Östgöta nation
1668-2018

Steget före – möjligen också nu?
Fredrik Lilieblad och Henrik Schauman, sammanställare av jubileumsboken.

Så är den då äntligen klar, om än inte paketerad på traditionellt
sätt – Östgöta nations jubileumsbok 1668 - 2018. Projektet drogs
i gång inför nationens högtidliga 350-årsjubileum, men visade sig
vara svårt att slutföra. Efter ett par år i träda har det nu gått att ställa
samman ett bild- och textmaterial över vår stolta historia. Dock inte
i en fysisk bok, främst beroende på att bildmaterialet som samlats
in ej lämpar sig för tryck.

i e-format
På fackspråk heter det att bilderna inte gått att få fram i tillräckligt högupplöst format. Därför blev det i stället en e-bok, som kan
avnjutas via dator, läsplatta eller en smart telefon. Givet den digitala
utvecklingen är det kanske också just e-formatet som gäller. Ingen
annan nation har väl i skrivande stund presterat en jubileumsbok
i e-format? Så möjligen är Östgöta nation än en gång steget före
alla andra. Unga och gamla nationsmedlemmar samt andra gynnare
tillönskas nu en givande läsning. Minns och fröjdas i ungdomen,
eller i den ungdom som varit!
Lund och Stockholm i november 2021

Tack till alla ni
som bidragit med
texter till de olika kapitlen.
Till skillnad från er är alla personer
på bilderna i boken inte namngivna. Men
den som inte är nämnd är för den skull inte glömd.
Några vänliga själar har lämnat andra bidrag – korrekturläst, skickat in bilder eller annat material som berikat framställningen. Dessa är Cecilia Bengtsson, Jenny Björsne, Anders Ejendal, Thomas
Esping, Hans Fredriksson, Jonas Gunnarsson, Paula Harting, Camilla Norberg,
Helena Sandberg, Håkan Samuelsson, Tanja Skogh, Joakim Skyllermark, Michael Standar
och Kristina Strand-Larsson. Tack alla! Lunds universitets arkivarie Fredrik Tersmeden har varit
behjälplig med råd och dåd gällande nationens äldsta historia. Även till honom framförs ett varmt tack.
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Fantastisk tillbakablick

Den här boken är skriven för att fira Östgöta nation och de 350 år
nationen har förgyllt så många studenters liv med glädje, gemenskap och ett hem. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit
engagerade i projeket och på olika sätt bidragit till att göra det möjligt. Att se tillbaka 350 år i tiden har varit extremt roligt och lärorikt
och att sammanställa allt i text och bild har varit en stor utmaning.
Det vi insett under skapandet av denna bok är hur viktig nationen
har varit för alla under studietiden i Lund. Det är här vänskaper
formas, kärlek hittas och minnen för livet skapas. Vi hoppas nu
att boken ger er läsare en fantastisk tillbakablick på er tid i Lunds
bästa nation!

Med vänliga hälsningar,
Julia Carldén, Qurator 2018 och Malin Rickle, Qurator 2019

1668-1950

1668–1950

Ur kaos och mörker
Hans Grevelius, Hedersledamot

året var 1668. Tio år tidigare hade Skåne blivit svenskt vid

Hänförelsen byttes snabbt till tvekan. Skaran av män ryggade
tillbaka. Nationer var förbjudna i Lund.
En efter en tog de till orda. Torpadius från Torp harklade sig och
sa. ”Det är ju olagligt. Universitetet har förbjudit nationer”. Han
fick medhåll av Hulthenius från Hult: ” Jag vill inte riskera nåt.
”Det vore dumt instämde Schedell från Skeda och fick omedelbart
medhåll av Holméus från Holma. ”Jag har en tenta”, sa Gudheiminius från Gudhem.”Jag har mina kläder på tvätt”, sa Arenius. ”Jag
skriver på min uppsats”, sa Cirreus. ”Nation är synd”, sa Borning.
”Mina skor är på lagning och jag har lovat far o mor att inte socialisera”, sa Lindeman.

freden i Roskilde. Försvenskningen hade inletts och Lunds universitet bildades 1666. Undervisningen drog igång efterhand och den
första riktiga terminen var vt-68. Samma termin bildades Lunds
universitets första nation – Östgöta!
Så här gick det till: Januari var uppriktigt skånsk och en förskräcklig kopia av en vanlig skånsk november. Östgötarna hade
kommit till Lund efter en jul tillsammans med familj, släktingar och vänner. Överallt hade de mötts av mat, omtanke och den
respekt som följde med boklig bildning. Avresan var förfärlig.
Hejdlös gråt ”Ses vi igen?”, allvarliga förmaningar ”Studera flitigt”
och löften om evig trohet ”Jag väntar dig”. Och resan: tre dygn i
ett skakigt helvete mitt i smällkalla vintern. Och framkomsten till
en dyngskitig håla där ingen begrep svenska, än mindre östgötska.
Lärarna talade danska, latin och tyska. Maten var lika främmande
som människorna. Idag finns det ett ord som beskriver östgötarnas
situation: utanförskap.
De satt på sina dragiga kammare och åt på resterna av medskicken av mat, gick på föreläsningar, läste och skrev. Staden frös, det var
kallt på kammare och i föreläsningssalar. Den eviga fuktkalla västan
tog sats över Sundet, ilade genom gränderna och smög sig in mellan
bjälkar, bräder och plank. Mörkret var medeltida.
Det fanns ett ljus: att träffa landsmän. Tillsammans kunde de
sitta rakt upp och ner i timtal och tala östgötska rakt ut i luften
– bara trams och skvaller hemifrån. Det var avkoppling och en
befrielse efter latinet och tyskan och en lättnad efter alla försök att
göra sig förstådd av ”danskarna”. När östgötarna var tillsammans
var det nästan som hemma.

tre i kärntruppen
De försvann en och en. Till slut var det bara en skara kvar – tre
personer. Det var: Seved Rinman, född i Rinna. Föräldrar Olavus
Erici och hans hustru Brita. Student i Upsala 1661 och i Wittenberg. Kyrkoherde i Rinna och i Ekeby, död 1712. Gift med
Anna Hillmann i hennes andra gifte. Seved refererade ofta till sina
erfarenheter från europeiska universitet och sina positiva erfarenheter av nationslivet. Efter sina studier återvände han så småningom till Rinna där han ägnade mycket kraft åt planerna på att bygga
till kyrkan – ett projekt som förverkligades 130 år senare.
Petrus Wangel, född i Vånga 1629. Föräldrar Israel Wongorosander, kyrkoherde och Emerentia Persdotter. Student i Upsala
1652 och i Åbo 1665, död i Västra Ed 1677. Petrus var uppvuxen i
Vånga mellan Roxen och Glan och vida känd för sin fina sångröst.
Han var ständigt glad och brydde sig stort om morgondagen. Han
hade ett problem: han kunde inte fatta beslut vare sig det gällde små
beslut: vilken psalm ska vi sjunga? Till livets stora beslut: kärleken.
Han förblev ungkarl hela sitt liv.
Andreas Mothzenius född i Motala omkring 1630. Föräldrar
Joannes Ingemari Sundius, kyrkoherde och Elin Andersdotter.
Student i Upsala 1655. Andreas var teologisk teoretiker och hade
fördjupat sig i ”treenigheten” vilket kom att visa sig betydelsefullt
när ÖG bildades en vecka senare. Han visste allt om Fadern, Sonen
och den Helige Ande men hade det svårt med latinet, vilket gjorde
hans teologistudier onödigt snåriga. Han blev så småningom en
älskad präst.

lördag den 20 januari 1668
Efter en gemensam föreläsning i ”Gamla Testamentets Exegetik”
reste sig Rinman upp i Kungshuset och äskade tystnad. ”Landsmän” sa han på så mycket östgötska han kunde och fortsatte: ”Jag
vänder mig till mina landsmän – östgötarna” Genast samlades ett
gäng runt honom. Blickarna var entusiastiska. Vankades det mat?
Upptåg? ”Välkomna hem till mig på lördag efter vespern” Han
sänkte rösten, lutade sig framåt och viskande. ”Vi östgötar ska bilda
en Östgöta nation här i Lund. Vi ska vara första nation här i Lund.
För alltid först!”
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Lundagård, Lunds domkyrka och Lilla torg. Efter en tryckt reproduktion av en etsning år 1782 av Johan Fredrik Martin (1755-1816) efter en målning av
Elias Martin (1739-1818) (beskuren).
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Lilla Torg och Stora Kyrkogatan i Lund omkring 1830. Till vänster ses Lundagårdsmuren. Efter en tryckt reproduktion av en akvarell av G. W. Palm.

Lund ca 1588.

lördagen den 27 januari
1668
Det var alltså Wangel och Mothenius
som efter vespern träffades hemma
hos Rinman som hade rum i Kattesund hos en karduansmakare. Värdfolket eldade flitigt och skorstenen
passerade hans rum och höll det
varmt. Han hade en säng, ett bord,
en stol och en rejäl koffert som fungerade som stol.
Gästerna kom iklädda sina bästa
kläder i olika nyanser av fattigsvart,
något gick åt det bruna hållet, nåt
mot det blå. Värjorna satt där de skulle och på uppmaning av värden sattes
de i ett hörn av rummet. ”Vi är bland
vänner” sa Rinman, tände ett ljus och
plockade fram ett handskrivet dokument på flera sidor, allt på latin ”Östgöta nation i Lunds stadgar”.

