora fest Luciakrabal-
len 2018. Nu har festen gått av sta-
peln – 1300 personer fyllde Kårallens 
golv, självaste Nause stod på scen och 
det var en riktigt fantastisk kväll. Så vi 
i Players vill säga ett stort tack till er 
alla som kom och gjorde denna kväll!
Nu ska vi påbörja intervjuer för Play-
ers 19/20 och därefter väntas tillskott 
i kaninfamiljen, vilket ska bli superkul.
Ha nu en god jul och ett gott nytt år! 
Njut av att vara hemma och bli lite 
bortskämda ett tag, så taggar vi en ny 
termin back in Linkan.

Hej alla glada ekonomer!

Ett år går så himla fort och nu sitter 
vi här i den mysigaste månaden på 
hela året med inte många dagar kvar 
till jul.

Inom utskottet händer mycket och 
förutom för arbetet med Årsboken, 
beställning av profilprodukter och 
letandet efter sponsorer för Civileko-
nomväskan 2019 så har vi precis haft 
en CV- fotografering. Vi har även ny-
ligen varit på SACO-mässan och rep-
pat Civilekonomprogrammen så det 
kommer nya fantastiska ekonomer till 
nästa höst! Det händer alltid något i 
Marknadsföringsutskottet och vi hål-
ler redan på att koka ihop grejer för 
nästa termin, se till att hålla lite utkik!

Det här året har jag jobbat med helt 
grymma människor i både utskot-
tet och styrelsen, jag har lärt mig så 
mycket och samtidigt verkligen haft 
superkul. Tack så mycket för det här 
året och såklart, GOD JUL!

Hejhopp alla glada ekonomer!

Terminen börjar lida mot sitt slut 
och det gör även min tid i styrelsen. 
Sorgligt! Men var inte ledsna för det, 
massor av spännande event är på 
gång. Under skrivandets stund vet 
vi ännu inte hur det har gått för våra 
fantastiska representanter i KICC. För-
hoppningen är ju självklart att ro hit 
pokalen så att de kan få ta sig en resa 
till Argentina. Vi håller alla tummar.
Januari drar snabbt igång med Trai-
neekväll med SEB samt lunchföreläs-
ning med Academic Work för att spet-
sa kunskaperna i jobbansökan. Kika 
in på våra sociala medier (ELIN Karri-
är) för mer kul event. TIPS! till er som 
söker jobb/sommarjobb kika även in 
på hemsidan (elin.se) under spotlight 
och sedan jobs. Annars vill jag tacka 
er medlemmar för det här fantastiska 
året och jag vet att min efterträdare 
kommer göra ett grymt jobb. WOHO.
KRAM!

Alice Eriksson
Ordförande Näringslivsutskottet

Jennifer Lindén
Ordförande ELIN Players

Nina Krauter
Head of the International 
Comittee

Annie Engström
Ordförande Marknadsförings-
utskottet
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Vad gör du inom styret Magnus? 
Jag sitter som Intendent/AMO och är även gyckelansvarig. 

Vad är AMO och hur funkar det? 
AMO står för arbetsmiljöombud och det innebär att jag ansvarar för studiemiljö för alla som tillhör ekonomprogrammet.

Vad gör du som AMO? 
Som AMO så är jag er röst i många frågor, det är främst i frågor som rör studiemiljön som jag kan driva frågor utifrån AMO rollen (men som sittandes i styrelsen så 
kan ni komma till mig med vad som helst). Frågorna kan vara om studiemiljön rent fysiskt, exempel trasiga stolar, dålig ventilation, eller städning. I dessa fall så 
handlar det mest om att lämna in felanmälningar och se till att universitetet gör något åt problemen.

Men det kan även handla om psykosociala frågor, som till exempel mobbning, stress, eller trakasserier. Detta är frågor som är känsligare och kan drivas på lite olika 
sätt beroende på hur den som är drabbad vill att det ska drivas, men första steget är att ta kontakt med mig på valfritt sätt, amo@elin.se 0709713529 eller via 
Messenger (Magnus Holm på Facebook) man kan även kontakta central-AMO för stuff på sac@stuff.liu.se om man känner sig bekvämare med det. Som AMO så har 
jag tystnadsplikt när det gäller känsliga ärenden.
Jag är även er representant när det ska fyllas i tillbud eller arbetsskador, tillbud är när någon kunde ha skadat sig, exempel om en projektor ramlar från taket men 
ingen blir träffad (Oj), arbetsskada är när projektorn träffar någon (Aj). Så kontakta mig gärna om något händer och kom ihåg att ni är försäkrade när ni reser till 
och från studier, detta är extra viktigt nu när det börjar bli halt i märkesbacken.

