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INNEHÅLLSFÖRTECKNING



§ 14 Val av Spexmästare till vinterlandskapet 2024

§ 15 Val av Redaktör till vinterlandskapet 2024

§ 16 Val av Marskalk till vinterlandskapet 2024

§ 17 Val av Arkivarie till vinterlandskapet 2024

§ 18 Val av Marknadsansvarig till vinterlandskapet 2024

§ 19 Val av Webbredaktör till vinterlandskapet 2024

§ 20 Val av Alkoholombud till vinterlandskapet 2024

§ 21 Fyllnadsval av Styrelseledamot till vårlandskapet 2024

§ 22 Fyllnadsval av Lunchvärd för vårterminen 2023

§ 23 Fyllnadsval av Söndagsbrunchvärd för vårterminen 2023

§ 24 Övriga frågor

§ 25 Ordet är fritt

§ 26 Landskapets avslutande

Bilagor till landskapet och kandidatlistan finns att läsa på www.goteborgsnation.se 5 dagar innan

landskap. Notera särskilt 6 kap. 8§ stadgan: ”Göteborgare är skyldig att närvara vid landskap” Glöm

inte legitimation och giltigt nationskort för innevarande termin! Efter landskapet serveras (äntligen) en

god och näringsrik sexa. Varmt välkomna!

KALLELSE TILL VINTERLANDSKAPET

2023
HÄRMED KALLAS SAMTLIGA MEDLEMMAR VID GÖTEBORGS NATION TIL

Jullandskap

Måndagen den 27 februari kl. 18:00

Preliminär föredragningslista:

§ 1 Landskapets öppnande

§ 2 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

§ 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista

§ 4 Meddelanden

§ 5 Ev. restantier och förfallna boklån

§ 6 Ev. kallelse av Hedersledamot

§ 7 Ev. val av Senior

§ 8 Ekonomisk rapport

§ 9 Årsredovisning

§ 10 Verksamhetsberättelse för 2022

§ 11 Val av Andre Kurator för räkenskapsåret 23/24

§ 12 Val av Sportchef till vinterlandskapet 2024

§ 13 Val av Fanbärare till vinterlandskapet 2024
 

https://www.goteborgsnation.se/?fbclid=IwAR3QkpQScOqGA49QuOkhqmQA0yDUIj8GAATIP402mHgK14qtS5c66HMTM1o


Ett ord från

redaktörerna 

 Den stora kärleksupplagan! 

Lagom till alla hjärtans dag tänkte vi att - vad passar

bättre än ett kärlekstema på Halta Lejon? 

Därför kommer denna upplaga bjuda på allt från heta

dejtingannonser till dejtingtips för singlar, samt stöd för

övriga singlar som är ensamma. Vi kommer även bjuda på

highlights från förra upplagan som tyvärr inte lades upp!

Men först ut har vi intervjuat heltidarna för att se vad de

har att säga om kärlek! 

Trevlig läsning!

/ Era redaktörer, Mäki & Annie 



 
 
 
 
 
 

Vår älskade 1Q är minst sagt hemmakär. Av allt han skulle säga att han älskar mest i hela världen så är det gamla goa
Göteborg som står steget över allt annat. Vissa kan se det som udda att vår 1Q inte skulle beskriva vänner, familj eller

hemlig crush som det han älskar mest. Men hur kan man döma en sådan härlig kärleksförklaring till sitt hem?
Jo! När det visar sig att vår förrädare till 1Q beskriver Barcelona som den ultimata destinationen för den perfekta
dejten.  Regnar tydligen för mycket i Göteborg.. Efter att han bestämt förklarat sitt missnöje över Göteborgs väder
ändrade han lite på sig och förtydligade att han visst kan uppskatta Göteborgs väder med, efter ha insett att han
talade illa om sin favoritstad.  Så vad är vår förvirrade 1Q:s rekommendationer för att läka ett brustet hjärta? Han
förser tydliga instruktioner: Mys med en hund. Har du ingen hund, skaffa en. Kan du inte det, hitta en vän som har en

hund. Vi håller med! Hundar löser allt. 
 

Hur hade du beskrivit den

perfekta dejten?
"Asså jag måste ju att den skulle vara i

Barcelona för jag är ett barcelonafan,

match, pub och sen strand."

