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REDAKTÖRERNA

11. Landskapskallelse

Hejsan kärleksduvor!

I och med att detta nummer kommer ut omkring Alla hjärtans dag så tänkte
vi redaktörer att vi självklart skulle ha tema KÄRLEK! Här finner ni fina texter
av Qarna, Biblio och massa mer! Kärlek kan vara klurigt men här på GBGs
så kan man alltid vara säker på att det finns kärlek att ge och få- speciellt
om man kollar på kommentarerna från fellow göteborgare på UU memen
som bashade vårt älskade betongslott… Lättsamt och kul kan det också vara
och om ni är fundersamma över vad som väntar i framtiden så kolla in vårt
kärlekshoroskop! Kärlek ska i slutändan inte orsaka stress eller press och vart
man än riktar sin kärlek är det okej- vare sig det är till sig själv, en partner
Halta Lejon är Göteborgs Nations
(flera partners) eller vår härliga nation!
stuenttidning och utkommer fyra
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Puss på er!
// Redaktörerna

KALENDARIUM
5/2 Reccemottagning
11/2 Vinterlandskap
16/2 Reccegasque
24/2 Ämbetsmannadag
1/3 Max Albin
9/3 Kulturgasque
23/3 Landsmannalunchen
4/4 Ämbetsmannagasque

11/4 50 års Jubileum med Stocken
27/4 Supermegamimosabrunch
29/4 Kalasgasque 2
30/4 Sillunch
1/5 RÄKAN!
6/5 Vårlandskap
18/5 Vårbal 18/5
24/5 Baklängesgasque

Väkomna till Göteborgs nation, välkomna hem!
“Navigare Necesse Est”
Recentiorsvärdarna
Lina Laakko & Ebba Larsson

KURATELET

1Q
Kärlek!
Nu när man har suttit på kontoret i vinterkylan och mörker nästan en hel månad så blev jag väldigt glad
när jag fick reda på att temat på Halta lejon nu skulle vara kärlek. Under vintern är nämligen kärleken
något som jag ofta går runt och tänker på, allt från kärleken till sina vänner, till husdjur eller kärleken till
en hobby. Den kärleken som jag tänker mest på är dock den kärleken man känner till sin familj, vare det
är sin biologiska familj eller en familj vi väljer. Jag hoppas att ni känner som jag men Göteborgs nation är
definitivt en familj som jag har valt att ha här i Uppsala.
Det är en fantastisk känsla att veta att man har en så stor grupp med underbara människor i sin närhet
och som hela tiden inspirerar och motiverar mig. Med en stor risk att denna text blir väldigt blödig så vill
jag ändå säga att jag med hela mitt hjärta älskar varenda en av er. När jag kom till Uppsala så kände jag
väldigt mycket ångest, stress och förvirring över mina studier och min framtid. Dessa känslor är något
som Göteborgs var väldigt bra på att förändra till något bra. Ångesten blev till vänskap, stressen blev till
glädje och förvirringen blev till som ni säkert kan gissa, kärlek. Vi har något fantastiskt här tillsammans.
När jag nu sitter här på kontoret och skriver denna text så gör jag det med en fantastisk motivation till att
göra ett så bra arbete som möjligt för oss. Alla Göteborgare ger mig en sån fantastisk glöd i mitt bröst som
jag kommer bära med mig i all framtid.
Nu måste jag dessvärre gå tillbaka till arbetet så jag vill bara lämna er med ett sista ord. Tack.

2Q
Kära Göteborgare,
Vad skriver man egentligen om kärlek som skulle kunna föreställa unikt i någon form? Jag misstänker
att mina nya, laddade, kollegor redan stulit teman som “kärleken till ämbetsmännen” eller “kärleken till
familj” eller “min pojkvän” eller vad det nu kan tänkas vara… Precis det som en liksom känner när man är
ny och exalterad inför ett kuratorsår. Så här halvvägs in vet jag att det inte är hela sanningen och att det
finns något mer än så. När jag som 2Q tänker på kärlek, då hamnar vi i en helt annan dimension.
Som 2Q finns det inga flummiga känslor. För en 2Q då är kärleken en konkret nödvändighet. Kärleken till
de materiella tingen.
Som 2Q har jag under min första termin lärt mig att älska läget. Jag älskar, eller för att vara lite närmare
temat, känner kärlek till så många saker och situationer. Jag älskar när en kassadiff efter en pubkväll är
noll. Jag älskar när andra nationer vill låna ut sina kravallstaket till våra släpp och klubbar. Jag älskar när
de boende i huset städar korridorer och tvättstuga. Jag älskar när avstämningarna i bokföringen går ihop.
Jag älskar när jag får banka pengar för att ett släpp har gått fantastiskt bra. Jag älskar när jag får ringa en
person och berätta att hen fått ett boende på Göteborgs Nation. Jag älskar att vi får renovera kök. Jag
älskar när ämbetsmännen kommer förbi på expen och frågar om de kan hjälpa till med något. Jag älskar
när allting bara fungerar så där underbart problemfritt och bra som det bara kan göra i en verksamhet där
vi gör allting tillsammans.
Se där, jag blev visst lite blödig på slutet, men det är svårt att låta bli. För kärleken i en enda definition,
det är ändå Göteborgs Nation.