”En lundastudent är beredd till
bådadera, men vi östgötar vill mer.
Vi ska studera. Ja! Vi ska försvara
vårt fosterland. Ja! Men vi östgötar vill mer: Vi ska ha tid för ett
liv, för omtanke, gemenskap, för
lek och idrott, för umgänge och
kamratskap. Vi östgötar är studenter. Vi är krigare. Vi östgötar är
lyckliga! Vi är till för varandra! Vi
ska vara första nation. För alltid
först! Vi är det goda livet! Vi är den

Han började läsa långsamt och
högtidligt och efter några meningar
hade den latinsvage Wangel tappat
bort sig ibland tvära kasus och svaga
prepositioner. Mothenius lyssnade
välvilligt och ställde frågor men alla
besvarade Rinman med ett kortfattat:
”Så gör man i Wittenberg”. Mothenius lyssnade alltmer förstrött. När
Rinman slutat läsa såg han framför sig
fyra ögon som stirrade tomt, rakt in i
ljuset. De antydde inte en med min
vad de tyckte om den geniala idén –
en östgötsk nation i Lund. Han kröp
närmare ljuset, tog ett djupt andetag
och samlade sig till en sista ansträngning för att övertyga sina östgötar.

goda treenigheten!”

i ljusan låga
”Landsmän!”, skrek han med kraft
och gjorde en vädjande gest mot sina
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Rinman log i mörkret mot Mothenius som reste sig upp med stöd
av bordet, lätt hakan falla fritt, tungan lägga sig tillrätta mot baksidan av de främre tänderna i underkäken och ur hans strupe strömmade ett tungt, östgötskt: ”Kör”.
Som allt annat stort och betydelsefullt skapades Östgöta nation
i Lund ur eld och aska, i kaos och mörker. Men det blev snabbt ljusare och redan dagen därpå hade Rinman, Wangel och Monteniuis
träffat Östgöta nations förste inspektor Martin Nordeman.
Och så fortsatte det. De tveksamma studenterna blev efter hand
medlemmar i Östgöta nation och 1668 hade nationen 14 medlemmar. Idag 350 år senare har ÖG haft tiotusentals medlemmar som
precis som 1668 stolt kan säga: ”Vi är först. För alltid först.”
Tack vare Rinman, Wangel och Monthelius.

åhörare med västra handen. Den östra närmade sig ljuset och Östgöta nations stadgar fattade eld. Rinman såg sitt arbete bli till aska.
Alla tre kastade sig över ljus och stadgar för att kväva elden. De
lyckades. Det blev beckmörkt i rummet och genom ivern att släcka
branden hamnade alla tre på golvet i en hög. Seved ropade i mörkret: landsmän östgötar, östgötar, landsmän. När brandfaran var över
satt de kvar på golvet.
Rinman återfick så småningom fattningen och fortsatte stående
på knä i mörkret:”En lundastudent är beredd till bådadera, men vi
östgötar vill mer. Vi ska studera. Ja! Vi ska försvara vårt fosterland.
Ja! Men vi östgötar vill mer: Vi ska ha tid för ett liv, för omtanke,
gemenskap, för lek och idrott, för umgänge och kamratskap. Vi
östgötar är studenter. Vi är krigare. Vi östgötar är lyckliga! Vi är
till för varandra! Vi ska vara första nation. För alltid först! Vi är det
goda livet! Vi är den goda treenigheten!”
Vi ordet treenighet vaknande Wangel till, reste sig från golvet
satta sig på kofferten och sa med allvarlig stämma. ”Jag är med”.
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Steget före – redan från start
Fredrik Lilieblad, Qurator HT-1988

steget före! Det har varit Östgöta nations paroll, åtminsto-

som ansågs grassera i Lund. Det dröjde till början av 1800-talet
innan ett nationsobligatorium infördes som gällde alla studenter.
ne decennierna närmast före 350-årsjubileet. Några decennier är
Nationens första Qurator hette Johan Schedell. Han återkom
inte så lång tid i en verksamhet som funnits sedan 1600-talet, men
i rollen som Qurator flera gånger åren närmast efter grundandet.
parollen stämmer faktiskt även historiskt. Östgöta är den äldsta
Den första medlemmen var Seved Rinman. När han skrevs in i
studentnationen i Lund och låg således steget före redan från start.
nationen hade han redan varit student i Uppsala men också i tyska
Nationen grundades 1668 och hade under premiäråret 14 medWittenberg, som länge var ett av Europas finaste och mest berömda
lemmar. Universitet hade grundats redan 1666, men invigdes inte
universitet. Senare i livet arbetade Seved bland annat som kyrkoherförrän 1668 och är på så sätt årsbarn med nationen.
de i Ekeby nära östgötska Boxholm.
Studentnationer eller landskapsBland de första medlemmarna
föreningar var inte någon nyhet på
dominerande
prästsönerna. Så såg det
1660-talet. I Uppsala hade de funnits
också ut de första hundra åren då lite
i mer än tjugo år. I nationshistoriens
Det talades danska i staden och
mer än en tredjedel av nationsmedgryning var medlemskapet frivilligt
lund – som i det närmaste var en
lemmarna kom från just prästfamiloch det var studenterna själva som tog
illaluktande bondby modell större
jer. Men spridningen var ändå ganska
initiativ till bildandet. Detta gillades
–
var
dansksinnat.
bred och bland östgötarna i Lund
inte av universiteten som menade att
fanns det även söner till torpare, sjönationerna tog kraft från studierna,
män samt mjölnardrängar.
bidrog till pennalism och till att äldre
studenter ledde in yngre förmågor på
allsköns irrvägar. I Uppsala infördes därför ett förbud. Även i Lund
hårt student- och nationsliv
fanns ett nationsförbud när universitetet grundades.
De första åren hade universitetet en tydlig internationell profil och
välkomnade svenska, danska och tyska studenter. Även lärarkåren
säkra social kontroll
bestod till ungefär lika stora delar av svenskar, danskar och tyskar.
Senare blev univsersitetet en del av försvenskningen av Skåne, men
Trots förbudet tog verksamheten fart och östgötarna valde Martin
den processen tog fart när det skånska kriget avslutats. Kriget bröt
Nordeman till sin första inspektor. Allt enligt en modell från Östut på 1670-talet då arméer åter drog fram genom Skåne och tvinggöta nation i Uppsala, där flera nationsmedlemmar redan hunnit
ade nationen att hålla stängt några år. Kriget återkom 1710 genom
studera. Nordeman var professor i matematik. Han stannade som
slaget vid Helsingborg. Som om inte detta var nog satte en pestepiinspektor i fyra år och blev därefter universitetets rektor. Det finns
demi 1712 stopp för all undervisning under en tid. Pestens framfart
uppgifter om att ilskna kollegor bidrog till att han lämnade sin post
var förödande. I Malmö dog nära halva befolkningen.
eftersom nationerna var så ifrågasatta.
Även utan krig och pest lär studentlivet i den nymornade lärMen motståndarna fick snart ge sig och i början av 1670-talet
domsstaden Lund ha varit hårt. Till vardags kunde de östgötska
beslutade universitetet att varje studentnation skulle hållas under
studenterna möta fientligt sinnade lundabor. Det talades danska i
uppsikt av en professor. Drygt 20 år senare blev landskapsförenstaden och Lund – som i det närmaste var en illaluktande bondby
ingarna till och med officiellt erkända genom ett kungligt brev.
modell större – var dansksinnat. Skolbarn kastade sten på de ”svensDå ställdes det krav på att varje student skulle tillhöra en nation.
ka” studenterna och det hände att beväpnade folkhopar förföljde
Undantagna var adelsmän – som ansågs kunna ta vara på sig själva
studenter längs gatorna.
– och studenter som hade föräldrar i universitetsstaden. Med tiden
Många var unga när de lämnade hemmets lugna vrå och skrevs
tycks universitetet ha insett att nationerna kunde vara ett redskap
för social kontroll och användas i kampen mot den lättja och synd
in vid universitet, ibland bara 14–15 år. En ny student som kom
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”Student på väg till Lund”. Så heter tavlan som målades av konstnären Nils Andersson (1817 – 1865). Han studerande aldrig i Lund, men passar ändå väl in i
den här jubileumsboken eftersom han var född i Kättilstad socken i södra Östergötland.

”Sandgatan i Lund”. Målning av av Joseph Magnus Stack från Lunds universitets konstsamling. Här syns den mur som länge omgav Lundagård och gjorde
området till en fredad samlingsplats för stadens akademiker.
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1668–1950

även om de flesta studenter var

Studenter som betedde sig illa kunde hamna i universitetets eget fängelse som kallades ”proban”. Det låg under en period i det så kallade Liberiet – en av
de första fastigheter universitetet huserade i och som ännu idag återfinns vid Krafts Torg.

