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LEDAREN

Jag ler.
Visst har tumvantarna åkt fram, visst faller regndroppar trots
solskensprognoser och visst är kvällarna svarta. Visst är det höst
men jag är lycklig. Det senaste året har jag blivit väldigt ödmjuk
inför faktumet att det inte är en självklarhet att få vara det. Saker
händer. Livet händer och när jag blundar finns det minnen jag
ryser vid tanken av – men när jag öppnar ögonen är jag här. Jag
är i Uppsala, mitt Uppsala, en stad jag kommit att älska. För
någon som mig med ett ständigt driv att lära känna nya människor
och uppleva nya saker kan jag med säkerhet säga att jag är i mitt
paradis. Okej, jag erkänner, jag har två önskemål som någon gärna
får ordna åt mig! För det första önskar jag mig en teleportal. Tänk
själv, vore det inte praktiskt att kunna ta sig vart som helst inom
en sekund? Det andra skulle vara ett sätt att skapa fler timmar på
dygnet eller klona sig, kanske någon av er vet hur jag får tag på en
tidvändare? Nu skulle jag kunna säga ”skämt åsido” men jag menar verkligen varenda ord jag säger så ”åter till ämnet” passar bättre. Det jag vill komma till är detta: ta vara på allt. Ta vara på tiden,
ta vara på Uppsala och ta vara på livet. Ta hjälp av de omkring dig
när det är svårt för livet är inte alltid lätt. Du är viktig.
Jag ler.
Visst går livet upp och ner men jag är omgiven av människor jag
älskar. Tack för att ni finns, tack för att ni gör mig lycklig, tack
för att jag får vara lycklig. Det är inte självklart. Tack och låt oss
omfamna allt den här hösten har att erbjuda!

Winter is coming! And for those of you from way warmer countries I just want to say ”I am sorry, you are gonna freeze!”. Been
there, done that! Most of the international students coming to Sweden come with the idea that winter here is gonna be hard. And they
are not wrong. I recommend getting as much vitamin D as possible
while you still can, follow the sun like a sunflower because let me
tell you now, you are gonna need it.
Okay, maybe I am exaggerating a little bit, but for me, coming
from a place with around 360 days of sun a year (might rain a week
in October), spending so many months with such little sun was
hard.
Vitamin D is a necessity here, as well as sometimes visiting the
Light Room that Uppsala University has. And of course you can
always call 1177 or go to Vårdcentral to get some something if your
sleep is affected by the lack of light.
I have one piece of advice for you, especially now that the temperatures have dropped down so low: get some winter underwear
if you haven’t gotten some already. Remember: layers, layers, layers. That’s how you survive freezing temperatures. And yeah, you’re
gonna need an external battery to plug your phone in to keep it
alive or you may experience the same thing as I did, your phone
just dies in a middle of a beautiful picture, no matter how much
battery you have.
Once you’ve figured out the best way to keep warm and connected my advice is to just enjoy Sweden. Go up north for a chance to
see the northern lights, play with reindeers or just to relax in a hot
sauna before jumping into a frozen lake. Don’t give into the wish to
bundle up and become a burrito. Take a walk, play with some snow,
take some pictures and most of all, enjoy yourself.
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H Ä L S N I N G A R F R Å N K U R AT E L E T
Hej alla fina medlemmar!
I skrivande stund har precis de mest
intensiva recceveckorna tagit slut och
hösten är verkligen här. För första
gången denna termin fick jag ta en
jacka när jag gick mina cirka femtio
meter till jobbet och jag har hittills
inte hört en enda ”oh, ah, general”
under dagen vilket betyder att nu
har hösten infunnit sig – på riktigt.
När den här tidningen kommer hem
till er har dessutom Bryggan-däcket
rivits, vi har haft höstgasque och det
börjar närma sig terminens andra
landskap och höstens herrmiddag. Att säga att tiden går fort är ett
uttjatat – men ack så sant uttryck.
Nu sitter jag här, som förste kurator vid den bästa av nationer, när
det känns som jag själv nyss stod i
en toga och skrek mig hes i diverse
ramsor samt arbetade mitt försa pass
i Snerikes bistro. Det har gått över
fem år sen jag var ny i staden och
varje höst blir jag lika avundsjuk på
er som får uppleva den totala förvirringen och euforin det innebär
att vara recce. Jag hoppas verkligen
att ni – precis som jag – har en fantastisk studietid i Uppsala och att
ni får en grym höst, och självklart
att vi ses någon gång på nationen!
Kristina Kardell
Förste kurator

Kära medlemmar!
Nu är ännu en höst igång i den
bästa av studentstäder. Kanske sitter du med ditt allra första nummer
av Aktuellt i handen eller så har du
en hel hög med tidningar hemma
från tidigare terminer. För er som
läst Aktuellt förut så brukade denna
sida vara ”1Q har ordet”, men inte
längre! Äntligen får jag skriva min
första 2Q-hälsning, dock blir detta
även den näst sista för mig. Det
känns som en vecka sen jag jobbade
min första vecka som andre kurator
i januari 2018 och nu har jag bara tre
ynka månader kvar. Å andra sidan
kommer dessa tre månader innehålla
väldigt mycket kul. Framförallt gillar
jag Gåsmiddagen som går av stapeln
den 10 november, att få klä upp sig i
högtidsdräkt i novembermörkret och
gå på bal i vårt fantastiska nationshus är definitivt en höjdpunkt. Det
finns dock väldigt mycket mer att se
fram emot, som extraklubbar, Höstgasque, Luciagasque och städdagar.
Jag hoppas att ni alla är lika taggade
på denna höst som jag är, oavsett om
det är er första eller sista termin.
Hoppas vi ses i höstmörkrets vimmel!
Charlotta Åqvist-Nordlund
Andre kurator

Kära snerikingar,
Att vara engagerad på den bästa av
nationer är något jag rekommenderar
alla att prova på. Förra torsdagen
var jag på Öl och Whiskymässan i
Stockholm tillsammans med ett gäng
ämbetsverkare och dagen efter satte
jag mig på ett tåg mot Oslo med ett
annat gäng ämbetsverkare. Vi skulle
till Det Norske Studentsamfund, en
av våra vännationer för deras stora
höstbal. Väl i Norge möter vi upp
min bästa kompis från Finland som
jag träffat under flertalet resor till
vår vännation i Helsingfors. Detta
är bara få exempel på variationen av
aktiviteter som jag som engagerad
får vara med om. Denna vecka ska
vi i kuratelet även vara med på INS,
internordiskt studentmöte, där vi
tillsammans med studenter från hela
norden diskuterar hur vi kan utveckla oss själva och vårt samarbete.
Det bästa med att vara nationsaktiv är alla nya vänner som man
får. Vänner för livet från den egna
nationen, men även från andra städer
och länder. Jag älskar att få möjlighet att jobba på samma kontor
som två av mina bästa vänner och
lära känna alla nya ämbetsverkare.
Snart är det dags för landskap II,
kom ihåg att dyka upp på nationen
den 29 oktober kl 18.30 och ta
chansen att ställa upp till ett ämbete!
Agnes Fälting
Tredje kurator
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VÄLKOMNANDET

Welcome
and see you around!
T E X T: M o r t e n K e t t l e r, M i r i a m Wa h l h ü t t e r
F O T O : E b b a F o l k e s s o n

When you first arrived in Uppsala you might have felt overwhelmed
by this strange place, new country,
maybe a different culture, and last but
not least: the student nations. This is
not only an exciting time for you, but
for us as well.

your chair at the end of the dinner,
getting to finally be allowed to cling
your glasses. After all this you hopefully you have been feeling a little bit
more at home in the pink castle with
its antique paintings and furnitures or
even when transformed into a lively
nightclub (on Tuesdays as you probThe first step in the right direc- ably already know).
tion all of you have made happened
when choosing Södermanlands- As international secretaries we love
Nerikes nation as your new home to show and guide you through this
abroad. Now, most of you have cul-de-sac of peculiarities in Uppsala
already encountered traditions such and the nation, and we enjoy seeing
as marching up the grand staircase you getting settled in your new life.
with a newly found friend to the tunes The last weeks were reminding us why
of a brass band dressed in red-and- we do all this. Your participation and
black-striped blazers; you have heard enthusiasm have been outrageous and
speeches in a language that you do not we hope you appreciated all the events
necessarily understand (and some- as much as we did.
times even knowing Swedish doesn’t
help understanding them!), you have Now think about the next step after
been tricked into drinking bittersweet some exciting first weeks: get to know
bäska and enjoyed nectarous punsch; the people in the nation, for example
and in the end you have climbed on by working in the restaurant; go to a

cleaning day and enjoy its afterparty
or, for the most ambitious among
you, show up at a landskap to either
vote or run for a position.
The life in the nation is shaped by
the people working in it. It depends
on people daring to try stuff they
never have tried before. If you start
something new today, you will be
able to look back to this day, maybe
in a couple of weeks or months or
even years, and you will proudly realise what personal development you
have gone through, and how you have
influenced the nation by becoming an
active part of it.
Both of us can say, from the bottom of our hearts, that we did not
regret taking these steps, starting with
the Snerikespackage, letting ourselves
getting dragged into the rabbit hole
that is the nation life. So one last time:
Welcome and see you around!
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Våga säga “ja”

T E X T: G u s t a v

S t a r k , J u n i a H e n r i k s é n , E l i n
F O T O : To v e Wi k s t r ö m

Våra namn är Elin, Junia & Gustav
och det är vi som är recentiorsvärdar här på nationen. Vårt ämbete går
ut på att välkomna de nya medlemmarna, recentiorerna, till nationen i
samarbete med våra internationella sekreterare. Vår ambition är att
du som nyinskriven ska känna dig
hemma här på nationen och bli en
del av det fantastiska studentliv som
Uppsala har att erbjuda. Till oss kan
du vända dig med frågor om nationen
eller studentlivet i stort.