3Q
Under novemberbalen i höstas höll jag och Viktor talet till just kärleken, och det vi kom fram till var
egentligen att man borde fokusera mer på vardagskärleken än på den klyschiga kärleken som finns i
samtliga Nicholas Sparks-filmer. Jag var länge ett stort fan av denna sorts filmer, och under en period i
tonåren lärde jag mig varenda replik ur filmen ”PS I love you” utantill. Spoiler: Han dör och lämnar efter
sig massa brev till sin fru. Fint. Men overkligt.
När jag blev äldre blev jag det pessimistiska jag som jag är än idag. Jag tror inte på att leva lyckliga i alla
sina dagar eller att man har en själsfrände som man kommer springa in i en dag och bara veta. Jag ser
kärlek som något annat. Kärlek kan vara ämbetsmän som spenderar en fredagskväll nere i en kall pub
med att skrubba bort färgfläckar från golvet eller med att räkna vinklar till socklar. Det kan också vara att
jobba under min första uthyrning som gör att jag kan sitta och skriva denna text under tiden. Jag vet att
man ofta pratar om Göteborgs som ens vardagsrum, men det är också så jag känner. Det är så mycket
syskonkärlek mellan oss när vi retas med varandra, men man kan också alltid lita på att minst en
ämbetsman hjälper till att röja efter en gasque så att dansgolvet kan öppna i hyfsat vettig tid. Jag inser nu
att jag gick från en klyscha till en annan, men det struntar jag i. Jag är så otroligt tacksam över att kunna
umgås med er under dagarna för att senare kunna krypa ner under täcket bredvid min redan sovande
pojkvän, för att dagen efter gå upp och umgås med er igen. Om jag tycker om er ämbetsmän eller
pojkvännen mest låter jag vara osagt.

Dear International students
Welcome to your third home! (Sweden being your second, and Göteborgs your third.) On behalf of the
whole nation, we international secretaries would like to issue a big thank you to you all! Because of you,
our nation doesn’t only grow in members, it also grows in diversity and love. Because of you we gain new
traditions and learn more about how we as a nation work in comparison to other countries. Because of
you, we become a better nation! If you have taken the plunge into Göteborgs Nation, you may be
wondering what to expect? No semester is the same, but what we can promise you is amazing
memories, a second family away from home, and everyone cheering you on when you finally gather
enough courage to grab the mic at karaoke-night. At Göteborgs, we don’t separate international students
and Swedish ones. To us you are all our new members, and we treat you as one big, amazing group!
Thereby, we can also promise you that you will meet lots of new Swedish people, allowing you to get out
of your bubble of international students and experience the real Swedish culture!
But speaking of Swedish, don’t panic over not understanding some of the speeches in Swedish when
you are at a gasque or a ball. Go to these events! There is always someone willing to translate or explain
what is going on. We can promise you it will be fun and after only a couple of events, you will be
delighted to sing along in Swedish songs and toast the special way nations do. So, as international students, we urge you to take the initiative to talk to other members, participate in the nations events or
even work in the pub to break the ice! This will help you get the most out of the experience of being
a student at the oldest university in Scandinavia! Göteborgs has everything you need. Food, drinks, a
library to study and people willing to help. And if you can’t find what you are looking for, talk to a kurator
and get that project started!!
Anything is possible, you just make it even better.
So welcome once again! We can guarantee that you won’t regret your choice.
Best wishes, Hannah and Camille.