fattiga så fanns det de som
tillkom alltfler så kallade magnatstill Lund och nationen hade med sig
tipendier som olika donatorer stod
gymnasiebetyg och testimonium med
anställde tjänstefolk, bland annat
bakom. På 1800-talet inrättade även
omdömen om karaktär och levnadsväckare som hade till uppgift att
riksdagen stipendier, men de första
sätt. Även eventuella försyndelser
få liv i sin sovande uppdragsgivare
någorlunda moderna studiemedlen
fanns nedtecknade. I Linköpingspojinför
dagens
studier.
dröjde till en bra bit in på 1900-talet.
ken Elias Lindgrens testimonium stod
Beträffande boende var många
det att han förskrivit sig åt satan, men
studenter inackorderade hos professedan kommit på bättre tankar. Det
sorer, präster eller borgare. Under
kom ändå att gå hyfsat bra för Elias.
1800-talet blev det vanligare med studentkaserner, där ett antal
Efter åren i Lund slutade han sina dagar som handlare i Bordeaux.
rum inreddes i ett större hus och något som kanske kan liknas vid
Novischtiden varade i flera månader. Då skulle novischen varje
korridorliv förekom. Senare bygges skräddarsydda studenthem, till
dag anmäla sig för en äldre student och vid behov ställa upp med
exempel Lunds Studenthem och välkända Johan Henrik Thomanallehanda tjänster. Attityden mot de nya var tuff och behandlingen
ders Studenthem som instiftades 1895 via en donation.
hårdhänt. Novischerna fick stå ut med allt från förnedrande invigEn bit in på 1800-talet kostade ett bra studentrum 16 riksdaler
ningsceremonier till örfilar, hugg och slag. Den som hade pengar
per termin och för 25 riksdaler per månad fick man två måltider på
över kunde betala in en avgift till nationskassan och slippa delar av
något av Lunds värdshus. Många studenter var då också hänvisade
pennalismen.
till ”hämtarmat” som lagades och sedan hämtades hos någon av
Vardagslivet var reglerat. En missad föreläsning kunde leda till
stadens fruar. Då kom man undan med 8 riksdaler i middagskostförvisning från Lund. Det rådde utegångsförbud från klockan nio
nad per månad.
på kvällen. En östgöte som vistades ute efter denna tid – och i värsta
Även om de flesta studenter var fattiga så fanns det de som
fall besökte en krog – kunde straffas med böter. Böter kunde också
anställde tjänstefolk, bland annat väckare som hade till uppgift att
den få som missade att gå på nationsmötet.
få liv i sin sovande uppdragsgivare inför dagens studier. En väckare
En student förväntades dessutom läsa bibeln både morgon och
kunde dessutom sköta skoputsning och göra upp eld i studentrumkväll. Den som missade en gudstjänst kunde hamna i fängelse och
met vintertid. Vissa hade det dock betydligt bättre. För en adelsman
det gällde även den som blev påkommen med att spela kort om
som studerande i Lund i slutet av 1600-talet kunde det vara självpengar eller skjuta skarpt inom stadens murar. Dessa straff avtjänaklart att också avlöna dans-, språk- och fäktmästare.
des i universitetets eget fängelse som kallades ”proban”. Fängelset
låg under en period i det så kallade Liberiet – en av de första fastigheter som universitetet huserade i och som ännu idag återfinns vid
steget före med stadgar
Krafts Torg. En annan viktig fastighet var Kungshuset i Lundagård,
I Östgöta nation sammanträdde studenterna, förde kassabok, skrev
som var universitets huvudbyggnad till in på 1880-talet.
protokoll och antog stadgar. Östgötarna låg steget före med sina
stadgar, som senare kom att stå modell för övriga nationer i Lund.
stipendier – även i natura
Stadgarna reglerade inspektor och Qurators roll, medlemmarnas
skyldigheter och rättigheter, finansiering av nationen, hur nationsDåtidens studiestöd handlade helt och hållet om stipendier som
mötena skulle genomföras och mycket annat. Det stadgades också
studenterna kunde söka. Till en bit in på 1700-talet fanns det dessatt Qurator skulle förmana nationsmedlemmar som levde ”oanutom något som kallades kommunitet – ett sorts stipendium i natuständigt och illa, i dryckenskap, osämja och annan liderlighet”. Nya
ra, där studenten garanterades ett lagat mål mat om dagen under
medlemmar fick gå ed på stadgarna innan de togs upp i nationsledning av en spismästare. Vad gäller penningstipendier dominegemenskapen.
rande de kungliga stipendierna till en början, men under 1700-talet
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daler och 9 öre. Nationen ersatte inspektorn för hans insatser, men
skänkte även bort silverkannor och andra gåvor till inspektorer och
lokala dignitärer. År 1694 fick inspektor Jonas Hörling två silverknappar i gåva. På den ena var Östgötas vapen ingraverat och på
den andra stod det Natio Ostrogothica. Sommaren 1712 var det
nya bud. I dessa pesttider fick nationen låna ut pengar till samma
inspektor som hamnat i ekonomiskt trångmål – pengar som sedan
aldrig betalades tillbaka.
Pengar kunde även betalas ut till den som författade hyllningstal, grav- eller gratulationsskrifter eller gjorde andra tjänster som
nationen uppskattade. År 1690 fick klockaren i domkyrkan en slant
av östgötarna för att han ringt i kyrkklockorna på självaste universitetskanslerns begravning.
Apropå ekonomi kunde medlemmar vid behov låna pengar ur
nationskassan mot en pant, som oftast bestod av böcker, kläder eller
andra tillhörigheter. Detta gjorde östgötastudenten Nordenstrandz

När nationerna erkändes fullt ut på 1690-talet fick de samtidigt
ansvar för att övervaka medlemmarnas studieresultat. Det anordnades disputationsövningar och orationer för att studenterna skulle
hålla liv sina kunskaper och förbereda sig för examensprov. Nationerna hade även en social roll och förväntades ta hand om sjuka eller
fattiga medlemmar. Det hände att studenter redan var gifta och alltså hade med sig en äkta hälft till Lund när de skrevs in i nationen.
Studentäktenskap var inte alltid uppskattade. År 1729 kallade Östgötas inspektor Magnus Rydelius äktenskapen för ”denna skadeliga och owanliga sed”, som han menade drog skam över nationen.
Gifta nationsmedlemmar lär till och med ha riskerat att uteslutas.
Förutom Qurator bestod nationsledningen av proqurator och
notarie som skötte den löpande verksamheten samt av seniorer.
Övriga studenter var uppdelade på juniorer och novitier. Man
kunde vara Qurator i mer än ett år och vissa studenter återkom i
ämbetet flera gånger under sin studietid. Nationsledningen fick i
vissa fall ersättning för sina insatser från övriga medlemmar och lär
heller inte ha behövt betala egna nationsavgifter. Från 1700-talet
hade nationen avlönade biktfäder, eller själasörjare som de också
kallades. Behovet av dessa tidiga, studiesociala tjänster tycks ha
upphört i mitten av 1800-talet.
Under lång tid saknade nationen en fast punkt. Eftersom medlemmarna var få kunde nationsmöten och andra sammankomster
hållas hemma hos inspektor eller i Qurators kammare. Verksamheten var inte heller i övrigt särskilt skrymmande. De viktigaste
tillhörigheterna var medlemsmatrikeln, nationsprotokoll, stadgar,
sigill och senare en fana. Det mesta kunde förvaras i en kista där
också nationskassan fanns, som Qurator och notarie hade varsin
nyckel till.

protokollen talar
De tidiga nationsprotokollen handlar en hel del om räkenskaper.
Studenterna betalade sina inskrivnings- och nationsavgifter, som
viktiga inkomstkällor. Det verkar även som nationen kunde tjäna
en slant varje gång en student skulle examineras eller disputera.
Nationens utgifter var minst sagt varierande. Penningbidrag kunde
ges till nationsmedlemmar för kläd- och bokinköp. Valborgsmässoafton 1687 togs beslut om att ”Landskapet imorgon inköper
öhl och kommer samman till en liten aftonlust”. Kostnaden var 5

Östgötarna var först med att ta fram stadgar, som kom att stå modell
för övriga nationer i Lund. Här reglerades inspektor och Qurators
roll, medlemmarnas skyldigheter och rättigheter och finansiering av
nationen och mycket annat. Stadgarna i ”luntan” på bilden är dock inte
de första som togs fram, utan från 1746.
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Akademiska Föreningen bildades 1830 och huserade till en början i den så kallde Sylwanska gården. Senare flyttade AF in i nybyggda lokaler – den berömda
Ynglingaborgen i Lundgård – som invigdes 1851.

1689 och lämnade då sina pistoler i pant. När lånet sedan inte
gemensamma satsningar
kunde återbetalas sålde nationen pistolerna.
Östgöta var en liten nation och tillströmningen av nya medlemmar
I protokollen genom seklerna återkommer anteckningar, där
begränsad. Fram till mitten av 1700-talet fick nationen mellan fem
inspektorer vädjar till, förmanar eller till och med hotar nationsoch femton nya medlemmar per år. Senare under detta århundrade
medlemmar som festat om och levt rövare – bland annat genom
räckte nyrekryteringen inte till. Då blev det kris. Det fanns helt
att skjuta skarpt mot hus eller slå in fönster och dörrar. Från tid
enkelt för få östgötar för att verksamheten skulle kunna fortsätta
till annan hamnade studenter i bråk med lundensiska gesäller,
som tidigare. Lika illa var det i Kalmar respektive Västgöta nation.
bodbiträden och slaktardrängar. I december 1819 fick en östgöte
Därför bildade de tre nationerna
som hette Bremer ett rejält kok stryk.
1767 Götiska nationen. Den gemenDagen innan hade en gesäll slagit ett
samma lösningen fungerade i drygt
huggjärn i huvudet på en annan stuöstgöta var en liten nation
trettio år. Dödsstöten kom 1798 när
dent, som enligt protokollen ”ännu
en ny inspektor skulle väljas. Östgöoch tillströmningen av nya
suckade under svåra blessyrer”.
tarna tyckte inte att valet gått rätt till
medlemmar begränsad. fram till
Det fanns samtidigt en samhöoch beslöt sig för att återigen bilda
mitten av 1700-talet fick nationen
righetskänsla bland studenterna som
en egen nation. I protokollen kallas
mellan fem och femton nya
med tiden gjorde Lundagård till sin
Västgöta och Kalmar för ”bihang”
medlemmar per år.
samlingsplats. Området var länge
när östgötarna väljer en egen inspektor och lämnar Götiska nationen med
omgivet av murar och blev en fredad
buller och bång.
plats för stadens akademiker. Vid vite
Senare under 1800-talet börjaav en daler var det i slutet av 1700de student- och nationslivet i Lund förändras. År 1830 bildades
talet förbjudet för gesäller och annat löst folk att ta vägen genom
Akademiska Föreningen (AF). Tanken på en förening hade funnits
Lundagård. Muren revs i omgångar under 1800-talets första hälft.
länge och målet var att skapa en samlingsplats för lärare och stuVid åtminstone ett tillfälle protesterade studenterna våldsamt,
denter. Föreningen köpte in en fastighet som blev hemvist också för
bland annat genom att kasta sten mot biskop Wilhelm Faxes resistudentnationerna. Den hette Sylwanska gården och låg i Lundadens – mannen som ansågs stå bakom rivningsbeslutet.
gård, ungefär vid den nuvarande Tegnérplatsen. Sylwanska gården
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överläts med tiden på nationerna och blev deras föreningshus. Senare flyttade AF in i nybyggda lokaler – den berömda Ynglingaborgen
i Lundgård – som invigdes 1851. AF-huset blev den nya knutpunkten för nationerna. Här huserade de med sina verksamheter fram
till dess att nationshusen såg dagens ljus i mitten av 1900-talet.

lemmar för att reparera nationens fana. Den var så trasig att östgötarna knappt ville visa upp den vid högtider och sammankomster.
En annan nyhet var invalet av hedersledamöter. År 1831 var det
premiär. Först ut var Carl Johan Hill, professor i matematik, rektor vid universitetet och sedermera pappa till den berömda Lundakonstnären och landskapsmålaren Carl Fredrik Hill.
På 1860-talet nådde medlemsantalet bottennivåer och nationen
kämpade för sin överlevnad. Värst var det 1867 då det inte fanns
en enda medlem. Men det skulle vända och ytterligare några år
framåt – 1883 för att vara exakt – skedde något banbrytande när
den första kvinnliga studenten skrevs in. Hon hette Helga Fredrika Linder, kom från Östgötametropolen Linköping och tog en
filosofie kandidatexamen i Lund. En bit in på 1890-talet kändes
historiens vingslag återigen bland östgötarna i Lund. Då skrevs
nämligen sonsonsonsonsonen till Seved Rinman – den allra första
medlemmen – in i nationen.