D a n i e l s s o n

Oavsett skäl, så finns Snerikes alltid
här för dig med tusen anledningar att
ta steget in i nationsvärlden. Anledningarna är SNerikekören, Nationsteatern, Hornboskapen och IF
Trikadien. De är gasquer, baler och
sångboksfester. De är nya erfarenheter och vänner för livet.

Så våga säga ”ja” nästa gång någon
frågar dig om du vill jobba i restaurangen – att balansera tallrikar eller
tappa upp öl är trots allt inte så svårt!
Låna en frack och gå på bal för första
Även om du inte är helt ny i Uppsala gången eller delta i en av nationens
- och inte längre behöver ta sikte på många sittningar. Våga ställa upp på
Domkyrkan varje gång du ska någon- ditt första ämbete under ett Landstans, inte heller behöver du stirra skap! Vi lovar att du inte kommer
blint i din mobil för att hitta till Fyris- ångra dig.
lundsgatans tentasal - är Snerikes
kanske fortfarande ett outforskat Lova oss att du – såväl ny som
område för dig. Kanske känner du att gammal student – kommer ner till
du har fullt upp med att lära känna nationen och tar reda på vad Snerikes
nya kursare. Kanske var det ett till- har att erbjuda dig. På Snerikes finns
räckligt stort bekymmer att hitta en något som just du kommer att fastna
kompis som hade en extramadrass för!
som du kunde få sova på bara en (jag
lovar, bara en) vecka framöver. Kanske hade du bara näsan lite för djupt
ner i böckerna – duggan gick ju bra
ändå, eller hur?
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N AT I O N S K A P L A N E N

Sigrids sida
T E X T: S i g r i d S u n d m a r k
I L L U S T R A T Ö R : A l v a S c h i ö l e r

Sommaren 2016 besökte jag den
kristna kommuniteten i franska
Taizé och det var samma vecka som
folkomröstningen om Brexit genomfördes. Morgonen efter hamnade jag
nära en grupp brittiska ungdomar
påväg till frukostkön. De gick med
sina mobiler och scrollade uppdateringar samtidigt som de ropade
uppgivet till varandra. Vad har de
gjort? Det är gamlingarna som har
valt Brexit, men det är vi som kommer få leva med konsekvenserna av
deras dåliga omdöme! Ungdomarna
var ledsna, arga och rädda inför sin
framtid, en framtid som de själva var
för unga för att få rösta om.
I Sverige har vi också röstat och när
de här raderna trycks så vet vi hur det
gick. Det är ett stort ansvar vi har, att
vart fjärde år, förvalta vår röst på ett
sätt som kan ha bärkraft in i framtiden. Kanske har du just precis tagit
klivet in i vuxenvärlden och kanske
har du fått rösta för första gången,
hoppas du tog vara på din demokratiska rättighet.

Ett bra val du just gjort är att vara
en del av Södermanlands-Nerikes
nation och du är varmt välkommen! Uppsalas studentnationer är ju
något helt unikt och de bygger helt
och fullt på oss, sina medlemmars tid
och engagemang och vår vilja att förvalta vår nation in i framtiden. Hur
framtiden för nationen kommer se
ut, det kan vi ju inte veta, men från
och med nu är det du och din generation som stakar ut vägen. Förvalta
din tid väl och vi som varit en aktiv
del av nationen i många många år, vi
finns här i bakgrunden och kan stötta
om det behövs. Varje höst när ni nya
unga studenter strömmar till Uppsala
känner jag starkt att den ljusnande
framtid är vår!
Under studietiden kan livet tyvärr
vara en berg och dalbana, därför har
nationen valt att ha en nationskaplan
som du kan vända dig till för t.ex. ett
enskilt samtal. Jag är präst i Svenska
kyrkan och har absolut tystnadsplikt.
Du är välkommen att höra av dig.

Sigrid Sundmark, nationskaplan.
Tel: 018-430 36 90
sigrid.sundmark@svenskakyrkan.se
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FILOSOFIN

Fr i v i l j a ?
T E X T: D e m i r a t u s
I L L U S T R A T Ö R : A l v a S c h i ö l e r

Västerlandets filosofi har till dagens
dato ett par millennium på nacken,
filosofin, strävan efter sanning, har
självklart inte en definitiv början i
människans historia. Det var först i
det antika Grekland som denna strävan började göra sig fri från auktoriteter och människor förde kritiska diskussioner över vida ämnen
som vad världen är gjord av; varför ser vi ut som vi gör; varför har
vi denna form; finns den fria viljan?
Detta med förnuftet och mindre auktoriteter som traditioner, monarker
och gudar som huvudsakliga domare
över svarsgiltigheten på dessa frågor.
Knappast någon anspråkslös verksamhet grekerna bedrev.
Ur denna verksamhet har det i
modern tid dykt upp vetenskaper
som fysik ”vad är världen gjord av?”
och biologi ”varför har vi denna
form?” som försöker besvara dessa
frågor mer empiriskt. Det finns dock
också frågor som grekerna försökte besvara som inte riktigt kan sättas in i en vetenskaplig disciplin, till
exempel frågan huruvida den fria viljan finns. Denna fråga har varit svår
för de empiriska vetenskaperna att
undersöka, dels för att det finns konceptuella problem med frågan (vad
menar vi egentligen med ”fri”? Vad
menar vi egentligen med ”att vilja”?)
och dels för att frågan berör självaste den subjektiva karaktären av vår
existens, hur det är att vara dig och
mig, djupt i grunden.
För att lösa den konceptuella delen
av problemet är det nyttigt att bekanta sig med två begrepp, determinism
och indeterminism, innan man tacklar frågan. Determinism betyder att
världen är bestämd, det finns inga
fenomen som händer utan orsak
och som aldrig är framsprunget ur
slumpen. Indeterminism är som det
låter determinismens raka motsats
och innebär att händelser är innan

de sker obestämda och slumpartade.
Dessa två begrepp är självklart inte
definitiva i diskussionen om den fria
viljan utan borde snarare betraktas
som två motsatta extremvärden av en
skala som filosofer, vetenskapsmän
och lekmän ställer sig på. Föga överraskande är de individerna som
ställer sig närmare determinism som
menar att den fria viljan inte finns
och de individer som ställer sig närmare indeterminism som menar att
det finns utrymme för den fria viljan
i världen.

Eftersom determinism kan anses
som populärast nu i frågan om fri
vilja borde vi kritiskt granska den.
Ansatsen att människor aldrig
agerar fritt implicerar determinism.
Determinismen är så lockande just
för att den får en att tänka att lagen
om den exkluderade mitten håller för
framtida händelser. Aristoteles formulerar argumentet i generella termer, ”antingen är det sant nu att ett
sjöslag kommer ske i morgon och
ingenting kan göras för att hindra det
från att ske, eller så är det falskt att
ett sjöslag kommer ske i morgon och
ingenting kan göras för att sjöslaget
ska ske. Vad finns det för rum för fri
vilja?”. Att föra detta resonemang där
alternativ inte finns och allting är i
effekt redan utstakat innebär att man
antar att indeterminism är falskt.