Biblios spalt
Kärleken är för många ett mål man vill uppnå, en skatt man vill hitta, ett sätt att mäta milstolpar i livet.
Kärleken är på många sätt glorifierat i kulturen. Det finns i alla dess former; som oskyldig, som
obesvarade, som lycklig, som hjärtskärande, och finns i alla olika medier. Film, TV, musik, serier,
podcasts, you name it. Men en kärlek som inte nämns så ofta är kärleken till sig själv. Konceptet om self
love känns ibland svårt, egoistiskt och någorlunda diffust, så jag tänkte bidra med lite tips som kan hjälpa
er egna kärlek på traven.

Uffes topp 5 tips for self love:

1. Ta hand om din kropp. Gör en ansiktsmask, boka in en massage, gör fotvård, gå på yoga, basta. Ge din
kropp lite fysisk kärlek.
2. Boka in saker som ger dig energi. Vi omringas konstant av måsten, så det är viktigt att ha måsten som
är bra för psyket också! Det kanske är att gå på spinning, sjunga i en kör, spela tv-spel, ringa din mamma.
Hitta den saken du känner dig pigg och glad efter du utfört den, och se till att göra det minst en gång i
veckan!
3. Lär dig att säga nej. Ibland vill man inte, ibland orkar man inte. Säg nej, ställ in, sätt stopp. Det är ibland
väldigt svårt att säga nej, men det blir enklare med övning, och de saker man slutligen säger ja till får en
högre betydelse.
4. Sluta skuldbelägga dig själv. Om man ändå inte gör det man ska, gör det andra fullt ut. Om du inte orkar
plugga och kollar på Netflix istället, tänk inte på att du egentligen ”borde plugga”. Det tar mer energi än
om du gjorde båda sakerna var för sig. Du är människa, du har brister. Shit happens.
5. Öva på att ge dig själv och ta emot komplimanger. Det kan vara för fysiska attribut, för hur du
hanterade en situation, något du gjorde, att du gick upp på morgonen. Ge dig själv en komplimang och
säg tack! Även när andra ger dig komplimanger. Öva aktivt på att uppskatta dig själv.
Utöver det vill jag påminna om vårens kulturevenemang! Vi
har kulturpub varje månad och störst i vår är självklart Max
Albin-gasquen! Den är gratis för alla våra fantastiska
medlemmar och hålls som vanligt den 1a mars. Håll utkik på
nationens hemsida för mer info om samtliga evenemang.
Tills nästa gång!
Er Bibliotekarie,
Ebba Ulfberg