helga fredrika – första kvinnan
I Östgöta nations inre liv vittnar protokollen från 1800-talet om att
nya frågor var på agendan. Redan 1809 hade en ny kista tillverkats
”att förvara nationens documenter och Bibliothek uti”. Senare in
på 1800-talet hade biblioteket blivit stort och dels gjort att bokkistan förvandlats till ett bokskåp, dels att östgötarna börjat utse
en nationsbibliotekarie. Biblioteket – som lär ha innehållit en del
rariteter – lär så småningom ha övertagits av AF..
Vid den här tiden gjordes också en insamling bland tidigare med-

nationsmedlemmar i historien

Det berömda Kungshuset i Lundagård, där Carl XII enligt sägnen en gång ridit upp för trapporna. Kungshuset fungerade som universitets huvudbyggnad
till in på 1880-talet, då det nuvarande universitetshuset stod klart.
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Vad gäller nationsmedlemmar från de tidiga seklerna har vissa gjort
avtryck i historien. Några är förevigade med namn på läktarväggen
i Akademiska Föreningens stora sal, till exempel G F Gyllenborg,
kansliråd och medlem av Svenska Akademien, den banbrytande
matematikprofessorn Nils Schenmark och framför allt greve Axel
von Fersen den äldre. Greven skrevs in vid Lunds universitet 1734
när han var 15 år och blev senare i livet en militär och politisk
maktspelare. Meritlistan är lång och han var bland annat riksråd,
fältmarskalk och ledamot av Svenska Akademien. I Ljung nära Linköping hade släkten von Fersen ett slott som finns kvar än idag och
greven själv är gravsatt vid Ljungs kyrka.
Bland övriga kända nationsmedlemmar återfinns Qurator Johan
Corylander som senare blev latinpoet och biblioteksman i Lund,
Jonas Fastbohm som stupade vid Poltava, Anders Westerling, fältläkare under det amerikanska inbördeskriget och Johan Bernhard
Rydström som deltog i boerkriget i södra Afrika. Till avdelningen
skurkar hör Jonas Wernbom som slog ihjäl en korpral i Västergötland samt bedragaren Carl Hannelius. Han påstod sig vara prästvigd, ”fulpredikade” i Tjusts härad i Småland, dömdes flera gånger
och skar halsen av sig i fängelset 1781.

Nationens första hedersledamot valdes in 1831. Han hette Carl Johan
Hill, var professor i matematik, rektor vid universitetet och sedermera
pappa till den berömda Lundakonstnären och landskapsmålaren Carl
Fredrik Hill.
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et t gl at t

50-tal
Planerna på att bygga en nationshus diskuterades redan i början av 1950-talet, men det dröjde till 1959 innan klassiska Ostrolocus kom på plats. Då kunde
nationens 175 medlemmar inviga sitt fina hus på Adelgatan 4.

ett eget hus

allt fler nationer ta sikte på att bygga egna hus. AF-huset som länge
varit det självklara navet i det lundensiska nationslivet fick på så
sätt konkurrens.
I Östgötas nationsprotokoll hösten 1950 nämns planerna på att
köpa en tomt och bygga ett eget hus. Precis innan decenniet var slut
1959 kunde nationens 175 medlemmarna inviga sitt Ostrolocus
på Adelgatan 4. Platsen var väl vald. Nationshuset kom att ligga på
Kulturens baksida i ett av Lunds allra vackraste och mest klassiska
kvarter. Steget före igen, således.

Ännu en bit in på 1900-talet var Östgöta en liten nation. I början
av seklet fanns det bara tio medlemmar. Sigurd Westman som var
Qurator i fem år under 00-talet konstaterade att det under hans
tid knappast fanns något nationsliv att tala om. I slutet av 1910talet gjordes ett försök att skapa en jubileumsfond för stipendier till
nationens 250-årsjubileum. Denna typ av initiativ försvårades av
att östgötarna i Lund levde i skuggan av systernationen i Uppsala.
När man på 1940-talet gjorde ett nytt försök att samla in pengar till
stipendier i hemlänet blev resultatet klent. Nationen i Lund var för
okänd och antalet studenter litet jämfört med i Uppsala.
Trots små omständigheter kunde en sångbok publiceras 1934,
månne den första i ordningen? Nationsprotokollen vittnar även om
en önskan att göra nationsfesterna billigare. Detta var ödesåret 1939.
På det här önskemålet svarade nationens sexmästare att det var svårt
att ordna fester som kostade mindre än 4 kronor och 30 öre.
Tio år senare valde Östgöta nation sin första kvinnliga Qurator. Hon hette Ingrid Thorén och läste juridik. När Ingrid Thorén
tillträdde hade antalet studenter i Lund börjat öka. I takt med att
både studentantalet och nationslivet växte under 1950-talet började

Sångbok anno 2012 –
håll till godo då vi
aldrig lyckades uppbringa
ett exemplar av den allra
första sångboken som
togs fram 1934.
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ett glatt 1950-tal

Där människor möter människor
Göran Bäckstrand, Qurator 1960

verksamhet. Nationen kan ibland till
och med vara avgörande för hela livet.
I Ostrolocus fanns 1959 vid invigsom qurator ville jag givetvis göra
ningen ett trettiotal enkelrum och
mitt bästa för alla nationens medfyra exklusiva dubbletter, som med
lemmar och ”så blev vi med
den tidens syn på samlevnad endast
lägenhet och tvungna att gifta
kunde hyras av gifta par. Ett av de fyra
paren ville redan efter två år bryta upp
oss”. dubbletten blev för oss
och byta sin lägenhet mot två enkelöstgöta nation – civilt
början till ett gemensamt boende
rum. De vädjade till mig: ”du och din
samhälle under 350 år
för hela livet!
flickvän kan väl ge oss era rum och ta
I skuggan av Lunds universitets jubiöver vår dubblett”. Som qurator ville
leumsår firar Östgöta nation samma
jag givetvis göra mitt bästa för alla
350 år som den äldsta nationen vid
nationens medlemmar och ”så blev vi med lägenhet och tvungna
universitetet. Det förpliktigar att förena ett arv av traditioner och
att gifta oss”. Dubbletten blev för oss början till ett gemensamt
samtidigt visa hur nationerna blir medskapande i en alltid föränboende för hela livet!
derlig framtid. Temat är givet – nationsföreningarna är och var ett
Som enda nationshus finns Ostrolocus mitt i Kulturen. Nationfundament där nya och något äldre studenter får möta studenter
en behövde då som nu mecenater för att bygga och underhålla ett
från olika fakulteter. Nationen är en del av det civila samhället,
hus. Invigningen 1959 av vårt hus blev märklig genom att blanda
ett nätverk för att med skämt och allvar ge studierna ett bredare
ett uttryck för vårt kulturarv med att se in i framtiden. Nationen
innehåll.
hade genom en donator fått en kalv, av inspektor Holger Arbman
döpt till Apis, som på Tegnerplatsen blev såld på auktion. Med ett
ostrolocus tar form
bud på 800 kronor vann ingen mindre än Philip Sandblom, dåvarande Rektor Magnificus, den hårda kampen och kalven fick ett
Till allvaret i alla nationer hör att hitta en bostad. Ostrolocus är
nytt hem samtidigt som nationens kassa fick en påfyllning. Detta
även med ett begränsat antal rum en väsentlig del av livet i Östgöta
var en jordnära början på festen.
nation, där gillesstugan också spelar en central roll i föreningens
Möten väcker minnen och Minnena växer som ett träd med många
grenar… Akademiledamoten Kjell
Espmark har skrivit en bok om att
”Minnena ljuger” men de blir mer
sanna, när vi minns tillsammans! Nu
skall vi titta i Minnenas brunn!

I samband med invigningen av Ostrolocus
hade nationen fått en kalv i gåva, som på
Tegnerplatsen blev såld på auktion. Med ett
bud på 800 kronor vann ingen mindre än
Philip Sandblom, dåvarande Rektor Magnificus och senare nationens inspektor.
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Två finklädda herrar. En nöjd Philip Sandblom håller i kalven som han just ropat hem på nationens auktion. Till höger på bilden står också dåvarande
inspektor Holger Arbman, som döpte kalven till Apis.
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det glada 50-talet

Ostrolocus under byggnationen 1959.

Uppskjutningen av raketer var en del av invigningsceremonin. De påtända raketerna blev en otyglad kaskad av fräsande. De styrde än hit, än dit. Några
letade sig in genom ett fönster på huset, men lyckligtvis fattade ingenting eld.

invigning med kultur och färd till månen

Invigning av Ostrolocus med nationsfanan symboliskt på plats. Nationerna lär ha börjat använda fanor i mitten av 1800-talet och hundra år senare förgyllde den alltså ceremonin vid det nya nationshuset.
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Sverige och vårt ÖG vilar givetvis på en stabil grund av oxar och
kor, potatis och säd, brännvin och öl. Kanske ville vi sedan balansera invigningsauktionen med kalven som symbol för århundradenas
slit för brödfödan med ÖG:s vilja att ta nya språng in i en oviss
framtid. Vi skulle då visa att även små nationer vill hänga med
i de stora makternas tävlan om att erövra rymden. Ett kommande nationshus skulle byggas på månen. Raketen Lunik Ö skulle
markera våra intentioner och med en svärm mindre raketer avsluta invigningsceremonin. Raketöverstyrmannen var inte tränad för
detta värv. Raketerna satt fast i leran. Han fick använda sina händer
för att dra upp dem ur marken. De påtända raketerna blev en otyglad kaskad av fräsande. De styrde än hit, än dit. Några letade sig in
genom några fönster på huset men lyckligtvis fattade ingenting eld.
Ceremonin och festen kunde fortsätta utan fler incidenter enligt
vårt noggranna program. Trodde vi!
Lunik Ö-projektet skulle gå till historien med ännu en malör.
Vårt spex blev plötsligt en obehaglig blandning av skämt och allvar.
Inbjuden till invigningen av Ostrolocus var också Birger Strid, som
hade donerat en större summa till nationens hus. Han hade anlänt
sent och stod anonym i mängden av åskådare. Han fick en av de
bångstyriga raketerna innanför ytterrocken. Innan han blev varse
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vad som som hänt i den allmänna uppståndelsen, hade både rock och kavaj
bränts sönder. Utan att omgivningen
uppfattat det fick han omgående ge
sig iväg och skaffa nya kläder på stan
en sen lördagseftermiddag. Strid,
som var en av huvudgästerna på
Grand Hotel, anlände till middagen i en ganska bister stämning
och tinade upp först vid sexan
på nationen. Nationen mottog
inte några fler donationer även
om vi försökte släta över den
fatala händelsen med att ge
vår nye hedersledamot en
liten raket i julklapp, en
raket formgiven av silversmeden Wiven Nilsson!