Jag arbetar även med att se till att vi fortsätter vara en grön sektion vilket betyder att vi måste göra en ny miljöåtgärd varje år och leva upp till ett antal miljökrav 
som ställs från universitetet.
Och sist men inte minst så är jag en av de sju AMOs som driver ett projekt för att främja psykiskt välmående bland studenter på LIU detta projekt kommer avslutas 
med AMO veckan som kommer vara vecka fjorton men det kommer i nästa fråga 😊.

Berätta om ”Hjälp min vän är…” När kickar ni igång den?
”Hjälp min vän är…” är ett projekt som, i nuläget, kommer att bestå av åtta lunchföreläsningar varje föreläsning kommer ha fokus på något psykiskt problem. Det 
kommer att finnas föreläsningar om stress, depression, ätstörningar, ångest, missbruk, suicidalt och två om hållbara relationer, där målet är att ge er verktyg att 
hantera egna och andras problem. Och projektet är planerat att dra igång under vecka tre och är planerat fram till vecka tretton. Just nu är allt inte helt spikat men 
det kommer ett event någon gång i december. Jag hoppas att det är många som kommer då projektet är riktat mot att ge deltagarna verktyg att hjälpa andra, och 
det tycker jag är väldigt fint. 

Magnus Holm
Intendent & amo, ELIN
Tel: 0709713529
Email: 
intendent@elin.se
amo@elin.se
ELIN - Ekonomföreningen vid 
Linköpings Universitet
Kårallen, Universitetet
581 83, Linköping
www.elin.se

HEJ AMO!
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Knep och Knåp

Suduko

Visste du att...? 
1. Det är omöjligt att andas och svälja samtidigt.
2. Humrar åldras inte. De dör av att människor fångar dem, 
av parasiter eller att de äter ihjäl sig.
3. Högklackade skor gjordes från början för män. Det var 
slaktare som använde dem för att undvika att kliva i blod.
4. Sannolikheten att vattnet du dricker innehåller en mole-
kyl av vatten som tidigare har gått igenom en dinosaurie är 
nästan 100 %.
5. Döda människor kan få både stånd och fisa direkt efter att 
de dött.

Får det lov att vara en gåta?
Vad är det som sitter bredvid varandra och kan se allt runt-

omkring men inte varandra?På vilken väg går man tillbaka, men kommer ändå närmare 

målet?

Vad kan du hålla i din högra hand, men inte i din vänstra?

Hitta de 10 dolda orden!

Svar: Ögonen.
Svar: Hemvägen.
Svar: Din vänstra hand.

Svar
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Göran Hägg

Så det blir min första fråga, men inte vem utan snarare vad är Göran 

Hägg här i universitetscirkusen? ”Jag är universitetslektor, avdelnings-

chef och programansvarig för masterprogrammet [NEK]”. Skönt att ha 

det klargjort. Han disputerade i nationalekonomi vid Lunds universitet, 

där han även fullgjorde alla sina tidigare studier. Men istället för att 

disputera så hade Göran Hägg lika gärna kunnat bli väktare vid Barse-

bäcks kärnkraftverk ”Jag var en vilsen själ som inte hade någon aning 

om vad jag ville göra efter min examen och det var min handledare från 

när jag skrev min kandidatuppsats som drog in mig i akademin då han 

skickade ett vykort där han bad mig bli hans assistent”. En sak ledde 

till en annan, och till slut fann han sig på LiU där han i sin position har 

mycket på sitt bord. 

