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L E D A R E N

As many people might know about me, or many might not know, 
I am very biased towards Snerikes. Surprisingly much! I am the 
definition of  “Overly Attached Girlfriend” meme sometimes when 
talking about Snerikes. But hey, I have reasons to be! 

As an  international student I know how hard moving to a new 
place, meeting new people and adapting to a new situation is. It’s 
not my first time doing it and probably not gonna be my last. I 
know how hard it is to start from scratch and how important is to 
find your own spot. Your home away from home. For me, and I’m 
sure that for many other students, that home away from home is 
Snerikes.

It’s a place where you can find someone you “click” with, either 
by joining one of  our different associations or just going for yoga 
someday. A place that offers you somewhere to be at the beginning, 
to get you out of  your house in winter, to give you some nice food 
and to lift you up. It’s the small things, it´s the details. That’s what 
makes Snerikes. It’s the shift that you work as servis or cook during 
the week, the dancing on Tuesday nights, the helgfika when you’re 
tired and the random messages of  “Remember that you are impor-
tant and that we love you for who you are” written on the board.

The student nations were one of  the points that convinced me 
when choosing Uppsala to study for my master. The concept of  
a place for students by students. I got so much more than I ever 
imagined. I might sound cheesy but for me Snerikes is just so much 
more than a place to party on Tuesday. Once you get involved you 
discover how many wonderful people spend their days putting their 
heart and soul to make this work.

Nation life does not mean wasting time that could be spent study-
ing by partying and drinking. Nation life means all the things that 
happen behind the scene. It means elections, meetings, talks and 
spending Sundays mornings cleaning the whole pink castle. And all 
of  this because we want to. Because it is worth it!

Den där pirrande känslan i magen. Som att flyga. Jag flyger inte, jag 
faller - repet fångar mig. Jag klättrar uppåt, jag flyger - kastar mig 
mot nästa grepp. Jag har börjat klättra. Det är fantastiskt, en riktig 
kick för en adrenalinjunkie som mig! Att prova nya saker är bland 
det roligaste jag vet och ännu roligare är att fastna för något. Ge det 
allt. Göra det till sitt. 

Det är en av sakerna jag älskar så mycket med Snerikes, det är en 
lysande chans att göra saker vi annars aldrig gjort, träffa människor 
vi annars aldrig lärt känna. Hade jag suttit här och skrivit dessa ord 
annars? Hade jag suttit och redigerat medan mina vänner kommer 
in och förbereder utklädnader för herrmiddagen? Skrattat, pysslat 
vidare, glömt tiden? Nej, det är tack vare Snerikes. Mitt Snerikes. 
Det är ditt också! Det är exakt vad du gör det till för det är vi som 
är nationen, tillsammans gör vi den till vår. 

Vi testar nya saker, vi lär oss av misstag, vi tar oss ständigt framåt. 
Uppåt. Klättrar vidare. Kom du med! Ta ett pass i bistron eller ställ 
upp till ett ämbete på Landskap. Faller någon tar vi emot varandra - 
vi hjälps åt om något är svårt eller blir fel. Jag lovar, det är en härlig 
känsla att göra något nytt, att ta sig till en topp man inte trodde 
gick att nå!

Vad mera är - det finns alltid en till klippa att klättra när du nått den 
första. Det här är min sista ledare för aktuellt, mitt sista nummer 
som redaktör. Kärleken för skrivandet finns alltid men nu är det 
dags för nästa att ta min plats och för mig att fortsätta med andra 
utmaningar. Vidare. Nya äventyr med alla underbara personer jag 
lärt känna här och lära känna nya. Det är verkligen något som slagit 
mig sedan första dagen, sedan mitt första pass den där gången som 
jag alltid kommer minnas med värme: hur otroligt välkomnande 
och inbjudande det är att engagera sig. 
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Kära snerikingar!

Nu när det börjar bli mörkt och 
kallt är det extra viktigt att fylla sin 
vardag med roliga aktiviteter att se 
fram emot. Det har varit en otroligt 
rolig höst. Många nya recentiorer 
och engagerade samt mycket lyckade 
gasquer. På Höstgasquen samlades 
en blandning av studenter och sen-
iorer för att utbyta livserfarenheter 
och lära känna varandra och på Gås-
balen fick vi smaka på en tradition-
senlig Mårten Gås-middag. De olika 
”teman” som vi har på gasquerna 
gör att varje gasque blir något nytt 
och spännande att se fram emot. Just 
nu ser jag mest fram emot Lucia-
gasquen den 13e december, som är 
en av mina favoriter. Det blir som 
ett avslut på terminen, trots att ter-
minsavslutningen för klubben inte 
är förrän tisdagen efter. Ett lugn 
brukar infinna sig i salen och de 
flesta börjar bli redo för julledighet. 
Sedan avslutas gasquen med ett ofta 
välbesökt 04-släpp. Jag hoppas att 
ni, liksom jag, har något roligt att 
se fram emot i mörkret och att ni 
får chansen att vara lediga i jul!

Agnes Fälting
Tredje Kurator
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H Ä L S N I N G A R  F R Å N  K U R A T E L E T

Kära medlem!

Nu när hösten snart övergår till 
vinter har säkert även du hittat hem 
i dina nya kurser, kanske i ny bostad, 
kanske till och med i en helt ny stad. 
När nu alla nollningar och nyheter 
länge varit över och vi går mot den 
mörkaste tiden på året, kan det vara 
skönt att blicka framåt! Och vad 
passar då bättre än att börja fun-
dera på att engagera sig i en nation? 
För även om plugget och studen-
tlivet såklart alltid är roligt, blir det 
extra roligt på nation! Snart är det 
dags för terminens tredje landskap, 
där du kan ställa upp till alla möj-
liga olika poster vid nationen, både 
stora och små. Då kan du se fram 
emot inte bara en ny kurs i januari, 
utan även ett helt gäng med nya vän-
ner, events och möjligheter! Kan-
ske är du den som får välja tema på 
nästa brunch, fota våra gasquer eller 
välkomna nya studenter? Tveka inte 
att höra av dig till 1Q@snerikes.se 
om du har några frågor eller funder-
ingar om vart just du kan engagera 
dig! Jag hoppas vi ses på landskapet 
den 10 december och att vi kan-
ske får jobba tillsammans i vår!

Kristina Kardell
Förste kurator

Kära snerkingar!

När ni sitter med denna tidning 
i era händer har jag lite drygt en 
månad kvar av mitt år som andre 
kurator. Det har varit ett år fyllt av 
jobb och roligheter. Det innebär 
också slutet på min studietid och 
min tid som aktiv vid den bästa av 
nationer. För fler år sen än jag vill 
inse stapplade jag som 19-åring in på 
Snerikes och skulle skriva in mig. Min 
tanke var att jobba och plugga lite 
medan jag kom på vad jag ville göra 
med mitt liv. Jag jobbade ett pass i 
restaurangen som servitris och jag 
var fast. Inte hade jag då kunnat ana 
att jag skulle sitta här och vara i slutet 
på mitt kuratorsår. Ett år fyllt av 
mycket jobb, många sena kvällar och 
mycket fest. Jag har fått träffa massa 
nya människor, både här i Uppsala 
och i norra Europa i samband med 
resor till våra vännationer. Det känns 
både liiite skönt men också vemodigt 
att det snart är slut. Det här året har 
gett mig så mycket mer än jag hade 
kunnat hoppas på. Maxa din studi-
etid, det är den bästa tiden i livet. 
Tack alla inblandade för 

ett fantastiskt år!  

Charlotta Åqvist-Nordlund
Andre kurator
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I N T E R V J U N

Berätta om hur ni bestämde er för att söka ert ämbete! Pratade ni ihop er? Visste ni långt innan? Vad 
övertygade er? 
Sophie berättar att de pratade ihop sig lite, att hon dubbelkollade med Erik och Fredrik men att hon hade kört oavsett, ”jag var taggad, 
behövde en paus!”. Fredrik instämmer, det var ett individuellt beslut men att de pratade en del med varandra innan, särskilt han och 
Sophie av praktiska skäl angående vilken position de skulle söka. 

Erik och Fredrik var de första att skriva upp sig, det var precis när listorna kommit upp. Erik minns att det var någon fest eller gasque i 
huset och att han hämtat Fredrik, visat listorna och sagt ”titta, jag har skrivit upp mig!”. Sophie kommer ihåg att hon väntade lite längre 
men visste redan när hon började bli aktiv inom nationen, VT16, att hon en dag ville bli heltidare – bara inte när. Att andra aktiva börja-
de fråga när hon skulle söka en heltidsposition gjorde stor skillnad, ”det kan vara det som gör att man vågar ställa upp. Att någon frågar 
det betyder jättemycket, det betyder att de tror på att man klarar av det”. 