ARTIKEL

Vad Darwin visste om vår tids kärleksbekymmer

Geoffrey Miller är professor i psykologi vid University of New Mexico. Han är en välrespekterad forskare som ägnat
mer än tjugo års tid åt att forska om sexuellt urval i människans utveckling. I sin The Mating Mind (2000) skriver han
övertygande om hur darwinistiska principer kan förklara uppkomsten av människans säregenheter, från de högre
kognitiva funktionerna till sinnet för estetik som låter oss njuta av musik och literatur. Miller har gjort en namn för sig
själv inom den akademiska världen – men för någon som jag, som funderar över vart våra moderna förhållanden är
på väg, är han intressant också av ett annat skäl. Han är polyamorös.
Den tyske författaren Herman Hesse skrev att livet är en kamp om status och ett sökande efter kärlek – och
hade de levat samtidigt, hade han fått stöd av Charles Darwin. De slagsmål som utkämpades utanför grottorna på
våra anfäders tid äger nu rum inne i konferensrum. Kärlekstörsten är lika stor som alltid, men kan stillas temporärt
med dejtingappar och internetporr. Människan är sig ganska lik – men hennes miljö är en helt annan. Jag undrar hur
mycket våra intima förhållanden kommer att förändras i och med den ökade tillgången till allt mer effektiv teknik och
kommunikation. Och jag hoppas att Geoffrey Miller kan leda mig lite närmre svaret.
Polyamori i praktiken saknar fast definition. För vissa är det nästan synonymt med månggifte, där flera människor lever tillsammans i en nära intim relation. För andra, som lever med en partner, ligger det närmre swinging.
Gemensamt för definitionerna är ett upplösande av sexuella restriktioner. Bland yngre människor är den sortens
förhållanden på framfart – och hur kunde det inte vara så? Preventivmedel, pornografi och internetkultur har snabbt
luckrat upp de sociala tabun som präglade samtiden för bara 60 år sedan… Men en sak i taget. Till och med den
okritiska läsaren har nog redan hunnit ställa frågan alla tänker. Är inte människan än monogam varelse?
Miller delade med sig av sina tankar på ämnet när han gästade Sam Harris podcast, Waking Up. ”Människan
har en medfödd tendens att bilda par, det råder inga tvivel om det. Det har varit extremt viktigt i människans utveckling.” Som ett samhällets verktyg har monogami visat sig oerhört effektivt. Det har tjänat en mängd syften, från att
låta män (något så när) försäkra sig om faderskap, till att fördela människor mer eller mindre jämt – och på så sätt
förhindra det uppsving av brott som följer av för många partnerlösa män i ett samhälle. Över huvud taget är det svårt
att tänka sig den västerländska civilisationen utan monogami.
”Men”, säger Miller, ”kommer dina barn och barnbarn se livslånga monogama relationer som en standard att
utgå ifrån? Undersökningarna säger nej. Många vill inte det. Så vad kommer de att göra? Vi vet inte.” Det finns förstås
skäl att vara skeptisk. Jag kan föreställa mig läsarens fråga, som snabbt råkar ut för den första uppenbara stötestenen.
”Men avundsjukan då?”
Det är kanske inte uppenbart, men avundsjukan har ett utpräglat syfte. Anledningen att vi ibland känner
avund är av en oro att någon ska vår partner, som vi valt ut för att föra vidare våra gener, ifrån oss. Avund är i högsta grad en evolutionärt betingad och inte sällan befogad emotion. Evolutionspsykologen David Buss, i Dangerous
Passion (2000) skriver att om människan hade varit helt trogen, skulle avundsjukan aldrig behövts: hans gener är inte
länge kvar i leken, som inte bryr sig när hans partner får upp ögonen för någon annan. Den polyamorösa finner alltså
visst stöd i människans bakgrund.
Argumentet under ytan, huruvida något är naturligt eller inte, är dock ett villospår. Strikt monogami kanske
inte är naturligt – men det är inte smartphones och pommes frites heller, och det verkar inte hindra någon. Den
egentliga frågan vi borde ställa oss, som människor, är hur vi lever de mest meningsfulla liven vi kan. Jag undrar hur
lycklig han är, som har ställt upp dörren för det Shakespeare kallade det grönögda monstret. Avund, som vi alla vet,
går lätt överstyr. Även professor Miller låter ibland tveksam. När han gästar The Joe Rogan Experience tar han sig tid
att tänka efter. Han svarar långsamt och med eftertryck. ”Jag tror att polygami är något som kan fungera för vissa
människor, en viss del av tiden.”
Hur kommer framtidens förhållanden att se ut? Det är förstås omöjligt att säga. Jag kan bara hoppas att vi
utvecklar relationskoncept som bygger på det som är meningsfullt, och inte bara det som är tillgängligt. Det är lätt
hänt, i en värld av möjligheter, att man tappar greppet om det som verkligen spelar roll. Men om våra meningsfulla
relationer kan överleva tidvågen av teknologisk frigörelse, kommer vi i varje fall ha bevisat någonting. Vi kommer att
ha anpassat oss.
Och har man anpassat sig – det visste Darwin också – har man i alla fall kommit en bit på vägen.

EAE

SINGEL OCH SÖKANDE
Som vi alla vet sprudlar kärleken på Göteborgs
nation, men ibland kan den ändå behöva en
spark i baken. Här har våra kära
ämbetsmän hjälpt Amor att skicka ut några pilar
- vilken träffar just dig?!

Lisa Ekdahl,
en konstnärssjäl liksom sin namne.
Snurrar på sitt 25e jordsnurr och letar efter mannen
med stor plånbok. I egenskap av rättrådig ekonom
letar Lisa efter dig som är beredd att bidra, gärna till
nationens ekonomi, men också med värme och kärlek
i er relation!
Det är inte ett krav att du kommer från bibelbältet,
men det är bra om du kan tänka dig att flytta dit.
Utdrag ur brottregistret är ett krav, Lisa är en laglydig
tjej! Vill du bjuda Lisa på en dricka, ta gärna en grogg,
det är det bästa för marginalerna!
Lisa behöver någon som får henne att längta hem på
kvällarna, och svårt att gå upp på morgonarna.
Finns du där ute? Hör av dig!
Av Elin Bergman

