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Älska mig, Göteborgs Nation!
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Kära medlemmar!
I skrivande stund sitter redaktörerna nere på nationen med en halvfärdig tidning, varsin öl, lyssnandes på Caramell – Om du var min (ingenting drar igång stämning som gamla 90-talshits). Allting är
ordning helt enkelt.
Ännu en Uppsala-termin lider mot sitt slut, och likaså ett år. 2014 har bjudit på allehanda bra och
mindre bra upplevelser för oss båda, och säkerligen för er också. Oavsett vad en går igenom underlättar det alltid att ha någon vid sin sida. En vän, en käresta, en familj, kanske en hund – någonting
som utgör en fast punkt. För många av oss fyller nationen den funktionen. En plats där man alltid
mottas med öppna armar och gränslöst med kärlek, någonstans där man kan kura ihop sig när livet
är botten.
Göteborgs nation, vi älskar dig (för det mesta i alla fall, kanske inte så mycket under ett städ efter
04-släpp) och vi hoppas att du älskar oss tillbaka!
Pussar och kramar,
Redaktörerna

Ledare
av
Hanna och Marta

Kontakta oss
018-132006
halta@goteborgsnation.se
www.goteborgsnation.se
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Q-arna har ordet
Min första termin som kurator har verkligen varit ett äventyr, och jag är superglad över varje
dag jag får spendera på nationen. Visst, ibland kan det kännas motigt att ta på sig insigniet eller
balklänningen och gå på ytterligare en fest. Men det bli ju faktiskt nästan alltid kul. Just nu längtar
jag dock efter bal. Adventsbal. Arbetet inför balen är i full gång inom kuratelet och vi ser med spänning fram emot helgen. Fråga mig dock inte klockan 03 natten mellan fredag och lördag hur jag mår
eller hur kul jag tycker det är. Precis där någonstans har jag den här terminen lärt mig att jag dör
inombords av trötthet, och en viss Håkanlåt börjar spelas i mitt huvud - ”jag hatar att jag älskar dig
och jag älskar dig så mycket att jag hatar mig”. Ibland är det liksom lite svårt att komma ihåg varför man sitter här. När avstämningarna inte stämmer, när excel inte samarbetar, när kortmaskinerna
strular och allt känns liiite jobbigt, då undrar jag ofta om jag inte tagit mig vatten över huvudet, om
jag verkligen ska orka en hel termin till. Men så sitter man på expen en sen onsdagskväll och bokför
när en eller ett par roliga ämbetsmän/medlemmar dyker in och håller sällskap, bara för att dom kan.
Eller så ringer telefonen mitt i natten för att säga att det har sprutats vatten i hela korridoren på andra
våningen, men att det är ett gäng om löser det utan mig. Eller så har bruncharna bakat för mycket
kakor, så man får liksom en present när man kommer in kl 8 på en måndag morgon för att ta emot
Anticimex. Det är dom gångerna jag minns. Minns varför jag gör det här. Minns varför jag alltid
berättar för folk att jag älskar mitt jobb. Minns varför jag älskar Göteborgs nation. Nationen som
egentligen bara behöver mer kärlek! <3

2Q

Elin
Jag sitter på expen och stirrar ut på innergården. Hedil har tagit över min dator i för att lära sig
något viktigt och jag får en helt ny utsikt här från andra sidan skrivbordet. Jag funderar över allt
som hänt på vår innergård det senaste året, under mitt år som förste kurator.

1Q

Tankarna vandrar till den där gången i januari när vi äntligen slängde dom slitna sofforna som stått
ute sen maj. Dom var så kalla att dom knappt gick att hålla i.
Vidare till den soliga söndagen innan Göteborgskalaset gick av stapeln när vi umgicks över mimosas i flera timmar. Alla trädgårdsstolarna var fyllda och musiken dunkade.
Jag tänker på alla skrikiga konversationer jag haft med medlemmar som stuckit ut sina huvuden
genom fönstren i huset. ”Kom ner och drick kaffe med mig”, ”Släck ciggen” eller ”Ska inte vi ha
ett möte nu?”.
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Hur summerar man tre terminer av den emotionella berg- och dalbana det innebär att sitta som
kurator på nation?

