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REDAKTIONELLT
Det som har en början har förr eller senare också ett slut. Så här står vi igen. Ännu en termin är
klar, och vilken termin det har varit.
På ett personligt plan har säkerligen många tentor, utekvällar, brustna hjärtan, skratt, och omtentor infunnit sig de senaste månaderna. Förhoppningsvis mötte dessa förväntningarna på vad
en termin i Uppsala ska erbjuda.
Även nationslivet har varit fullbokat den här terminen.
Det har strömmat in nya ansikten på nationen, och under julbordet fick ett tiotal ämbetsverkare
medalj av tredje graden.
Vi har haft ett storspex som överträffade alla förväntningar. Bra jobbat till alla som skrivit, sjungit, sytt och spexat. En Norgehistoria kommer tveklöst bli en del av Östgötas historia som få kan
glömma.
Såvitt redaktionen vet finns fortfarande inga nya uppgifter eller planer kring tak-poolen. En stor
besvikelse. Man hade kunnat tycka att det vore passande med en bubbelpool såhär till vintern.
I och med kuratorsskiftet kanske man vågar börja få upp sina amfibiska ambitioner på nytt. Vi
rapporterar tillbaka vid eventuella uppdateringar.
Den här texten är det sista som jag, Lovisa, gör för Nya Phosphoros efter två år som redaktör.
Det känns vemodigt, men tidningen lämnas över i goda händer. För att den tendensen ska fortsätta vill jag uppmuntra dig som läser att söka posten som redaktör till våren.
I vanlig ordning, det minst originella avslutet på en jultext genom tiderna:
Från oss alla (vi är bara två, dessvärre), till er alla (orimligt många numera, sjukt!), en riktigt god
jul!
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KURATORSSPALTER
Jul, jul, strålande jul,
När jag skriver till er har nationen precis julpyntats med icke-barrande plastjulgranar och adventsljusstakar
med elektricitet. Precis som en svensk jul ska se ut. Ni som läser kanske inte tycker att det stämmer och till
det säger jag helt enkelt att det är våra olikheter som gör oss vackra.
Vad jag till viss del också har i bakhuvudet är det som inte kan beskrivas som annat än kontraproduktivitet.
Vi har sökmotorer på internet som planerar träd, vi har youtubers som planterar nästan lite för många träd
och sedan resten av världen som hugger ner massa träd och hänger plast i dem. Med det sagt har jag själv
ett hemma.
God jul och tack för det här året!

Helen Lenander

1Q

Terminen närmar sig slutet men dessförinnan ska båda jul och nyår firas. Min första termin som
Andre kurator har blåst förbi snabbt, men tänk så kul jag har haft det! Med en intensiv och kul termin
bakom mig är det ändå skönt att få lite ledigt nu över jul och nyår. Mycket har hänt i huset nu innan
december. Vi har haft storspex på nationen som varit mycket uppskattat och även haft kvällar med
stand-up som även dessa varit populär bland gästerna på nationen! Verksamheterna rullar på som
vanligt och vi alla är taggade för nästa termin med massa nytt skoj. Och till nästa termin kommer vi få
två nya kuratorer på nationen, Tim och Lukas, och Alice och Helen kommer kliva av nu efter att de
suttit som kuratorer under ett år. Jag har haft en fantastiks termin med mina fina kuratorskollegor,
alla ämbetsverkare och alla medlemmar, och jag hoppas att nästa termin kommer bli lika fantastisk
som denna!
Även fast terminen nästan är slut så är det fortfarande julbord kvar innan hemförlovningen och
ledighet kommer. Med det vill jag önska alla en god jul och ett gott nytt år samt hoppas att vi ses
nästa termin i vårt fina lilla Uppsala!
Allt gott,

N E L LY L I D H O L M
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2Q

Sista kuratorspalten. Jag hade drömt om att jag i skrivande stund skulle kunna titta ut genom fönstret och
se ett skimrande vitt landskap. Det var drömmen, men i verkligheten är det grått och mörkt mest hela tiden.
Det här året har gått fruktansvärt fort och snart är det slut. Snart lämnar jag över facklan till min efterträdare. Jag tänkte därför se tillbaka på några minnen som jag aldrig kommer att glömma under året som gått.
En gång beställdes fel öl till nation, eller ja, egentligen var det flera gånger, men vi har klarat oss bra. Köttbullar har räknats in i systemet som broccoli och jag beställde in 40 kg smör istället för 5 kg. Det är tydligen
sådant som händer som 3Q. Andra saker jag också vill minnas är glädjen, skratten och ilskan under dansgolvsrenoveringen. Middagar med ihåliga lussebullar och tävlingar om vem som kan köpa mest hallonsoda
och Trocadero i fiket. Mycket annat har såklart också hänt som jag kanske inte nämner men som varit minst
lika kul. Jag hade kunnat skriva hur långt som helst, men det viktigaste jag vill göra är att tacka för det här
året. Tack för att jag fick vara er 3Q.