Hade ni någon särskild vision för er termin innan ni började? Har ni lyckats genomföra det? 
Det märks att frågan får de tre att fundera, det uppstår en kort tystnad medan de tänker efter. ”Jag skulle inte kalla det visioner” säger 
Fredrik, ”mer att allt skulle flyta på, fungera så bra som det skulle kunna göra. Små ändringar”. Erik, inne på samma tema, lutar sig till-
baka i kontorsstolen. ”Jag ville åstadkomma en generellt bra stämning mellan alla jag jobbade med. Vem som helst kan ha en vision om 
en typ av restaurang men jag vill inte vara så – jag vill att det ska funka bra och att man har kul när man är här”.  

De diskuterar sinsemellan. Någonstans är de alla överens om att upplevelsen, förbättra det de själva sett kan förbättras, skapa en bra 
stämning och ha kul är det viktiga. De kommer också fram till att menyn är det mest flexibla. ”Jag ville ha en pinot noir på menyn och 
det satte jag!” säger Sophie och skrattar lite nöjt. ”Jag ville bara ha god mat” berättar Fredrik, ”det är inte åt mig maten ska lagas – jag 
jobbar inte för mig”. Erik är snabb att flika in att ingen annan än Fredrik skulle gjort en ungersk ragù dock varpå Sophie instämmer och 
tillägger att det är det godaste på menyn.

Jag glider in på Hubben, heltidarnas kontor, lite frusen men på bra humör. Jag ska ju få intervjua Erik 
Ödmann, Fredrik Paal och Sophie Petersson: hov-, köks- och barmästare. Restaurangvärdarna. Helti-
darna. Mina kompisar. Det känns fint att få föreviga en liten bild av dem och allt de gör – för nog gör de 
mycket. Det går inte en dag på nationen utan att de är här och min helt icke-opartiska åsikt är att de gör 
ett fantastiskt jobb. De får mig att känna mig trygg med att de har koll och vi har alltid kul tillsammans.

Fredrik sitter vid sitt skrivbord men de andra är ute och fixar. Jag slår mig ner i den välsuttna bruna 
skinnsoffan där mången powernap tagits under åren. Mitt favoritinslag i rummet är kakelugnen där tidi-
gare heltidare satt upp bilder på sig själva – några stylade, poserade – andra spontana, galna, förevigade 
otippade ögonblick. Efter ett snabbt meddelande till Erik och Sophie samlas vi så intervjun kan börja.

Heltidarna
T E X T : T o v e  W i k s t r ö m

F O T O :  A l e x a n d r a  T a r a n u
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Hur är det att jobba heltid på nationen? 
”Jag kan svara först” säger Sophie, ”Skitkul!”. Hon fortsätter med att det är bland de bästa val hon gjort i hela sitt liv men bekräftar 
också misstanken om att det blir väldigt många timmar på nationen. ”Det finns alltid bakdelar också. Ibland blir det för mycket och då 
pratar man med sina kollegor” berättar hon. Fredrik tillägger att det framförallt är mentalt utmattande, att aldrig riktigt vara helt och 
hållet ledig är tufft. ”Man måste tycka att det är kul för att orka!” konstaterar han.

Att nationsarbetet inte bara kräver mycket tid utan också mycket energi är något som märks tydligt, det blir svårt att hinna och orka 
andra intressen och delar av sitt liv berättar Erik. Det är inte samma sak att arbeta heltid på nationen som att ta pass på klubben eller i 
bistron. Han har dock hittat en viss ro i det. ”Jag kommer få fortsätta jobba på mig, som alla unga gör – sen. Nu är jag här för att jobba 
på Snerikes”.”Jag har lärt mig extremt mycket om mig själv” säger Sophie nästan lite som i kontrast, som för att tydliggöra att jobba på 
Snerikes inte innebär att du inte samtidigt arbetar på dig själv. ”Jag vågar ta mer plats, sätta ner foten när något inte är okej”. ”Jag var en 
riktig fegis när jag var yngre” tillägger hon med ett skratt. 

Om det skulle göras en film om er som heltidare, vad skulle den heta? Vem skulle spela era karaktärer 
och varför? 
”Drama på Hubben! Neej” skrattar Sophie. ”24/7” föreslår Fredrik varpå Sophie snabbt konstaterar att det låter som en skräckfilm. 
Erik är mer inne på att han vill ha en dokumentär och målar upp en bild av ett kamerateam som skulle följa dem i en vecka: ”Livet som 
heltidare – behind the scenes”. 

Att hitta rätt skådespelare är svårare, ”jag är dålig på kändisar” säger Fredrik och skrattar. ”Kanske Mila Kunis, hon skulle kunna spela 
mig!” säger Sophie, ”hon är lite kaxig sådär?”. Erik är mycket skeptisk, ”hon är typ en och femtio lång” argumenterar han. Efter att ha 
funderat en stund till föreslår han Ansel Elgort för sin roll, ”han är lång!”. Med en snabb sökning på google tillägger han nöjt ”1,91 – 
precis lagom!”. För rollen som Fredrik kommer Erik med förslaget Robert Downey Jr, Sophie skrattar och de tre håller alla med om att 
han inte riktigt har samma lugn som Fredrik har. Ytterligare en snabb googling senare visar dock Erik en bild som får dem att ändra sig: 
”De har samma hår!”.



8

COPENHAGEN

R E S A N

Dance It Off!

Week 42 was a special week for Snerikes, mostly because of 2 things: we got invitations to both Copenhagen and 
Helsinki, to be more exact, we got invitation from Studenterforeningen in Copenhagen and Nylands Nation in Hel-
sinki. I was, together with one of our lovely reccevärd, chosen to go to CPH. And what a trip that was!
Sunny weather (although a little windy), lots of people from different countries, relaxed alcohol laws and academic 

dances can shortly summarize the weekend. 
Studenterforeningens Årsfest 2018 was the gala several of the nations from the Nordic countries were invited to; a 

night filled with great food, great talks and a performance of Les Lanciers to close the nightW. For those of you that 
do not know it (probably everyone that is not Danish), Les Lanciers, according to the ever so useful Wikipedia, is 

“a square dance, a variant of the Quadrille, a set dance performed by four coup-
les, particularly popular in the 18th and 19th centuries. It is a composite dance made up 
of five figures or tours, each performed four times so that each couple dances the lead part”. 

Nowadays, Denmark in one of the only countries in which Les Lanciers is part of the culture, with high school 
students all over the country learning it during their school years. It’s a dance performed at high school proms, galas 
and even by Queen Margrethe II of Denmark (videos on youtube, of course).
So, what do you get if you put together a group of still hangover students, some of them on their first visit to 

Copenhagen on a Saturday morning? Surprisingly, a very fun morning. A morning that started with getting lost on 
the Copenhagen University campus, continued with 3 hours of learning how not to bump into each other or step on 
someone’s foot and then the surprise frase 

“Just think that you’re gonna have to do this at around midnight, in ball gowns, heels, lots of 
alcohol and around 50 people in just double the space you eight have now”. 

Needless to say, it was a huge success, mostly because the rest of the attendants were a little more lost than we 
expected as we had it fresh in our minds. One of the things I was mostly surprised after my year here at Snerikes and 
my last semester visit for ”His majesty The Golden Pig Gala” last semester in Oslo, was the lack of songs during the 
night. The musical program during the dinner was formed by only four songs during the whole night. To be honest, 
I missed having to chug my food as fast as possible in order to eat it warm (so many song breaks!). An even more sad 
event as during our visit to Copenhagen we missed this semester ś Songbook party, and, as Snapchat reminded us, 
it was a night full of fun and lots and lots of songs. But hey, there’s always next semester!

T E X T : A l e x a n d r a  T a r a n u
T o p  p i c t u r e : I d a  N y b e r g
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Composite Photograph of Carnival, South End Exhibition Rink, Halifax, Nova Scotia, Canada, February 1899.
Captain Ferdinand James Odevaine NSARM accession no. 1992-306 no. 15
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R E S A N

Aktiebolaget Oslo-Stockholm 
2.55, vars ägare är ett par kommun-
er och landsting i Närke-Västman-
land- Värmland, har till uppgift att 
“påskynda utbyggnaden av bättre 
tågtrafik mellan Oslo och Stockholm 
och på delsträckorna där emellan.” 
Som namnet antyder jobbar bola-
get för att en tågfärd mellan de två 
huvudstäderna ska ta två timmar och 
femtiofem minuter istället för dagens 
dryga sju. Om de också hade fått 
som de ville hade några snerikingar 
inte behövt gå upp i halvottan fredag 
28 september 2018. Men nu var det 
så det blev.