Cajsa Loqvist
Ålder: 19/20 år
Stjärntecken: Fiskarna
Ensam qvinna söker:
Cajsa är en sprudlande färgboll som söker
någon att krossa kapitalismen med. Hon gillar
vin, snus och alla kön! (I dubbel bemärkelse)
Minus: Hon kan inte gå på systemet än
Elin Bergman,
Plus: Hon har alla ämbeten, är snällast i
en sugarmama med stil.
världen och blir skitglad om du kommer med
Med både fler nationsengagemang och fler examen i bakfickan än
6 Pistonhead.
resten av ämbetsmannakåren tillsammans, är Elin nationens självklara
Känner du att du behöver lite färg i livet?
grevinna. När nattens timma slår in är hon även en drottning på dansTveka inte att höra av dig! En sån här chans får golvet och en ännu oupptäckt DJ-talang. Med kunskap som sträcker sig
man bara en gång i livet.
över Quizkampens samtliga ämnesområden blir det aldrig slut på
Av Ebba Ulfberg
samtalsämnen vilka kan pågå medan hon slår ihop en
fyrarättersmiddag med förbundna ögon. Samtidigt finns mystiken kvar.
Emma Svedenblad
Varifrån kommer egentligen denna häpnadsväckande kvinna? Det
Ålder: 22/23 år
viskas att hon inte alls är från Göteborg...
Stjärntecken: Vattuman
Söker: Äktenskap/kramkompis/Någon att se
Elin letar efter dig som kan hålla jämna steg med detta tempo och
Game of thrones och spela Primetime med
kanske är även du ett framtida namn inom svenskt näringsliv.
etc.
Bästa sidor:
Är du den rätta för Elin? Svara till sugarmama_89@hotmail.com
Kan laga vilken mat som helst med recept!
Av Linnea Hedlund
Har precis lärt mig IMovie så har en framtida karriär som influenser!
Viktor Dam,
Och jag är INTE desperat!!
en ung herre på snart 24 jordsnurr från Norrort i
Av Emma Svedenblad
Stockholm. Han letar efter någon som kan plocka ner
honom på jorden och vara motpolen till hans 1Q-hybris.
Linnea Hedlund,
Han är 2,02 meter lång, så för att
den hästtokiga Märstatjejen med egen bil! Bara en
undvika nackspärr från båda parter
sån sak! Linneas ålder är lite oklar, men gissningsvis
rekommenderas någon som är ungefär 1,70 eller längre.
runt 25+.
Viktor gillar att dricka öl och att visa upp sina medaljer
Linnea gillar dig som kan hålla igång hela natten, och
från olika sällskap han är med i. Han är också väldigt trevlig
som inte räds tequilan. Har du jobbat på
(även om han är jurist) och man kan ha väldigt intressanta
grabbarna grus i ayia napa har ni nog redan setts,
samtal med honom. Tänker du bjuda Viktor på mat rekommen hör gärna av dig ändå!
menderas hederlig husmanskost och lonkis. Dock är han
Vill du ha en tjej med livserfarenhet så har du
väldigt känslig när det gäller hans ego, men han bryr sig
kommit rätt, det finns orimligt nog nästan
väldigt mycket om personerna i hans omgivning (förutom
ingenting Linnea inte har hunnit med i sitt liv. Allt
när det gäller hans kollegor tydligen). Hjälp oss få en lugn
från arbete på bananplantage i Australien till
stund på expen och rädda oss från denna misär, gå på en
dansbandsveckan i Malung och en stark insats på
dejt med Viktor Dam.
SVT.
Av Rebecka Olsson
Tveka inte att höra av dig till denna sköna böna!
Av Elin Bergman

KÄRLEKSHOROSKOP

Visconti-sforza-leken
“Hur kommer saker och ting utvecklas på kärleksfronten?”
3 kort (Läge, inställning och nyckelfaktor)
Väduren (21/3-19/4)

Utfall: Det första kortet, Page i mynt uppåt, tyder på att du har
börjat reflekterat över din kärlekssituation. Du finner en djup
nyfikenhet och har inte varit alltför orolig för motgångar, kanske
när det gäller att “kasta sig ut”? Det andra kortet, Fyra bägare uppåt, antyder att din inställning till det hela numera är fokuserad på
helande, kanske det där med att kasta sig ut inte fick det utfall som
du förväntade dig? Du är nu mer öppen till att kompromissa med
dina känslor för att saker och ting ska gå an, men är det verkligen
värt det att gå med på att ses på Stocken? Nyckelfaktorn som det
tredje kortet, Tre svärd neråt, antyder är att du ändå inte ska låta
motgångarna låta dig bli kall mot de som kanske nu är
intresserade? Då detta kommer orsaka ånger och förlust.
Kärlekskompatibla tecken: Vattumannen, Skytten, Lejonet och
Tvillingarna- Du har ju en magnetisk personlighet!