3Q

Ska man skratta, gråta eller riva hela huset? Ärligt talat så vet jag inte, just nu är det en svårtolkad
blandning av tomhet, lättnad och gränslös eufori. Ett som är säkert är att det etsats fast en hel del
oförglömliga minnen på näthinnan, vissa saker man önskar att man aldrig sett och vissa saker som
kommer värma i hjärtat ända fram till dess man tar sitt sista andetag.
Så mycket kärlek som jag har fått genom Göteborgs nation är få förunnat, vilket gör att det känns
fantastiskt bra att ha fått chansen att ge tillbaka något. Att kunna bidra till en verksamhet som kommit att prägla mitt liv, så till den milda grad, känns helt fantastiskt.
Så nu tar jag, med hopp om en ljus framtid för nationen, mitt pick och pack upp till KK där ni alltid
får komma och hälsa på såklart!

Nationen kramar om innegården, omsluter den och skapar en hemlig plats. På innegården är du fri
från verkligheten, här finns bara Göteborgs nation. Jag ser visserligen fram emot ett litet miljöombyte nu när jag lämnar expen men kärleken till Göteborgs nation är ändå total. Mest hemma känner
man sig alltid på innergården.

För att citera en av de finaste människorna i världen:
”Och hon du älskade en gång och kanske älskar än
Spelar det någon roll? Nej, kanske ingen, kanske allt egentligen”

Malin

SES PÅ RÄKAN! WOOP WOOP!
Niklas
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HÄRMED KALLAS SAMTLIGA LANDSMÄN VID GÖTEBORGS NATION TILL

What’s up @ GBGs

JULLANDSKAP
Söndagen 7 december 2014 klockan 18.00
Hearing 7 december 2014 klockan 16.30
Preliminär föredragningslista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Landskapets öppnande
Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Godkännande av kallelse för föredragningslista
Meddelanden
Ev. restantier och förfallna boklån
Ev. kallelse av hedersledamot
Ev. val av senior
Ekonomisk rapport
Fastighetsförvaltningens budget 2015
Verksamhetsberättelse från styrelsen 2014
Val av proinspektor
Fyllnadsval av tredje kurator 2015
Val av Hovmästare 2015
Val av 7 Klubbverkare vt-15
Val av Köksmästare vt-15
Val av 5 Sönda´brunchvärdar vt-15
Val av Recentiorsförman 2015
Val av Krönikör vt.15
Val av Internationell sekreterare 2015
Val av Sånganförare vt-15
Val av Nationsfotograf 2015
Val av Husförman 2015
Val av Karaokevärd vt-15
Val av styrelserevisor
Val av styrelserevisorssuppleant
Fyllnadsval av Teaterförman vt-15
Fyllnadsval av sekreterare
Val av 1 ledamot i valberedningen 2015
Övriga frågor
Ordet fritt
Mötets avslutande

Notera även paragraf 10, 6 kap i stadgan: ”Landsman är skyldig att närvara vid landskap”
Efter landskapet serveras en god och näringsrik sexa.
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Varmt välkomna!
Göteborgs Nations Förste Kurator
Malin Johansson
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Monismaniendagen
Den 3 oktober i år delade Göteborgs Nation ut Monismanienpriset för tjugoförsta gången. Pristagaren
var ”Reportrar utan gränser”, en förening som arbetar
för att stödja yttrandefriheten i utlandet, såväl som
för svenska som för utländska skribenter. Priset delas
ut ungefär vartannat år av Kenne Fants stiftelse för
det fria ordet, grundat 1975 och instiftat till minne
av tidningsredaktören Torgny Segerstedt. Som grund
för prissumman skänkte Fant det kvalitetsstipendium
han tilldelats för sin filmatisering av den egenskrivna
boken Monismanien, 1975.
Monismanien handlar om en dystopi under åsiktförtryck, och det är ur den kvalifikationerna för priset
har tagits. Personen, eller föreningen, ska ha jobbat
med något som på något sätt verkat mot eller för upplysningen av åsiktförtryck. Att stiftelsen är grundad
till Torgny Segerstedts minne bottnar i att han under
sitt liv som tidningskribent aktivit och uttalat kämpade för det fria ordet och mot Nazisttyskland genom
sin tidning ”Göteborgs Handel och Sjörfart”. Tidigare
pristagare är bland andra Herta Müller, Yasar Kemal
och Desmond Tutu.

