
1 | 19/20



S I D A  2 - 3

I N N E H Å L L :

A N S V A R I G  U T G I V A R E :

Innehåll & redaktionellt

S I D A  4 - 5

Kuratorsspalter

S I D A  6 - 7

S I D A  8 - 9

S I D A  1 0 - 1 1

S I D A  1 2 - 1 3

Helen Lenander

R E D A K T Ö R E R :
Lovisa Aronsson & Amanda Bergström

B I D R A G / F R Å G O R / K Ä R L E K S F Ö R K L A R I N G A R :
Nyaphosphoros@ostgotanation.se

En tillbakablick

2

Rebusar

Tages meny & Quiz

Topplista & Kallelse



Kära Östgötar,

Hösten har kommit i full fart och färg, och den nya terminen har redan ställt krav för akademiska 

och sociala prestationer. Sömnen är ett minne blott, till fördel för studiestress och seriemaraton.

Men höstterminen innebär inte enbart påminnelser om världsliga ansvar och måsten, det är även 

en tid för det nya. Vi möter alla nya utmaningar den här terminen. För somliga kanske det rör sig 

om en nya korridorsgranne med ett ifrågasättbart beteende. För andra kanske hela staden är ny. 

Förhoppningsvis kan Nya Phosphoros ljusa upp höstmörkret, oavsett om det är välbekant eller 

inte. I det här numret erbjuder vi hälsningar från några bekanta skribenter, nostalgiska tillbaka-

blickar och klurig östgötsk trivia.  

För den som var nyfiken sedan förra numret kring mysteriet med Gilbert Grip och den försvun-

na städtrofén var det Fia Fikaverkare som var skyldig. Hon uppger övriga fikaverkare som alibi, 

men dessa hade redan åkt hem för terminen. Hon saknade alibi, och gömde trofén i sin korg. 

Några av våra aktiva har lyckats lista ut det, bra jobbat!

Slutligen, innan vi går vidare med tidningen, vill vi passa på att hälsa Amanda varmt välkommen 

som ny redaktör. I och med hur mycket hon har gjort hittills ser framtiden ljus ut för Nya Phosp-

horos.

Trevlig läsning, och mysig höst,

Redaktörerna

R E D A K T I O N E L L T
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K U R A T O R S S P A L T E R

Kära Östgötar!

Hoppas ni har hittat en varm plats i höstmörkret där ni kan mysa med valfri varm dryck! Det har 

i alla fall jag gjort, med min nya värmefilt jag fått i födelsedagspresent. Nu börjar min tid som 

kurator börja närma sig sitt slut. Jag ser ljuset i slutet av tunneln men försöker ändå klamra mig 

fast. Att vara nationsaktiv är så fruktansvärt KUL.

Härnäst på schemat står Skelettgasquen. Det är en rolig och makaber tradition vi har med Gö-

teborgs nation som handlar om en hedersledamot som donerade sitt kranium till ÖG och sitt 

resterande skelett till Göteborgs. We got the brains, så att säga.

Hösten är här nu och sommaren ett minne blott långt bak i tiden. Terminen har dragit igång och 

vi har kommit en bra bit in på höstterminen, och en hel del har hänt sen sommaren! Jag har klivit 

på som Andre kurator här på nationen och jobbar nu heltid med ekonomi här på nationen och 

skriver min första spalt som kurator.   

Sommaren var lugn på nationen men sen så drog terminen igång med fullt brak. Det har varit 

recceperiod med pubrundor, mottagningar och massa nya studenter och medlemmar. Vi har haft 

besök av podden alla våra ligg, haft en fantastisk baklängesgasque som vi har varje år på hösten 

och härnäst kommer skelettgasquen som i år hålls i vårt fina nationshus!

Att få ha sitt kontor på nationen och varje dag få jobba med nationen, dess gäster, medlemmar 

och aktiva är helt fantastiskt och bland det roligaste jag har gjort under min studietid. Och tänk 

vad fantastiskt att vi i Uppsala har 13 nationer som underhåller oss studenter nästan varje dag? 