Vi sågs alltså – Kristina, Lotta, 
Agnes, Jacob, Anton, Albin & under-
tecknad – ganska tidigt vid spår 5 på 
Uppsala Centralstation för att ta tåget 
till Oslo och Det Norske Studenter-
samfunds, DNS, Høstgalla. Resan 
skulle ta halva dagen, med två byten, 
och vi hade med oss gott om matsäck 
och proviant. Ingen var särskilt sugen 
på priserna i SJs restaurangvagn eller 
de norska snabbköpen.
I Stockholm kom vi in på samma 

spår som vi en kvart senare skulle ta 
nästa tåg från, så jag och Agnes pas-
sade på att springa, inklämda mel-
lan rusningens pendlare, till cen-
tralhallen för att köpa kaffe och 

vätskeersättning. Vi tog oss sedan 
tillbaka till perrongen med god mar-
ginal till avgång, och lite mer energi i 
kroppen.

Stockholms Södra, Södertörn, 
viadukten över Södertälje, Gnestas 
Frösjön, Sparreholm, järnvägsknu-
tarna Katrineholm och Hallsberg, ja, 
många delar av hembygden fick vi 
hastigt återse innan vi susade in i de 
värmländska skogarna. Väl i Karlstad 
blev det byte till buss mot Oslo.
Huvudstaden kändes ny. I alla fall 

de centrala delarna runt busstationen 
där byggarbeten och kranar stack upp 
mellan skraporna lite varstans. Vägen 
till dit vi skulle sova gick tyvärr i tun-
nel, det blev inte mycket mer sight-
seeing den färden. Vandrarhemmet 
låg ganska bra till, bara några sten-
kast från Det Kongelige Slott, och 
efter att ha gjort oss hemmastadda 
på rummen var det dags att traska till 
helgens festlokal – Chateu Neuf.

Studentlivet i Oslo har, så vitt jag 
förstår det som, inte samma upplägg 
som varken Lund eller Uppsala. DNS 
motsvarar visserligen en nation med 
sina kulturaktiviteter, klubbverksam-
het och sittningar, och det var menin-
gen när organisationen grundades på 
1800-talet, men det är också den enda 

sammanslutning av studenter i Oslo 
som har en sådan bredd i sin reper-
toar. Några politiska företrädare från 
Oslo universitets Studentparlament 
var på plats och fick det att låta som 
att de styrde och ställde i Oslo, men 
hade ingenting med den studiesociala 
verksamheten att göra. I övrigt fanns 
en uppsjö av programföreningar som 
driver pubar och liknande.
Kärnan i DNS verksamhet är Cha-

teu Neuf  (vilket betyder “nytt slott” 
på franska, men kanske främst är en 
ordvits på deras emblem och hög-
sta beskyddare Hans Majestet Den 
Gyldne Gris), en äkta 60-talsko-
loss finansierad av rika redare och 
den norska staten. Byggnadens käl-
lare var, för att få pengar av staten, 
ursprungligen ett gigantisk sky-
ddsrum, ifall det kalla kriget skulle bli 
varmt, men fungerade nu som kon-
sertlokal, något som norrmännen 
poängterade flera gånger och var väl-
digt stolta över. Det fanns flera barer 
och caféytor i huset, tyvärr vägde det 
inte upp att en stor stark kostade 98 
norska kronor.
Ovanstående var det som jag på 

norska, med alkohol i blodet, lyck-
ades snappa upp under fredagens 
ölhäng. På det stora hela stämmer det 
nog.

Referat av en resa 2018-09-28_2018-09-30
OSLO

T E X T : G u s t a v  S t a r k
F O T O :  T o v e  W i k s t r ö m
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Lördag morgon var barmhärtig mot 
oss och vi hade en del tid att brän-
na på Oslos skinande gator. Halva 
gänget tog sig ner mot slottsparken 
medan den andra halvan letade upp 
Vinmonopolet, Norges välputsade 
version av Systembolaget. Även där 
upprörde priset: 369,90 norska kro-
nor för en flaska O.P. Anderson.

Trots den dyra drycken hade vi 
en trevlig förfest med vänner från 
Nylands nation från Helsingfors och 
kom på det stora hela i tid till Cha-
teu Neuf. När vi var i färd med att 
tömma vår sista medhavda flaska 
kom en vänlig, men bestämd, bar-
tender ut och upplyste oss om att vi 
inte fick dricka utanför entrén – de 
hade nämligen serveringstillstånd på 
parkeringen.
Fördrinken blev en klanderfri, om 

än lite långdragen tillställning med 
många gåvoöverlämningar och väl-
digt
lokalbryggd öl.
Än så länge var Høstgallan som 

vilken gasque som helst, men vid 
insittning började olikheterna visa sig. 
Till att börja med var bordsplacerin-
gen strikt varannan dam-herre och i 
programbladets etikettregler stod det 
under rubriken “For Damene”:

“Skjænk Deres Kavaler og dig selv 
– paa sadant vis at dere blir Glad og i 
lystig humor. De maa gjerne skjænke 
ham et Kys paa hans Kind.”
 
Dessutom var det ingen, i snerik-

ingska termer, traditionell matserver-
ing under kvällen. Carpaccio-förrät-
ten hade DNS lagat själva och stod 
framme på borden när vi anlände. 
Huvudrättens “Urtestekt lam-
memørbrad” var däremot utlagd på 
entreprenad och bordsherrarna fick 
agera servis.
Sånghäftet gästades av våra svenska 

Mera brännvin och Punchen (sic!) 
kommer. Allra mest glädje väckte 
dock snapsvisetrilogin “Vi vil ha flere 
menn”, “Vi vil ha flere kvinns” och 
“Vi vil ha flere hen” hos de norska 
studenterna.
Bordsgrannarna, underhållningen 

(särskilt improvisationsteatern) och 
avecen med tillhörande fotografering 
var utmärkta. Kvällen avslutades med 
ett enklare släpp och mottot “Det 
som skjer, det skjer”.

Söndag morgon var angelägen om 
att vi skulle få användning av vår 
vätskeersättning och strax efter kl 12 
lämnade vi vandrarhemmet, aningen 
ljusskygga. En Karl Johan senare var 
vi framme vid Oslo Sentralstasjon 

och gick ombord Värmlandstrafikens 
tåg som skulle ta oss otroligt sakta, 
men säkert till Sverige och Örebro. 
I Närkes pärla bytte vi tåg och fort-
satte till Enköping, för att hoppa på 
en lokalbuss mot Uppsala. Efter att 
ha passerat Flogsta hoppade vi alla 
av bussen på olika hållplatser, i mitt 
eget fall femton meter från min port, 
och därmed var den resan över. Med 
lite tur kanske det går på två timmar 
och femtiofem minuter för nästa års 
delegation.

Det norske studentersamfunds karaktäristiska pin i form av en grisknorr, som resenärerna erhöll som tack för sitt deltagande.
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K R Ö N I K A N

Gamla och unga, 
ute och inne

T E X T : H j a l m a r  L i n d
F O T O : E b b a  F o l k e s o n

November är med rätta känd som skitmånaden före alla andra skitmånader. Mörk, kall och allmänt jäv-
lig släpar den sig fram genom kalendern och förstör allt som är kul, men frukta icke! Här och nu kommer 
ett riktigt fyrbåk av samtidsspaning för att emotionellt lysa (eller bränna) upp, och med myndig stämma 
guida er genom rusket – en tvättäkta Inne-Ute-lista!

Den mest genomträngande trenden, som breder ut sig över alla områden likt en a-lagare över dragspels-
bussarnas barnvagnsutrymmen, är att allting som gamla gör är inne och allt som unga gör är ute. Den 
lillgamla milleniegenerationen har anlänt med en schizofren inställning som hyllar ungdomen men öns-
kar leva som pensionärer. Kom ihåg, jag tar inte ställning, jag bara konstaterar det uppenbara.

”Kom ihåg, jag tar inte ställning, jag bara konstaterar det uppenbara”
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Husdjur
Inne: Brukshundar 
Ute: Innekatter
“Small dogs are like cats and cats 
are useless”. Varenda jädra jycke 
nuförtiden måste tydligen ha någon 
slags funktion för att passa in. Kan 
den inte hitta tryffel, valla får, jaga, 
spåra knark, vakta orten eller vara 
likemagnet är den inget att ha. Säll-
skapsdjurens tid är förbi och
90-talisterna drömmer om att strea-
ma sig själva medans de kliver runt 
i skog och mark med jaktlabradorer 
och bordercollies.

Film
Inne: Blockbusters 
Ute: Prettofilm
Inte en sate bryr sig längre om 
någons kusins ungerska anime, 
trots dess revolutionerande rittek-
nik. Istället låtsas vi att amerikanska 
gigantproduktioner som Three Bill-
boards, BlacKkKlansmen, Shape of 
Water (förövrigt asgrymma filmer) 
är “typ indie” då de gestaltar minori-
teter eller är filmade med gula filter. 
Ett populärkulturellt självbedrägeri 
utan dess like och en ursäkt för att 
likt våra far- och morföräldrar få 
bjuda dejten på storbio med pop-
corn.