namn. Den handlar om det fiktiva förtryckarsamhället, som styrs av ett enpartibasis, och har i
efterhand väckt stora åsikter. Vid premiären möttes
filmen av relativt hård kritik, men detta ändrades
när den sedan hade TV-premiär. Fant menade att
TV-premiären var den riktiga premiären, eftersom
han underinspelningen alltid främst tänkt filmen för
television.
Priset är något vi här på Göteborgs Nation är
stolta över, och under prisceremonin och den följande middagen kunde man se väl unga som äldre
Göteborgare, och bland denna saliga skala, även
Kenne Fant själv.

”Reportrar utan gränser” är årets prisdeltagare,
och blev det på grund av deras arbete med yttrandefriheten i utlandet. Föreningen var bland annat inblandad
rättgången kring de två svenska reportrarna Martin
Schibbye och Johan Person, som fängslades i Etiopien, juli 2011. Genom att väcka debatt här i Sverige,
och starta en fond till förmån för juristkostnaderna,
gjorde de inte bara historian hörd utan hjälpte även att
de båda reportrarna fick komma hem igen.

Kenne Fant, prisets grundare, började sin karriär
på dramaten, efter att ha studerat vid dess elevskola
mellan 1945 och -49. Han arbetade som regissör
under tio år innan han först bleb produktionschef på
Svensk Filmindustri, och sedan VD år 1963. 1980
avgick han för att blir författare på heltid, och har sen
dess gett ut ett flertal böcker.

”Reportrar utan gränser” är främst praktiskt
arbete. En stor del av föreningen består av skribenter i olika delar av Sverige, och genom att skriva
artiklar till olika tidningar och olika regioner kan de
väcka debatt om nästan vad som helst. Utöver detta
ger de även ut böcker (därav några nu finns att låna
i Göteborgs Nations Bibliotek) vilket gör dem till
de perfekta prisdeltagarna för det här årets Monismanienpris.

Pristagaren 2014:

Monismanien är det verk som Fant är mest känd
för, och är en filmatisering av hans bok med samma

Vad vi gjorde:
- Mingel, snittar och priscermoni
- Förläsning i Universitetshuset
-8
Mer mingel, tyvärr inga snittar

...på Göteborgs nation

- Gasque med STYRDANS
- Släpp tills solen skulle gått upp om det
var maj månad.
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Monismanien

10

Skelettgasque
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Ur arkivet:

”TIPS FRÅN COACHEN”

			

Jul är kul. Men vet ni vad som är roligare? Nya kuratorer! Halta gräver ner sig i arkivet och
undersöker vad 1Q Electa Hedil Minshed (Coachen) har att säga om hipsters.

HUR MAN UNDVIKER ATT BLI EN HIPSTER
1.
Stora farfarsglasögon är INTE snyggt. Detta är varken snyggt på killar eller tjejer utan får endast individen att se ut som pretentiös douche. På tjejer är det bara allmänt fult.
2.

Om du är man, undvik då scarfen. Det är ett klädesplagg för kvinnor inte män.

3.
Om du har ett stort musikintresse och är väl påläst om musik, försök då att hålla de konversationerna inom din nära vänkrets. Vi andra finner dessa samtalsämnen föga intressanta, utan hör
endast hipster-varningsklockorna ringa.
4.

Försök inte vara så jäkla speciell. Det är helt OK att prata om killar och smink i fyra timmar.

5.
Det är skitfult med mustasch. Ingen stilig man skulle någnosin få för sig att skaffa mustasch.
Så skaffar du mustasch klassas du per automatik antingen som hipster eller en medelålders arab.
6.