Är det så att detaljerna av kausala historier, händelsekedjor, som vi studerar faktiskt är determinerad? Onekligen så finns det mönster i historien
som har hög grad av förutsägelse
och sannolikhet men den poängen är
inte ifrågasatt. Vad som är ifrågasatt
är huruvida alla framtida händelser
är på förhand bestämt. Människan
är aktören i historien och därför är
det populärt bland determinister att
hänvisa till de kognitiva vetenskaperna där data från Funktionell magnetresonanstomografi (fMRT) visar att
när en deltagare i dessa experiment
ombeds att göra en valfri handling så
visar (fMRT) datan att beslutet redan
fattats innan deltagaren blivit medveten om sitt eget beslut. Om deltagaren
står inför valet av två färger, röd och
blå, så vet forskarna att deltagaren
kommer välja röd innan hen själv vet
det. Är detta dödsdomen för fri vilja?
Nja, det är ganska snävt att omvandla mänskligt beslutsfattande till synapser i glada färger på en dataskärm.
Även om dessa experiment ger oss
värdefull vetenskap i hur hjärnregioner samspelar med varandra är
empiriska experiment som dessa alltför reducerande för att vara meningsfullt i vid mening. Experimenten
säger att vi fattar beslut omedvetet,
behöver det i sig utesluta fri vilja?
Frihet kommer med i viljan, intentionen och karaktären av en aktör.
Det förutsätter moraliskt ansvar. Om
man förnekar intention, eller ifall
man godtyckligt begränsar kausalitet
till elektrokemiska interaktioner i
hjärnan, så har man förskaffat sig ett
konceptuellt system utarmat på meningsfullt språk.
Denna korta artikel gör självklart
ämnet inte rättvisa, men kom på
nästa Demiratus möte där vi diskuterar den fria viljan så slår vi våra
kloka huvuden ihop!
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INTERVJUN

1Q och 3Q Kristina och Agnes
F O T O :

T E X T: To v e Wi k s t r ö m
A l e c Ta r a n u & C o r n e l i a

Ta n d r e

Klockan är halv tre en tisdagseftermiddag när jag kliver in på Brundisium, in på vår förste kurators Kristina Kardells
kontor. Jag möts av ett leende och ett rum fullt i rörelse. Trots suset och duset känner jag mig inte i vägen, det känns
som att komma hem. Hannah Olofsson, barvärd, sitter och skriver inbjudningskort till den kommande höstgasquen.
Linnea Alm, tidigare förste kurator, kommer förbi för att sätta sig och plugga och andre kurator Lotta (Charlotta)
Åqvist-Nordlund tittar in från rummet bredvid. Tredje kurator Agnes Fälting ansluter snart – det är henne och Kristina jag är där för att intervjua nu när de har påbörjat sitt år som kuratorer på nationen.
”Det går bra om jag sminkar mig medans va? Det går bra?” säger Kristina. Vi ska nämligen ta bild till tidningens
förstasida idag. Agnes inflikar att hon har ombyte med sig medan både jag och de andra i rummet lite förvånat säger
att den ljusrosa blus hon redan har på sig passar henne väldigt bra. Hon avfärdar den som kontorskläder och tillägger
”Det är ju pubrunda ikväll!”. Jag inser att det här är en fantastiskt illustrativ bild av deras vardag, att bolla tusen saker
samtidigt, allt ifrån kontorsarbete till evenemang, medlemmar i nationen - vänner.
När vi börjar blicka tillbaka över deras tid som kuratorer ser jag hur minnena får dem att riktigt lysa upp.
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“Work hard play hard
is the name of the game”
Vad var det första aktiva ni gjorde Vad har ni haft för ämbeten förupå Snerikes?
tom kurator?
Vad minns ni från det?
Vad har varit roligast?
”Jag serverade på HB:s jubileumsgasque när
det fyllde 170 år.” Det var dåvarande recentiorsvärden som hade dragit med Kristina
dit. Alla andra som jobbade där var aktiva på
nationen och kände redan varandra, men de
välkomnade henne direkt. Tillsammans åt de
brunch från helgfika som personalmat och
hon fick för första gången i sitt liv bära en
snapsbricka – ”gick bra!”.
Det var så roligt att Kristina ville engagera
sig. Som ny i stan sökte hon en gemenskap,
som hon hittade på Snerikes. Hon ville inte
bara träffa folk i skolan eller sitta hemma i sitt
korridorsrum i Flogsta.
Agnes första pass var också som servitris,
fredagen samma vecka som onsdagen hon
gick på sin reccemottagning. Hon blev tillfrågad av dåvarande internationella sekreteraren. ”Jätteroligt! Jag minns att folk var trevliga och därför ville jag jobba igen!”

Hur upplever ni Snerikes och har
den synen på nationen ändrats
under tiden ni varit här?
När Kristina var ny på Snerikes var restaurangen det som tog upp det mesta av hennes
engagemang. Nu jobbar hon mer med att
bevara nationens historia och traditioner, hon
tar det på större allvar – samtidigt som hon
arbetar med att förnya saker. ”Det är klart det
är mer ansvar” säger hon.
Agnes säger att för henne var traditionerna
en del av det som var så häftigt redan från
början, att Snerikes verkligen var ”kärlek vid
första ögonkastet”. Kristina är inte sen att
instämma och fortsätta på samma spår ”den
växer bara mer och mer, som en förälskelse”.

Vilken är eran favoritsång?

När jag ställer frågan inser jag snart att det
här var en mycket svårare fråga än jag tänkt
De tittar funderande på varandra och kon- mig, de båda vännerna har väldigt svårt att
staterar ”Allt har varit roligt på sitt sätt”. bestämma sig.
Jag envisas lite och säger att de måste välja
men det blir snabbt uppenbart att det finns ”Röda havet” säger Kristina efter myckså mycket att välja på. Bryggan och julres- et funderande och tillägger med ett skratt
taurangen är det första Kristina nämner och ”Nationssången! Man är inte så rolig längre”.
Agnes instämmer. Tillsammans med Kajsa Efter detta blir hon ännu mer fundersam
Karle gjorde de julrestaurangen ”Snörikes”. och säger ”Om man bara fick ta en låt på en
Det fanns ett problem, festsalen höll på att gasque skulle det vara Uschiameja för annars
målas om. De löste situationen genom att skulle det kännas konstigt.” ”Eller Skomakasätta upp ett gigantiskt tält utanför det rosa ren, eller hur Lotta?” ropar hon till rummet
slottet. Tältet var välutrustat med värmela- intill där Lotta sitter.
mpor och i baren serverades varma kaffedrinkar, oboy-minttu och glühwein. ”Väldigt ”Vintern rasar för den sjunger man på
after-ski-stämning!”.
valborg” säger Agnes. Hon funderar minst
lika mycket som Kristina men istället för att
De minns också med stora leenden när de försöka välja alla berättar hon att hon har nog
satt som programvärdar tillsammans. ”Vi ingen ensam favorit.
planerade ett helt SNally bakfulla andra maj!”.
De har båda också varit klubbmästare, något Vad är era bästa partytrick?
de tyckte var väldigt roligt. “Jag fick äran att
gå som Kristinas dejt på hennes första gasque Agnes är den första att komma på ett svar:
som klubbmästare, på revolutionsgasquen!”. ”jag kan visa men ni får inte skriva det!”.
Det är också vid detta tillfälle den fina bilden Hon reser sig upp för att hämta lite rekvisita
här till vänster är tagen, reds anm.
och visar oss sedan, jag måste säga att jag
aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Om
”Spexen var verkligen sjukt kul” säger Kris- du som läsare nu blir väldigt nyfiken kan
tina, ”Mycket generationsöverskridande eft- jag tillägga att hon hälsar att ”gå på gasque
ersom det är något som bara görs vart tionde med mig så får du se!”. För övrigt är Agnes
år.” Att vara med och arrangera spexen är en också en mästare på att gå ner i spagat.
unik chans att få göra sådant vi inte gör till
vardags på nationen betonar hon.
Kristina skrattar och säger ”jag har inga
barnvänliga partytrick” men också att hon
Agnes lyfter fram hur otroligt roligt det är väldigt duktig på att vara ”allmänt tagär att arbeta heltid på nationen ”Då kunde gad – jag har många trick för bra fester!”.
jag fokusera helhjärtat på nationen”. Hon
berättar att bland det häftigaste är också att Har ni några tips till
få vara med och starta nya projekt. Agnes nya studenter?
var till exempel med och grundade helgfikabrunchen, som nu är en självklarhet på ”Engagera dig!” utbrister Agnes snabbt,
”jobba-jobba-jo-obba” fyller Kristina på.
”Punkt” fortsätter Agnes. Kristina sammanfattar det hela i mottot: ”work hard
play hard is the name of the game”
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KRÖNIKAN