Livsstil
Inne: Lajva överklass 
Ute: Lajva underklass
Länge har den vi i den präktiga Adi-
das-vänstern flugit mot solen, tillslut 
kom dagen då vaxet smälte och sti-
len brakade ihop. Istället för att lägga 
tusentals kronor på tracksuits och 
sneakers väljer allt fler ur den ung-
domliga myllan i alla politiska läger 
att spendera studielånet på rockar, 
knytblusar, fuskpälsar och märkes-
skjortor. Stundande lågkonjukturs-
ångest? Classic gamling oavsett.

Sex och samliv
Inne: Myspys 
Ute: Fifty Shades of Gray
Inte ens sexet är beskonad denna 
ofrivilliga ålderdomsfebläss. Allt 
snack om BDSM, rollspel och part-
nerbyten som dominerade fältet för 
ett par år sedan är bortblåst. Nu ska 
det vara monogamt myspys, hemma-
kväll med crème brulée och hudnära 
ställningar. En renaissance för mis-
sionären, skeden och liggande doggy 
på det skruvade och dramats bekost-
nad.

Politik
Inne: Socialdemokrati och Jan 
Björklund 
Ute: PK och populism
Vem kunde någonsin tro att vi som 
gått GY11 någonsin skulle fatta 
tycke för dess skapare. Men plötsligt 
står såväl vänsterpartister som libe-
rala och önskar sig en S-ledd mit-
tenregering, och mannen med den 
blå skjortan har nycklarna till Stefan 
Löfvens socialdemokratiska slott. 
Samtidigt har PK dragit sin sista 
suck, nu ska alla vara rebelliska grå-
sossar som både drar ladd och pen-
sionssparar. Vidare har ALLA trött-
nat på högerpopulismens bölande 
och hot, fast den här gången gör vi 
som pensionärer och slutar bry oss, 
istället för att ungdomligt demon-
strera eller skriva arga blogginlägg.

Honorable mentions
Inne: 

Hemmafester, 
betting på demokratin, 

SLU, 
motionssim, 

stagade foton, 
norrländska, 
glow-masker, 

dejta yngre killar, 
plugga, 
gasque

Ute: 
Anteckna på datorer, 

koriander, 
Engelska Parken, 

höstbilder på insta, 
Stockholm, 

Snerikes självbild, 
Fuck-Aina, 
tentaångest, 

inne-utelistor, 
gasque-släpp

Resor
Inne: Tåg Ute: Flyg
Klimatkrisen gjorde tyvärr minimalt 
avtryck i valet, men sannerligen inte 
på inne-uteskalan. Att flyga på week-
end till London sprutar både koldi-
oxid och töntiga influencer-vibbar. 
En modern och medveten konsu-
ment ser resan som målet, trycker in 
sig i nattvagnen till Hamburg, käkar 
en svettig räkmacka med en luf-
fande kanadensare, blandar dräpare 
i kupén och lever life som om det 
vore en Agatha Christie-roman.

Mat
Inne: Husmanskost och öststats-käk 
Ute: Veganskt
Till kosten har miljömedvetenhe-
ten spridit sig, tyvärr med omvänd 
effekt i coolfaktor. Att det blivit 
mainstream att vara vegan bidrar 
givetvis till att det nu är ungefär 
lika spännande som vindriktningen 
vid Norra Kvarken. Istället ser vi 
en skamsen men stark upptrapp-
ning av gamla klassiker som rösti, 
blodpudding och pannbiffar, kryd-
dat med nya inslag som fryspizza 
och 7-Eleven-sushi. Vidare ses att en 
kärleksfull återblick till Kalla kriget 
tar sig uttryck i fascinationen för mat 
från forna sovjetrepubliker, framför 
allt borstj, surkål, gulasch och polska 
soppor.

Hjalex Schulind med researschteam
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J Ä M L I K H E T S G R U P P E N

Arbetet före och 
efter Metoo     

T E X T :  F a n n y  P a u l s e n

Det är ett år sedan #Metoo slog 
igenom globalt och här i Uppsala. 
Jag flyttade hit samtidigt som I natio-
nens intresse och Nationsuppropet inled-
des och förstod gaWnska snabbt att 
en studentstad fungerar ungefär 
likadant som de flesta ställen i värl-
den. Trakasserier och diskriminering 
förekommer.  Men vad gör vi egent-
ligen åt det? Hur jobbar egentligen 
Snerikes, innan och efter #Metoo? 
Till exempel har Snerikes en jäm-
likhetsgrupp. Den är uppbyggd av 
6 personer inklusive en arbetsledare 
som väljs av Nationsnämnden. 

Jag sätter mig ner i en soffa med 
arbetsledaren - Annika Kronberg. 
Jag inser att jag är dåligt påläst när 
jag börjar med att be henne berätta 
vad ”jämställdhetsutskottet” är och 
vad dess syfte är. ”Vi har bytt namn 
till jämlikhet från jämställdhet för 
att när vi startade så jobbade vi bara 
med könsaspekten, alltså jämställd-
het mellan kvinnor och män. Och 
nu så jobbar vi med jämlikhet istäl-
let och det innefattar alla diskrimi-
neringsgrunder. Sexualitet, etnisk 
bakgrund, religion och annan tros-
uppfattning, ålder, sexuell läggning, 
kön och könsöverskridande identi-
tet.” 

Jämställdhetsgruppen startade vår-
terminen 2017. ”Det är väldigt sent 
med tanke på hur medvetna studen-
ter tros vara.” säger Annika. Annika 
berättar att Snerikes jämlikhetsgrupp 
som de flesta andra nationers star-
tade efter att Ergo uppmärksammat 
en särskild incident med sexuella tra-
kasserier i nationsvärlden. ”När vi 
startade kände vi att vi måste börja 
någonstans och vi måste börja med 
det som vi har kompetens i och då 
började vi med jämställdhet.” berät-
tar hon.

”Vi arbetar utifrån vilken kompe-
tens vi har och vilka problemområ-

den vi ser. Förra terminen utförde vi 
en enkät med nationens besökare för 
att undersöka vilka problemområden 
de ser.” säger Annika. Arbetet kick-
as igång varje termin på kongressen 

där ämbetsverkarna introduceras till 
jämlikhetsarbetet, där de får infor-
mation om vad de kan göra i sina 
ämbeten. 

Jag frågar henne vad de har gjort för 
arbete under terminen. ”Just den här 
terminen har vi jobbat med könsför-
delning på positioner i restaurangen 
och på klubben och på Bryggan. Vi 
sammanställer utifrån vilken köns-
kodning namn har och samman-
ställer statistik på hur många män 
respektive kvinnor som arbetar på 
varje position för att i samråd med 
de som anställer personal arbeta för 
en mer jämställd rekrytering.” berät-
tar Annika. ”Sen är det ju problema-
tiskt på nationer eftersom personal 
byts ut, och man kan inte bara rekry-
tera utifrån kön. Men de ska i alla fall 
vara medvetna.”

Kuratelet har drivit på att ha kill-
middagar, vilket är en till sak som 
jämlikhetsgruppen anordnar för de 
manliga ämbetsverkarna. Det som är 
nytt för den här terminen är att alla 
manliga ämbetsverkare förväntas gå. 
”Problemet med killmiddagar är att 
det oftast är de som behöver gå dit 
inte där. Men vi har fått bra feed-
back, det är väldigt uppskattat.”

”Varför sitter vi 
varannan kille 
varannan tjej på 
gasquer? 
Varför går vi två 
och två?”
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En annan sak jämlikhetsgruppen 
arbetar med är nationens traditioner. 
”Vi arbetar för att ändra traditioner 
som vi inte tycker är så bra. Vi har 
ändrat stadgan (Snerikes officiella 
regelverk) så att den är helt köns-
neutral, alltså utan könskodat språk. 
Och i den bytte vi från ämbetsman 
till ämbetsverkare. Såna grejer fort-
sätter vi med. Vi såg till att talet till 
kvinnan som brukar vara på gåsmid-
dagen och talet till mannen som brukar 
vara på vårbalen har tagits bort. Så 
kommer de ha en annan tradition där 
istället. Det är ingen annan nation 
som använder talet till mannen eller 
kvinnan så det var på tiden!”  

”Märker man på några andra sätt att 
Snerikes är traditionsenligt?” undrar 
jag. ”Det är så svårt för att vi är kri-
tiska mot nästan alla traditioner sam-
tidigt som jag vet att det är många 
som är engagerade som tycker att tra-
ditioner bygger nationsidentitet. Och 
där är en balansgång mellan vilka 
traditioner som är förtryckande och 
cementerar strukturer som missgyn-
nar alla, och vilka traditioner som är 
roliga. Så det är en balans mellan att 
förnya och behålla det som är kul. 
Det viktigaste är att man ifrågasätter 

de traditioner vi har. Varför sitter vi 
varannan kille varannan tjej på gas-
quer? Varför går vi två och två?”