Se till att din facebook-bild varken är konstnärlig eller udda.

7.
Om du har naturligt lockigt hår, se då till att platta
det eller dra det bakåt. Det lockiga håret är en typisk
hipster-markering.
8.
Ha aldrig på dig en mössa med upprullade kanter.
Hipsters verkar tycka att detta är snyggt, men får dig endast att se tio år yngre ut, obehaglig samt får dina öron att
se väldigt stora ut.
9.
Om någon frågar dig om du är hipster, då har du
förlorat. Se då genast till att du ändrar allt med dig själv
radikalt.
10. Om du mot förmodan måste bete dig på det här sättet
och vara en hipster, se då till att inte ha en annan hipster i din närhet. Det enda som är värre än en
hipster är hipsters i grupp.
PS. Ta allt med en nypa salt.

12

Halta presenterar

40 saker att göra istället för att skriva PM
av allas våran Hanna Oja
”Juridik är kul. Ibland.”

1. Spela Candy Crush, för ALLA godisar måste
krossas och du har ju faktiskt suttit fast på samma
bana i 6 veckor.
2. Ta 50 selfies. Varför blir ingen bra?!
3. Lägg ut selfien på Instagram, för att du är flawless.
4. Men först: välj filter. Och varför ser du ut som
en disktrasa med valencia?
5. Dammsuga. Den där dammråttan verkar ha fått
ben.
6. Tvätta. Du har börjat vända underkläderna ut
och in och det är ohygieniskt.
7. Brygga kaffe. Du behöver energi, okej?
8. Drick sagda kaffe. Långsamt. Så du inte bränner
dig.
9. Riv ut alla kläder ur garderoben och ordna
dem på nytt. Så du hittar.
10. Ordna dina Spotifylistor. Orup och Lykke Li
hör faktiskt inte ihop.
11. Facebook-stalka snyggingen från Stocken
förra veckan. Även dina ögon behöver godis.
12. Facebook-stalka ditt ex. VEM ÄR HEN OCH
VARFÖR LIKEAR HEN ALLT?!
13. Gå ner på expen och ställ akuta frågor du
funderat över länge till kuratelet. ”Vad ska du bli
när du blir stor, Elin?”
14. Möblera om. Feng shui är viktigt.
15. Skicka roliga bilder till dina vänner. Ett gott
skratt förlänger livet.
16. Engagera dig ideellt. Det ser bra ut på CV:et!
17. Drick öl. Du har hört att det har en positiv effekt på den kreativa processen.
18. Ring dina föräldrar. Det var ett tag sen sist och
du vet hur glada de blir!
19. Rulla köttbullar. Inget går upp mot hemlagat.
20. Ligga. Med dig själv eller annan.
21. Fundera över om du inte ska börja sälja
speedos i Thailand istället. Sommar året runt!
22. Gå till gymmet. Beach 2015, gör dig redo!
23. Läsa på om studieuppehåll. Det kanske är
masterprogrammet i baskiska som egentligen är din
grej?
24. Dansa framför spegeln. Bäst att öva på dina

moves inför helgen.
25. Öva på grimaser. För att du aldrig vet när det
behövs.
26. Kolla på 4 säsonger av valfri TV-serie. Allmänbildande.
27. Rensa avloppet. Handfatet och du kommer må
bättre av det.
28. Kolla på en dokumentär. Se punkt 26.
29. Laga matlådor. Dags att fylla frysen!
30. Skaffa Tinder. Swipea loss och du kanske träffar
ditt livs kärlek.
31. Städa skrivbordet. Ordning och reda skapar en
mer harmonisk arbetsmiljö.
32. Ändra ordning på apparna i mobilen. För att du
kan.
33. Planera ditt framtida bröllop. Konventionellt
eller groundbreaking?
34. Sök till Paradise Hotel. Kom igen, det blir kul.
35. Betala räkningar. CSN, our Lord and savior.
36. Ring en vän och klaga över hur mycket plugg
du har. Hur kan lärarna göra så här mot dig?
37. Ta ett pubjobbarpass. Ett pass närmre pubjobbarfest!
38. Gå ut på stan. Du måste ju verkligen köpa grenkontakter till studentrummet.
39. Ägna
dig åt din
nya hobby.
Virkning är
roligare än
du trodde.
40. Lägg
dig i fosterställning och
gråt över
att du inte
har någon
självdisciplin och
kommer att
bli utelig13
gare.