Valet 2018

LIVE

Krönikören är oberoende
T E X T: H j a l m a r

L i n d

Ah, så var den här, valdagen 2018. Det öppna samhällets höjdpunkt och grundval. En dag där vi sätter på oss söndagskostymen, vattenkammar ungarna och skrider ner till en trunkluktande gympasal för att i största hemlighet ta våra
valsedlar från en öppen hylla. I sann rebellanda har jag dock personligen struntat i allt det där traditionella pladdret
och utfört min demokratiska plikt redan i tisdags. Givetvis firades detta på tisdagsklubben med en 4%ig miljövänlig
bärtz, make of that what you want. Således så har söndagen den nionde september varit relativt odramatisk för undertecknad. Jag började dagen med att avbryta påbörjandet av den samma, sk. tretimmars-snooze. På detta följde en sk.
lunch och en eftermiddag i det fria (…samhället, efter kvällen vet man fan aldrig).
Nedan följer således en liveuppdatering från valvakan - för första gången ur ett nationsperspektiv!
20.00 - Vallokalerna stänger!
Coolt! Nu jäklar är den här mardrömsvalrörelsen över. Nu ska det bara räknas röster också… men först! Primetime!
(sjukt nice live-frågesportsapp) Tydligen är ”Farbror” Joakim Kalle Ankas morbror. Inga stålar för mig idag, valvakan
kan börja!
20.56 - Det första distriktet är färdigräknat!
Hyppeln är en liten ö i Göteborgs norra skärgård. Här bor 144 personer, sjukt att det tog 56 minuter hinna räkna
till det, men de behövde väl rensa färdigt en torsk eller så. 144 är för övrigt det genomsnittliga literintaget av avslagen
Pripps på Räkan! Coincidence - I think not. 26% på ön diggar tydligen SD, shoutout till er tre som röstade Miljöpartiet. Ni har det fan inte lätt.
21.18 - Vad är det för gäster?
I SVTs finpolerade och extremt panoramavänliga studio har vi nu sett ett gäng otippade, men ändå lite spännande
gäster. Taxi-Rosanna
Dinamarca, ”Gylf-Anders” Borg (ej att förväxla med parhästen ”Gulf-Carl” Bildt), Gnagarn Thomas Bodström och
batikhäxjägaren Hanif Bali. En salig och färgstark blandning som blir bra teve. SVT, ni kan än!
21.50 - Valmyndighetens hemsida nere!?
Россия.
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22.30 - Moderaterna större än SD?
Nu börjar dammet lägga sig och valresultatet sjunker in mer och mer. Moderaterna ser ut att bli större än SD, och
medan Kristdemokraterna prisar gud så swishar även ett event om Stockens Jaktlicens-kurs upp i fb-flödet. Hett tips
för er som vill lära er skjuta på djur och skatteinbetalningen!
22.39 - ”Sverige röstar som Borås…”
…förklarar Mats Knutson med myndig stämma. Nänä, den gubben går vi inte på. Det är ett klassiskt trick som även
Västgöta Nation försöker sig på när det vankas upphandling av leverantörs-avtal i Kuratorskonventet.
22.47 HOCKEYFRILLAN ÄR TILLBAKA!
Valvakans absoluta höjdpunkt är här! På burken visas nu den mest legendariska hockeyfrilla som Sverige skådat
sedan Jaromir Jagr var här på svensexa ’88. Att den dessutom sitter på en vänsterpartist med det tvättäkta namnet
America (ironin) VeraZavala kan icke ses som något annat än en tecken från ovan. Nu vet vi vart 80-talet tog vägen.
Business in the front, party in the back är för övrigt en klassisk nationsdevis, i sanning ett motto att sträva efter.
23.10 - Status quo?
Rätt dött nu va? SDarna har fastnat i någon slags schizofren ambivalens där de inte kan bestämma sig för om de ska
böla över att Stefan Löfven kanske inte avgår, eller tjoa för att de är ett stort steg närmare att få spärra in 13-åringar,
något som de sett i sin favoritfilm ”Emil i Lönneberga” och gärna vill se omsatt till lag. Miljöpartiet låtsas att de inte
precis varit och bytt underkläder, Annie Lööf säger ”Fjamåt” och Jonas Sjöstedt står i vanlig ordning upp för eller
emot varenda ism i hela vida världen. Valet verkar alltså inte förändrat någonting.
Slutkläm
Jämnaste valet ever? Sveriges framtid står alltså i dagsläget och väger, vågskålen ska tippas åt det ena eller andra hållet av utlandsrösten. När detta går i print vet ni förstås hur det gick, i dagsläget kan jag bara konstatera ironin i att de
som av olika skäl inte pallar bo kvar här får sista ordet åt alla oss andra. Inge-Per i Thailand, Janette i Malaga, Alicia
i Los Angeles - nu litar vi på er. Kanske också det svenskaste valet någonsin? Allt blev lite lagom otrevligt. S och M
gick ner lagom mycket, SDs framfart är visserligen stor men ändå inte lika ändå inte så stor som nätkrigare och opinionsundersökningarna gormat om. Till och med MP räddade sig lagom högt över spärren för att undertecknad inte
skulle få totalt tuppjuck (bara lite lagom tuppjuck). Tack för att ni hängde med.
Hjalmar Lind, Krönikör
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SOMMAREN
“skulle säga att det bästa har varit att få “Inte något direkt minne men att det alltid
en massa nya vänner som alla har sökt job- var kul att gå till jobbet och att man kunde
bet med ambitionen att ha riktigt kul ihop! vara huuur trött som helst men alltid fick
Sen vill jag också framhålla att det har varit energi av alla andra”
både utmanande och utvecklande att engag- - Julia Lugnegård
era sig i en så socialt präglad miljö som bryggan, där vi låtits ta mycket eget ansvar och
initiativ!”
- Sari Shaybany

“var väl lite nervös innan första passet
men blev så snabbt och varmt välkomnad
och omhändertagen av alla andra som jobbar där - det tog inte mer än en vecka innan
man kände sig som en del av en stor familj.
Att jobba på snerikes och speciellt bryggan
är nog det roligaste och mest givande jag gjort
i mitt liv!”
- Marcus Enquist

Bryggan
T E X T:

Mitt namn är Erik Gådin och jag pluggar för närvarande civilingenjör med inriktning mot informationsteknologi. Tidigare så
har jag läst civilingejör med inriktning mot
teknisk fysik. Jag skrev in mig på Södermanlands-Nerikes nation höstterminen 2015
och har sedan vårterminen varit engagerad
inom nationen på diverse sätt.
Nu under sommaren så har jag tillsammans med mina kollegor Ebba, Fredrik och
Grim varit Brygganvärdar, vilket innebär att
man har övergripande ansvar för klubb- och
restaurangverksamheten. Vi hade alla olika
huvudansvar och mina var mat, EKP samt
att hålla koll på hur råttboet av elkablar såg
ut och underhålla byggnationerna.

E r i k G å d i n , E b b a F o l k e s s o n
F O T O : E b b a F o l k e s s o n

Mina planer för det kommande året är att
skriva klart mitt kandidatarbete och fortsätta
generellt med mina studier. Jag ämnar även
att försöka resa mer än vad jag gjort under
mina år här i Uppsala.
Det som jag ser mest fram emot den här
terminen är att få fortsätta hänga med mina
vänner utan någon jobbrelaterad inblandning. Många av de personerna som jag har
mött via nationen är nu vad jag hoppas i
framtiden få kalla mina vänner för livet.

Det jag tror att många inte tänker på är att
det är studenter - ofta utan någon tidigare
erfarenhet - som jobbar för att vi alla ska
kunna ha en trevlig plats att hänga på under
sommaren. Det är därför viktigt att tänka på
att många gör det som en rolig upplevelse
och det går inte att förvänta sig samma nivå
av kompetens som om du hade gått på en
vanlig restaurang.

För alla er som funderar på att engagera
er så är mitt råd att ifall ni inte riktigt vågar
hoppa något ämbete direkt och känner er
osäkra så prova på något utan att binda er
först. Det finns massa saker som man kan
prova utan att man behöver binda upp sig
på något. Det går att prova på att jobba i
restaurangen eller hjälpa helgbrunchen, vara
med på någon av IF Trikadiens aktiviteter
eller gå på teaterns eller orkesterns öppna
rep. För att engagera sig är något av det
roligaste man kan göra och man ska inte
behöva vara rädd för att pröva massa saker
under sin studietid.

Jag har haft en av de roligaste somrarna i
mitt liv och jag kommer aldrig ångra valet
jag gjorde. Men det går inte att förneka att
det har varit slitsamt och väldigt långa dagar
för att lyckas få ihop allting.