Oxen (20/4-20/5)

Kärlekskompatibla tecken: Jungfrun och Fiskarna- Styrkan hos alla på
olika sätt gör det till en toppenmatchning!

Utfall: Läget för dig just nu är ändå att du befinner dig på en väg
mot något bättre, en ljus framtid. Detta beror på ditt första kort,
fem bägare neråt, som även tyder på en rätt så hoppfull attityd.
Det andra kortet, narren uppåt, tyder på att din inställning är
något oskuldsfull men att du också har en känsla av att nya
äventyr och möjligheter är på väg. Detta går lite emot din
bevarande natur men kanske är det dags för nya erfarenheter!
För att finna dig i din önskvärda situation är du inte heller rädd
för att göra bort dig. Ditt sista kort, magikern neråt, menar att
nyckelfaktorn i din framgång är att inte söka den enklaste vägen
ut. Det är svårt att ifrågasätta de man är lojal mot men det kan
innebära positiva utfall.
Kärlekskompatibla tecken: Skorpionen och Fiskarna- Du må söka
uppmärksamhet men detta kan skorpionen tillhandahålla och
fiskarna, ja det blir en rätt dramafri relation!

Kärlekskompatibla tecken: Vattumannen och Vågen- din
tvåsidighet innebär även ömhet vilket lockar dessa tecken,
men du passar även med andra tvillingar då ni kan förstå
varandra.

Lejonet (23/7-22/8)

Utfall: Det första kortet, sex stavar neråt, visar mig att du att dina
nuvarande erfarenheter av kärlek har inneburit en viss rädsla, ångest
och svek. Detta har däremot inte ändrat din ox-liknande inställning!
Din natur innebär en uthållighet och det andra kortet, riddare i svärd
uppåt, Säger mig att din inställning ännu präglas av en viss djärvhet
och du är redo för en plötslig förändring- kanske genom ditt egna
risktagande? Nyckelfaktorn som avslöjas av det tredje kortet, sju mynt
uppåt, är att du ska bibehålla din stabilitet och reflektion då detta
kommer belönas. Trots att du nu har en risktagande inställning så kom
ihåg att din natur av stabilitet är något som många söker sig till och
uppskattar!

Kräftan (22/6-22/7)

Tvillingarna (21/5-21/6)

Utfall: Ajdå, det första kortet, riddare i stavar neråt, tyder
på att en relation tagit slut och att detta ännu påverkar.
Tvillingarna, oroa dig inte! För det andra kortet, sju stavar
uppåt, antyder att din inställning att det finns framgång i
motgångar ändå innebär att du kommer lyckas trots dåliga
odds. Ditt tredje kort, två svärd uppåt, visar verkligen på
din natur, du är ju nyfiken och självständig vilket kan leda
till impulsiva beslut. Kortet antyder att det just nu sker en
dragkamp mellan lika starka krafter som gör dig lite
handlingsförlamad. Kanske är du splittrad mellan att söka
dig till nästa relation alternativt att utnyttja detta utfall till
att vara ditt självständiga jag?

Utfall: Din viljestyrka och impulsivitet har möjligtvis
orsakat lite krångel- det första kortet, page i mynt neråt,
tyder på att läget just nu är rätt så omoget. Det är svårt
att genomföra det du behöver göra och den
ekonomiska planeringen är inte på topp. Detta kan
innebära att kärleken även har satts åt sidan, antingen så
värnas inte den relationen du har nu eller så är det kanske
dags att tagga ner på besöken till Värmlandsklubben? Ditt
andra kort, 10 stavar neråt, visar att din inställning är rätt
så pessimistisk efter att någon betett sig illa mot dig, eller
kanske var det du som betedde dig illa? Känslor är svårt
men kom ihåg att din kärleksfulla natur är en fin sak! Sista
kortet, fyra stavar neråt, menar att
nyckelfaktorn för att komma undan denna melankoliska
tillvaro är att komma ihåg att bara för att en belöning är
försenad innebär det inte att den är glömd.
Kärlekskompatibla tecken: Skytten, Vågen, Tvillingarna
och Väduren - Dessa är lika krävande som dig! Ni delar
även livslust som förenar er.