 Barcelona? Inte göteborg? 
"Det regnar bara i göteborg. Inte

romantiskt. Barcelonafan inget krav."
 

Vad är dina tips för att läka

ett brustet hjärta?
 

"Do you have a dog, use it. Hitta en vän

som har en hund. Hunden är människans

bästa vän. Hundar är lajf."
 

1Q´s kärleksintervju

Vad älskar du mest i hela världen? 
"Jag måste nog säga att det är göteborg jag

älskar mest i hela världen. Havet, vädret,

människorna. Vi har bästa nöjesfältet. Liseberg

är en stor faktor. Absolut bästa med göteborg.

Avslappnad och välkomnande känsla." 



   2Q´s kärleksintervju

Hur hade du beskrivit den

perfekta dejten?
"En dejt där vi ses igen efteråt. Vara sig

själv. Kaffedejt. Inte bio. Öl är ett

problem, alkohol är inte prio. Kaffedejt

är bra för det är flexibelt."
 

Vad är dina tips för att läka

ett brustet hjärta?
 

"Aj. Ska vi ta en öl. Umgås med vänner.

Rolig film, något som distraherande.

Shrek. Shrek II. Schindler´s list.."
 

Vad älskar du mest i hela världen? 
"Pengar, nej skoja.. Mat är väldigt gott. Sova.

Mysa. Favoritmat: Risotto Milanese. Favoritvin:

Primetivo." 

Vår skämtsamma 2Q påstod sig älska pengar mest i hela världen men drog snabbt tillbaka detta svar med ett

slugt skratt för sig själv. Denna skojares sanna kärlek är det som är bra med livet. En god natt sömn, den

finaste maten och ett gott glas rött. Denna livsnjutare är redan på god väg för nästa fråga.

Förvånansvärt nog så är 2Q:s perfekta dejt betydligt mer jordnära. Den perfekta dejten är alla dejter som

leder till en ny. Där har han i och för sig en poäng, de dejter som leder till en ny måste ju va de bästa! Sedan

som den sanna gentlemannen han är så avråder han från att ta ett glas förens ett antal dejter in. Detta gäller

dock inte för ett brustet hjärta. Då är det fritt fram för alkoholen. Distrahera dig själv, tipsar han om. Se en

rolig film! Med förtydligande på att han inte anser de nämnda filmerna roliga utan såklart bara en distraktion..

;) 



Hur hade du beskrivit den

perfekta dejten?
" Den börjar med dels.. asså det beror

på hur man definierar dejt. Vissa

definierar dejt som vad man faktiskt gör

på dejten. Men det är personen du går

på dejten med som avgör hur dejten blir.

Oavsett vad man gör på dejten ska den

vara med någon som gör alla dejter

bra. Sen är det självklart att jag gillar

att gå ut o käka gott. Fördrink hemma.

Flera rätter. Bra samtal. Måste inte vara

liksom, flyta på med den perfekta dejten.
 

Vad är dina tips för att läka

ett brustet hjärta?
 

"To get overt someone you got to get

under someone. Nej, men det är svårt.

Att komma över ett brustet är inte lätt.

Vissa vill ha det "si och så". Men

egentligen är det bästa tid och

acceptans. Med tiden förskönas det

som varit och det kommer med

förståelsen att saker upphör av en

anledning. Är det så att man är den som

blivit dumpad så får man se det för att

vara det bästa. Bättre att bli dumpad

än att fortsätta med att vela i om man

kommer bli dumpad."
 

3Q´s kärleksintervju

Vad älskar du mest i hela världen? 
"Kamratskap. Bra deals.

 Man kan få en bra deal på vänskap. 

Gillar vara kär. Bli bästa vän med personen du

är kär i." 

Som en sann entreprenör svarar 3Q att den största kärleken i världen är kamratskap och vänskap. Särskilt en

vänskap som också kan anses vara en bra deal. Hur han för detta vidare till känslan av att vara kär kan

enbart Cupido svara på. Kärlek fungerar på mystiska sätt.

Till skillnad från de som definierar en dejt efter det praktiska utövandet så vill 3Q poängtera att det är

personen som är med på dejten som gör den bra.

Efter ett lite småsnuskigt skämt landar 3Q i att det enbart är tid och acceptans som kan läka ett brustet

hjärta. Bättre att få ett ordentligt avslut än att vela i något som inte håller.