Om jag ska dela med mig av ett av mina
minnen från nationen så vill jag nog berätta
om mitt första pass i restaurangen. Jag stod
och skivade tomater och hackade grönsaker
och precis innan det var dags för restau-

rangen att öppna så tappar jag alla tomater
och hälften av allt det jag hade åstakommit
under förberedelserna. Jag tänkte att nu var
det kört, men mina kollegor var stöttande
och sa att det inte gjorde något och att allt
skulle lösa sig ändå. Vilket det självklart
gjorde, och det finns ett känt citat inom nationen om hur nationen är en plats där man
får misslyckas på någon annans bekostnad
och det stämmer väldigt bra in på hur det
faktiskt är. För man är där för att få ha kul
och lära sig något nytt!
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“Det här är kanske inget specifikt minne
men det ”fångar essensen” av hur det var att
jobba där under sommaren. Det var någon
gång efter fotbolls-VM då man inte hade så
värst mycket att göra och de flesta av mina
”vanliga” kompisar hade åkt hem eller var
upptagna. Jag gick ner till bryggan en vanlig pubkväll för att se vilka som var där
mest för att umgås med någon för jag var
uttråkad som fan. Där nere stod Markus,
som också bara hade gått ner för att umgås
med vem som helst. Tillslut var vi tre pers
som oberoende av varandra bara gått ner för
lite umgänge! Det kunde man göra om man
jobbade där och var ledig - gå ner och snacka
lite skit med andra man lärt känna under
sommaren. Alla hade trevligt med varandra. Tror det slutade med att vi satt där i
5 timmar tills det var dags att gå hem och
sova. Det hände inte bara en gång att jag
och flera andra gjorde så, det var så trevligt
att vara där”
- Hannes Schulz

“Jag vet inte direkt någon specifik rolig
händelse om sommaren,
Men kan dela med mig av att jag inte
tänkte söka först, väntade till sista veckan
och bestämde mig sen för att söka ändå. Har
alltid velat engagera mig i nationslivet, men
inte direkt vetat hur man går till väga. Men
man måste ju våga ta chanser här i livet!
Den här sommaren har varit fantastisk på
alla sätt och vis och jag har inte ångrat en
sekund av den. Även fast vissa pass ibland
känts tuffa har man alltid haft varandra
som stöttning. Har träffat personer som jag
kanske aldrig skulle ha träffat annars, fått
minnen jag alltid kommer att ha kvar och
fått vänner för livet”
- Johanna Birck

Jag heter Ebba och är 22 år gammal och
är från Uppsala. Jag studerar inte något program, utan började med det bästa av studentlivet direkt – att engagera mig på nation. Jag
skrev in mig på Snerikes höstterminen 2014
och började jobba några pass under våren
2015. Sedan hösten samma år har jag jobbat regelbundet på nationen. Jag har haft
ämbeten som hovmästare, barvärd och helgfikavärd.

känslan av att kunna gå ner i restaurangen
och alltid hitta en kompis att prata med.
Mysiga kvällar, bra umgänge och sena sommarnätter. Att min telefon började referera
till Snerikes som mitt hem, istället för min
lägenhet, då jag tillbringade så mycket tid på
Bryggan.

I somras jobbade jag som brygganvärd. Jag
hade ansvaret för uthyrningar, marknadsföring och personal. Jag tycker att det är roligast att jobba på sommaren. Att ha sena nätter och att kunna umgås utanför jobbet utan
att få dåligt samvete för missad pluggtid.
Eftersom att det är samma personer som
jobbar hela sommaren blir det som ett stort
kompisgäng och en liten familj. Min sommar
var jättebra, jag lärde mig mycket nytt och
fick nya erfarenheter. Det är finns inte något
speciellt minne som sticker ut, det bästa var

“Sommar på snerikes så tänker jag på att
småäta på sötpotatispommes över köksdisken under klubbkvällar och så tänker jag
på sjunkande båtar under resan till Norreda med brygganfamiljen”
- Kajsa Rudenfors
Det Kajsa refererar till är en av alla aktiviteter som de som arbetat på bryggan gjorde
tillsammans, att åka ut och bada och umgås
på Norreda torp som ligger vid en sjö ungefär
en halvtimme från Uppsala. Solen sken och
det var en av de där underbart varma dagarna vi hade i somras. Vid bryggan fanns en
båt, gammal och sliten, utan åror, som vi tillsammans paddlade ut i vattnet. Väl på andra
sidan sjön välte vi!

“Haha jag tänkte också på båten! Jag
paddlade ju ut med mitt nyopererade och
inplastade knä till andra sidan på en uppblåsbar flamingo när dom hade vält och fick
bogsera dom. Lånade någons tofflor att ha
på händerna för att få mer tryck i mitt paddlande”
- Hannes Schulz

Nu när sommaren är bakom oss och vi har
en ny termin ser jag mest fram emot Luciagasquen, det är årets mysigaste sittning och
det perfekta sättet att fira lucia.
Om du funderar på att engagera dig skulle
jag tipsa om att bara göra det! Säg ja även om
det känns lite läskigt eller som att du inte vet
vad du ska göra. Det kommer att vara värt
det och gynna dig i slutet. Kom också ihåg
att du kommer att träffa nya personer varje
gång du är på Snerikes, klickar du inte med
någon första gången kanske du hittar din
framtida bästa vän först efter några gånger.

Engagera dig flera gånger och genom olika
aktiviteter till att du hittar vad som passar
dig.
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JÄMFÖRELSEN

Termin 1, 3 & 5
T E X T

O C H

F O T O :

F a n n y

P a u l s e n

Den nya terminen är i full gång vare sig du är recce, mitt i studierna, eller
på din allra sista termin. Men är upplevelsen av studier och socialt liv densamma? Vi frågade tre studenter om deras studentliv här i Uppsala.

Yngve, 21 år, från Stockholm,
Juridik termin 1
Pluggar 30 timmar i veckan
Festar minst 1 gång i veckan
Hur skulle du beskriva studentlivet i
Uppsala?
Det är jättekul, det är väldigt kul med
nationer. Det är så många som är så engagerade. Det är byggt av studenter, för studenter. Och det här engagemanget gör att det blir
en väldigt härlig stämning.
Känner du någon press att engagera dig?
Nej, jag vill engagera mig, men jag känner att
första terminen blir det mest att landa i studentlivet i övrigt, inte ta på mig alldeles för
mycket.
Hur tror du att man bäst kan balansera ett socialt liv och samtidigt lyckas med studier i Uppsala? Är det svårt?
Nej det är inte svårt, det är viktigt att man
hittar en struktur för studierna. Det är nog
viktigast att avsätta tid för studierna.
Var hittar man dig på en tisdagskväll?
Ska jag erkänna att jag aldrig varit på Snerikes?
(skrattar) Jag ska dit snart men det har inte
blivit av ännu.

Eline, 23 år, från Enköping
Josefin, 23 år, från Nacka
Litteratur termin 3
Systemvetenskap termin 5
Pluggar 15 timmar i veckan
Pluggar 16-20 timmar i veckan
Festar 1 gång i veckan
Festar 1-2 gånger i månaden
Hur skulle du beskriva studentlivet i Hur skulle du beskriva studentlivet i
Uppsala?
Uppsala?
Ja men jag trivs absolut vid Uppsala, jag är Uppsalas studentliv, det finns alltid
nöjd med mina professorer och sådär.
något att göra. Det är ganska högt
tempo. Det finns någonting för de flesta.
Hur har det förändrats sen du var recce?
Nu hittar jag på EP (skrattar). Nationslivet Hur har det förändrats sen du var recce?
är inte så annorlunda från när man var recce, Min första termin var, vad ska man säga,
för mig i alla fall.
vi festade väldigt mycket. Typ, 3-4 gånger i
veckan kanske. Mycket tid gick åt att gå på
Hur tror du att man bäst kan bal- nation. Till skillnad från nu, då jag knappt
ansera ett socialt liv och samti- går ut. Kanske någon gång varannan vecka,
digt lyckas med studier i Uppsala? någon gång i månaden. Nu är det mer
Haha om du har något bra tips kan du ju säga middagar och filmkvällar och sådant där.
det till mig! Nej men det är inget jag tänker
på. Jag har inte särskilt svårt att balansera att Hur tror du att man bäst kan balplugga, jobba och att gå ut.
ansera ett socialt liv och samtidigt lyckas med studier i Uppsala?
Var hittar man dig på en tisdagskväll? Jag har alltid behövt det sociala livet för att ta
På Snerikes såklart!
mig igenom plugglivet. Man behöver liksom
en balans med båda.
Var hittar man dig på en tisdagskväll?
En tisdag? Jag jobbar ju på tisdagar, så hemma
i min säng, jobbandes.
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M O T TA G N I N G A R N A

Reccemottagning
the ocasion to taste our delicious
peasoup and pancakes (not on a
Thursday)
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REVOLUTIONEN
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Revolution
Gasque

the gasque where we “lock”
people in the cellar, have
swords, delicious food and
songs about baguette.
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GASQUEN
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Recentiorsgasque

Alexandra Taranu och Johan Åqvist
Terminens recentior och nationens inspektor

22

SNETIKETT

Ältandets finesser
T E X T: E d d i e

Människan har i alla tider varit hungrig
och därför har maten kommit att inta en
central plats vid bordet. Föga förvånande
utgör ätandet en mycket stor och viktig beståndsdel vid vårt umgänge och
festande på nationen. Jag har under åren
fått en del frågor från osäkra nationsvänner om hur ätandet egentligen skall
utföras, så därför tänkte jag bena ut vad
som är acceptabelt beteende vid bordet
på Snerikes.
De allra flesta av oss har inga som helst
problem med att utföra denna aktivitet - trots
allt har vi ju fått en hel del övning under alla
våra levnadsår - men att äta på ett elegant och
välartat sätt är inte lika lätt. Särskilt inte när

F e r n b e r g

Tycker du det är knivigt (sic) att veta ordningen på besticken är minnesregeln att du
äter utifrån och in. Excesser som såsskedar,
hummerknivar och snigeltänger förekommer sällan på nationen, så sådant behöver
du inte oroa dig för. Varje rätt har oftast en
egen uppsättning bestick, om det inte är en
enklare tillställning där du förväntas använda
samma bestick flera gånger, vilket gör att du
enbart behöver fokusera på bestickbyte när
det kommer en ny rätt. När högerhänthet var
det enda tillåtna åt man med gaffel i vänster
hand och kniv eller sked i höger hand. Idag är
det inte alls lika viktigt, men bli inte upprörd
om du tycker besticken ligger på fel sida - vi
dukar nämligen på det traditionella sättet.