Så jag frågar honom vad han gillar bäst med att föreläsa och jobba i 

universitetsmiljö? ”Att ha med unga människor att göra ger mening åt 

livet det känns … meningsfullt. Att påverka unga till en positiv riktning 

ger mycket tillbaka. Min utmaning ligger i att skapa förhållanden och 

förutsättningar där jag låter mina medarbetare och studenter växa och 

utveckals, inte bara plugga utan verkligen växa som individer. Det tycker 

jag är roligt.” Han fortsätter och säger ”Jag har möjligheten att följa 

studenter från när de börjar till dess att de tar examen och det är en 

fantastisk utveckling, de är helt andra personer när de lämnar universi-

tetet än när de kom in” och tur är väl det tänker jag ”Och hur går det till? 

Jo, det är för att akademin är en stimulerande miljö, inte för att ni läser 

massa kurser. Efter fyra-fem år händer något som gör att ni är redo att 

ta för er på arbetsmarknaden och bli helt självständiga individer, det är 

något av ett mysterium hur det fungerar.”

Som djupt involverad i NEK-korridoren så kan jag inte undvika att fråga 

honom om det nära förestående valet mellan NEK och FEK-inriktning 

som vi i tvåan snart ska göra och hur han ser på att det alltid är mycket 

färre som väljer NEK framför FEK. Hans svar dröjer inte då han säger att 

”Många kommer in på utbildningen med tanken på 

En Lärarröst

att det inte finns något annat än FEK, men det viktigaste är att man ska 

välja det som känns bra utifrån ens förutsättningar och inte välja något 

bara för att någon annan säger att man ska göra det.” Att NEK:are skulle 

ha svårare att få jobb än FEK:are är dock en myt och grundar sig inte i 

statistik, klargör Hägg tydligt.

Men att ställas sig inför ett val är inte alltid lätt, och vi unga lever i 

någon sorts Star Wars mentaliteten där det enbart finns en god och en 

ond sida och att man alltid i alla val man gör måste välja rätt. Detta är 

väldigt påtagligt i vår generation kan jag tycka, så på ett någorlunda 

intelligent vis försökte jag fråga efter Göran Häggs syn på de val vi står 

inför. ”Ni är så mycket mer instrumentella er genaration, jag har ju gått 

en sådan här väg” säger han och gör en snirklig rörelse med armen ”Jag 

började plugga religionsvetenskap för jag visste inte vad jag ville och 

pluggade istället något som var intressant och tänkte inte på vart det 

skulle leda så mycket.” Den personliga utvecklingen stod mer i fokus då 

tycker jag mig utläsa från hans svar. ”Tänker man att man ska göra rätt 

hela tiden, så blir det lätt fel” säger han och skrockar till ”jag har kommit 

fram till att jag inte ångrar något i mitt liv, och allt har egentligen blivit 

mycket bättre än om jag hade planerat varje steg själv. Låt livet bara 

hända.” 

Livet behöver inte vara en rak väg mot ett exakt utsatt mål, utan den 

kan vara lite krokig och måste få tillåtas att vara det också. Så sitter jag 

och tänker och inser att denna intervju tog sig en ganska allvarlig och 

existentiell bana. Jag försöker dra ner den på jorden mot slutet, och gör 

det på bästa journalistiska vis genom att fråga herr Hägg om han kan 

bjuda på sitt bästa studentminne. Jag kan genast se på hans blick hur 

han förs tillbaka till 80-talets Lund och den blir beslöjad av nostalgi när 

han skrattar till och säger ”de där fyllestohejen i samband till Lundakar-

nevalen, det var gränslöst … det var riktiga fylleslag.” Ett utmärkt avslut 

på detta nummers ”Lärarröst”. 

Låt livet vara lite krokigt, det tycker Göran Hägg

Min intervju med Göran Hägg börjar lite tokigt då jag faktiskt inte hittar till hans kontor, och är nära att missa tiden. Men herr Hägg 
är mycket välkomnande och verkar inte störd av min slarvighet. Han ber mig slå mig ned i en fåtölj samtidigt som han avslappnat lutar 
sig tillbaka i sin kontorstol. Alla SPREKtvåor känner Göran Hägg från mikroekonomi-kursen som han ansvarade för, och kanske tänker 

tillbaka på det med blandade känslor. Nåväl, en kurs är en kurs men vem är Göran Hägg?
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Tre snabba
Hängslen 

eller skärp? 
Både och givetvis.

Bordeaux eller Bour-
gogne? 

Bordeaux, men man blir 
mer och mer bakfull ju 
äldre man blir, så vinin-

tresset börjar dala.