 

 

Vad älskar du mest i hela världen? 
"Kärlek: att vara människa: Att känna kärlek. Hat

är bara en annan sida av kärlek och människan

hatar och älskar. Allt man gör är en version

kärlek."

 

Hur hade du beskrivit den

perfekta dejten?
" Inte vad man gör utan hur den känns,

avslappnad och inga obekväma

tystnader. Öppenhet. Jobbar hårt för att

det inte ska vara tyst. Hatar bio. Där

man kan prata och lära känna

varandra. En öl är klassisk, uttjatat men

rimligt. Ingen negativ energi."  
 

Vad är dina tips för att läka

ett brustet hjärta?
 

"Tid, mannen. I min erfarenhet så finns

det inte mycket som hjälper förutom tid

och att konfrontera det förflutna. Träffa

inte ditt ex, fast det händer. Funkar att

träffa någon annan med varierande

framgång. Ärlighet."
 

Festmästarens kärleksintervju

 

Festmästaren älskar livets fest mest av allt. Att vara människa. Att känna kärlek. Att vara kär. Allt med livet och

alla dess intryck kan tolkas som någon grad av kärlek. Sorg, hat, avundsjuka och lycka. Allt man gör. Allt man

är. Allt är bara en variation av den enorma kärlek människan är kapabel till. 

Det är inte vad man gör utan hur den känns som gör dejten bra. Den ska vara avslappnad och flyta på bra

och obekväma tystnader ska undvikas som döden. Arbeta emot den obekväma tystnaden så som livet

hängde på det. Trots detta så är bio värre än obekväm tystnad (kanske för den är påtvingad). Det låter

nästan som festmästarens sanna kärlek är sin egen röst. 

Utifrån festmästerens arsenal av erfarenheter så är det enbart tid och att faktiskt konfrontera sitt förflutna som

kan läka ett brustet hjärta. Däremot så lägger han särskilt stark betoning på att inte träffa sitt ex (eller

tidigare ex) under några omständigheter. Även om det händer. Helt ärligt verkar han föreslå allt som för

tankarna åt någon annan.

 



 

 Hur hade du beskrivit

den perfekta dejten?

 
" Jobba nation, jag kan jobba

varsomhelst. Jag är extremt
kompetent. .

 

Vad är dina tips för att

läka ett brustet hjärta?
 

"En jävla massa animerade

filmer. Shrek. Shrek II. How to

train ýour dragon."
 

Biblio´s kärleksintervju

Vad älskar du mest i hela världen? 
"Ord. Allt att skriva, läsa författa. Texter i alla dess former.

Favoritord: Pastry, Whimisical, Unravel, Humble, Fickle, Honey. " 

Inte många ord men, favoritorden ville Biblio tillföra. Det är

uppenbart att Emilias känsla för kärlek överträffar alla

konventionella definitioner av "att älska". Hur ska annars en

sådan kärleksförklaring för allt det vi tar förgivet tolkas? Shrek,

kneg och Shrek II, Cupido hade själv inte hittat bättre recept för

het romantik.
 

http://att/


 

 Annie Hägglund

Zacharias Fallesen

Klara är en sprallig och härlig tös från Uppsalas egen landsbygd.
Efter flera år av nekade ansökningar till bonde söker fru så har hon

valt att leta kärleken via Halta Lejon i stället. Klara söker något
stabilt och kortvarigt. Helst en pålitlig, rolig och charmig individ
som är villig att spendera resten av veckan med Klara. På lång sikt

är Klaras mål att äga sin egen EPA.
 
 

Zacke är ett socialt massförstörelsevapen. När denna individ
exploderar undgår ingen hans karisma inom en 50 m radie.

Det enda som kan tygla ett sådant hot mot etablerade
vänskaper och förhållanden är en relation för honom själv.

Zacke söker en partner som kan dela hans entusiasm för udda
klädval och bära matchande crocs i vintern.

 
 

Ture är en gullig och underbar pojk, lika oskyldig som
Jesusbarnet själv. Hans leende är så varmt att det smälter
glaciärer och bidrar i tvåsiffriga procenttal till den globala
uppvärmningen. Ture söker en självsäker och konsekvent
person som kan ta kontroll över hans liv och bestämma åt

honom. Helst några år äldre.
 