Jag frågar Annika om #MeToo har 
förändrat jämlikhetsgruppens arbete 
på något sätt? Och hur har det för-
ändrat Snerikes och Uppsala?  ”Jag 
har svårt att uttrycka mig om nån 
annan nation men det man kan säga 

är ju att de flesta nationer nu har 
någon jämlikhets-, jämställdhets- 
eller trygghetsgrupp. Det tror jag 
absolut kan ha fäste i MeToo. Men 
sett som ’vind i seglet’ så fanns vi ju 
innan och fortsätter oavsett. Men 
att det har fått uppmärksamhet är ju 
positivt. Så jag har lite svårt att säga 
hur det inverkar på just oss. Jag hop-
pas att det innebär att gäster i stör-
re utsträckning känner att det finns 
utrymme att prata med personal eller 
vakter om problem uppstår och på 
så vis minska sexuella trakasserier i 

klubbmiljö. Det är väl ett annat sam-
talsklimat i samhället och förhopp-
ningsvis i nationsvärlden också.” 
säger Annika. 

”Jag minns när jämlikhetsarbetet 
började, så var det en nation som sa 
att ’vi hade ingen aning om att det 
här hände hos oss, att folk tafsade 
här’ och det tyckte jag var extremt 
ignorant för att nationerna är ingen 
frizon, alla strukturer finns här. 
Alltså mellan kön, ålder och status i 
hierarkier. Nu tror jag inte att någon 
skulle våga uttrycka sig så. Ingen 
skulle säga ’Jag hade ingen aning om 
att det händer här’. För att det händer 
överallt och det händer hos oss på 
Snerikes också. Och det är vi ledsna 
över förstås, och det är anledningen 
att vi också finns. Målet är väl att vi 
inte ska behöva finnas kvar, men det 
är ett väldigt långt projekt.” 

”Nationerna är 
ingen frizon, alla 
strukturer finns 
här.”

K Ä L L A :  J ä m l i k h e t s g r u p p e n
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R E L E A S E N

Södermanlands-Nerikes Nation 
presents: 

T E X T : A l e c  T a r a n u

This newest addition to the Snerikes family arrives just in time for holidays 
gift buying. Lots of pages filled with incredible food  recipes served at our ama-
zing restaurant for the last semesters. A book that proves that during your time 
as a student you have had more to eat than just fast food and ramen noodles. 
Many thanks to our project manager Jonas Karlson Bobits, and averyone who 
contributed!
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K L U B B M Ä S TA R N A

Emma Hessel heter jag, nyvald klubbmästare till våren. 
Jag har varit på Snerikes sedan HT14 och det har sedan 
dess varit ett mål att någon gång bli klubbmästare på 
den bästa av nationer. Vad är roligare än att ordna en 
fest? Någon större anledning behövs inte! Jag ser fram 
emot våren något otroligt, kan knappt bärga mig att 
sätta igång med planerandet av alla festligheter. Om 
man bortser från planerandet så kan jag inte bestämma 
mig vilken tillställning jag ser mest fram emot. Jag ser 
snarare fram emot helheten, att ordna allt från mid-
dag på en fartfylld ämbetsverkarkongress till att ordna 
(enligt mig) Uppsalas bästa vårbal. Något måste jag ju 
även tycka är läskigt och för mig handlar det om jag gör 
någon besviken. Det är ju mitt ansvar att tillsammans 
med min kompanjon Valter, se till att alla inblandade 
har en fantastisk kväll oavsett vilken position den har 
under kvällen. Det är väldigt viktigt för mig att alla är 
nöjda – läskigt! 
Hoppas vi ses på alla tillställningar i vår,
kärlek från Hessel.

Hejsan, jag heter Valter Gådin och pluggar till Civilin-
genjör. Jag valde att söka till klubbmästare då jag har 
haft ett antal ämbeten tidigare och ifrån vad jag sett och 
hört från andra tidigare klubbmästare så verkar var det 
vara ett av de roligaste ämbeten som går att ha. Natio-
nens traditioner är något som jag tycker är viktigt, där-
för vill jag gärna vet mer om dem, underhålla och sedan 
föra vidare. Det jag ser fram emot mest med ämbetet är 
gasquerna såklart. Allt arbete som man lägger ner som 
till slut resulterar i en tillställning där alla, gäster och 
personal, har det superkul. Jag är mest rädd för alla fall-
gropar som jag ännu inte vet om, saker som jag inte ens 
tänkt på. Förhoppningsvis är det inget som skapar pro-
blem med så många duktiga företrädare som det finns 
att fråga. Den tillställning jag ser mest fram emot under 
hela terminen är vårbalen. Det är högtidligt, värmen 
börjar komma tillbaka och helt  enkelt en av de bästa 
dagarna på året!
Valter Gådin
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G A S Q U E N

Höstgasquen
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F E S T E N

Varje termins sjäkvlara höjdpunkt: sångboksfesten, har kommit och 
gått! Bäskan flödade rikligt och jag fick göra kullerbyttor på scen. 
Tack till alla er som var med och hyllade sången! Hoppas vi ses på 
nästa termins sångboksfest också!
- Axel Widebeck

Sångboksfesten
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S Å N G E N

En sneriking älskar bäskans tår 
Text: G. Stark

Mel: En sjöman älskar havets våg, H. Brandelius

En sneriking älskar bäskans tår, ja malörtens smak. 
Det enda som sig drickas bör, i våra gemak!
||: Farväl, farväl bedårande dryck! Vi träffas nog snart på nytt. :||

Min bäska droppes sträva sup – ja malörtens smak – 
för sista gången tagit slut. I våra gemak!
||: Farväl, farväl bedårande dryck! Vi träffas nog snart på nytt. :||

Den viskar ömt och ljuvt mitt namn, ja malörtens smak. 
Kom snart tillbaka i min famn – till våra gemak!
||: Farväl, farväl bedårande dryck! Vi träffas nog snart på nytt. :||
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S N E T I K E T T

För de allra flesta är stereotypen om 
finländare som alkoholiserade, intro-
verta och konstant bastubadande 
inte särskilt okänd. Den bilden är 
för den skull dock inte särskilt sann. 
Först och främst badar de inte bastu 
konstant, även om deras bastukultur 
är långt mer utbredd än vår. Vidare 
är finländare egentligen ett väldigt 
varmt och vänskapligt folk, men de 
kan verka lite hårda på utsidan. Man 
brukar skämtsamt säga att man ald-
rig kommer en finländare så nära 
som när man är i bastun, vilket är 
mer än skäl nog att gå i bastun med 
dem.

Om vi börjar med historiken: det 
svenska ordet bastu kommer sig av 
den avkortade sammandragning-
en av orden bad och stuga, där bad 
ursprungligen hade med uppvärm-
ning snarare än med vatten att göra. 
I Sverige fanns det, liksom i nästan 
hela norra Europa, bastur som mest 
användes till att torka spannmål 

genom att rummet värmdes upp av 
murstocken. Ånga användes alltså 
inte. Det var också vanligt förekom-
mande att man födde barn eller tvät-
tade sina döda i bastun då utrymmet 
var förhållandevis rent.

Finländarna har dock redan från 
början badat ångbad. För dem var 
det ett sätt att hålla värmen i det, 
jämfört med Sverige, kallare vädret. 
Kroppen värms upp mer djupgående 
och när man kyler av sig i snö eller 
i en vak stängs porerna vilket håller 
värmen ”instängd” längre. Fram till 
1900-talet var faktiskt ångbad rela-
tivt okänt och inte särskilt vanligt i 
Sverige, men därefter tog det sådan 
fart att när vi idag talar om bastu 
egentligen menar ångbad. På samma 
sätt kallar finländarna ibland sin 
sauna för bastu fastän det egentligen 
är två olika saker från början.
Hur badar då en finländare bastu? 
Till att börja med är man alltid naken 
i bastun. Alltid. Att generat sitta invi-

rad i en handduk (eller ännu värre – i 
badkläder) ses som väldigt märkligt 
och ovanligt i Finland. För att und-
komma eventuellt pinsamma situa-
tioner tillämpar man könsseparata 
badtider – särskilt i offentliga bastur. 
Vissa har också en blandad tid och 
i sällskap där man känner varandra 
är det inga större problem att vara 
nakna tillsammans. Bastubadandet 
är en tid för avkoppling och kon-
templation, vilket gör att man inte 
lägger så stort fokus på nakenheten. 
”När vi föds och när vi badar bastu 
är vi alla lika inför Gud” hörde jag  
det en gång sägas angående detta. 
Finländare är sin natur trogen och 
är inte särskilt talföra vid bastubad. 
Man talar lågmält om relevanta saker 
och håller mest tyst eftersom man 
oftast inte känner de man badar med. 
Paradoxalt nog är många finländare 
aldrig så sociala som i bastun, efter-
som de kan slappna av och vara du 
med varandra.