Oligopol eller 
monopol?

Monopol.

”Hade jag bestämt vad jag skulle göra i mitt 

liv, så skulle det ha blivit ganska tråkigt”

Text: Elias Eriksson



Ingredienser: 
Öl, Porter, Cognac och Sockerdricka
1. Häll upp en långburk öl i en kanna
2. Häll upp porter
3. En ”skvätt” cognac
4. Till sist häll i så mycket sockerdricka du vill ha
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Redax testar

Redax testar...

Mörkret hade lagts sig över staden, ute var det snöstorm, det var en kall novemberkväll och redax hade gått vilse på Ågatan. Efter timmar 
av vandrande genom stormen såg de något som liknade en stuga. Tillsammans kämpade de dit och knackade på dörren tre gånger ”knack, 
knack, knack”. Inget hände. De var helt uppgivna, tårarna frös till is när de föll på kinderna, vad ska de göra nu? Plötsligt öppnades 
dörren och framför dem stod en stor gubbe med långt vitt skägg, ölkagge och röda kläder. Han bjöd in dem i hans varma stuga, ”ho, ho, 
ho bästa sättet att värma sig barn är med drycker som värmer själen” sa han skrattandes och bjöd dem på olika drinkar. Gubben var snäll 
och när stormen var över skjutsade han hem dem med hans släde. Väl hemma var redax väldigt tacksamma och som tack vill de föra över 

gubbens kunskaper till er kära läsare. Redax gör allt för er.

Julmumma

Juldrinkar

Det kändes som om man drack 
slattar men det var inte så för-
färligt som vi trodde. Det finns 
väldigt många varianter av 
julmumma, man kan göra lite 
som man vill men den här var 
faktiskt god.
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Ägg-toddy
Ingredienser: 
Mjölk, cognac, ägg, socker, vaniljpulver
1. Vispa ihop 4 äggulor, 8 msk socker och 1 tsk vaniljpulver med 

en elvisp till en krämig smet
2. Värm 8 dl mjölk
3. Häll i 1 ½ dl cognac och mjölken medan du fortsätter att vispa 

tills det blir skummigt
4. Häll i glas som tål värme

Namnet äggtoddy låter inte så inbjudande och vi hade inte så höga 
förhoppningar men det var faktiskt väldigt gott! En mysig varm 
dryck, man kan faktiskt pressa i lite apelsinjuice också, blir mycket 
bra!

Redax helt egna drink
Ingredienser:
Cognac, bubbel, socker, apelsin
1. Häll upp lite cognac i glaset
2. Ha i lite socker och blanda så att det löses upp
3. Häll i bubbel
4. Pressa i lite apelsinjuice
5. Garnera med apelsin och nejlikor 
Ja kära läsare, vi slutar aldrig att imponera. Vi har skapat en egen drink, ”Juldröm-
men”. Vad ska jag säga? Den är ju jättegod, rekommenderar verkligen! 

Glubbel
Glubbel? Glögg och bubbel. Enkelt. 
Ingredienser: 
Bubbel och årets glögg, Blossa 18 di Limone.
1. En del glögg
2. 2 delar bubbel
3. Förtär
God och festlig drink, passar perfekt som en fördrink för 
julfesten eller till och med nyår om man har glögg kvar! 
Helst ska den vara kall, man kan garnera den med en 
apelsin och något örtblad.

JULDRÖMMEN

Text: Sarah Larsson



Vidare fick jag även kontakt med Per Person, en man från en 

värld långt, långt bort. Fysikhuset. Han vet allt om Ångström-

huset och Arwen. Han nämner att husets teknologi är unikt 

i Sverige, som används dagligen för experiment inom nano-

teknik eller kvantmekanik, exempelvis. Titanet som pryder 

byggnadens fasad är där enbart för estetikens skull, och kan 

ha varit en bidragande anledning till att huset hamnade på 

fjärde plats på sweden.se:s lista över top 25 top architectual 

landmarks in Sweden. Jag kan meddela att A-huset inte finns 

med där. 