 

Annie är en glad, energifull och sprallig redaktör som ovetande
söker efter den sanna kärleken. Annie söker en rik, snygg och

hopplöst trogen partner som kan täcka alla hennes behov. Målet är
att gifta sig så snart som möjligt och flytta till Spanien så hon

slipper skriva nästa upplaga.
 
 

Ture Nordlander

Klara Wall

Pros:
Lång som fan
Föredrar äldre damer
Villig att utforska
Inte en furry

Cons: 
Misstänkt furry 
Underskattar hur snygg han är
Äldsta cykeln i Uppsala

Pros:
Har den bästa kollegan
Kreativ
Godkände denna annons
Tålmodig

Cons:
Fruktansvärd smak i serier och filmer
Förlorar sin bästa kollega
Ljuger om att annonsen inte stämmer

Pros:
Geni som gränsar till galenskap
Drip
Sensuell/romantisk
För rätt pris gör han allt

Cons:
Skåning
Gotlandsförrädare
Hög standard
Försvinner oförklarligt

Pros:
Traktorkörkort
Rabatt i ICA-charken
Låg standard
Villig att experimentera

Cons: 
Saknar en själ
Bajshumor
Säng ockuperad av diverse fyllon
Antagligen redan gift



 

 

Isak är en pålitlig och intelligent person som inte är här för att
söka kärleken, utan rekryter till hans quizlag.

”Kommuquizterna” har redan förlorat två medlemmar till
klubbverk och mystiska omständigheter och är i desperat behov

av nya kamrater.

Hanna har inte tid för dig, mig eller någon annan för den delen. Att
beskriva henne som ambitiös, motiverad och en fullständig nolife

hade varit århundradets underdrift. Hanna söker en trevlig, rar och
lojal individ som kan binda fast henne vid en stol och sedan skrika på

henne: ”Chilla”, ”ta en paus” och ”tänk på ditt blodtryck”. 
 
 

Michael ambitiös och hjälpsam person som alltid ställer upp
när han behövs (förutsatt att du får tag i honom). Med en skalle
polerad likt en nyöppnad bowlingbana och ett skägg skulpterat
av Michelangelo själv. Om det är något Michael har i överflöd

så är det klass. Michael söker en person. Det är allt. 
 

Hanna Forsberg Michael Nilsson 

Isak Johansson

Pros:
Bord och plats i puben på tisdagar.
Allt är redan löst.
Isaks fantastiska lejonman till hår.
Stora möjligheter att vinna.

Cons: 
Har aldrig vunnit.
Medlemmar kommer och går.
Isaks hår är oftast uppsatt.
Anagramfrågorna går alltid åt
helvete.

Pros:
Aktiv klättrare (rippad som fan)
En sann nörd
Lika smart som snygg
Älskar allt

Cons:
Råa köttprodukter
Försvinner
Alltid upptagen
Självupptagen

Pros:
FD redaktör
Har alltid tid över för vänner
En framtida 2Q
Desperat

Cons:
Kroniskt stressad
Våldsam
Gift med Tora
En omtenta ifrån en hjärtinfarkt



Första dejtentips!

Ta ett glas
Positivt
Att gå ut och ta en drink kommer redan
naturligt för många studenter. Miljön är
betydligt mer avslappnad och några enheter
hjälper alltid för att lätta på stämningen.

Negativt
Du eller dejten blir alldeles för fulla och beter er
som fullständiga drägg. Inte nog med att ni
sabbar dejten för varandra så är risken stor att
bekanta ser det hända. 

Gå på bio
Positivt?
Kräver ingen kreativitet eller verklig insats

Negativt
I bästa fall så sitter ni där knäpptysta. I värsta
fall så håller dejten aldrig käften och du måste
sitta där pinsamt och bli hyschad av alla.  

4/5

1/5

Promenad
Positivt
Att gå en sväng runt kvarteret är både gratis
och ett enkelt sätt att känna vibbarna
mellan er. Det kräver en väldigt liten insats
men visar att du inte är en soffpotatid
iallafall.
Negativt
Stämningen kan bli lite stel och tyst för att ni
båda övertänker bästa plats att kidnappa och
styckmörda varandra.

4/5



Första dejtentips!

Ta en kaffe
Positivt
Ett enkelt och inte så krävande sätt att ta hand
om två flugor i en smäll. Du får dejten
överstökad och tar hand om kaffeberoendet på
samma gång!