Alice nordin

3Q

Medan jag skriver min andra Q-spalt så skriver två av mina kollegor sin allra sista och det är snart
dags för dem att bli avlösta från sina poster. Idag har de arbetat på nationen i 11 månader och 9
dagar och det är självklart välförtjänt som de lämnar sina uppdrag som förste- respektive
tredjekurator. Jag skulle inte kalla det för avundsjuka då jag inte avundas dem och jag känner
fortfarande ett starkt driv tillsammans med en vilja att jobba varje dag, men jag kan ändå inte annat
än erkänna att det någonstans långt bak i mitt huvud ligger en slags jäsande väntan på att få göra
samma sak, att förklara mitt arbete avslutat och ta några steg tillbaka. Men det finns mycket kvar
som jag vill göra innan detta sker! Jag och Alice har ju vår fantastiska 7Q-middag kvar!
Jag har nämnt två av mina tre kollegor, Nelly vår kära 2Q är äntligen tillbaka efter en mindre skada.
En skada som uppkom genom att fröken Lidholm på vägen hem efter en sen kväll vurpade på den
hala isen, som nu har kommit och gått för att sedan komma tillbaka igen.
På tal om Is, snart är det jul! Jag tänkte att det ändå måste nämnas även här. Julmusiken spelas för
fullt på kontoret, huset har blivit julpyntat och luccegasquen är runt hörnet. Julstämningen är helt
enkelt på topp här på kontoret och vi ser fram emot en ny termin med nya kuratorer och nya
ämbetsverkare.

lovisa nord heidtmann
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4Q

Hjälp det är jul snart!
Författare: martin holmqvist

Försöker jag bara samla ihop karma för att julafton närmar sig? Kanske! Men jag tänkte i
denna text försöka hjälpa er där hemma i korridorerna, lägenheterna och villorna. Vi tar det
helt enkelt från början. I början när julen kom till så tror jag att vi människor egentligen bara
tyckte att det var för långt till påsken och behöver därför en dag mellan midsommar och just
påsken. Vi uppfann därför julen. Det ska då sägas att det inte precis är som att uppfinna
hjulen.
För självklart så ska vi äta samma mat som alla andra högtider. Men jag älskar
julen, julen är bara fylld med härliga stunder för mig och just maten tänker jag nu hjälpa er
att piffa till inför alla de tjugoelva julbord som en kan tänkas äta under december månad.

Martins magiska tips på julmat

(TOFU)-Revbensspjäll
Det kan kännas otillåtet men vad gör väl
det? Det är jul och jag har varit snäll. Jag förtjänar att äta lite gott! Dessa magiska revbensspjäll är otroligt goda och går enkelt att
googla fram ett bra recept. Var noga med att
inte använda silkes tofun då dessa ej gör sig
bra i just denna rätt. Använd dock gärna lite
ingefära och apelsin i för lite mer julkänsla.
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Rödbetssallad

Tillbehöret som alltid går hem för mig
är en otroligt kaxig rödbetssallad. Den
ska inte innehålla vanlig senap utan istället dijonsenap och gärna för er våghalsar där ute så kan ni testa att tärna 1–2 äpplen och ha i för en ovanligt
god och ovanligt kaxig rödbetssallad.

ALLT ANNAT
Tänk på att hjälpa till i köket, ofta som alltid kan maten landa på en eller två personer som
lagar allt. Självklart så finns ju uttrycket desto fler kockar desto sämre soppa, men julen är
till för att komma närmare varandra. Vilka vi än är, så tycker jag att ju fler vi är som hjälps
åt att fixa och laga desto finare och mer underbar stämning kan det också bli över julen.
Tänk på att umgås med alla era vänner även de som en kanske en inte ens pratar med längre skulle kunna få ett häftigt digitalt julkort. Bara för att göra hen påmind kring att någon
i alla fall tänker på just denna person under julen också. Julen är till för att delas och julen
är endast till för att vi människor ska komma närmare varandra. Ta hand om er därute i
kylan och tänk på att framförallt ta hand om alla andra.
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NU till något helt annat! Här är fem snabba svar med slumpvalt utvalda människor i ”Uppsala centrum”
(aka ÖG).

Vad tycker du om
julen?