Så mina ekonomer, vi får nog buga i beundran till Tekfak när 

det kommer till arkitektur och coolhet när det kommer till den, 

vad säger man, ja den…tekniska biten. 
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Elias Gräver

Det finns ett hus på campus Valla, ett hus som inte finns med på 

några campuskartor. Ett hus som man aldrig har föreläsningar i. Ett 

hus som de flesta inte ens känner till. Ett hus som har gäckat mig 

sedan jag först lade min blick på det. Så jag bestämde mig för att 

agera grävande journalist och gå till botten med detta mysterium, 

mysteriet kring cirkelbyggnaden. 

Allt började en disig januaridag då jag i prokrastinerande stil satt i 

Key-huset och förstrött bläddrade i lagboken. Jag tittade ut genom 

ett av fönstren, på baksidan, och blickade ut över ett övergivet 

landskap. Men där fastnade jag på något jag aldrig tidigare skådat, 

en rund byggnad täckt av något silveraktigt material med tiltat tak 

och väggar(!). Efter denna egendomliga upplevelse började jag fråga 

i min omgivning om de visste något om detta märkliga alster som 

ser ut som något från framtiden. Min nyfikenhet växte när det visade 

sig att de flesta inte hade någon aning om vad jag talade om. Hade 

jag sett i syner?  

Mina funderaringar mynnade ut i att jag försökte lokalisera huset 

på en campuskarta, bara för att inse att det inte finns utmärkt på 

någon karta, LiU, Akademiska Hus eller Google. Är huset hemligt? Är 

det en hägring? Är det en horrokrux? Mina frågor blev bara fler och 

fler.  Och det är först idag som jag kan sätta denna mystiska plats 

på kartan, det är nämligen Ångströmhuset jag förundrats över. Ett 

hus som inhyser ett av Europas mest kraftfulla elektromikroskop, 

Arwen.

Ångströmhusets bebyggelse påbörjades 2010 och stod färdigt 

2011, på sin plats bakom Key-huset. Huset är direkt förankrat till 

berggrunden, består av en elektroavvisande Faraday-bur, har 30cm 

tjocka betongväggar och är Sveriges första byggnad klädd i titan. 

Se där, tänka sig vad som kan finnas på ens bakgård. Och hur fick 

jag reda på detta? Jo, jag använde den seriöse journalistens bästa 

knep. Google. 

Text: Elias Eriksson

mysteriet kring cirkelbyggnaden

Nobelpristagare beundrar Arwen
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Alumni stories 4/4
Examensår?
1978 (jo, det är ett tag sedan) så jag var på 
plats vid de grandiosa festligheterna när Lin-
köpings Högskola blev Linköpings Universitet 
1976. Och där vi passade på att göra Hans 
Majestät till hedersmedlem i ELIN.

Utbildning? 
Började 1974 som 2:a kull på den sk “linje 
19 – internationell ekonomutbildning.” Vi var 
ca 25 studenter som belade de 30 platserna 
(inte fullt alltså) och var sedan 11 som tog 
examen 1978 ur den kullen. Kvalitet gällde 
över kvantitet då som nu.

Ordförande i ELIN!
Jag blev (mest pga av att jag ägde en modern 
elektrisk skrivmaskin med ’kula’) tidigt re-
daktör för Drömmen redan under min andra 
termin. Sedan tog jag över ordförandeskapet 
i Elin en period mellan 1976-1977. Stora 
frågor då var samarbetet med näringslivet – 
inte bara i den trygga östgötska omgivningen 
utan också ute i hela Sverige och även ut-
omlands. Ekonomutbildningen då var väldigt 
öppen för influenser och synpunkter från de 
framtida arbetsgivarna. Ett härligt 5-årsjubi-
leum för ELIN är också kvar i minnet.
 
Jag kan bara rekommendera alla dagens stu-
denter att också engagera sej i utvecklande 
verksamheten, som ändå hyfsat lätt går att 
kombinera med studierna. Det ger så himla 
mycket för framtiden! Och du lär dej hantera 
din sprängfyllda agenda på ett bra sätt. 
Numera håller jag fortfarande kontakt med 
mitt lärosäte via mitt ärofulla uppdrag som 
inspektor i Elins Seniorskollegium, där jag 
får tillfälle att tillföra en del kontinuitet och 
stöd till Elins styrelse samt också släppa loss 
några träffande pekpinnar till de nybakade 
diplomanderna vid diplomeringshögtiden.   