Halta presenterar

Biblio har
ordet
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Det är med stor sorg Halta meddelar att någon körde in i vår Biblios vackra huvud några dagar innan
deadline, och därmed hindrade henne från att delta
med några fantastiska levnadsråd. Istället ger vi
på Halta er en urtjusig bild att fylla tomrummet
med och en uppmaning från Biblio herself.

”Att bo på Göteborgs Nation och min
exstentiella-Glenn-kris”
Det är inte alltid jag älskar att bo på Göteborgs Nation. När säkringen går i mitt kök. När tvättmaskinen
bara inte vill bli klar. När elementen inte är igång än.
Då älskar jag inte Göteborgs nation. Framförallt den
sista. Då älskar jag verkligen inte Göteborgs Nation.
Jag älskar inte heller när det är klubb nere på nationen
och jag försöker sova. Vid de här tillfällena då undrar
jag om det verkligen är rätt val att bo på Göteborgs.
Jag ska inte ljuga, jag funderar verkligen på om det är
värt det, om det är värt allt irritation för att få bo där
allt händer, där alla är. För att åtminstone för en period,
låtsas vara en riktig Göteborgare. Du kan kalla det för
min existentiella-Glenn-kris, som infaller ungefär en
gång i månaden. PMS, fast med mer anti-Glenn. Du
vet, bryter på stockholmska, hävdar att räkor inte är så
jäkla gott ändå och att Håkan faktiskt inte alltid är den
bästa artisten. Jag vet, det är mörkt.
Men precis som med PMS, så tar den här existentiella-Glenn-krisen slut efter några dar, och då är jag
tillbaka igen, i all min påhittade Göteborgsprakt. Jag
springer ner på expen i tid och otid bara för att få se
våra kära kuratorer. Jag flyttar min vattenkokare från
köket till en annan del av rummet när jag lagar mat.
Och framförallt, min adopterade göteborska klingar
klarare än ren vodka (Nej, den går inte att jämföra med
en riktig göteborgare, men den finns där!). Då, då älskar jag mitt rum på Göteborgs Nation.

Jag älskar att jag har åtta minuter till Engelska
parken. Jag älskar att jag kan spendera hela maj
månad i solen på takterassen. Jag älskar att jag har
egen dusch och toa. Jag älskar att jag hör finska,
danska, franska, stockholmska och göteborska
vart jag än vänder mig. Jag älskar att jag har så
många av mina vänner under ett och samma tak,
men ÄNDÅ ett lås på min dörr. Jag älskar att bo på
Göteborgs Nation.
Det är jobbigt när den existentiella-Glenn-krisen kickar in, det är sant. Ibland undrar jag om det
inte vore lättare att vara en västgöte, eller kanske
en upplänning, och lämna hela Glenn-euforin
bakom mig. Men det är då jag försöker minnas att
även om jag just i det tillfället inte älskar Göteborgs Nation, så vill jag ändå tro att Göteborgs
Nation älskar mig. Det känns i alla fall så när det
spelas ”Shoreline” nere på klubben och visar att
kvällen äntligen är slut.