ett glatt 1950-tal

Internationellt besök i Lund. Studentkåren och nationerna införde 1960 dels ett fadderväsende för att ”hjälpa novitier till rätta”, dels stiftades en
internationell stipendiefond för studenter från Afrika, Asien och Latinamerika.

mitt i kulturhistorien

i sverige och i världen

För femtio år sedan skrev Dagny Arbman i en kulturhistorisk bilderbok om Östgöta nation 1668-1968. Hon inledde den med att
påminna om att ”studentnationer” vid västerländska lärdomscentra organiserade sig och skapade grunden till universiteten i bland
annat Paris och Bologna. Det är viktigt att återigen framhålla denna
bakgrund. Studenter från olika länder slöt sig samman i sökandet efter bildning. Med dagens ”kodord” blev nationerna grogrund
både för tvärvetenskap och internationella nätverk över lång tid.
Inte minst under ÖG:s tidigare inspektor Holger Arbman och
hans hustru Dagny var denna ursprungliga tradition levande i
deras verksamhet och i nationslivet. Holger arbetade både i Sverige
och Indien och Dagny grundade biståndsorganisationen Svalorna.
Nationen hade ett socialt engagemang och var en del av vad vi
då kallade ”u-landsproblematiken”. Studentkåren och nationerna införde 1960 dels ett fadderväsende för att ”hjälpa novitier till
rätta”, dels stiftades en internationell stipendiefond för studenter
från Afrika, Asien och Latinamerika. Som en av de första som välkomnade stipendiater tog ÖG emot Motunde Bowen från Liberia,
som några år senare fick en examen som röntgenläkare i sitt bagage
från Lund. Dagny Arbman skrev i sin essä att ”detta lundastudenternas initiativ var ett av de första tecknen i vårt land på uppvaknandet ur aningslösheten beträffande världssituationen”.

Världen är idag ”uppkopplad” och den tränger sig på i nästan varje
ögonblick. Möter då studenterna idag en annan aningslöshet när de
kommer till våra universitet för att söka kunskap? I den allmänna
debatten nämns ofta civilsamhällets roll för att möta dagens samhällsproblem. Det finns mycket vi tar för givet i vad som utgör
ett väl fungerande samhälle med många under lång tid uppbyggda
institutioner. Dessa krackelerar och själva samhällsväven utmanas
idag. Mat skall lagas ”ifrån” grunden, det gäller också vad vi kallar
civilsamhället. Oberoende universitet har en särskilt viktig roll och
nationerna är en del av pånyttfödelsen av detta civila samhälle.
Kan nationerna bli mer relevanta för att bidra med erfarenheter och kunskap till den mångomtalade, problematiska och mycket
angelägna integrationen av nya medborgare i Sverige? Intensiva studier sker i specialiserade fack, festerna följer ofta som avkoppling i
nationernas regi men Östgöta och övriga nationer har också en roll
i att inspirera en nygammal bildningstradition över alla fakultetsoch ämnesgränser. Civilsamhällets uppgifter är att skapa sammanhang och deltagande som medborgare i ett samhälle. Jag hoppas att
nationerna och – särskilt Lunds universitets äldsta nation – fortsätter att vara en av dessa betydelsefulla, allmänbildande institutioner,
där Människor Möter Människor!
Actionbild från den famösa kalvauktionen där auktionsförrättaren, nationens populära inspektor Holger Arbman, tagit megafonen från munnen. Månne
för att han just fått in slutbudet från universitetets rektor?
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na böcker i ett tyst rum, pratade om nationen och studentkåren,
anmälde oss till fester, spelade bräde och schack, förde samtal om
kultur och politik; på kvällarna gick några på föredrag eller möte
som hölls på AF för att sedan återkomma. Deltagarna i samtalsgruppen under den stora tavlan växlade ständigt: teologer, jurister, humanister, biologer, fysiker, kemister, medicinare och en och
annan odontolog från Käftis i Malmö. Äldre studenter blandades
med novitier. Gossarna var i klar majoritet.
Som student i Lund i slutet av 50-talet gick man inte i en klass
som nutidens studenter tycks mig göra. De flitiga Atengästerna fick
en stor bekantskapskrets som kunde innehålla en kärna av nationskamrater och som varat livet ut, kan jag konstatera nu sextio år
senare.

Juridicum 1950-tal

jag fick höra om hur det är att
vara arkeolog med vikingatiden
som specialitet och att göra
utgrävningar i indien och hur
mycket enklare det blev att få
grävningstillstånd sedan östgötas gulröda band knutits om maharadjan av bikaner.

bergmansk teater

Maharadjor, Filbyterium och berömda slipsar

Östgötarna flockades gärna kring den spirituelle och uppslagsrike
Jan Ringdahl, qurator 1956-57. Jan betydde mycket för att Östgöta
hade ett nationsliv trots att vi saknade nationshus. Tillsammans
med någon annan nation reste vi till Malmö där teatern upplevde

sin guldålder med Ingmar Bergman som regissör och hans stall av
fantastiska skådespelare. Mest lyckade var resorna tillsammans med
Malmö nation. Då var det eftersits på Malmönationens festvåning
Vallgården. Dit kom en grupp hungriga, törstiga och pratsugna
skådespelare anförda av Georg Årlin och Toivo Pawlo, vinet och
vältaligheten flödade.
En viktig del i min bildningsresa var det fria umgänget med
nationens inspektor, professor Holger Arbman och hans fru Dagny.
Mitt första möte med dem skedde egendomligt nog hemma hos
Arbmans i deras källare. Holger hade bjudit in seniorskollegiet till
kvällssupé. Jag hade just blivit vice idrottsförman och Janne Ringdahl inbjöd mig att följa med. Det var mitt första möte med en
professor och med sniglar som sällskap på tallriken. Det har blivit
en trevlig vana att då och då äta sniglar och tänka på Arbmans.
Ett par år senare gjorde Holger och jag några gemensamma resor
till Östergötland för att samla in pengar till husbygget. Holgers
chosefria inställning var en stor tillgång när vi uppvaktade östgötska politiker och näringslivsföreträdare. Jag fick höra om hur det
är att vara arkeolog med vikingatiden som specialitet och att göra
utgrävningar i Indien och hur mycket enklare det blev att få grävningstillstånd sedan Östgötas gulröda band knutits om maharadjan
av Bikaner. Nyheten om den nya hedersledamoten fick nationen på
ett båtbefordrat vykort.

Göran Graninger, Qurator 1958–59

bygget av nationshuset präglade min tid som proqura-

nära nog alla. Jag var daglig gäst på Ateneum, det härliga studentkaféet i Akademiska föreningen, morgon- eller förmiddagskaffe,
eftermiddagskaffe och en kvällssittning. Där träffade jag många
nationsmedlemmar, flera dagligen och andra åtminstone en gång
i veckan. Man skulle kunna säga att nationslivet, före Ostrolocus, ut-spelades på Aten. Vi var ett gäng som på kvällarna höll till
vid borden mot Sandgatan, ofta vid det stora bordet under den
stora marinmålningen av Marcus Larsson, den nationalromantiske
1800-talskonstnären, bördig från Örsätter i Åtvidaberg.

tor våren 1958 och quratorhösten 1958 och våren 1959. Juristen
Sven-Hugo Sandberg var min qurator och han blev förman för husbygget, en uppgift som han skötte med briljans. När husbygget väl
var igång på hösten 1958 fick vi klart för oss att det skulle kosta
675 000 kronor och inte 450 000 som vi räknat med och hade
fått statliga lån för. Sven-Hugo och jag blev oroliga. Vi beslöt att
Sven-Hugo skulle åka till Stockholm och uppvakta Bostadsstyrelsen i ett försök att få våra nya kostnadsberäkningar godkända. På
eftermiddagen den utsatta dagen kom ett telegram: ”Allt hopp ute!
Fly österut!” På sekunden visste jag att lånet var klart. Bygget kunde
fortsätta.
Nationen hade då omkring 100 medlemmar och jag lärde känna

flitiga gäster
På Aten läste vi dagstidningar, svenska och utländska, diskuterade
kurslitteratur, smet uppför den stora trappan och läste nyutkom-
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holger och dagny arbman

studentinflytandet tar form

Denne hade sin vittberömda smedja nästan mitt emot Domkyrkan.
Wiven skrattade gott när han fick beställningen: en snusdosa till
en pipans man. Skulle det passa med en dosa för nässnus, en kedja
därtill att förbinda den lilla skeden med dosan?
När husbygget närmade sig fullbordan ordnade Dagny och
Holger med en utsmyckning över entrédörren, en relief av Birgitta
Stenberg. En viktig detalj, som vi jordnära byggare inte förstått,
en prick över i:et i vårt kulturkvarter. Värdigt en nation som haft
konsthistorikern Ragnar Josephson, skaparen av Skissernas museum, som inspektor.
På våren 1959 började vi tänka på den ärofulla invigningen
av Nationshuset. Ansvaret för festligheterna fick den tillträdande
quratorn Göran Bäckstrand och festmarskalken Stig Persson, en
frejdad sångare, medicinare och sedermera ordförande i Lunds Studentsångare. Vi var några, Janne Ringdahl, Sven-Hugo Sandberg,
Bertil Petersson och jag, som bekymrade oss för hur vi på ett värdigt sätt skulle tacka alla som bidragit till husets tillkomst. Tanken
var nära, och alls inte originell: att inrätta en orden med vidlyftigt
ceremoniel. Något som kunde ge den hyllade en tår i ögonvrån
och få den uppmärksamme att le. En glad kväll skrev vi reglerna
för Filbyterium Lundense, inspirerade av Verner von Heidenstams
Folkungaträdet.
Holger Arbman var den idealiske ordensmästaren. Glansfullt
kunde han konsten att framställa det högtidliga så att åskådaren