Vågen (23/9-22/10)

Utfall: Ditt första kort, nio bägare neråt, tyder på att du upplever
en viss ofullkomlighet efter att ett misstag skett. Det andra kortet,
vagnen uppåt, visar att detta även påverkat din inställning till
kärleken. Det känns turbulent och krävs mycket för dig att hålla
dina fysiska och psykiska krafter i balans i sökandet efter
harmoni. Ditt tredje kort däremot! Drottning i bägare uppåt är
enlig med din charmiga natur, nyckelfaktorn är ändå att inse
att ditt öppna hjärta kan meföra underbara erfarenheter och
relationer. Våga hängiva dig till det du bryr dig och så blir du nog
avgudad och klarsynt!
Kärlekskompatibla tecken: Lejonet och Skytten- Dessa uppskattar
den romantiska stillsamheten som du kan erbjuda!

Jungfrun (23/8-22/9)

Skorpionen (23/10-21/11)

Utfall: Ditt första kort, sex stavar uppåt, tyder på att du har en
föraning om goda nyhter, kanske en belöning för genomförda
gärningar? Ditt andra kort, fem mynt uppåt, menar däremot
att din inställning är något negativ då du upplever ekonomiska
svårigheter. Dejtande eller unnande av en partner kan innebära
ekonomiska kostnader av att gå ut och hitta på saker. Oroa dig
inte över detta! Det finns massa annat att göra och om du vill
dejta innebär detta inte att du inte KAN. Föreslå en picknick
på slottsbacken eller kanske ett besök på museet. Kortet tyder
även på att du kanske är lite för fokuserad på bekräftelse av din
egna person. I kombination med det sista kortet, lyckans hjul, är
nyckelfaktorn det att du behöver se över vad du anser är viktigt.
Om du bearbetar dina problem så kommer du nå slutet av ditt
problem och kanske även frodas!

Utfall: Ditt första kort, riddare i stavar uppåt, tyder på att du
nyligen fått nya erfarenheter och befinner dig på andra sidan
nu. Detta har givit dig en viss entusiasm och törst åt ditt äventyrliga sinne. Det andra kortet, 7 stavar uppåt, menar att du,
trots dina dåliga odds inom kärleken (kanske är du nyinflyttad
och har missat x antal dejter pga du inte vet vilken nation som
ligger var), har känslan att det kommer det gå bra i slutändan.
Du behöver ju faktiskt bara veta var GBGs nation ligger. Det
tredje kortet, två svärd neråt, innebär att nyckelfaktorn för att
nå den form av kärlek du vill ha så gäller det att var ärlig, men
ändå förbereda dig för svek och bedrägeri- att dejta är stort
men att dejta rätt är större.
Kärlekskompatibla tecken: Skorpion och Fiskarna- De må bli ett
underligt par men vilket par det blir! Det mystiska
egenskaperna som de delar leder till ett starkt band.

Kärlekskompatibla tecken: Oxen och Stenbocken- jordtecken som
har liknande praktiska värderingar men även kompletterar dig!

Skytten (22/11-21/12)

Utfall: Det första kortet, nio spjut neråt, menar att du har fått vissa
hinder, kanske en sjukdom, som förhindrar dig att göra det du vill.
OBS alltid viktigt att testa sig ex. vid studentmottagningen! Det andra
kortet, sex svärd neråt, innebär att din inställning präglas av denna
stagnation av framsteg. Detta kan bli irriterande och det är lätt att
du hamnar i gamla beteendemönster. Sist men inte minst menar
kortet, åtta bägare uppåt, att nyckelfaktorn för att komma ur denna
situation är att trots att det kan kännas pinsamt så ta tag i de hinder
du mött! Annars kommer denna blyghet leda till en uppgivenhet för
ansträngningar.
Kärlekskompatibla tecken: Lejonet, Väduren, Vattumannen och
Vågen - Skytten kan ju lätt bli lite uttråkad vilket dessa tecken ta
hantera!