Utlandsstudier?
Redan på den tiden gjorde vi flertalet läng-
re studiebesök utomlands, engagerade ut-
ländska lärare att föreläsa i Linköping, men 
det fanns inga organiserade utlandsstudier 
– Sverige var inte ens med i den europeiska 
gemenskapen på den tiden och Erasmus var 
inte ens påtänkt då. Men jag och många av 
mina studiekollegor utnyttjade sommarlovet

för utlandsarbeten (bla med hjälp av AIESEC), 
inte minst för att försöka bättra på språken. 
Själv höll jag mest till i Tyskland på sommarlo-
ven och minns speciellt ett intressant sommar-
jobb som affärsutvecklare på Data-Saab Gmbh 
i Düsseldorf… då var Saab en vinstmaskin med 
många strängar på sin lyra! Även ’data-maski-
ner’ och kringutrustning i form av skärmar och 
centralenheter. Huvudkontoret för den verk-
samheten låg i det gula tegelhuset mitt emot 
centralen i Linköping.

Tidigare arbetsplatser?
Har arbetat i Tyskland ca 4 år och i Nordame-
rika (USA och Canada) under 3-4 år inom for-
donsindustrin för tyska bolag. Bytte det sedan 
mot Stockholm och en tid i Arjeplog (!) där 
jag var med och byggde upp en större vinter-
testanläggning för fordonsindustrin – också för 
samma tyska företag. Utlandsarbete ger alltid 
nya utmaningar och i slutändan en ruggigt god 
förståelse för andra länders annorlunda vill-
kor och metodik. Har också lärt mej att aldrig 
generalisera och göra enkla modeller av olika 
beteendemönster… alla är vi olika! Och ni som 
påstår att tyskt management generellt alltid är 
byråkratiskt och hierarkiskt samt lite tråkigt: 
Tror ni verkligen att ni har rätt?

Nuvarande arbetsplats?
Jag har just blivit ’friherre’, då en värdig efter-
trädare vid senaste bolagsstämman tog över 
mitt jobb som svensk dotterbolags-VD för Miele 
med placering i Stockholm/Solna. Ett nätt, 
tyskt familjeföretag med ca 17.000 medarbe-
tare, som ägs sedan 118 år av familjerna Miele 
och Zinkann – nu i den fjärde generationen. 
Inget externt kapital har någonsin behövts för 
finansieringen av expansionen – till husban-
kens stora förtret! Miele tillverkar och säljer 
högkvalitativa hushållsmaskiner i premiumseg-
mentet samt ett brett program av maskiner för 
den professionella marknaden: tvättmaskiner 
för storanvändare, diskdesinfektorer och steri-
lasatorer för sjuk-, tandvård samt laboratorier 
och pharmaindustrin. Några tvättmaskiner står  
t.o.m. i Ryds tvättstugor och håller era kläder 
rena och fräscha! 

Hur var det att bo i Linköping?
Jag trivdes väldigt bra i Linköping (Ryd) och äls-
kade korridorlivet och vi hade massor av skoj

på Herrgår’n och Flamman. I början av studielå-
net blev det en del på ’Frimis’ också. Men sedan 
började jag jobba som natt-portier i helgerna på 
Hotell Ekoxen, vilket gjorde gott för kassan och 
lugnare uteliv! Som ekonom måste man ju se till 
att debet och kredit går ihop…

Tips för den som vill ”gå samma väg”? 
• Engagera dej under studietiden – det ger en 

vana att hantera din agenda och en bra dör-
röppnare till alla rekryterare

• Utveckla dina språk-kunskaper – det hjälper 
dej överallt

• Håll kontakten med dina kursare – nätverket 
är viktigt

• Och tänk på att alltid ’marknadsföra’ Linkö-
pingsstudenten var helst du kommer – det 
gynnar även dej!