I tider av kvardröjande professorsvälde var Holger med sitt demokratiska sinnelag unik. Under ett par år hade jag ansvaret för studentkårens arbete med utbildningsfrågor. Då erbjöd universitetet
ingen studievägledning. Den uppgiften föll på studentkåren, det
vill säga just då på mig. Vid den tiden hade professorerna vitt skilda
uppfattningar om studenterna borde ha inflytande över studiegången, examinationen och undervisningen. Det gällde att försiktigt försöka vidga studentkårens möjlighet att påverka så att vi åtminstone
kunde ingripa vid direkta övergrepp i examination och undervisning. Sedan Holger några år senare blivit ordförande i Akademiska
föreningen avgick han som inspektor. Nationen blev en smärtsam
erfarenhet rikare när den nyvalde inspektorn visade en obehaglig
och auktoritär sida i sitt umgänge med nationen.
Jag fick vara med om två vårutflykter ledda av Dagny och Holger; den ena i gullvivans tid till Österlen och den andra i vårvindens
till Ven och Tycho Brahe. Inspektorsparet på heldagsutflykter med
50 av de 100 nationsmedlemmarna. Det kan vara en fördel att vara
liten, om man är steget före!
När Holger fyllde jämna år ville nationen uppvakta med en
onyttig, originell och lysande present. Holger var passionerad piprökare som liksom jag varmt vårdade sina pipor. Någon, Sven-Hugo
Sandberg eller Janne Ringdahl, föreslog en snusdosa i silver, signerad Wiven Nilsson, landets främste silversmed under 1900-talet.
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Vårutflykter och andra evenemang tillsammans med inspektorsparet Dagny och Holger Arbman. Holger var iklädd klassisk basker, kanske i gullvivans tid
på Österlen eller på Ven hos Tycho Brahe.
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Fest Filbyterium Lundense anno 1959. Festen instiftades för att fira invigningen av nationshuset Ostrolocus. Ett högtidligt men skämtsamt ordenskapitel
instiftades också, inspirerat av Verner von Heidenstams Folkungaträdet.

uppfattade det komiska. Han var dessutom en tränad promotor.
Våren 1951 hade Holger krönt Gustav VI Adolf med ett hedersdoktorat. Holger berättade hur han kom av sig och tvekade. Kungen var beredd på även detta och hade läst på så Hans Majestät
teaterviskade de saknade orden; halva domkyrkan fick höra dem
två gånger. (En utmärkt bild på kungen och Holger finns i Lunds
universitets historia band 4, författad av Jörgen Weibull.) Vi var så
hyfsat latinkunniga att vi kunde använda filosofiska fakulteternas
promotionsformulär och lätt skriva om det så att det passade våra
syften. Parafrasen skulle ge, hoppades vi, en skämtsam ton åt hela
ceremonin.

jag är de enda deltagarna som förstår det latin som årets promotor
stapplande och osäkert söker framsäga. Allt tycks vara på allvar; och
vem vågar skämta om något sådant ens i Lund.
När jag tänker tillbaka till åren omkring 1960 i Östgöta är det
åtskilligt som syns mig märkligt. En sak är påfallande. I min nära
bekantskapskrets fanns alla som varit qurator från Jan Reuterskiöld hösten 1953 fram till och med Lennart Tegler 1962 med ett
undantag: Thorleif Ericsson våren 1956 försvann till Cern och
Schweiz. Alla mellan Reuterskiöld och Tegler var gossar: Jan Ringdahl, Sven-Hugo Sandberg, jag själv, Göran Bäckstrand, Gerhard
Rundqvist, Ulf Strandmark, Bengt Björkstén. Vi träffades ofta, gick
på varandras svensexor, höll reda på var vi hamnade. Ingen ballade
ur; vi gjorde alla karriärer. Men inga kvinnor i nationsledningen,
trots att flera var både kompetenta och intresserade av nationen.
Några blev notarier, andra slavade i sexmästeriet. I ett sentida uppvaknande har jag några gånger dristat mig att fråga Kerstin Ringdahl, Birgitta Böös och Inger Lilja-Larsson om vi var några riktiga
mansgrisar som höll dem och andra framstående kvinnor borta
från makten. Var det tidens seder eller nationsbastun som hindrade
dem?

skämtet som kom bort
Det dröjde nio år innan jag gick på nästa Filbyterium. Trots att
det var det radikala året 1968 var allvaret stort; inom festlokalerna
togs det förflutnas storhet för given, utanför stormade och hotade
de radikala att driva bort allt det gamla. Fanborg, högtidligt intåg i
Konsertsalen på AF. Borta var den skämtsamma tonen. Jag trodde
knappt mina ögon och öron: hade vi den där glada kvällen 1959
skapat en ceremoni som skulle överleva en radikal tid?
Nu har jag varit på många Filbyterier och börjat tro att Karin
Adlercreutz, inspektrix emerita, någon urgammal person till och

Festligt och fullsatt på Filbyteriet. Personerna bakom Filbyteriets tillkomst var en kärntrupp i den dåvarande nationsledningen - Göran Graninger,
Janne Ringdahl, Sven-Hugo Sandberg och Bertil Petersson.
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tummen ned för transplantation

berömda mäns slipsar

Nationen var en betydelsefull skola i den viktiga träningen att se fråVintern 1960 beslöt Lunds studentkår att anordna ett Operation
gor, problem och trender från andra perspektiv än det egna ämnets.
Dagsverke till förmån för den stipendiefond för afrikanska studenEn lördagseftermiddag på senhösten 1959 satt jag och Bengt Björkter som studentkåren inrättat. Jag var då ledamot av studentkårens
stén, allmänt kallad Muck, ensamma i bastun. Jag frågade den unge
informella styrelse, beredningsutskottet. En kväll i februari satt jag
medicinaren om hur han ställde sig till några aktuella medicinska
tillsammans med några andra hemma hos Jan och Kerstin Ringfrågor. Han, som just gått de grundläggande kurserna, borde väl
dahl i korsvirkeshusets dubblett och åt en av Jannes delikata målsitta inne med modern kunskap. Skulle det någon gång bli möjligt
tider. Vi började diskutera studentkårens nya projekt. Janne ansåg
att transplantera organ från en människa till en annan? Det korta
att vi behövde ett flaggskepp, något som gjorde att dagsverket fick
svaret löd: Absolut inte. Det följdes av en
publicitet. En auktion på berömda mäns
lång förklarande utläggning som säkert
föremål, en Churchillcigarr eller Chamskulle pågått ännu om jag inte lämnat
berlains paraply, vore något. Besinningskulle
det
någon
gång
bli
bastun. Nästan på dagen åtta år senaen vaknade; förslaget löd: en auktion på
re utförde Christian Barnard den första
berömda mäns slipsar.
möjligt att transplantera
hjärttransplantationen.
Studentkårens ordförande Thord
organ från en människa till en
Muck och jag har ofta talat om den
Palmlund tände på idén. När han några
annan? det korta svaret löd:
där eftermiddagen 1959. Den blev bakveckor senare vid 1960 års statsministeabsolut inte. det följdes av en
grunden till ett långvarigt vetenskapligt
rafton inför en fullsatt Stora sal tackade
lång förklarande utläggning
samarbete som gick in i en aktiv fas i
statsminister Tage Erlander för ett glänmitten av 1980-talet då Muck blev prosande framträdande, klev han ett steg
som säkert skulle pågått ännu
fessor i barnmedicin vid Linköpings uniframåt och tog av statsministern slipsen.
om jag inte lämnat bastun.
versitet där jag var verksam sedan 1970.
Jo, förklarade Palmlund för den häpne
Karl Popper heter en österrikisk-brittisk
statsministern och en skrattande publik,
vetenskapsfilosof som skrivit den lysandetta är den första slips som kommer att
de boken ”Det öppna samhället och
säljas på den stora auktionen ”Berömda
dess fiender” (1945), rykande aktuell i samband med Trumpår.
mäns slipsar”.
För Popper var falsifierbarhet grunden för vetenskaplig verksamBilden på den djärve studenten och den slipslöse statsministern
het. När Barnard utförde sin hjärttransplantation falsifierade han
sändes ut över världen. Chefen för ”The American Swedish News
Mucks påstående. Vår gemensamma uppfattning tycks vara att all
Exchange” i New York Allan Kastrup, bördig från Lund, engagerade
kunskap är provisorisk och ständigt väntar på att falsifieras. Mina
sig i Operation Dagsverke och såg till att slipsauktionen fick stor
erfarenheter från samtalen och diskussionerna på Aten och i Östpublicitet i Förenta staterna. Kastrup sände ett paket med ”fina slipgöta nation med studenter och lärare från många ämnen och fakulsar”: Richard Nixons, boxningsvärldsmästaren Floyd Patterssons,
teter har stärkt mig i övertygelsen att vi inte enbart behöver snäva
presidentkandidaten Hubert Humphreys, Dag Hammarskiölds och
ämnesspecialister. Vi behöver också stimulans till och resurser för
dessutom den amerikanske marinchefen Arleigh A. Burkes. Alla
tvärvetenskapligt samarbete.
slipsarna åtföljdes av personliga, handskrivna dedikationer från
När Muck och jag båda anlitades i arbetet att bygga upp tvärgivarna.
vetenskaplig forskning och forskarutbildning om allergi vid KaroVi var förvissade om att Nixons, Pattersons, Humphreys och
linska institutet (KI) stötte vi efter en tid på häftigt motstånd från
Hammarskjölds slipsar skulle dra höga bud, men vem skulle vilja
konservativa och övermäktiga krafter vid KI. Sedan vi avpolletterats
köpa den okände marinchefens? Auktionen skulle gå av stapeln på
skrev vi med stöd av Riksbankens jubileumsfond boken ”Allergi –
Grand hotell på kvällen den lördag då Dagsverket ägde rum. Den
Kampen för en folksjukdom” (Atlantis 2008).
legendariske spexaren Knut Borglin hade åtagit sig att vara auktionsutropare.
På eftermiddagen drog vi oss tillbaka till Studentkårens ordföranderum. Vi hade ätit och druckit en lång och god lunch. Janne
Ringdahl var i högform. Han hade tagit reda på att svenskättlingen