Stenbocken (22/12-19/1)

Utfall: Otur med korten till att börja med måste jag säga… 9
svärd neråt kallas mardrömskortet och representerar mycket
ångest samt oroligt mentalt tillstånd…. Din situation är inte
toppen men oroa dig inte för mycket! Det andra kortet, styrkan
uppåt, tyder på att du har en fysisk styrka och självdisciplin som
kommer hjälpa dig vara beslutsam för att hantera allt detta.
Kanske finns det beslut gällande kärleken som måste tas- såsom
en destruktiv relation? Denna inställning är precis vad du
behöver då det tredje kortet, tornet uppåt, tyder på att
nyckelfaktorn för att lyckas med kärleken är att hantera
plötsliga förändringar, kollaps av det gamla och just en förlust av
en relation.
Kärlekskompatibla tecken: Fiskarna, Skorpionen, Jungfrun och
Oxen - Dessa tecken kommer respektera ditt behov av att vara
tydlig med intentioner och det är med dessa som långa och
lyckliga förhållanden kan byggas.

Vattumannen (20/1-18/2)

Utfall: Det verkar som att du nyligen haft svårt med att se in i
framtiden och planer har raserats. Detta säger det första kortet, ess i stavar, som representerar osäkra resultat- kanske har
du trott att en dejt gick bättre än den andra parten gjorde?
Vilket ledde till att du planerade ert bröllop och funderade på
barnens namn men att dessa planer krossades av det där “det
är inte du det är jag” smset… Detta har gjort din inställning
till kärlek lite ledsam menar kortet, två stavar neråt, då det är
svårt att möta oväntade nederlag. Korten vill hjälpa dig! Nyckelfaktorn, eller, det tredje kortet är drottning i svärd neråt,
detta kort står för trångsynthet och bedrägligheter. Vilket är
vart denna inställning kommer leda dig! Se omkring dig och
inse vilka nära och kära du har innan du försummar dessa!
Kärlekskompatibla tecken: Tvillingarna och Vågen - Dessa
tecken kommer har liknande värderingar angående frihet
och självständighet och kommer därför förstå och möta dina
behov!

Fiskarna (19/2-20/3)

Utfall: Det första kortet, riddare i mynt neråt, tyder på att du
funnit en likgiltighet i din kärlekssituation och att det på senaste
varit rätt omotiverande att kasta sig ut. Det andra kortet, 10
bägare uppåt, är däremot ett extremt positivt kort som
representerar romantisk uppfyllelse och ett känslomässigt
välbefinnande! Detta kan innebära att du börjar ha en positiv
och rätt hoppfull inställning till kärleken nu när du funnit en inre
frid. I det tredje kortet, Yttersta domen uppåt, är det försoning
och ansvarsfullhet som präglar nyckelfaktorn. Låt dig vara ung
och dum men med självrespekten du förtjänar!
Kärlekskompatibla tecken: Skorpion och Kräfta - Det säkra kortet
är vattentecken för en harmonisk relation där man förstår
varandras känsloliv!

Nyhet!
I och med öppnandet av festsalen i vintras fick nationen glädjen att utlysa ett helt nytt ämbete som
festmästare. Jämte kuratorerna är ämbetet det enda på heltid och bland annat innebär det att man har
det övergripande ansvaret för att sköta nationens gasque- och uthyrningsverksamhet. Under
uthyrningar jobbar festmästaren som hovmästare för att säkra att gästerna är nöjda från början till slut,
och man ansvarar också för att det finns tillräckligt med personal under gasquer och uthyrningar.
På det extrainsatta landskapet den 21/1 valdes nationens egna partyrisse Ebba Larsson för detta
festliga ansvar, och från skidbacken i Österrike fick redaktionen en exklusiv presentation av mästarn
bakom festen!

Namn: Ebba Larsson
Aktiv: VT19
Favoritfras: nämen det är rätt oklart
Nyårslöfte: bli bättre på att komma helt i tid, inte sådär 10 minuter sent
jämt.
Om mig:
Ebba Larsson heter jag, go och gla’ norrlänning (?!) på 21 år. Jag hittade till
nationen vårterminen förra året och hakade på som klubbverkare
tillsammans med 7 andra taggade studenter!
Att det är på Göteborgs jag vill hänga och engagera mig finns det inga tvivel
om, så när det började snackas om ett nytt ämbete blev jag självklart nyfiken. Det fanns en hel del tvivel, kommer det lösa sig med boende, vill jag vara
den första som tar sig an ämbetet och kommer jag i så fall göra det bra?
Efter många om och men ställde jag till sist upp i valet och är sjukt taggad,
det ska bli spännande och utmanande att bygga upp ämbetet tillsammans
med kuratelet.

Stort

gratt

is Ebb
a, och
lycka
till!