Kent Oderud
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Drömmen tar dig tillbaka

Året var 1995
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Horoskop
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Lelles Horoskop
Nära nog ett år av horoskopskrivande börjar nå 
sitt slut. Ett år av famlande i en mörk, kall tund-
ra av osäkerheter. Ett år av guidande med en 
trasig ficklampa i en becksvart natt. Ett år som 
kan sammanfattas med orden från filmen Eter-
nal Sunshine of the Spotless Mind ”Constantly 
talking isn’t necessarily communicating”. Ett år 
där synonymfunktionen i mitt Word-program an-
vänts flitigt. Ett år där mitt konstanta försök att 
framstå som oförståelig har resulterat i en uppsjö 
av teorier och förundringar kring min mentala 
hälsa och livsstil. Är han hög? Är han galen? Vem 
är Brenda? Kära läsare, ett år har gått där jag 
fått uppleva något förunderligt, nämligen att min 
skruvade något opassande och egenartade humor 
blivit omfamnad av er. Jag känner att det är dags 
att ge tillbaka, genom att svara på ovan ställda 

frågor. Nej, jag har inte varit hög

när jag skrivit horoskopen (dock berusad ett 
antal av gångerna). Jag är nog lite galen (men-
tal instabilitet är något av ett släktdrag i min 
familj). Och slutligen Brenda, denna komplexa 
karaktär som gäckat läsarna. Hon/han/hen är 
din inre sabotör, Brenda är din mor, din far, din 
alkoholiserade granne, vem som helst som gör 
livet lite extra surt. Brenda är det där fönstret 
som krossas i ditt ansikte när Gud stängt ännu 
en dörr i ditt liv. Brenda är de där inre demo-
nerna som man så länge försökt dränka, men 
som lär sig simma på grund av ens enträgenhet. 
Brenda är blodpudding. Med det klargjort vill 
jag önska er all lycka i framtiden, att ni med 
hjälp av de råd och den vägledning jag erbjudit 
under året kommer kunna navigera livets sjö-
kort likt den skickligaste matros och att vi ses i 

marschallens skugga, amen.  
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horoskop

Stenbocken 22/12-19/1

Väduren 21/3-19/4

Vattumannen 20/1-18/2

Oxen 20/4-20/5 Tvillingarna 21/5-20/6

Kräftan 21/6-22/7 Lejonet 23/7-22/8

Jungrun 23/8-22/9 Vågen 23/9-22/10

Fiskarna 19/2-20/3

Skorpionen 23/10-21/11 Skytten 22/11-21/12

Ful, ful, hiskeligt ful, tycker sig kräftan vara
Omtentans plågor i bakfyllans ljus – var det ens värt det 

för ett litet rus? 
Uppsatsen skriver sig inte själv – vill du ha kvar den till 

julaftonskväll? 
Ful, ful, fruktansvärt ful, än en gång mamma gråter

Titta upp mot himlen lite oftare – ett stjärnfall 
bådar gott inför omtentan. Akta dig för rump-
nissarna, för mycket julöl och din mammas ku-
sins elaka bonusbarn under ledigheten så ska 

du se att 2019 kommer bli helt ok. 

Boka färjan till Sankt Petersburg, något 
enormt med groteska proportioner väntar på 

dig där. 

Lägg inte näsan i blöt, det riskerar att sluta 
upp i en kalldusch. Gå inte på pol.kand:s 
ovveinvigning, du kommer känna dig som 
en fisk på torra land. Ät inte gul snö, det är 

inte dunderhonung. 

Skytten var ett fyllesvin – han drackom ju så gärna
Juleglögg och fulevin – alltför en packad hjärna

Ingen dager synes än, fyllecellen hade inga fönster

Akta! Pastor Frida är jordnötsallergiker. Så var 
försiktig när hon kommer på besök. Bjud på sop-
pa, och göm Jesus-jointen. OBS, detta sa jag i 

sömnen en gång. 

Ledsen att göra dig besviken, men 2019 kommer 
inte bli drontens år nu heller…sätt ditt hopp till 

blötdjuren istället. 

Gråt inte över spilld glögg även om det känns hopp-
löst långt bort till din födelsedag. Nästa år kommer 
bjuda på nya vänner, oförglömliga KK- kvällar och 
insikter du egentligen är alldeles för gammal för att 

få. 

Du har funnit ditt vapen mot Brenda, ty hennes 
fjantiga, patetiska röst hörs inte genom ett brus av 
julmusik. Lyssna på det året om vettja! Då ska du 

se att du blir fri. 

2019 är året du sätter hälsan först. Spring på 
kravall, starta morgonen med juice-drinkar, don-
ken-dieta och rör inte pepparkakshuset! Du kom-

mer bara ha sönder det. Ring din mamma. 