motvillige viceamiralen höjde efter en lång process budet till 80
Burke senare under våren skulle komma på officiellt besök i Sverikronor. Sedan var det stopp.
ge. Någon hjälpte Janne att slå telefonnumret hem till den svenske
Knut Borglin underrättades om samtalet. Ett fullsatt och stormarinchefen Stig H:son Ericson, omtalad för sin högdragenhet.
skrattande Grand hörde om marinchefens
Go eftermiddag, började Janne,
strålande bud och att han gladde sig över
detta är malaj Ringdahl på LV4. Jag
utsikten att få välkomna Burke iförd dennes
ringer från Lunds studentkårs Opeslips. Jag vill minnas att budgivningen stanration dagsverke. Jag har en slips att
kastrup sände ett paket med
nade vid 650 kronor, ett ansenligt belopp år
sälja.
“fina
slipsar”:
richard
nix1959, och att köparen kom från Veberöd.
H:son Ericson muttrade något
ohörbart. Janne fortsatte: Den har
ons, boxningsvärldsmästaren
tillhört amiralen Burke. Enligt det
amiralen återkopplar
floyd patterssons, presidentbrev jag har framför mig bar han den
kandidaten hubert humphreys,
Sedan gick det några veckor. Märta Sjöberg,
i det stora sjöslaget vid Cape St. Georen av Studentkårens förträffliga sekreterare,
dag hammarskiölds och dessge. Burke blir säkert glad om amiraringde mig och frågade om jag (jag var forutom den amerikanske marinlen bär hans slips när han kommer på
mellt ansvarig för slipsauktionen) kunde hjälbesök.
chefen arleigh a. burkes.
pa marinen att få kontakt med den som köpt
H:son Ericson mumlade något om
alla slipsarna åtföljdes
amiral Burkes slips. Jag var inte trakterad. En
att han ville ha slut på det här tramav personliga, handskrivna
förmiddag några dagar senare satt jag på mitt
set. Janne pressade in en fråga: Skulle
rum i korsvirkeshuset. Jag hade takfönstret
dedikationer från givarna.
det inte passa med en tusenlapp för
mot gårdsplanen öppet och hörde bestämda
en god sak? H:son Ericson muttrade
steg på stengången. När det ringde på dörratt en femtiolapp kunde det kanske
klockan öppnade jag. Utanför stod en marinvara värt att få saken ur världen. Den
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Artikelforfattaren Göran Graninger - tvåa från vänster - tillsammans med andra festglada deltagare på Filbyteriet.
Göran var nationens qurator 1958 - 1959.

vid Cape St. Georg, var ”31 knops Burke”. Jag tackade och låtsades
förstå den hiskeliga skillnaden mellan 12 och 31 knop.
Sedan sensationen. Näste man meddelade att han nyligen sett
Burkes slips med vidhängande brev på ett äldreboende i Veberöd.
Slagen av förvåning glömde jag fråga om min sagesmans namn.
Där står jag och vad vet jag? Hur ska jag kunna falsifiera mig själv?

officer. Han gjorde ställningssteg och honnör; den enda gången i
mitt liv någon gjort ställningssteg för mig. Han presenterade sig
och sitt ärende. Amiralen Burke hade skrivit till sin svenske kollega
att han av amerikansk TV förstått att hans svenske kollega köpt
hans slips. Burke såg fram emot att snart få återse slipsen på H:son
Ericsons bröst när han kom till Sverige på besök.
Den unge officeren hade på omvägar fått veta vem som bjudit
högst på Burkes slips men inte lyckats nå någon uppgörelse. Han
trodde att jag kunde hjälpa honom. Det trodde inte jag, men tillade, du kanske kan hyra den för en vecka eller två. Ge ett ordentligt
bud så ska det nog gå bra.
På hösten hörde jag att viceamiral H:son Ericson betalat en
ordentlig hyra för slipsen som Burke glatt sig åt att få återse. Sen
tänkte jag inte mera på saken.
Många år senare ombads jag vid en tillställning på Östgöta berätta om en god händelse som ägt rum när jag bodde i nationshuset.
Jag drog den sanna historien om Jan Ringdahl, viceamiral H:son
Ericson och amiral Burkes slips och räknade med att de flesta skulle
betrakta historien som en lundensisk skröna. Men jag tog risken.
När jag slutat började folk troppa av. Några ställde sig i kö för
att prata med mig. Den förste ville berätta om amiral Burke och
att han inte kallades ”12 knops Burke” som jag vanvördigt och
okunnigt gjort. Det korrekta tillnamnet, som han fått efter slaget
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Populär salmonellafest
Carl-Henrik Hybbinette, Proqurator 1963

Då mitt studentbetyg räckte för att komma in på medicinarutbildningen i Lund började jag där september 1960. Första årets
bostad var ett litet vindsrum med minimalt takfönster, en säng, ett
skrivbord och litet handfat, minimalistiskt på alla vis. Efter två år
flyttade jag till en betydligt större etta i Östöta nations gamla hus på
Stora Algatan. Också denna gång högst upp, tredje våningen men
nu med stort fönster vettande söderut med utsikt över lundatak och
himmel - ett klart lyft! Några år senare flyttade jag in på Östgötas
nationshus på Adelgatan, bodde då i några olika studentrum med
eget pentry - fint, vettande ut mot innergården. Jag gick med i
Östgöta nation av två skäl:
1. Stockholmare hade ingen egen nation. De flesta (och de var inte
många) var med i Wermlands nation, som inte kändes naturlig
för mig.
2. Arkeologiprofessorn Holger Arbman var inspektor i Östgöta
sedan 1948 och vän i familjen. Han tyckte absolut jag skulle

bli medlem i lilla Östgöta. Så blev det. Jag skrevs in 4 oktober.
Samma dag som Universitetet alltid firar, men då till minne av
Essaias Tegners inskrivning många år tidigare.
I Östgöta fann jag mig väl tillrätta. Det var närmast som en liten
klubb. Efter ett år började jag arbeta inom sexmästeriet, som ordnade med fester, danser och liknande sociala tillställningar. Efter ett år
som vice sexmästare blev jag 1962 sexmästare och 1963 proqurator
- alltså ganska djupt indragen i all organisation i nationen, vilket
var både lärorikt och roligt,
Och därefter krönikör som skulle sammanfatta det som hänt det
gångna året, hålla kontakt med östgötapressen m.m.
Festerna var väl det roliga. Vi hade varje år en punschfest och
då gällde det att sexmästaren hade värmt upp punschen till drygt
65 grader. Det tog hela dagen i tvättstugans stora sköljkar. Ärtsoppa och pannkakstårta serverades till detta. Salmonellafesten var ett
skaldjursfrosseri med räkor, krabba och hummer - ostron iblandsom var mäkta populär. Vart fjärde år anordnades en frackfest - Filbyterfesten på Grand Hotel - till minne av Folke Filbyter, högtidligt
som tusan. Det var dansträning innan. Polonaise och fransäs skulle
behärskas och utövas sirligt och beleva. Jo då, det gick oftast som
en dans.

slabbedans med sexa
Förutom festerna ordnades också så kallade slabbedanser i nationens gillestuga, ungefär en i månaden – alltid med sexa efteråt efter
midnatt så dagen efter var man trött. Ibland träffar på söndagseftermiddagarna i gillestugan med en inbjuden gäst som ledde ett
samtal. Kanske en ledamot av Svenska Akademien, ibland en skådespelare eller författare, vilket var mycket uppskattat. Varje vår
arrangerades en vårutflykt med buss. Målet kunde variera: Österlen,
Kronborg, Kullahalvön . Utflyktssugna fick anteckna sig på en lista
på Aten – resorna var ofta övebokade och väldigt populära.
Ett speciellt nationsminne är siste april. Den dagen hade nationerna tävlingar på idrottsplatsen. Grenarna var mycket varierande.
Jag ingick några år i vårt dragkampslag, där åtta män med ett rep
skulle visa att de var oövervinnerliga. Det var jobbigt, roligt och
ibland vann vi en eller två matcher, men aldrig hela tävlingen.
Nationsquratelet skulle också delta i en stafett, 4 x 100 m med
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rullband. Ganska roligt faktiskt och där utmärkte vi oss flera gånger. Säcklöpning och utseende av KSK (kårens starkaste karl) och
KSQ(kårens starkaste quinna) var andra spännande tävlingar. På
kvällen spex och fest med mösspåtagning vid midnatt under den
blånande natthimmeln. 1:a maj vårlunch på nationen - sen var man
trött….

annat, blev berusade och löjliga. Inget att yvas över. En blev sedemera inspektor för nationen.
Studentantalet ökade högst påtagligt under mina lundaår. 1960
var vi totalt 7 200 i studentkåren, varav 1 200 nyinskrivna. År 1967
var vi 18 200 i kåren varav 4 000 nyinskrivna. Östgöta växte från
267 medlemmar 1960 (minst i Lund) till 895 under 1967. Då var
fem andra nationer mindre. Nationen har för mig alltid stått för
glädje och gemenskap, en trygg och spännande station på livets
långa resa ut i det okända.

sällskap för inbördes beundran

Universitetsplatsen från öster. Till vänster det lummiga Lundagård. Universitetets huvudbyggnad bakom den öppna ljusa universitetsplatsen, Kungshuset
med ett runt torn till vänster om den, Palaestra et Odeum till höger om den, och hitom den Akademiska Föreningen, också med ett runt torn, men
krenelerat. Foto på 1960 - 1970-talen.
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Några namn har etsat sig fast. Hjalmar Koch, allvarlig öronprofessor och inspektor med charmanta svägerskan operettstjärnan
Gabriella “Gaby’ Stenberg, Bengt Björkstén medicinare och qurator med finskt humör, humor och brytning, Gerhard Rundquist
qurator med filosofiskt lugn och briljans, Ulf Strandmark qurator
och jurist som ledde allsång med söderhavstema, Magnus Åberg,
skönsjungande medicinare som var sexmästare, fin florettfäktare
och som senare blev min svåger..
I nationen hade vi - några unga män - grundat ett litet sällskap för inbördes beundran : SPCDC, societas pro concordia dolce
carotae. Vi hade ganska kul under några år, drack morotsjuice och
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ett spännande 1960-tal

I punschens tecken - och ärtans!
Berne Gründer, Qurator 1970

samt även en "kuddam", som bar medaljerna på kudde. Kort sagt
en Karin Månsdotter i skepnad av en ung samtida tjej festdeltagarna kände igen.
Det var förr en allmänn uppfattning att Erik förgiftades av arsenik i ärtsoppan när han var fängslad på Örbyhus slott. Kanske var
det någon kryptisk koppling till detta som gjorde Erik XIV till en
slags ikon för punschfesten.
Apropå festens något "blöta" karaktär i tidiga decennier berättas
det bland annat att "det var problem att öppna munnen när jag
vaknade dagen efter" samt att" allt är kladdigt och luktar punsch"
eller så "vem f... har sprayat mitt hår"etc.