Negativt
Din dejt kommer förvirrat sitta och försöka
avgöra om ni är där som vänner eller om det
faktiskt är en dejt. Du verkar ändå mer
intresserad av kaffet.

Hitta på något (aktivitet)
Positivt
Biljard, klättra, badminton, bowla och mycket
mer. Aktiviteter som visar på kreativitet och
initiativ i dejtingplanerandet. Spännande och
socialt på samma gång.
Negativt
Nu är standarden satt och om du inte har råd
att upprätthålla den så kommer du redan på
andra dejten få höra "du brukade vara mycket
mer spännande".

3/5

5/5

Laga mat och äta tillsammans
Positivt
Socialt och aktivt. Alla fördelar med att gå
ut och käka utan många av dess nackdelar!

Negativt
Ingen av er kan laga mat och ni beställer
pizza ändå.

2/5



Stöd för singlar!

Då dejtinglivet inte är

för alla, har vi på

kommande sidor skapat

en guide för den

ultimata singel-kvällen.  

Det är ett väl

återkommande problem

att inte veta vilken film

man ska se på. :( Men

var lugn! Vi har den

perfekta guiden!!

Singel-filmkvälls-guide!





Om filmkväll inte är något för dig!
Självklart finns det roligare saker än att sitta hemma och kolla

på film! 

Man kan ju till exempel:

Ha en mysig spakväll! 

Dricka lite viiin och koppla av

 med en ansiktsmask!

Borde egentligen städa

lägenheten och slänga sopor

innan det gror igen men tror jag

skjuter på det lite till 

 

Kanske utforska ny hobby?

Sticka? Pussla? Fiska? Klättra?



Highlights från förra terminens

uteblivna upplaga av Halta

Lejon! 

Dessa highlights bjuder på hjärtevärmande texter skrivna 

av dåvarande första & andra kuratorerna, ett skojigt

missförstånd från andra kurator samt våra egenskrivna

 texter om vår bibliotikarie och om vår festmästare! 

Temat till dessa texter var - "Bäst i test!"  

Trevlig läsning!

ThankThankThank
you!you!you!



Göteborgare! (och övriga intressenter)

När David Sundin och Babben hade hela svenska folket runt sitt lillfinger med sin mixade
charmör och finurligheter var jag helt fast. 

Det som gör Bäst i test, som är denna Halta Lejon upplagas tema, så otroligt är deras dynamik.
Babben med sin stoiska gudmoderliga vibb och otroliga dialekt i parrarel med Davd Sundins
smittsamma charm och mysiga mustasch. Det är en kombo, en dynamik, som få kan slå. 

Att ha varit Förste Kurator under 2022 har verkligen varit som att vara med i Bäst i Test. Både i
bemärkelsen av bäst, då åsyftas alltså nationen och inte min omåttliga hybris, och även test, för
testats har jag gjort många gånger. 

Men framför allt har det handlat om just dynamiken med andra som kan avgöra huruvida jag
kunnat bära eller om jag brustit. Så därför vill jag, som min sista halta lejon text som Förste
Kurator, rikta in mig på de dynamiker som jag stött på och hur de människor jag fått den
enorma äran att få jobba med.

FÖRSTA KURATOR   
ETT HJÄRTEVÄRMANDE AVSKED FRÅN JAKOB

Under min första termin klev jag och Emma in på kontoret helt nerviga, frösna och nyfikna på
det som skulle komma. Där sätt Jakob Karlsson och Emilia, som överlevt återöppningsfasen
och var redo att ta VT22 med järngrepp. Dynamiken oss 
sinsemellan var som ett rejält syskongäng. Jag har 
goda minnen, trots min upprördhet, av Karlssons 
laddade gevär och Emilias mästerliga luncher 
som uteslutande innehåll edemamebönor och 
nudlar. Jag minns kamratskap, jag minns 
öppenhet, ärlighet och samhörighet. Jag minns 
allvaret i att behöva arrangera ett valborg vi 
listade ut hur de funkade under tiden de flöt 
på. Jag minns hur vi backade upp varandra. 
Jag minns alla skratt. Jag vill verkligen tacka 
Jakob och Emilia för er. Emma, hon har (inte 
bara under VT) varit en ständig klippa att luta
sig mot. Trots att jag stundvis imundigade den 
stora 1Q-hybrisen höll du mig kvar på marken
och mitt förstånd på rätta led. Tack Emma.