”Amen dä ä kul
döh”
verkligen
Lovisa Nord Heidtmann
4Q á Östgöta nation

”Jag gillar julen
och den handlar
om så mycket
mer än vad en
kan tro, ta t.ex.
julmmaten ...osv
osv”

”Asså liksom, det är
mysigt”
Tom Jonsson
F.D Spexamästare

Martin Holmqvist
Skribent för NP

”Det är kul”

”Myyyysss, Jag
tycker att julen
är så mysig”

Nelly ”Snälly” Lidholm
2Q á Östgöta nation

Helen Lenander
1Q á Östgöta nation
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Ska vi ses något i helgen?
illustrationer av: Sofia hessel

1. Should I stay?
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(sista minuten) julklappstips
f ö r e n fat t i g s t u d e n t. . .
F ö r f at ta r e : A l e x a n d r a Ly n g å
Ännu en termin är (nästan) avklarad. Kanske till och med din första? Ännu ett CSN som betalats ut och som på något sätt alldeles för snabbt tagit slut. Gapar plånboken tom? Sitter du
också i klistret med ett uttömt CSN och julklappslängtande familj? Frukta ej, du behöver inte
bli årets Grinch – här kommer sista minuten-tips till en fattig student, från en fattig student.
För den ambitiösa

För den kreativa

Baka, inget säger jul så väl som knäck och

Det är ändå imponerande med hur små medel

julkola. Det ger också en falsk inblick i att du

man kan imponera människor, fem av fem

faktiskt har färdigheter i köket och inte alls levt

gånger har jag varit ”helt fantastisk”. Pröva du

veckovis på köttbullar och snabbmakaroner,

med! Lite papper några bilder och ett uns av

eller ännu värre – havregrynsgröt.

desperat kreativitet – det går alltid hem. Än
bättre är det om bilderna stjäls direkt från fa-

För den heliga
Köp vaccin, vatten eller vad som nu säljs från

miljens eget fotoalbum, man får ju ändå tänka
på plånboken. Det behöver knappt ens bli fint,
bara att du lagt tiden på det gör mamma/far-

Action Aid/Röda korset (eller liknande orga-

mor/kompisen/partnern tårögd.

nisation) – du är ju en medveten (och fattig)
student. Ingen kan bli arg på dig. Dessutom är

För hemvändaren

detta ett helt ypperligt sista minuten-tips!
För den tidsenliga???
Årets helt fantastiska julklapp, som hittat! Ta
med dig en kartong från ditt senaste felköp,
på med lite inslagspapper (eller inte, låda som
låda) och du har dig en helt fantastisk present.

Du som inte varit hemma under terminen, är
mammas guldgosse eller pappas favorit. Du
kommer ju hem! Positionen ni är i är helt optimal för absolut minst uttömning av plånboken
(förutsatt att du tajmade SJs biljettförsäljning
väl). Sätt dig själv under granen med en rosett
i håret och gör dig till årets julklapp (är du

God (billig) jul och gott nytt år!

skåning fungerar detta ännu bättre, helvete så

Önskar,

långt ni åker).

Alexandra Lyngå
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...och julklappsrim för
en fattig student
Författare: Cornelia andersson
Julen är nära och nästa CSN är långt borta. Men stressa inte! Årets ÖG-julklapp är som
en mobillåda fast bra: billiga och miljövänliga julklappstips med tillhörande julklappsrim.
KUPONG FÖR MASSAGE

EN SPELLISTA

Nu har du suttit hela hösten lång och klagat på

Alla älskar en bra melodi

[insert valfri kroppsdel] gång på gång.

Din smak är tyvärr en tragedi

Här får du därför en sak så fin för att lindra

Men låt mig hjälpa till

pinan din.

Ingen kommer sitta still

STÄDHJÄLP D

NUDLAR

Ditt hem är fullt av damm och skit.

För när gårdagen blev för tuff

Låt mig komma dit!

För när alla pengar gått till Skruf

Med lite husmoderlig arbetsflit

För när plugget all matlagningslust övertager

kan det bli en riktig lyxsvit.

ger jag dig nu detta backup-lager.

HEMBAKTA KAKOR
WEEKEND I UPPSALA
Jag är offer för ocker

(bubblare om man varit snål med CSN och har

Här får du fem sorters socker

råd att spendera lite mer)
MIDDAG
Saknar du mig, din gamla vän?
Äta bör man annars dör man,

Har du sett domkyrkan än?

det är sen länge!

Vore det inte kul med ett besök

Desto trevligare blir det dock

på 18 kvadrat och delat kök?

med lite umgänge.

11

KALLELSE LANDSKAP
Härmed kallas alla medlemmar till Östgöta nations första lagtima
landskap för våren 2020. Det äger rum 12:e Mars kl. 18 i stora salen.
Efter landskapet serveras traditionell
sexa till självkostnadspris.
Välkomna!
Helen Lenander
Förste kurator

SÅKLART SKA DU OCKSÅ MED!
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 redan har. Bäst av allt vore om just du ville var med.
Är du intresserad? Såklart du är! Kontakta oss på mejlen nedan.

Redaktörerna

n ya p h o s p h o r o s @ o s t g o ta n at i o n . s e
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