Det är något fantastiskt och unikt som måste värna om.

Nu hade jag nog inte så mycket mer att dela med mig av för tillfället i just denna spalt. Jag tackar 

för mig för tillfället och hoppas att vi kanske ses på Östgöta nation eller någon av de andra 12 res-

terande nationerna i vårt fina lilla Uppsala!

Tills nästa gång!

1 Q

2 Q

H e l e n  L e n a n d e r

N E L L Y  L I D H O L M

4



Jaha, då är det dags, min första kuratorsspalt, mitt stora meddelande till de viktigaste, medlem-

marna på Östgöta nation. Det enda som cirkulerar i mitt huvud just nu är ”helvete ska jag skriva?” 

och ”nu ska jag vara rolig och fyndig”. 

För att ta mig igenom denna svåra men ack så viktiga uppgift vände jag till mina företrädares 

spalter för att på inspiration. Jag fann totalt 4 spalter, vill också påpeka att det bör finnas minst 

40 stycken, tack! Men detta skulle jag påstå att det är ett tecken på att jag inte var den ende som 

tänkte, ” vad i helvete ska jag skriva”. Men jag fann en återkommande faktor vilket är kollegorna. 

I skrivande stund står vår 1Q på en stege och lagar en lampa samtidigt som en medlem kommer 

förbi för att hämta upp sitt nationskort. 2Q räknar som alltid pengar, gärna med en pod i örat, just 

i denna stund lyssnar hon på P3 dokumentär om gisseldramat i Teheran, hon säger att det är bra. 

Vår 3Q tar emot en leverans som endast består av tomater då det glömdes dagen innan. 

Vad gör jag er 4Q? Jag sitter på mitt konor och skriver denna spalt till er och lyssnar på musik, 

jag kommer chocka er som känner mig med att jag faktiskt lyssnar på hov1.  Jag har en gång i mitt 

liv sagt att hiphop är omusikalisk men jag skulle vilja påstå att jag har utvecklats under min 106 

dagar som kurator. Inte bara har jag lärt mig att hiphop faktiskt är musikaliskt så har jag också 

lärt mig att svarta sopsäckar går åt fortare än vad man tror, och att om man vill fylla 210 munnar 

på en gasque krävs det mycket mat, då menar jag MYCKET! 

Ännu en regnig dag i oktober och här sitter jag med en ostmacka. Terminen drog igång med 

stormsteg vilket också ledde till trötta verkare. Jag ser att ni är trötta och jag ser att ni sliter. Det 

är pubrundor, bokningar, välbesökta släpp och juristerna äter våfflor som aldrig förr. Så den här 

gången tänker jag inte skriva om hur trevligt det är på kontoret eller hur roliga mina kollegor är. 

Den här gången vill jag ta chans att få säga till alla er som sliter i verksamheterna hur otroligt 

duktiga ni är och hur mycket jag som 3Q uppskattar den tid ni vill lägga ner på ÖG, vårt älskade 

ÖG. Fortsätt kämpa! 

3 Q

4 Q

A l i c e  n o r d i n

l o v i s a  n o r d  h e i d t m a n n
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En liten tillbakablick på 60-talets nationsliv med min morfar och nationsvän 

Hampus Bergström

 - Hur kom det sig att du hamnade på Östgöta nation? 

Min östgöta-anknytning började redan när jag föddes i Stegeborg utanför Söderköping. Efter 

att ha tagit studenten i Motala och legat i flottan några år, gjorde jag som ung kadett på sjökrigs-

skolan mitt första besök på Östgöta nation. Jag och min kompis Olof Stenhammar var på jakt 

efter var sin flicka att ta med på kadettbal på Näsby Park.

Min syster Christina som var inskriven på nationen hade hittat en bästis, Ingrid, som hörde

hemma på Norrlands men som kom att hänga på Östgöta. Besöket slutade med att jag bjöd 

Ingrid och Olle bjöd Christina till balen.