Jakob Norrhall - Första kurator på Göteborgs nation 2022. En underbar människa och röstad till
'Västkustens snyggaste skägg' 2014, 2019 och 2022



.

Dessutom är det en myt att man som Förste Kurator är ensam. I realiteten kan jag öppna dörren
från expen och mötas av väggen med bilder på alla de fantastiska engagerade och charmerande
ämbetsmän som klär vår pubentrés vägg. Mitt jobb är faktiskt väldigt väldigt värdelöst utan er.
Tack för allt du som ämbetsman gjort under de år jag fått sitta: vi ses ute i nationsvärlden i
framtiden!

En annan person vars dynamik jag fått dela har varit vår inspektor Ingrid. Det händer att vi inte
skriver på veckor. Men helt plötsligt kommer jag eller hon med en fråga till den andre, och sen
står jag i JakoB och pratar med Ingrid i telefon i över 1 timme. Ingrid har även gett mig något
som jag tror är en av de viktigaste egenskaper man behöver i detta ämbete: självförtroende! Ingrid
har varit ett rejält skyddsnät, ett bollplank och stöd som inte går att mäta. Tack för det Ingrid.

Så tack, alla ni, för att jag fått vara er David Sundin. Att jag fått 
representera er. Att jag fått umgås med er, jobbat med er, sett er 
växa och bli helt fantastiska människor. Att fått vara Förste Kurator 
har verkligen varit mitt hittills korta liv största ära.

Under andra terminen hade syskonskaran förändrats. Jag och Emma, som träglat oss ur valborg, vårbal
och tonvis med festligheter, var nu rutinerade. In klev två grabbar. Bjarne Kahler, killen som jag har blivit
så beroende på att de dagar han inte sitter och kräver in alla möjliga skulder via
visma är jag helt värdelös. Bjarne är en allkunnare, allvetare och idéspruta. Han har även en rejäl
förkärlek för snabba glajjor. Vi har även Noah Ånell. Killen startade sin termin med att ta
Uppsala ekonomerna och JF klubbar dagarna på varandra, men lyckades trots detta klämma in
alla möjliga inskrivningspass som gick, hade alltid samma förkärlek till nationen och en attityd
som smittar av sig. Noah är en av de mest principfasta människorna jag har träffat.

Att vara ensam är sämst. Det sägs att vara Förste Kurator är både det mest sociala ämbetet som
finns på nationen. Jag skakar händer, skriver brev till hedersledamöter, välkomnar reccar, får
oavbrutet hålla tal om alltifrån hur snygg min pappa är eller hur vi alla borde sträva att vara som
en ärkebiskop och arbetsleder stora delar av ämbetsmannakåren. Samtidigt är det väldigt väldigt
väldigt ensamt emellanåt. Mina arbetsuppgifter är så absurda, ibland oföreståeliga, att ens försöka förklara
deras syfte och vikt för ens kollegor känns lönlöst. Jag har haft dagar, ibland veckor (typ som vid landskap)
där jag inte riktigt haft en konversation kring mitt jobb eller vad jag pysslar med om dagarna.

Som tur var har jag haft kollegor, både under HT och VT, som dragit mig ur min ensamhet. De
har vägrat låta mig sjunka in och skjuta bort. De har tvingat sin på ”mina” områden. De har brytt sig,
lyssnat och arbetat tillsammans för att se till att vi uppnår de mål vi valdes att uppnå: att lämna nationen
bättre ställd än hur vi tog emot den. Den dynamiken, den förståelsen jag fått av alla mina kollegor har varit
det finaste jag vet.

Tack för ett fantastiskt
år, Jakob!

/Redaktörerna



2Q: Tänkte i första läget att temat var "Bästis test" så gjorde jag
en sån. Några highlights:

Ajdå!
Det växer inga blommor på en 2Qs grav...

ANDRE KURATOR 
BÄST BACHELOR 2022?

SNÄLLA BLI
MIN BÄSTIS,
BJARNE



Detta blir nu min sista text jag skriver i vår fina Halta
som Tredje kurator. Nu är det bara en månad kvar av
detta fantastiska men intensiva år och det har kommit
med många prövningar. 