Servetten kan du bereda ut i knät, ovanpå
lösöret, redan nu. Att fästa servetten under
hakan är inte bara fult utan också ohyfsat,
då det signalerar att du inte har för avsikt att
använda städat bordsskick. Innan det regelbundna tvättandet av kläder kom igång ansågs
det faktiskt vara korrekt att fästa servetten på
det viset. Då draperade man sig helt enkelt
med bordsduken, som var enorm och vävd
i brokiga färger för att dölja eventuellt spill,
för att skydda kläderna och slippa tvätt. Att
ha servetten i knät förutsätter en viss ätteknik
som blir ganska elegant om den behärskas
rätt. I korta drag innebär det att du bör sitta
med rak rygg och lyfta små tuggor till munnen. Du ska alltså inte böja överkroppen mot
bordet för att möta armen halvvägs ner.

“Det blir inte så bra om du slafsar i dig allt du har på tallriken
i ett svep och samtidigt försöker hålla igång en konversation.”

ätandet är omgärdat av mer eller mindre outtalade regler. Så låt oss ta det i händelsernas När måltiden så småningom kommit igång
ordning. gäller det att konversera med dina bordsgrannar samtidigt som du äter. Detta kan tyckas
Att sätta sig bords är ingen större insats, svårt, men går att göra det på ett snyggt sätt
oavsett vad det är för tillställning. Man förb- om man småpratar samtidigt som man äter
lir stående vid sin plats tills inspektor, förste små tuggor. Ledordet här är måttfullhet - det
kurator eller annan dignitär av motsvarande blir inte så bra om du slafsar i dig allt du har
rang behagat sätta sig. Det är en trevlig gest på tallriken i ett svep och samtidigt försöker
att dra ut stolen åt sin bordsdam om man är hålla igång en konversation. Ta det lugnt och
bordsherre, men absolut inget krav. När du se till att vara avslappnad (du har massor med
väl kommit ned på stolen går det bra att plac- tid att äta, sittningarna är oftast långa), så blir
det väldigt trevligt.
era eventuellt lösöre på ett lämpligt ställe.
Sångboken kan läggas på bordet och handväskan i knät eller över stolsryggen. Bär du
handskar skall dessa avlägsnas under tiden du
sitter ner.

När du väl satt dig till bords är det oftast
inte acceptabelt att hugga in på maten direkt
när den serveras. Regeln brukar istället vara
att honnörsbordet börjar äta först och därefter faller de övriga borden in. Är man åtta eller
färre till bordet är det också god sed att vänta
tills samtliga fått sin mat, något som oftast
inte är aktuellt då nationens bord rymmer
långt fler än så. Det finns ett undantag från
regeln att honnören börjar och det när du
befinner dig på en sexa. En sexa är en enklare
sittning som infaller efter till exempel landskap och städdagar och brukar inte kräva att
man håller så hårt på etiketten. Det brukar
vara självservering av maten och då finns
ingen anledning att vänta in någon - det är
bara att börja äta direkt när du hämtat mat.
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Även om ätandet är viktigt för festandet
måste det då och då avbrytas för någon programpunkt, till exempel en sång eller ett tal.
En sådan situation märker du snabbt att den
är på väg att hända när klubbmästarna ringer
i sin skeppsklocka Bingen. Då är det dags att
försiktigt lägga ned besticken på tallriken,
hålla tyst och vända sin uppmärksamhet mot
det som händer. Efter att programpunkten
har avslutats går det bra att fortsätta äta och
konversera.
Om det börjar närma sig paus och du
fortfarande har mat kvar, kan det vara läge
att äta snabbare, eftersom tallrikarna oftast
dukas ut under pausen. Inte ens ett par korrekt placerade bestick räddar dig från att bli
snuvad på maten. När vi ändå är inne på
pauser kan jag passa på att påminna om att
det är absolut förbjudet att resa sig från bordet under pågående sittning. Kissa, röka och
ringa mamma gör man innan sittningen eller
under pauserna - aldrig annars.
När rätten börjar ta slut och du känner att
du ätit färdigt placerar du besticken hoplagda “tjugo över fyra” på tallriken, så blir det
enklare för serveringspersonalen att duka
ut. Om du skulle befinna dig på en landskapssexa kommer det börja viskas en del runt
bordet mot slutet av måltiden. Då kan det
vara länge att ta upp besticken och hålla dem
i ena handen, för så fort alla ätit klart kommer hela bordet att börja trumma i bordsskivan innan man unisont ropar “t-tricket!”. På

den signalen börjar langen av tallrikar och
bestick gå från den bortre bordsändan och
då gäller det att lasta på sin tallrik på högen
så snabbt som möjligt. När langen når
bordsändan närmast köket måste de ytterst
sittande på varje sida ta högen med tallrikar
och bestick och rusa ut till disken. Det bord
vars deltagare snabbast återvänder tomhänta
avgår som segrare.
Slutligen tänkte jag säga ett par ord om
ätandet av soppa - en maträtt som verkar
vara svåräten för många. I studentlivet stöter
man ju på soppan veckovis i form av ärtsoppa och årligen på Gåsmiddagen i form av
svartsoppa. Båda dessa är svenska klassiker
som ätits som festmat i många århundraden.
Att äta soppa gjord på basvaror och blod
låter kanske inte särskilt festligt, men förr
sågs dessa rätter som finare än den ännu
tråkigare och enklare husmanskost man åt
till vardags.
Ärter har i alla tider funnits som stapelvara
i Sverige och bruket att göra soppa av dem
kom sig av att tillgången var god, vilket passade för att tillreda en festmåltid inför den
katolska helgen som började på fredagen och
innebar enklare mat. Av den anledningen
äter vi ärtsoppa på torsdagar än idag. Gås åts
oftast till fest och då kunde man lika gärna
förbereda en förrätt av blodet. Blodmat har
också varit en populär stapelvara och kommer sig av att man förr alltid ville ta tillvara
på alla djurdelar som kunde ge näring. För

den som avskräcks av innehållet i svartsoppa
kan jag säga att varken färg eller smak är det
minsta obehaglig. Soppan är, som namnet
antyder, svart och smakar ungefär som pepparkaka.
Men tillbaka till ätandet - då soppa är en
flytande maträtt krävs en viss balanskonst
för att inte drälla ner hela sig själv och bordet. Ta små skopor och lyft armen hela
vägen upp till munnen. Att sänka ned huvudet mot tallriken, eller ännu värre lyfta tallriken med ena handen, gör ingen själ glad.
Återigen är ledordet måttfullhet. När skeden
väl når munnen är det inte heller särskilt gott
uppförande att sörpla i sig soppan. Den ska
liksom sväljas utan att för den skull ta med
hela skeden in. Om det låter motsägelsefullt
kan du prova att liksom hälla in soppan. Med
lite övning går det snabbt att lära sig även
detta. När soppan börjar bli svår att fiska
upp kan det vara motiverat att lyfta lite lätt
i kanten av tallriken för att samla upp den
resterande soppan, men låt i övrigt tallriken
ligga kvar på bordet.
Med dessa kärva ord hoppas jag att du känner dig rustad för en helkväll på Den bästa
av nationer och dessutom att vi ses på någon
av de alla de kommande sittningarna och får
det trevligt tillsammans.

Väl klätt framöver!
Eddie Fernberg,
marinerat stilpretto
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RECEPTEN

BELLES
BÄRGLASS
T E X T O C H F O T O :
I s a b e l l e H å k a n s s o n

Här är mitt bästa recept på glass! Så
enkelt, snabbt, supergott och behövs
ingen glassmaskin.
Bärpurén kan uteslutas och lite vanilj
kan tillsättas för en vaniljglass – eller
varför inte nötter och din favoritchoklad? Kan varieras i det oändliga!
Med hallon som nedan garanteras
gommen en resa på rosa moln!