”Ne glömme’ ve’ int’ att de’ e’
pubquizzz vare’ tisda’?”
Av Marta Göranzon
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Av Katrina Kidd

Att älska något eller någon kan betyda så många
olika saker. I detta fall känns det som att antingen
är nationen som vill att jag skall älska den. Eller att
jag vill att nationen älskar mig. Det känns självklart
att det är nationen som vill att jag skall älska den.
Efter snart två terminer i Uppsala och medlem av
nationen lika länge är det självklart att nationen
lyckats. Jag älskar den.
Då nationen inte är en person är det svårt att säga
varför jag älskar den. Det är mer en känsla som
bara kommer av sig självt. När jag går in genom
dörren känner jag mig hemma. När jag känner mig
hemma känner jag mig älskad. Oavsett om det är av
familj, släkt, vänner eller en partner. Jag tror att
den känslan är vad som gör att nationen lyckades
med att få mig att älska den. Det känns hemma.
När jag första gången gick in på nationen stod en

skylt där det stod: Välkommen hem. Och när du
är rädd, liten och i en ny stad så känns det helt
rätt. Jag kände mig kanske inte älskad direkt.
Men den känslan av hemma skapade snabbt en
kärlek. Och den finns kvar där. Oavsett om det
är en regnig tisdag när jag behöver hjälp med en
bostadsansökan. Kan vara en tidig söndagmorgon när jag står och fixar mat tillsammans med
brunchverket. Eller om det är en fredagkväll
när jag sitter på Gask och blir serverad mat och
dryck. Eller om jag sjunger till dess att jag blir
hes en torsdag på karaoke.
Kärleken är där.
Det gör att jag älskar nationen. Och jag är övertygad om att nationen älskar mig tillbaka.
ÄLSKA MIG, Göteborgs Nation.
Det är så det är.

Lukas hörna: En hyllning till vårt älskade Göteborgs
Hört på expen i JULETID

”Don’t shoot me, Santa” med The Killers
”Santa Baby” med Marylin Monroe
”Vår julskinka har rymt” med Verner och Verner
”Do they know it’s Christmas? (GBG version)” med The Ämbetzmän
”I’ll be home for Christmas” med alla, texten är ändå desamma
”Tomten bor i Göteborg” Cecilia Vennersten och Mats Westling
”Last christmas” med George Michael
”O Helga Natt” av vem som helst med en rejäl basröst
”Sanka Lucia” (de sista verserna)
“Jinglebell rock” från MEAN GIRLS

Vår första ämbetsman kan man ofta se stryka runt i pubens lokaler, såväl pubkvällar som på
helgdagar. Hens liv här på nationen vet vi mycket om bland annat så föredrar hen sin vodka lika
ren som 1Qs skrivbord är stökigt, men livet utanför Uppsala är mer av ett mysterium. Hen har
inte bara korsat den amerikanska kontinenten, utan även deltagit i ”Vem vet mest” samt studerat
mellanöstern för bidrag. På nationen är ämbetsmannen dock alltid vår trogne riddare, även fast
hen inte är jurist. Vem är ämbetsmannen?

GISSA ÄMBETSMANNEN!

Ämbetsmännens sidor
16

Vår andra ämbetsman är mer av den sorten som gärna både syns och hörs, med en historia av
diverse framträdanden på nationen i olika sammanhang. Mottot är: ”Jag är väldigt lik Jesus för
jag gillar också att dricka vin och säga åt folk vad dom ska göra”. Det mest intressanta om den
här ämbetsmannen är dock inte vad hen gör här, utan vad hen har gjort innan. Utöver en tid som
scout så har hen även varit en stolt ägare till en mask som hette Poccahontas och älskar kall potatis. Ämbetsmannen har tillochmed i sin ungdom lyckats skrika sin käke ur led. Vem är
ämbetsmannen?

17

MINIKALENDARIUM VÅREN 2015
Längtar du till våren? Det gör vi här på Halta med, så vi
tar en smygtitt på vad som komma skall.
7/1 Inskrivning
23/1 Knutsgasque
31/1 Reccemottagning
8/2 Vinterlandskap
21/2 Reccegasque
1/3 MaxAlbin
1/5 RÄKAN
16/5 Vårbal

Halta listar
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SAKER VI ÄLSKAR I GLENNS KÖK & BAR

Karaoke
Frodiga göteburgare
Den perfekta blandningen av fina soffor och bakispuffar
”Fiskaren”
Frodiga Göteborgare
Goa klubbverkare
Pubquiz