Det största har nog ändå varit valborg. I och med att
det var detta blev det första valborg som organiserats på
två år var det väldigt mycket oklarheter kring det som
”brukar” göras.

Det kändes lite som testet i Bäst i test där deltagarna
sätter sig framför ett bord med föremål och uppdraget
går ut på att transportera typ ett ägg från en plats till en
annan med hjälp av föremålen men utan att röra ägget
själv. MEN, deltagaren får heller inte röra ett föremål
som någon av de andra har använt. Alltså är det typ
omöjligt att veta hur man ska resonera. Kring detta
valborg kände jag lite som Marika gjorde i säsong 2, att
det är bara att prova med allt. Skit samma om jag
förlorar, bara uppdraget utförs. Tillslut blev det bra
ändå, det drogs i många trådar, heltidarna, klubbverket
och KN blev helt slut och jag själv somnade på två
stolar i puben efter Räkan.

/ /Redaktörerna

TREDJE KURATOR 
DEN BÄSTA 3Q EN NATION KAN ÖNSKA

Det här året har varit det sjukaste, roligaste, svåraste, mest utmattande och mest
fantastiska året i mitt liv. Jag är en miljon erfarenheter rikare och fruktansvärt lycklig
över allt jag fått uppleva. Året som kurator får av mig 5 poäng av 5 möjliga. 

Det går knappt att beskriva i ord hur mycket du har gjort för
 den här nationen som vår 3Q. I flera år uttryckte du en önskan 
om att ta upp posten och trots att ingen tvivlade på att du skulle
 göra ett fantastiskt jobb - så sprängde du ribban och nådde stratosfären.  



FESTMÄSTARE 
BÄST I STRESSTEST

För att avgöra detta bestämde högre makter att utsätta denna Noah för ett så kallat
stresstest. Det utformades som så att flera uthyrningar sattes nära inpå varandra
med ytters få tillfällen för vila. Till en början hanterade festmästaren detta
utomordentligt så, de högre makterna uppmuntrade gästerna att bli mer odrägliga.
Uppkäftigt humör, smuggelgods och vandalisering av dörrar blev en vanlig
företeelse. Alltså ett beteende som skulle drivit även Buddha själv till vansinne. En
rimlig individ hade gått in i väggen för länge sedan men inte denna festmästare nej.

Det är svårt att prata om Noahs tid som festmästare utan att uppmärksamma den
enorma insats i tid och energi han lägger på sin roll. Det borde komma som en
självklarhet då postens namn är lika mycket en beskrivning av arbetsuppgiften som
en utmärkelse. Det är få som kan argumentera emot Noahs färdigheter som berör
allt inom bemärkelsen 'fest'. Däremot är det få vet var hans verkliga gränser ligger.

Istället för att ha ett mentalt
sammanbrott konstaterades
det att för varje stressig
uthyrning så växte
festmästarens skägg med 1
cm samt ett totalt utfärdande
av 261 svordomar och två
mordhot.

Denna kommitté tilldelar
därför festmästaren 9/10
branddörrar i stresstestet



BÄST ATT FÅ ALLA TYSTA I TEST

Bibliotikarie 

Få människor kan slänga ihop ett 30-tal frågor i sista minuten. Ännu färre vågar
inkludera en jingel med alldeles för många stavelser på det också. Men absolut
ingen förutom Emilia klarar av att göra allt det så bra, vecka in och vecka ut.

Denna prestation har förstås beundransvärd fast, det bör uppmärksammas att
bibliotekarien ansvarar för så mycket mer. Framförallt vår eminenta nations
enorma samling böcker. En ställa Göteborgs nation mot de historiska
biblioteken i Alexandria och Baghdad hade varit en lämplig (om inte en lite väl
ödmjuk) jämförelse av verkligheten. Oavsett så står en person i centrum av detta
upplysningens tempel och driver det som en väloljad maskin.

Under sitt år som bibliotekarie
har Emilia inte enbart lyckats
upprätthålla en 100%
returfaktor på nationens
böcker. Utan har också sett
över en ökning av 200% i
antalet lånade böcker  ibland.
För detta enastående arbete får
Emilia sitt betyg i form av
anagrammet: Snatta fisk 

För detta enastående arbete får
Emilia sitt betyg i form av
anagrammet: Snatta fisk 



THE END