BÄRGLASS
Ingredienser:
1 burk sötad kondenserad mjölk (ca 400g)
5 dl vispgrädde
250g bär (jag använde vildhallon - skogen &
specialpris är din bästa vän)
1 msk pressad citronsaft
Gör så här:
1. Mixa bären till en puré med
citronsaften(skippa detta steg om du gör
vaniljglass) och blanda med kondenserad
mjölk.
2. Vispa grädden fluffig, och blanda med
den kondenserade mjölken.
3. Lägg i en form med lock och ställ in i
frysen i några timmar tills den stelnat, eller
kör i glassmaskin om du har en sån!
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MALINS
DRINKAR
T E X T: M a l i n H e s s e l
F O T O : I s a b e l l e H å k a n s s o n

Jag brukar höfta när jag blandar
drinkar. Gör ändringar i måtten prova dig fram!

HANNAS FAVORIT
Alkoholfri:
8 cl tranbärsjuice
4cl passionsfruktsjuice
Citronjuice
Russchian
Lime
Gör så här:
1. Häll juicerna i en shaker med is, skaka
cirka fem sekunder
2. Häll upp i ett glas, tillsätt is
3. Toppa med Russchian
4. Pressa en limeskiva i och dekorera med
denna!
Med alkohol:
2/4cl Bacardi Razz eller Limòn (beroende
på om du vill ha mer syrligt eller sött!)
Byt 2cl passionsfruktsjuice mot 2 cl Passoa
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POESIN

Nation
- min nya religion!
T E X T: I s a b e l l e

H å k a n s s o n

Mitt namn är Isabelle. Jag har funnit livets kastell!
På Snerike, nationen utan like.
Vilken exceptionell, intellektuell, traditionell karusell,
en riktig karamell!
Nation är studentlivets viktigaste ekvation,
Jag har funnit min religion!
Vart går nästa station?
Numera är livets enda mål,
att till punschen utbringa en skål.
om recentior badar jag i promemorior,
Hur det går behöver vi inte berätta för mor.
om mat föredrar jag ärtsoppa och pannkaka framför oblat,
i sångboken hittar ni min nya bibels citat:
”Jag är en Snerikessoldat!”
I himlen är Fyrisån fylld med bayerskt öl,
och det finns punsch i varendaste pöl – hör vilka lyckliga bröl!
Men ur mitt perspektiv,
vill jag aldrig lämna detta jordeliv,
Man kan ju vara nationsaktiv!
Finns det något bättre tidsfördriv?
Jag föll pladask,
efter min första gasque
Att med en ingenjör diskutera allt från rör till jordnötssmör,
och spåna politiska manifest med min bordsgäst,
för att sedan diskutera vin med en blivande präst, får mig att undra:
Kan det bli en bättre fest?
Hoppas polisen inte tar ett alkotest,
När jag svajar hem på min stålhäst!
På en vecka, har ni mig inte kunnat avskräcka!
Jag har torkat kroppvätskor som läckt,
ölflaskor som spräckt,
hört sånganföraren sjunga klämkäckt,
skämtat fräckt.
Jag osar av gårdagens avec,
Har skrattat så smilgroparna knäckt,
och kan lugnt konstatera:
Jag har blivit fångad i denna sekt!
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SÅNGEN

Snerikes nation

Text: G. Stark
Mel: Fritiof och Carmencita, E. Taube

Snerikes nation, ett rosa slott för den plakata,
det ligger inte långt från Uppsalas Golgata,
hem för vaganter, ingen plats för kverulanter
med Arkadien bakom sig – en students
kvartersidyll,
dit styr jag kosan när jag vill ha vaudeville
och när jag vill dricka brännvin.
Vänliga hälsningar,
Gustav Stark
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ÄMBETSVERKET

Ämbete?
F O T O :

To v e

Wi k s t r ö m

“Engagera dig! Sök ett ämbete!”
Vad? Hur?
“Ställ upp på Landskap bara!”
Men... Vad? Hur? Va?
Det kan vara svårt att veta hur du du ska ta ditt första steg in i nationsvärklden - eller kanske är du redan inne och funderar på
att ta nästa kliv? Att söka ett ämbete är faktiskt precis så enkelt som att komma till landskap och säga “ja!” när ordförande frågar
om det finns fler kandidater - eller skriv upp dig på listorna uppsatta i nationshuset så ropar de upp ditt namn när det är dags för
din presentation! Säg några ord om dig själv och vips är du med! Dessa är de ämbeten som utlysts på Landskap I och II i korthet
från de som har ämbetet i höst! Kanske är det du nästa termin?
Andre kurator
Charlotta Åqvist Nordlund
“Som andre kurator bokför en mest. Alla
pengar in och ut på nationen helt enkelt!
Andre kurator är även arbetsgivare, vilket
innebär löneutbetalningar och andra frågor
som har med löner att göra. Sen är det även
såna saker som samtliga kuratorer är ansvariga för som representation både internt
på nationen och externt med och på andra
nationer.”

Barmästare
Sophie Peterson
“Det är så kul för att jag får spendera så
mycket tid på ett ställe som är som ett andra
hem! Jag har fått möjligheten att jobba klubb
och vara med och styra en restaurang när jag
bara är 22 och student.”

Internationell sekreterare
Miriam Wahlhütter
“My motivation for becoming international
secretary was to share my experience and my
knowledge about being an exchange student
in Uppsala! I love meeting all the new students in the beginning of the term, guiding
them through their first weeks of nation life,
and seeing their amazement with all those
strange traditions we have. But it's also fun to
see them setteling in, and seeing all the seemingly odd things slwoly becoming normal to
them and part of their daily life. Overall, I've
had a really rewarding experience as international secretary, and what's touched me
the most was students telling me that we've
actually made a difference in their lives and
contributed to them having an awesome time
here at Snerikes and in Uppsala!”

Hovmästare
Erik Ödmann
"Att få vara Snerikes Hovmästare denna termin innebär för mig ett uppehåll från studierna och att få göra roligaste som studentlivet
Landskapets ordförande
har att erbjuda! Att styra tisdagsklubben och
Jolinn Andersson Engblom
“Som landskapets ordförande har jag äran nationens uthyrningar tar mycket tid men jag
att ansvara för att allt går rätt till i nationens lär mig mer under de kvällarna än jag någonhögsta beslutande organ (landskapet), t.ex. sin gjort på något jobb tidigare."
när det är val till olika ämbeten eller när det
fattas viktiga beslut gällande nationens organ- Köksmästare
isation. Utöver det är det viktigt att jag ser till Fredrik Paal
att alla som närvarar på landskapet hänger “Det roligaste med mitt ämbete som Recentiorsvärd
med i vad som händer under mötet eftersom köksmästare är möjligheten att få se den Gustav Stark, Junia Henriksén,
alla medlemmar (som betalat sina skulder) meny man själv komponerat och funderat på Elin Danielsson
har varsin röst. Det bästa med mitt ämbete, i timtal äntligen förverkligas i restaurangen!”
“Som recentiorsvärd har du äran att få
förutom att få bidra till nationens föreningsvälkomna alla nya studenter till nationen.
demokrati, är den vackra ordförandeklubban
Första intrycket är allt, eller hur?”
och de oklara citat som tidigare ordförande Vill du prova jobba i restaurangen? Gå
med
i
Facebookgruppen
“Jobba
på
Snerikes
har ristat in på den!”
HT18”!
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Webbredaktör
Joakim Eklund
“Som webbredaktör har man som namnet
återspeglar ansvar för webben. All uppdatering och utveckling av Snerikes hemsida tillhör
arbetsområdet. Tillsammans med marknadsföringsutskottet har webbredaktören även
ansvar för att uppdatera nationens kalendern
på nationsguiden. Är man intresserad av it
och utmana sitt kreativa tänkande är detta
ett ämbete för dig - webbredaktören har stor
frihet i sitt ämbete och kan forma/utveckla
hemsidan i den mån och riktning den vill!”
Programsekreterare
Jenni Rosqvist
“det är jag som ser till att ordna talarträff
på nationen. En talarträff är där en eller flera
intressanta personer kommer till nationen
och pratar om någonting intressant. Det roligaste med ämbetet är att man får vara med
och planera från grunden och lära sig mer om
hur nationen fungerar!”
Marknadsföringsförman
Cajsa Byttner
“Jag skulle säga att det bästa med ämbetet marknadsföringsansvarig är att du sitter i ett utskott med fyra assistenter och en
webbredaktör och att ni tillsammans har så
stor frihet att komma med nya idéer för att
utveckla hur nationen presenteras utåt. Inga
idéer är dumma och det är fantastiskt roligt
när vi skapar något nytt som blir riktigt bra!”
Marknadsföringsassistent
Ernst Furusten, Isabella Boström, CarlJohan Casten Carlberg, Samuel Smári Norrby
“Det är riktigt kul att få utveckla marknadsföringen på snerikes, sköta de sociala medierna och få påverka hur snerikes ska uppfattas
av andra. Det är också väldigt kul att lära sig
olika bildredigeringsprogram!”