Bli inte förgrymmad när du ser dina artfränder rödingen, lax-
en och sillen uppfläkt och skändad till allas förtjusning och 
morbiditet på julbordet. Se istället det positiva, även oxen lider 
ont med sina köttbullar denna tid. Och oroa dig inte, ty 2019 
står runt knuten och kommer föra med sig stordåd. Ät spenat 

på torsdagar för säkerhets skull. 

Utan socker blir det salt. Ingen kan få allt! 
Var det kallt? Ja, alltså, din palt? 

Nej, bara låg kobalaminhalt. 
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En annan sorts jul

Solen sken men sorgen ligger tung i luften. Det som 
inte fick ske hade skett.  En liten flicka var själv, helt 
ensam. Hon var skräckslagen. Vad hade hon gjort för att 
förtjäna detta? Allt hon ville var att det skulle bli som förr. 
 
Hennes stad hade brunnit ner till grunden framför 
ögonen på henne. Hon vill fly. Men kommer ingenstans. 
Hon ser sin storebror ligga på mage bakom en sten. Den 
mörka askan låg som ett tjockt täcke på marken, under 
askan lurade landminor. 

Utan att tänka börjar hon springa mot sin bror med stora 
steg. Hon känner hur svetten rinner längst med pannan, 
smaken av blod i munnen och hur smärtan sträcker sig 
ända ut i fingertopparna. Det kan vara för att hon törstar 
efter vatten i den 40 grader varma luften eller för att hon 
hamnat i en skytteled och nyss blivit träffad av ett skott. 
 - Hon vaknar nu, viskar en okänd röst. 
Hon öppnar ögonen. Omringad av många sängar med 
andra barn.  Hon är inte hemma längre. 
 
Detta är ofattbart nog verkligheten för många barn runt 
om i världen. Idag finns det 28 miljoner barn på flykt. 
28 miljoner för många. Ett barn har aldrig möjlighet att 
välja var de föds eller växer upp. Det kunde varit du eller 
jag som var på flykt. När barn tvingas på flykt får de 
många av sina rättigheter kränkta. Självklarheter som 
vatten, sanitet och hygien är numera inte lika självklart. 
Du förlitar dig nu på att flyktinglägret du hamnar på har 
dessa nödvändigheter. Om du har tur tar inte slut. Du är 
nu beroende av donationer. 

Jag antar att du valt att studera på universitet för att 
säkra din framtid. Men det är kanske inte alltid självklart 
att gå på föreläsningen klockan 08:15 måndag morgon. 
Du kanske också unnar dig att gå hem tidigare på fredag 
eftermiddag. Vad vet jag. För väldigt många barn på flykt 
finns inte möjligheten att välja. I många fall är det svårt 
att upprätthålla en fullgod utbildning för barn på flykt. Or-
ganisationer som UNICEF ger stöd att utöka kapaciteten i 
vissa skolor som fortfarande fungerar. I olika flyktingläger 
blir tält periodiska skolor. Dessa barn kan inte välja om 
de vill säkra sin framtid. 
 
Som det inte vore nog nu. När du var liten och lekte var 
kanske dina föräldrars största oro att du skulle springa ut 
mitt i gatan eller trilla med cykeln. För dessa 28 miljoner 
barn handlar det om att inte om att lek, utan liv och död. 
Barn blir kidnappade vid dessa läger. Enligt Europol sak-
nas det idag 10 000 barn i de europeiska flyktingläger. 
Många barn och framförallt flickor blir kidnappade för att 
sedan bli sålda vidare. De är inte längre fria människor. 
Barn på flykt riskerar ofta att utsättas för våld och över-
grepp.  För kvinnor och barns trygghet är det viktigt att 
placering av latriner och vatten sker på rätt sätt så att de 
inte behöver gå långa sträckor i mörker för att nå dessa. 
 
Solen skiner och du har juluppehåll. Glädjen ligger i 
luften och du har möjlighet att bestämma över din egna 
framtid. Ta vara på den, och ta hand om dig själv. God jul. 

Text: Sara Lealem
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God Jul & 
Gott Nytt År

Från oss i redax 
till er alla

We out!



"Now this is not the end. 
It is not even the begin-
ning of the end. But it is, 
perhaps, the end of the 

beginning"
-Winston Churchill