Det blev många fler besök på Östgöta. En Valborg bodde Olle och jag hemma hos revymakaren, 

visskrivaren och estradören Kalle Andersson som etablerats sig ordentligt på nationen. Hans 

visa : Kom och låt oss fira Valborg vid Fyris ... lockade till fler besök och jag bestämde mig sedan 

för att börja studera i Uppsala. 

- Vad hände med Ingrid? 

Nästa Valborg förlovade jag och Ingrid oss.Vi smög in i sällskapsrummet på Östgöta längst

in till vänster och visade stolt upp våra ringar för vännerna.

Att få studentlägenhet var då liksom nu nästan omöjligt. Man skulle ha minst 16 terminer till-

sammans. Men i slutet av vårterminen 1964 dök chansen upp. Om vi inom tre veckor hade ingått 

äktenskap kunde vi få en lägenhet. Så vi fick bråttom. Kyrkoheden i Dorotea, Ingrids hemfö 

samling, fick springa med vigselattesten till tåget och jag väntade på perongen i Uppsala.  Jag 

ringde sedan till ovannämnde Olle och frågade om han kunde ordna en borglig vigsel om någon 

vecka i Lund där han nu pluggade. Med den talang han senare i livet skulle visa så var det lätt 

fixat. En kort tid senare flyttade vi in i vår studentlägenhet i Eriksberg. 

E N  T I L L B A K A B L I C K
F ö r f a t t a r e :  A m a n d a  &  H a m p u s  B e r g s t r ö m
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 - Då får jag tacka Östgöta nation för att jag finns! Hade du någon mer anknyt-

ningar till nationen?

Min svåger Christer Olander blev något år senare andre kurator på nationen och hans Eva, min 

syster, blev klubbmästarinna. Och Christina engagerade sig vid bildandet av Öfab (bolag för att 

sälja nationen till hugade gäster) Jag själv var inte aktiv i nationslivet då. 

 - Men du blev det senare?

När jag som pensionär fick frågan om jag kunde tänka mig att bli skattmästare svarade jag ja. 

Bättre att engagera sig sent än aldrig. Det blev några trevliga år tillsammans med duktiga ku-

ratorer.

 Frågor som stod på agendan var hur nationen skulle klara sig efter att obligatoriet för-

svann. Hur man skulle lösa frågan med en hiss och om det gick att göra något åt akustiken i 

festsalen. De flesta av dom frågorna verkar ha fått ett positivt svar.

 Kul var det också när Olle blev hedersledamot i nationen. Inte för festandet på nationen 

då, utan för andra framgångar!

Ingrid och Hampus på Kadettbalen
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ö s t g ö t s k a  r e b u s a r
a v :  H e n r y  s j ö g r e n

1.

2.
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3.

4.
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1. Östergötlands landskapssång börjar ”Så grant 

står Östergyllen…”. Hur lyder fortsättningen?

 1. ”…och skördarna, de gyllene, de   
  bölja”. 
 2. ”…ty här bröts tidigt bygd av våra  
  fäder.”
 3. ”….längs insjöstrand där glitter  
  vågor skölja”.

2. Linköping och Norrköping är Östergötlands 

två största städer. Vilken stad kommer på tredje 

plats storleksmässigt?

 1. Mjölby

 2. Motala

 3. Söderköping

3. Under medeltiden anlades flera kloster i Sve-

rige. En stor del av dem fick sin plats på Östgö-

taslätten och ett av dem är Sveriges äldsta. Vad 

heter det?

 1. Vreta Kloster

 2. Vadstena Kloster 

 3. Skänninge Kloster 

4. Östergötland har givit oss en rad musikaliska 

talanger. Men vem av följande artister kommer 

dock inte härifrån?