Om bastubadande
T E X T : E d d i e  F e r n b e r g
F O T O :  M i k a  M a t t s s o n

Som varandes en sneriking som, med relativt korta mellanrum, frekventerar vår äre-
vördiga vännation Nylands i Helsing fors ges jag ofta tillfälle att reflektera över skillna-
derna och likheterna mellan våra båda länder. En av dessa situationer är när det kom-
mer till bastubadande och därför tänkte jag försöka diktera lite finländsk bastuetikett.
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Vidare gillar finländare varma bas-
tur. Således eldar de hårt i kaminen 
och ”kastar bad” med korta intervall. 
En svensk kan ofta tycka det blir lite 
väl varmt och fuktigt i en finsk bastu 
om man stannar för länge. Badperi-
oderna är oftast längre än i Sverige 
och de spar inte på krutet när de väl 
kyler ner sig – helst ska det vara havet 
eller ännu hellre i en isvak man hop-
par i.

För oss svenskar är bastubadande 
troligen mer förknippat med stoj och 
öldrickande. Förvisso har finländare 
inga problem med att dricka i bas-
tun, men de går inte in enbart för 
drickandet. Att hälla öl på kaminen 
är något som helst undviks eftersom 
det kan skada stenarna, men att ha 
en skvätt bira i skopan bidrar till en 
trevlig bröddoft.

När det gäller doft är en finsk bastu 
betydligt trevligare än en svensk – 
mycket beroende på användandet av 

björkris och tjära. Björkriset binds i 
ruskor som får ligga i varmvatten och 
används sedan för att daska sig själv 
eller andra över kroppen. Denna 
procedur fyller två syften: dels ökar 
det blodcirkulationen när riset träffar 
huden, dels frigörs tvålämnen som 
finns i bladen och hjälper till att hålla 
huden ren och fräsch. Tjära används 
i tvålform och är väldigt djuprengö-
rande. Denna kombination gör att 
finländare i gemen har väldigt väl-
vårdad hy, vilket inte är fy skam. Det 
finns ett gammalt talesätt som lyder 
”hjälper inte bastu, brännvin och 
tjära då är döden nära”, vilket på ett 
ganska kärvt sätt sammanfattar den 
finländska folksjälen.

Sammanfattningsvis kan jag säga att 
vill du bada bastu mer som en fin-
ländare, gäller det att vara naken, låg-
mäld och kyla av dig riktigt kallt. I 
den ordningen. Till alla snerikingar 
kan jag också skicka med en påmin-
nelse om att nationen faktiskt har en 

egen bastu i Triangeln. Mot att du 
kontaktar bostadkonstoret för att få 
behörighet och sedan skriver upp dig 
på bokningslistan vid dörren kan du 
sedan gratis ägna dig åt två timmars 
bastubad. En mycket trevlig gest från 
nationens sida tycker jag personligen. 

Väl badat framöver!

Eddie Fernberg,
marinerat stilpretto

Hela Snerikesdelegationen,  tillsammans med (vänster till höger) inspektor emeritus Henrik Meinander, inspektor Tom Böhling, kurator Anna Öhman, qvinn-
lig funktionär Emelina Enkvist och ordförande Fredrik Palmén, på scen för presentöverlämming vid Nylands nations inspektorsskiftesbal.
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Ä M B E T S V E R K E T

Helgfikavärd
Sofia Hagberg
Jag sökte mitt ämbete som helgfikavärd då 
jag ville testa på något nytt och engagera 
mig mer inom nationen. Jag har tidigare 
varit engagerad på nationstidningen men 
ville testa på andra delar av nationens verk-
samhet! Svårast har nog varit att alltid för-
söka beräkna rätt mängd mat till hur många 
gäster vi tror kommer. Men roligast har nog 
definitivt varit att få lära känna så många nya 
inom nationen! Mitt bästa minne är nog från 
när vi körde Bubbles & pancakes vilket var 
så roligt! 
 
Malin Kristoffersson
Jag tyckte helgfika var perfekt som första 
ämbete, du får lära dig beställa in mat, stå i 
kök och hantera kassan. Svårast har varit att 
komma upp 6:30 varje helg, men det har all-
tid varit roligt att få umgås med mina helg-
fikakollegor sen hela dagen! Bästa minnena 
är nog våran fulsång och dans i köket innan 
öppning!

Krönikör
Hjalmar Lind
Jag sökte krönikör eftersom det gav mig 
möjlighet att kontinuerligt få publicera tex-
ter, men också för att det passade mig att 
få kommentera och grilla nationslivet men 
ändå vara en del av det. Andra ämbeten 
är så fokuserade på just sin grej, jag kan 
gå in och hugga på vad jag vill. Roligaste 
med ämbetet: Att driva med nationens tra-
ditioner.Svårast: Att inte bli refuserad av 
ansvarig utgivare.Bästa minnet har jag för-
hoppningsvis framför mig: att läsa upp min 
terminskrönika till frustande skratt och 
pinsamma skruvningar på Majmiddagen. 
Krönikören ser allt och ingen går säker.

Sånganförare
Axel Widebeck
Redan från barnsben har jag gillat att sjunga 
snapsvisor och att stå på scen så jag kände 
att Sånganförare var det perfekta ämbetet 
för mig. Otroligt svårt att säga en grej som 
är roligare än de andra i detta ämbete. Men 
det roligaste har nog varit att få gå på så 
många olika sittningar och träffa så många 
olika typer av människor. Det är lätt att 
man snöar in sig i sitt ämnes förening här 
i Uppsala, speciellt som ekonom, så det är 
skönt att ha nationen där som en samlings-
plats för alla oavsett vad man studerar. Det 
finns inget som har varit speciellt svårt 
med ämbetet egentligen. Men det har jag 
inte mig själv att tacka för heller utan det är 
tack vare det stöd jag har fått och fortsätter 
att få av både gamla sånganförare och våra 
kuratorer. De har gjort det väldigt lätt för 
mig att följa traditioner och regler till den 
mån jag kunnat, men samtidigt gett mig fria 
tyglar att göra min grej utav det. Bästa min-
net från perioden är sångboksfesten såklart! 
Höjdpunkten på varje termin!

Torsdagsvärdar
Jonas Stenlund & Sebastian Lundberg
Vi båda blev rekommenderade att det var 
ett bra första ämbete och sätt att komma in 
i nationen, då man får mer insikt än många 
andra första ämbeten. Eget ansvar! Första 
ämbetet, insikt i hur det funkar. Leveranser, 
följesedel. Reccemottagningen bästa minnet 
– den som söker får veta…! 

Evenemangsassistenter
Ebba Berggren & Linnea Skymne
Ett perfekt första ämbete! Jag sökte för att 
jag ville ha något som krävde lagom mycket 
tid och där man jobbade tillsammans med 
någon. Det roligaste har varit att ha lärt 
känna och jobba tillsammans med en ny 
nära vän, den stora friheten i evenemang-
ens utförande och få en inblick i Snerikes 
klubbverksamhet! Också att få se så många 
festglada människor njuta av det man har 
producerat! 

Nämndsekreterare
Emma Hessel
Jag ville få mer insyn bakom kulisserna på 
Snerikes. Efter en rad tidigare ämbeten var 
det dags att sätta sig ner för att se hur hela 
verksamheten faktiskt fungerar. Roligast är 
att jag känner att jag utvecklas i mitt ämbe-
te. Att vara sekreterare för sammanträden 
och en styrelse är något jag aldrig skulle 
vågat göra om det inte vore för Snerikes. 
Våga är kul!!

Ämbete? 

Fotograf
Ebba Folkesson
Som fotograf får du alltid vara med när det 
händer! Det roligaste är att träffa männ-
iskor på sittningarna, att föreviga ögonblick 
och minnen! Nackdelen är att inte kunna 
delta fullt ut eftersom man springer runt. 
Jag har lärt mig redigera bilder vilket jag 
inte kunde innan. 

NN-ledamot
Louis Hedström
I NN får du inblick av nationens verksam-
het lite mera på djupet och vara mdd att 
utveckla verksamheten från ett översiktligt 
perspektiv. Det är både utmanande och 
lärorikt. Dessutom är det alltid gott med 
fika på mötena!

Det är dags för Landskap III! Sitter du och funderar på att söka? Letar du efter vägledning i nationslivets 
djungel? Här kommer lite hjälp på traven - kommentarer och berättelser från våra ämbetsverkare! Dessa 
ämbeten (och fler!) dyker upp nu den 10e december. Kanske är det du som innehar ett av dem till våren?
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IF Trikadienansvarig
Tom Hård af Segerstad
Jag sökte ämbetet på grund av min tidigare 
erfarenhet i studentidrott och styrelseenga-
gemang som jag kunde applicera såväl som 
utveckla. Svårast har varit att sätta sig in i 
det och lära känna föreningen (uppbygg-
nad och processer), roligast har varit att lära 
känna föreningen (personerna i den)! Bästa 
minnet är förbundsmötet i Jönköping. Tre 
ledamöter åkte ner över en helg och deltog 
på årsmöte och studentidrottsgalan.