Klubbmästare
Martin Wahlund, Karin Dugner
“Jag heter Martin och är tillsammans med
min kollega Karin klubbmästare vid Snerikes
denna termin. Till skillnad från många andra
nationer innebär inte klubbmästare att man
har ansvar för klubbverksamheten, det gör
våra restaurangvärdar: hovmästaren, barmästaren samt köksmästaren. Vi har istället hand
om den traditionella delen av nationen, gasquerna och balerna, där vi ibland syns med
en båtklocka som vi ringer i när vi vill påkalla
festsalens uppmärksamhet inför en programpunkt eler sång. Det kan tyckas att det inte
verkar särskilt betungande, men då ska man
även ha i åtanke att vi sköter i stort sett all
planering inför sittningarna, samt allt efterarbete (vilket kan vara extra jobbigt beroende
på hur länge man dansat kvällen innan). På
många av våra ämbetspresentationer brukar
kuratelet ofta jämföra sina roller vid positioner inom en faktisk nation, d.v.s. en stat.
Det närmsta jag kan komma i beskrivning
av vårt märkliga ämbete är överstepräst i det
Bacchi tempel som vår kära nation rätt ofta
kan vara.”

Redaktör
Tove Wikström, Alec Taranu
“Kreativitet i sitt esse! Som redaktör har du
verkligen all frihet i världen att sätta samman
tidningen utifrån dina visioner - med dig har
du ditt redaktionsteam och jag kan inte säga Vill man pröva på att jobba en gasque under
annat än att de jag sitter med nu är bland de hösten får man gärna höra av sig till oss på
underbaraste personer jag träffat!”
klm@snerikes.se!

Fanbärare
Georg Holmén, Beate Lidström
“Att vara fanbärare är ett jätteroligt ämbete!
Man får klä upp sig i akademisk högdräkt och
får gå på vissa gasquer gratis. Det är också ett
av de absolut lättaste ämbetena, men man är
personligt ansvarig för fanan så det är också
en viktig position. Dessutom går man med
i ceremonikonventet och får träffa fanbärare och marskalker från de andra nationerna.
Perfekt som första ämbete och introduktion
till att vara aktiv i nationsvärlden!”
Programvärd
Martina Höst, Emilia Walldin
“Vi är p-värdar och ska inte ljuga,
om ett ämbete som inte duga
Detta ämbete kretsar kring kreativitet,
Nya idéer skjuts ur oss som en raket.
Som programvärd vi jobbar till tusen,
Nya evenemang och idéer gör ju susen
19 oktober blir det en sångboksfiesta,
Kanske till och med Snerikes very bästa.
Så håll utkik efter nya event,
Vi välkomnar alla som är student!”
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R E F E R AT E T

Landskap I
T E X T: E m m a H e s s e l
I L L U S T R A T Ö R : A l v a S c h i ö l e r

Ny termin betyder landskap I, det
är sen gammalt, ja väldigt gammalt
faktiskt. Ny termin betyder även
mycket annat, till exempel att många
nya ansikten dyker upp på nationen,
liksom landskapet den 10 september
2018, då just landskap I inträffade.
Nytt är däremot inte att landskapet
startade klockan 18.30 i nationens
festsal, nu liksom alla de landskap jag
varit på.

rad poster för nämnder och utskott.
Till biblioteksnämndsledamot valdes
Gustav Stark för hösten samt våren,
till recentiorsutskottsledamot valdes
Ulrika Engdahl för hösten, till stadgeutskottsledamot valdes Emilia
Walldin från hösten till våren 2020,
för posterna som ledamöter för stipendienämnden fanns det tyvärr
inget intresse denna gång och landskapet valde att bordlägga valen till
nästa landskap, till valutskottledaDenna gång öppnade landskapets mot valdes Kajsa Rudenfors för
ordförande Jolinn Andersson Eng- hösten samt Lilly Zdansky Cottle för
blom tillställningen och vid sin sida hösten samt våren. Den sista posten
hade hon Louis Hedström från stad- för valutskottsledamot bordlades till
geutskottet och jag, Emma Hessel
nästa landskap.
som nämndsekreterare. Ett trettiotal
nationsmedlemmar närvarade och Efter fyllnadsvalen var det de ordilyssnade samt deltog aktivt under narie valens tur. Ämbetet som proden formalia som snabbt avklarades. gramsekreterare för våren bordlades
Klubbmästarna meddelade bland och landskapet gick vidare för val
annat att det fortfarande fanns möj- av revisor för skattmästare och förlighet att jobba under nästkommande valtningsdirektionen samt revisor för
gasque. Sedan var det dags för det Stiftelsen Södermanlands-Nerikes
som anses vara de mer spännande nations studentbostäder för en peridelarna av landskapen. od från våren 2019 till hösten 2019,
till dessa poster valdes Josefin Fors.
Fyllnadsvalen ville såklart landskapet fylla. Det är alltså de poster för Innan resultatet av de allmänna valen
ämbeten eller utskott som av någon presenterades, som kräver något
anledning inte lyckats bli fyllda på mer av personen som ställer upp, så
föregående landskap. Först ut denna behövde landskapet godkänna presgång var ämbetet helgfikavärd där entationer och ändringar gällande
Sara Lind blev vald för hösten, vidare nationens verksamhet. Louis Hedföljde ämbetet spexdirektör, 2 styck- ström presenterade stadgeutskottets
en för hösten samt våren, som land- årsberättelse för perioden hösten
skapet bordlade. Efter ämbetspos- 2017 till hösten 2018 och landskapet
terna gick landskapet vidare till en granskade denna. Vidare följde förs-

ta läsningen av stadgeändringsförslag
gällande recentiorsvärd och internationell sekreterare som förste kurator
Kristina Kardell presenterade. Efter
några nyttiga frågor och funderingar godkände landskapet första läsningen av stadgeändringsförslaget.
Förste kurator presenterade även ett
arbete som nationsnämnden, nationens styrelse, arbetat med under en
längre period. En presentation av
Strategisk målbild. Ett arbete som
var väl genomfört och landskapet
lade den Strategiska målbilden till
handlingarna.
Det var nu dags för vad som jag
nämnde lite kort innan, resultatet av
de allmänna valen. Till barvärd valdes
Eda Kurdoglu för hösten, till nationsnämnds ledamot valdes Julia Fors
Lundberg för hösten samt Albin
Björk för hösten till hösten 2019 och
till skattmästare för perioden hösten
till våren valdes Kenth Hellen.
Landskapet var nöjda med de
tillsättandes som hade gjorts liksom
förste kurator som gratulerade de
nyvalda ämbetsverkarna och uppmanade samtliga att söka de poster som kommer upp till landskap
II. Landskapets ordförande Jolinn
Andersson Engblom tackade liksom
alltid för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.
Kärlek från Hessel
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KALLELSEN
Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till höstterminens andra ordinarie

LANDSKAP

Måndagen den 29 oktober 2018, kl. 18.30 PRICK i nationens festsal.
Preliminär föredragningslista
		 Öppnande
		
Val av justeringspersoner och röstsammanräknare
		
Godkännande av kallelseförfarandet
		
Fastställande av föredragningslistan
		
Godkännande av föregående protokoll
		 Adjungeringar
		 Meddelanden
		
Bordlagda ärenden
		
Fyllnadsval av:
			Ämbeten
			
Programsekreterare            			
1 st. vt 19
			
Spexdirektörer               			
2 st. ht 18-vt 19
		
Nämnder och utskott           
			
Stipendienämndsledamöter            		
2 st. ht 18-vt 20
			
Valutskottsledamot             			
1 st. ht 18-vt 19
		
Val av:
			
Arkivarie                				
1 st. vt 19-ht 19
			
Fanbärare                				
1 st. vt 19-ht 19
			
Internationell sekreterare            		
1 st. vt 19-ht 19
			
Marknadsföringsassistenter            		
2 st. vt 19-ht 19
			
Marknadsföringsansvarig             		
1 st. vt 19
			
Programvärdar                			
2 st. vt 19
			
Recentiorsvärdar            			
2 st. vt 19-ht 19
			
Redaktör                				
1 st. vt 19-ht 19
			
Webbredaktör                			
1 st. vt 19
		
Bokslut och revision sommarrestaurangen Bryggan 2018
		
Halvårsbokslut 2018
		
Verksamhetsberättelse första halvåret 2018
		
Stadgeändringsförslag gällande recentiorsvärd och internationell sekreterare, andra läsningen
		
Förslag om ändring av reglemente för klubbverket
		
Resultat allmänt val och allmänt majoritetsval
			
Landskapets ordförande            		
1 st. vt 19-ht 19
			
Klubbmästare                			
2 st. vt 19
			
Barmästare                				
1 st. vt 19
			
Hovmästare                				
1 st. vt 19
			
Köksmästare                			
1 st. vt 19
			
Andre kurator                			
1 st. vt 19-ht 19
		
Övriga frågor
		 Avslutande
Uppsala 26 september 2018
/Jolinn Andersson Engblom/
Landskapets ordförande

Returadress:
Södermanlands-Nerikes nation
S:t Olofsgatan 16
753 12 Uppsala