 1. Markus Krunegård

 2. Lars Winnerbäck 

 3. Marit Bergman

5. Östergötland hade från början två olika land-

skapsvapen. Båda dessa föreställde varsitt djur 

som sedan korsades ihop till ett; gripen som i 

dag är Östergötlands landskapsvapen och som 

du kan se på flera ställen runt om i tidningen. 

Vilka två djur är den en korsning mellan?

 1. En drake och ett lejon

 2. En örn och en drake 

 3. Ett lejon och en örn 

6. Östergötland är Sveriges sjätte största land-

skap sett till antalet invånare. Hur många är 

dom ungefär?  

 1. ca: 550 000

 2. ca: 450 000

 3. ca: 350 000

7. Med sin vackra natur och spännande historia 

bjuder Östergötland på många platser som är 

värda sitt besök. Här finner vi även en välbesökt 

djurpark. Vad heter den?

 1. Parken Zoo

 2. Kolmården 

 3. Nordens Ark

q u i z
Hur mycket kan du egentligen om Östergötland? Sätt dina kunskaper på 

prov med detta lilla Quiz!

Facit hittar du på 

sida 13!

11



En topplista är en lista där det exempelvis 

samlas olika typer av sammanställningar 

över ett givet medium inom ett på förhand 

utvalt område. Vi gillar inte att bli begrän-

sade av sådana triviala väsentligheter och 

har därför ignorerat påståendet om att en-

dast ha med ett givet område. Det är här 

vår lista och värderingarna är våra egna.

Bästa efterfesterna

Kalle anka i päls i Henkes kök

Mordhotet från Steffe, 36 barre

Rökmaskin och disco entre genom fönster 

Anders Borg i korridoren under Majmidda-

gen

Playa

Playa del ingles 

Sudersand 

Aiya napa

Côte d’Azur

Bästa krogarna

Palerkan 

Carmen 

Le Parc 

Lion bar 

Bullit 

Bästa tennisspelarna

Björn Borg 

Serena Williams 

Roger Federer 

Margaret Court

Bästa rockbanden

Motörhead 

Rhymes 

Mötley Crüe

Bästa groggarna

Rum Cannonball

Jack n coke (EJ MED PEPSI) 

Bahama Mama

Tequila Sunrise

Bästa citaten i Röda baren

“Palme sköt först”

“Linn - Du ska väl inte gå hem” 

“Jag vaknade hos Snibben” 

“Hans morsa var alkis”

Bästa inspektorsporträtten

Kerstin Sahlin

Sleincour (Ja Claes, vi vet att han inte var 

inspektor) 

Carl Göran Andrae

Anna Sågvall Hein

Kai Siegbahn

Bästa Rolling Stones låtarna

Gimme Shelter 

Street Fighting Man 

Rocks Off

Beast Of Burden 

Miss You

T o p p l i s t a
F ö r f a t t a r e :   k r ö k  &  s t ö k
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S Å K L A R T  S K A  D U  O C K S Å  M E D !
Allt fler medlemmar får upp ögonen för nationstidningen. Det tycker 
vi redaktörer är jättekul. Som ni märker i det här numret finns det få 
begränsningar på vad som går att bidra med. Allt från reportage till 
bilder till korsord till krönikor välkomnas.

Det finns dock alltid utrymme för fler fantastiska bidrag än de vi re-
dan har. Bäst av allt vore om just du ville var med.

Är du intresserad? Såklart du är! Kontakta oss på mejlen nedan. 

Redaktörerna

n y a p h o s p h o r o s @ o s t g o t a n a t i o n . s e

K A L L E L S E  L A N D S K A P
Härmed kallas alla medlemmar till Östgöta nations andra lagtima 
landskap för hösten 2019. Det äger rum 4 december kl. 18  i stora 
salen.

Efter landskapet serveras traditionell 
sexa till självkostnadspris.

Välkomna!

Helen Lenander
Förste kurator

Facit till quizet på sida 11:

 Fråga 1: 1. Fråga 2: 2. Fråga 3: 1. Fråga 4: 3. Fråga 5: 1. Fråga 6: 2. Fråga 7:  2.
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