Barvärdar
Marcus Segelsjö Duvernoy
Att få möjligheten att hjälpa till att driva 
snerikes restaurangen var det som främst 
fick mig att söka till barvärd. Men jag sökte 
även eftersom jag var sugen att testa på ett 
ämbete med lite mer ansvar som ger mig 
nya erfarenheter. Det finns jättemånga 
saker som är roligt med ämbetet. Men det 
roligaste måste ändå vara all den personal 
som jobbar för en. Det är dem som gör res-
taurangen möjlig och att de har roligt när 
det jobbar är det som gör att man själv har 
sjukt kul!

Eda Kurdoglu
För mig har det varit extremt kul att 
komma närmre nationslivet då jag lärt 
känna ännu fler på Snerikes, och de jag 
kände från innan har jag kommit ännu 
närmre. Utöver att allt är superkul så tar 
man ju ett rätt så stort ansvar också, vilket 
är otroligt givande. Jag sökte för att det var 
en rolig utmaning och jag älskar Snerikes!

Emma Andersson
Ämbetet barvärd är något som lockat mig 
på grund av att för mig, som för  många 
andra, har att jobba i bistron varit inkörs-
porten till att bli mer aktiv på nationen och 
det är lika roligt varje gång en recce som 
jobbat några pass väljer att engagera sig 
vidare!
Detta är ett perfekt ämbete om man vill 
se mer av hur Snerikes dagliga verksam-
het fungerar och prova på att få mer ansvar 
utan att ta studieuppehåll!

T-träffsvärdar
Marielle Henriksson
Jag sökte för att jag gillar att laga mat och 
vill gärna sätta menyer och då känns detta 
som ett lagom ämbete då det endast är 3 
landskap och 1-2 talarträffar. Det är roligt 
att få ansvar, välja mat själv och att laga 
maten såklart!

Filip Tiger
Jag sökte t-träff för att det är kul att vara 
en del av klubbverket utan att behöva spen-
dera allt för mycket tid på nationen. Man 
får träffa folk med jämna mellanrum o ta 
del av det mesta. Det är mycket smidigt att 
kombinera med studier/jobb och liknande. 
Man får eget ansvar utan stor press, som 
små gasquer.

Recceutskottet
Arvid Artman
Jag sökte till recceutskottet för att jag kände 
att jag ville bli mer engagerad i nationen 
efter att jag jobbat ett flertal gånger, men 
ville ändå inte lägga ner allt för mycket tid 
på nationsengagemanget då kursen jag skul-
le börja läsa till hösten skulle vara ansträng-
ande. Jag tycker att det har varit kul att få 
välkomna nya studenter till både Uppsala 
och nationen och besvara alla de frågor 
jag själv ville ha besvarade när jag började 
plugga. Recceutskottet är ett bra sätt att 
mjukstarta sitt nationsengagemang efter-
som man endast har uppdrag i terminens 
början och ens uppgifter är uppdelade på 
fem personer, och att lära känna både nya 
och gamla nationsmedlemmar!

Klara Nörby
Du får hjälpa till under inskrivningen samt 
vara med som fadder under de olika rec-
ceaktiviteterna och sittningarna. Jag sökte 
till recceutskottet då det kändes som ett 
kul och bra sätt att börja engagera sig på 
Snerikes. Det bästa med att vara en del av 
recceutskottet är att man både får chansen 
att träffa massvis med nationsengagerade, 
men även hänga med alla nya medlemmar 
på nationen. Det är en perfekt första post 
att söka och du kommer definitivt inte att 

Delar av Snerikes ämbetsverkarkår på mitterminsmiddag.
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Terminens ros går otvivelaktigt till de underbara damer som arrangerade hös-
tens Herrmiddag.  

Aldrig någonsin har Eskilstuna varit så lockande som när det förvandla-
des till  en sjörövarö; Övre bar kommer att vara det enda vi tänker på under juleti-
den;  Trojkan är numera Snerikes egna nationalarena; Tom Paulis rum är vårt Eden;  
ingen efterfest kommer att möta sig med Engelska villans källare; Södra Neri-
ke  blev för alltid ett Olympos; det enda vi kommer vilja beställa i Nedre bar är  
hädanefter korv med bröd. Inte heller hade vi klarat oss utan våra fantastiska  
ledsagare: Tandfén, Link, Eldorado, Storfot och Blodiga Maria. Även kökets 
bidrag till kvällen var på topp - en kulinarisk upplevelse utan dess like höstter-
minen 2018. 

Det finns knappast ord som beskriver hur väl ordnad middagen var.

Ett stort tack,
De vid Herrmiddagen deltagande herrarna

Terminens 
ros

R O S E N
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Q U I Z E T

Favorit på julbordet?
1. Risgrynsgröt
2. Dopp i grytan 
3. Julskinkan
4. Mammas köttbullar 

Godaste julgodiset?
1. Lussebullar
2. Ischoklad
3. En perfekt knäckig knäck 
4. Pepparkakor

Favoritjulsång?
1. Santa Claus’ is Coming to Town 
2. Stilla natt
3. Jul, Jul, Strålande Jul
4. All I Want for Christmas is You

Vad står högst upp på önskelis-
tan?
1. Att umgås med nära och kära är 
nog!
2. Samma årgångswhiskey som förra 
året, och året innan det… 
3. Årets julklapp 
4. Pengar 

Var hittar man dig på julafton?
1. Strategiskt placerad i en skön 
fåtölj nära dryck och mat
2. På din plats vid matbordet.
3. Runtspringande & fixande
4. Med paradisasken i högsta hugg

Vad hänger du helst i granen?
1. Smällkaramell 
2. Glaskulor
3. Hemtorkade apelsinskivor. 
4. Kristerade pepparkakor

Jobbigaste släktingen?
1. Alla är härliga! Speciellt efter ett 
glas stärkande glögg. 
2. Alla är jobbiga på sitt sätt
3. Svårt för svärfar
4. Skrikiga kusinen

Vad hör inte hemma på julbor-
det? 
1. Mandeln i gröten (jobbigt för 
löständerna)
2. Allt som är modernt & obehag-
ligt, exempelvis sojakorvar
3. Abbas sill – en skam! Hemgjord 
ska det vara.  
4. Janssons är äckligt – ansjovisen 
förstör

Resulat på nästa sida! 

Nu när snart snön börjar falla, 
du kan ta paradisiska promenader i det svinkalla och på julsånger tralla. 
Många snart hemåt knalla; till Norrland, Skåne, eller kanske Uddevalla?

Jul! 
Det är ju så mysigt och kul

när snön lyser vitgul.
Flyr du till gårdens skjul och rymmer julskinke-strul? 

Får du en knepig modul av kusin ”Kul”? 
Tomtegröt och julenöt, 

sill och mer därtill, 
vilkens familjefilur matchar din natur?

Ta reda på det i vår rykande lussebulls-färska quiz!

JULQUIZ
T E X T : I s a b e l l e  H å k a n s s o n
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Flest 1:or: 
Mustiga Mormor Märta 
För musitga mormor Märta är höjd-
punkten på julafton att sitta tillbaka-
lutad i sammetssoffan med en spetsad 
glögg i den ena handen och mozart-
kulor i den andra. Hon uppskattar att 
omges av liv och rörelse, tycker att lite 
släktdrama gärna får förekomma för 
att krydda upp julen. Hon har många 
galna historier i bagaget, och lutar sig 
nu tillbaka för att övervaka allt stök 
med ett plirande leende och en lagom 
salongsfylla som ofta eskalerar och 
senare mynnar ut i förlegade julsång-
er. Mormor Märta bjuder även gärna 
de yngsta barnen på glögg i smyg, 
något som är väldigt uppskattat.

Resultat

Flest 3:or: 
Präktiga Pappa Per
Per älskar julen. Hela julbordet ska 
vara från grunden. Leker lättsam 
men kan ej släppa kontrollen. Svett-
pärlorna rullar i pannan hela julen. 
Kungsgranen ska vara perfekt, pep-
parkakshuset ståtligast i stan, julskin-
kan saftigast och sillen stadens syrli-
gaste, men framförallt – ingen får ta 
pappa Pers favoritpraliner i Paradis-
asken, då blir hela julen förstörd. 

Flest 2:or: 
Bittra Farbror Bernhard 
Allmänt otrevlig och konservativ. 
Bernhard njuter av att smygkritisera 
alla släktingar han ogillar i det för-
dolda, han utövar en selektiv avsky 
och hans offer varierar år till år. Mor-
brors nya man, svärmors snuskiga sill 
och syrrans skrikiga son får alla repri-
mander till Bernhards behag.

Flest 4:or: 
Slitna Studenten Sussie 
Sussie önskar sig pengar och njuter 
av all gratis och rejäl hemlagad mat. 
Efter den okliniskt rena korridorsdu-
schen har familjens badkar nu blivit 
ett nytt favorithabitat. Det blir myck-
et sovande och hon bidrar främst 
med ett överdrivet pepparkaksbakan-
de, något som varit omöjligt i hennes 
kokvrå utan ugn. 
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Landskap II

Landskap II, något jag brukar förvånas 
av varje gång. Varför? Det betyder plöts-
ligt att halva terminen har gått?! Liksom 
alla andra landskap var det 18.30 i natio-
nens festsal som vi samlades, äldre nations-
medlemmar tillsammans med nya nyfikna 
studenter, kul!

Jolinn Andersson Engblom öppnade land-
skapet och i den rödklädda NK-soffan 
hade hon med sig Jenni Rosqvist från 
stadgeutskottet för att läsa upp de olika 
ämbetsbeskrivningarna och jag, Emma 
Hessel för att agera sekreterare. Efter for-
malia meddelade förste kurator något som 
medlemmarna skulle hålla sig uppmärk-
samma på, nämligen att landskap III var 
för ovanlighetens skull flyttat, från den 3 
december till den 10 december – bra att 
veta! Restaurangvärdarna påminde om 
städdagen som skulle hållas på söndagen 
och uppmanade medlemmarna i salen att 
söka de poster som behöver fyllas för att 
nationens verksamhet ska fungera, nämli-
gen de poster som de själva sitter på under 
nuvarande termin. 

Dags för fyllnadsvalen. De poster som av 
någon anledning behöver fyllas för att de 
står tomma efter landskap I. Denna gång 
blev det Gustav Furusten som blev vald 
till marknadsföringsassistent för hösten, 
Jenni Rosqvist som programsekreterare 
för våren och Jacob Runold tillsammans 
med Gabrielle Smedberg som spexdirek-
törer för hösten samt våren. Efter dessa 
ämbeten blev fyllda gick landskapet raskt 
vidare till att fylla posterna för nämnder 
och utskott, något som inte ger ämbetsver-
karstatus men ger mycket annat värdefullt. 
Stipendienämndsledamot blev Tom Hård 
Af Segerstad för hösten samt våren, även 

Karin Alriksson men för hösten fram till 
våren 2020. Landskapet bordlade val av 
en stipendienämndsledamot och val av en 
valutskottsledamot till nästa landskap.

Vidare var det dags för de ordinarie valens 
tur. Dessa posterna har ingen haft möjlig-
het att söka under något tidigare landskap 
för den givna tiden. Till arkivarie för våren 
fram till hösten 2019 valdes Karl Fred-
rik Pettersson, till fanbärare för samma 
period valdes Lilly Zdansky Cottle, till 
internationell sekreterare för samma period 
valdes Georg Holmén, till marknadsfö-
ringsassistenter för även det samma period 
valdes Gustaf Furusten och Olle Swärd-
Brattström, till marknadsföringsansvarig 
för våren valdes Cajsa Byttner, till pro-
gramvärd för våren valdes Erik Ödmann 
och Ebba Berggren, till recentiorsvärdför 
våren till hösten 2019 valdes Linda Peters-
son och Linnea Skymne, till redaktör för 
samma period valdes Martin Wahlund och 
slutligen, till webbredaktör för våren valdes 
Anna Asklöf.

Medlemmarna behövde nu samla kraft och 
vässa öronen. Det var dags för bryggan-
värdarna att presentera sin verksamhets-
berättelse och för andre kurator presentera 
resultat och balansräkning för Bryggan 
2018. I och med detta presenterades även 
resultat och balansräkning för första halv-
året 2018 av andre kurator och verksam-
hetsberättelsen för första halvåret presen-
terades av förste kurator emerita, detta 
gällande hela nationens verksamhet. Land-
skapets ordförande läste upp revisionsbe-
rättelsen och efter en del nyttiga frågor 
från nationens medlemmar kunde landska-
pet ge ansvarsfrihet för Brygganvärdarna 
för 2018 samt de kuratorer, nämndledamö-

ter och nämndsuppleanter för den tid revi-
sionen omfattade.

För er som var med på landskap I vet ni att 
det presenterades ett stadgeändringsförslag 
gällande recentiorsvärd och internationell 
sekreterare. Under landskap II presente-
rade förste kurator den andra läsningen av 
förslaget och landskapet kunde godkänna 
det. Förste kurator presenterade även för-
slag om ändring av reglemente för klubb-
verket och efter funderingar från landska-
pet kunde även detta godkännas.

Under landskap II väljer medlemmarna 
många poster som kan anses tyngre, några 
medlemmarna måste förtidsrösta innan 
landskapet börjar. Till landskapets ordfö-
rande för våren fram till hösten 2019 val-
des Jolinn Andersson Engblom, till klubb-
mästare för våren valdes Emma Hessel och 
Valter Gådin och till hovmästare för våren 
valdes Hannah Olofsson. De övriga restau-
rangvärdsposterna, barmästare och köks-
mästare var landskapet tvungna att bord-
lägga. Poster som finns chans att söka till 
landskap III! Slutligen valdes Anton Julin 
till andre kurator för våren fram till hösten 
2019 och resultatet möttes med applåder.

Landskapet ville vidare på landskapssexa. 
Landskapets ordförande Jolinn Andersson 
Engblom uppmanade alla som inte blivit 
valda under kvällen att fortsätta söka andra 
poster eftersom ett nationsengagemang 
är bland det bästa en student kan få. Hon 
tackade för visat intresse och förklarade 
landskap II avslutat.

Kärlek från Hessel

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 :  L i n a  T h e l a n d e r
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K A L L E L S E R N A
Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till höstterminens tredje ordinarie

LANDSKAP
Måndagen den 10 december 2018, kl. 18.30 PRICK i nationens festsal.

 Preliminär föredragningslista
  1. Öppnande
  2. Val av justeringspersoner och röstsammanräknare
  3. Godkännande av kallelseförfarandet
  4. Fastställande av föredragningslistan
  5. Godkännande av föregående protokoll
  6. Adjungeringar
  7. Meddelanden
  8. Bordlagda ärenden
  9. Fyllnadsval av:
   Nämnder och utskott
   a. Stipendienämndsledamot      1 st., ht 18-vt 20
   b. Valutskottsledamot      1 st., ht 18-vt 19
  10. Val av:
   Ämbeten
   a. Biträdande internationell sekreterare    1 st., vt 19
   b. Biträdande revisor för andre kurator    1 st., vt 19-ht 19
   c. Evenemangsassistenter      2 st., vt 19
   d. Helgfikavärdar       3 st., vt 19
   e. IF Trikadien-ansvarig      1 st., vt 19-ht 19
   f. Krönikör       1 st., vt 19
   g. Ledamöter för förvaltningsdirektionen   2 st., vt 19-ht 21
   h. Ledamöter för Stiftelsen S-N nations studentbostäder  2 st., vt 19-ht 21
   i. Lördagsvärdar       2 st., vt 19
   j. Nationsfotograf      1 st., vt 19
   k. Nationsnämndssuppleant     1 st., vt 19-ht 19
   l. Nämndsekreterare      1 st., vt 19
   m. Nationsrevisor       1 st., vt 19-ht 20
   n. Stipendiesekreterare      1 st., vt 19-ht 19
   o. Sånganförare       1 st., vt 19
   p. Torsdagsvärdar       2 st., vt 19
   q. T-träffsvärdar       2 st., vt 19
   Nämnder och utskott
   r. Besvärsutskottsledamot     1 st., vt 19-ht 20
   s. Recentiorsutskottsledamöter     5 st., vt 19
   t. Stadgeutskottsledamot      1 st., vt 19-ht 19
   u. Valutskottsledamöter      6 st., vt 19-ht 19
  11. Nationens budget 2019
  12. Förslag om ändring av reglemente för ämbetsverk
  13. Resultat allmänt majoritetsfyllnadsval
   a. Barmästare        1 st., vt 19
   b. Köksmästare       1 st., vt 19
  14. Resultat allmänt val
   a. Barvärd       5 st., vt 19
   b. Nationsnämndsledamöter     2 st., vt 19-ht 20
  15. Övriga frågor
  16. Avslutande

Uppsala den 30 oktober 2018
/Jolinn Andersson Engblom/

Landskapets ordförande
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Härmed kallas Södermanlands-Nerikes nations medlemmar till vårterminens första ordinarie

LANDSKAP

Måndagen 11 februari 2019, kl. 18.30 PRICK i nationens festsal.

 Preliminär föredragningslista
  1. Öppnande
  2. Val av justeringspersoner och röstsammanräknare
  3. Godkännande av kallelseförfarandet
  4. Fastställande av föredragningslistan
  5. Godkännande av föregående protokoll
  6. Adjungeringar
  7. Meddelanden
  8. Bordlagda ärenden
  9. Val av:
   a. Programsekreterare 1 st., ht 19
  10. Övriga frågor
  11. Avslutande

                                            
Uppsala den 30 oktober 2018
/Jolinn Andersson Engblom/

              Landskapets ordförande

Efter Landskapet serveras sexa för 50 kr. För recentiorer är priset 20 kr. 
Glöm inte sångboken!

Välkomna!



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