Ett uppskattat inslag bland ÖG:s fester är Punschfesten, som brukar firas vartannat år växelvis med Filbyteriet. Redan i slutet på
50-talet började man med denna fest. Den har fortsatt in i vår tid
med firade av "Punschen" på AF. Dock med några avbrott. Hederledamoten Göran Graninger med liten historisk anekdot:
Har pratat med Björkstén och fått bekräftat att punschfesten gjorde ett uppehåll och återupplivades när Björkstén
var sexmästare 1961/62. Alls ingen frackfest, utan ganska
blöt. Muck berättar att nån i hans sexmästeri var på väg
att koka den hemlagade punschen när Muck fick syn på
den hotande katastrofen: att spriten med spirikons var på
väg att koka bort. Muck goda handlag fick bort kastrullen
från plattan och slängde på locket. Festen var räddad!

ingen giftig soppa
Undersökningar som gjorts av Eriks kvarlevor har dock inte kunnat
bekräfta teorin om arsenik i ärtsoppan. Erik avsattes av sin halvbror
Johan III och sattes i fångenskap på Örbyhus slott. Johan III lär
också ha beordrat att Erik skulle dödas genom förgiftning.
Själv har jag gjort Erik XIV cirka 18 gånger och det innebar att
man först fick sminkas och ta på tidstrogna kläder samt sedan, följd
av "Karin Månsdotter", skrida in i festsalen att dela ut medaljerna.
Ja - "folk hade ju ett enklare sinne för humor förr i tiden" och nu
har ÖG betydligt bättre muntrationer på sina fester samt medaljer
efter förtjänst i nationsarbetet.

Själv gjorde jag min första "Punsch" 1970 och såg någon iförd basker läsa upp något och dela ut medaljer. Till festen hörde ett ceremoniel som innebar att någon föreställande kung Erik XIV delade
ut medaljer. För att få medaljerna var man tvungen att svära en ed
typ: "Svärjen i att aldrig banna pannkakan !" (skulle med JA besvaras). Erik skulle även läsa upp en slags prolog på gammel-svenska
enligt en akvarell som fanns på väggen i gillestugan.
Av någon anledning tyckte man att jag skulle göra denna roll och
fortsatte så ett antal gånger. Smink och tidstypiska kläder hörde till
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ett spännande 1960-tal

Biskopen och snapsen
Till ÖG:s hedersledamöter hör automatiskt Biskopen i Linköpings stift. När biskop Martin Lönnebo skulle installeras kom han
med långkappa och det stora korset om halsen. Han utstrålade stillhet och helighet. Inspektor Bertram och jag hittade snabbt ett
gemensamt samtalsämne med biskopen i Vasaloppet. Biskopen var en frekvent vasalöpare med mycket goda åktider. Som den högst
rankade gästen hade han ÖG:s inspektor Karin Adlercreutz till bordet. När snapsen skulle bjudas hoppade man (kanske avsiktligt)
över biskopen. Denne sade då milt: ”Ja - men jag då”? Biskop Lönnebo fick sin snaps. Det hade ju varit synd annars.
En stund senare så ramlade några vid bordet framför honnören i golvet. Kanske var detta ett studentikost skämt eller så var det dåliga
stolar, vilket jag själv råkat ut för. Biskopen lär helt lugnt ha undrat om någon kom till skada och om detta hände ofta.

Jodå, idrottade gjorde vi också
Erik XIV, (1533-1577) son till Gustav Vasa var kung i Sverige 1560-1568. Han var en renässansfurste, ett begrepp
som beskrivs i Macciavellis bok Fursten. Därmed var han
ganska enväldig och handlade efter behag. Tyvärr var han
också psykiskt labil och var inblandad i många konflikter.
Han utförde bland annat de så kallade Sturemorden, “Gud
lof vi have Sturen instoppad i buren” (citat av Fröding),
förmodligen för att han befarade en sammansvärjning
av adeln i riket. Detta ledde till att han avsattes av sin
halvbror Johan III och sattes i fångenskap på Örbyhus
slott. Johan III lär också ha beordrat att Erik skulle dödas
genom förgiftning. Erik XIV var såvitt jag förstår ingen
hjältekonung, snarare en tragisk figur. Dock för sin tid
mycket bildad (talade bland annat engelska) samt var kulturellt intresserad.
Skalden Gustaf Fröding har för övrigt skrivit några dikter om Erik XIV som även blivit tonsatta av Ture Rangström, såsom Klunkom Welam Welamsson “ ...ja drickom
oss röda, ja drickom oss döda i och blomstrom och blommom åt He..e..ck-llom vi kommom”. Varnande exempel
kanske?

prolog – medaljutdelning punschfesten
Hwij! Ego ERICUS REX SUECIEM, ärtans majestät, slevens slafsare, punschens potentat och pannkakans beskyddare - af skälmar
och dårliga rådgivare rådgivare omgiven - görer härmed weterligt
- att det idag under vår aromatiske tunga, höfves oss att taga den
GLORWURDIGSTE ärtan – till åminnelse af den i sanning storknande dagen den 26:e februari 1577.
EDEN: (skulle med ja besvaras)
Svärjen I att aldrig dricka kall punsch till ärtsoppan?
Svärjen I att aldrig dricka varm punsch till kaffet?
Svärjen I att aldrig banna pannkakan?

rött för den sjätte samt svart för den åttonde. Om jag inte minns fel.
Under 1960–70 talet hade man festen i gillestugan för att senare
på 80-talet vara i Lilla Salen och Stora Salen på AF.
Punschen har på senare år blivit en 3-rätters middag med frack i
Stora Salen och ÖG upprätthåller fortfarande traditionen.

medaljhistorik
Medaljerna hade formen av sked med en ärta placerad i skeden.
Bandet var gult för den andra punschfesten, grönt för den fjärde,
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Förr i tiden hade man siste-apriltävlingar på Centrala Idrottsplatsen, gammal tradition, och det var en tävling mellan nationerna.
Dragkampen och Quratorsstafetten var obligatoriska grenar. Som Q 1970 deltog jag i Quratorsstaffetten, men ordnade även med
dryckesvaror till dragkampslaget. Priset för dragkampen var en av Wiven Nilsson tillverkad pokal av silver, trettonkantig (antalet
nationer), och ca en meter hög. Vinnande lag fick den som sk. vandringspris och den var mycket eftertraktad.
Vis av tidigare problem fick man inte föra in några alkoholhaltiga drycker på Idrottsplatsen. Ankaret för ÖG:s dragkampslag sade
”Vi drar inte en cm utan bärs och då var det starköl som gällde.” Med tanke på att få laget att ställa uppp packade jag en stor väska
full med burkar starkbärs. Som tur var kände jag vakten vid ingången och jag blev insläppt. Men jag fick en del kommentarer i
omklädningsrummet. Minns dock inte hur det gick i dragkampen.
Quratorsstaffetten.: 1:a sträckan 400m, 2:a 300m, 3:e 200m och 4:e och sista. Själv sprang jag sista sträckan (var på den tiden inte
helt osnabb), men när jag började springa var alla andra redan i mål. Sprang dock under stort jubel. Konkurrensen var stor. Sydskånska nationen hade bl a Tore Nilsson, landslagsman 400 meter, på första sträckan. Det viktigaste är ju inte att vinna – utan att deltaga.

Spritskandalen
På den tiden fanns endast den gamla gillestugan, det vill säga från baren räknat till diskjockeyns bås. Man pressade säkert in ett
hundratal personer på den ytan, när man hade slabb. Någon mansperson mådde dåligt och råkade "kräkas" i en flickas handväska.
Detta berodde säkert på att det var ganska trångt och varmt. Tjejen var dock journalistvolontär och gick ut i pressen med detta
fatala missöde. Det bidrog till att myndigheterna drog utskäkningstillstånden för alla studentnationer och händelsen omtalas som
"Spritskandalen". Källor berättar att den stackars tjejen redan före missödet, "inte blev uppbjuden" och inte gillade läget.
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ett spännande 1960-tal

et t spexigt

1970-tal

2 september 1967 – sista dagen med vänstertrafik. En östgötsk Amazon rullar fram på Södergatan. Terminsstart? Foto: Stig Billqvist.
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bakom scenen

I skuggan av en teaterdirektör…
…att spåna är att utmana

Sköldmörna Aslög,
Gunlög och Alfhild
gillar läget.

Berne Gründer, Qurator 1970

Under 70-talet tillkom fyra spex på ÖG. Riddarna på Jomsborgen,
Drottning Kristina, Bellman och Gustav Vasa. De tre senare skrev
Christer Liebgott och jag . Christer var god pianist och tog så småningom kantorsexamen. Vi valde redan kända melodier, skrev text
till dem anpassad efter handlingen samt frågade runt bland bekanta
om de ville medverka. Det var inte särskilt svårt att få medverkande.
När vi repeterade var vi oftast på Sparta, där man som nation kunde
boka lokal gratis. Antingen ett mindre musikrum eller auditoriet.
Jag skötte det praktiska, bokade lokaler och höll ensemblen underrättad samt förväntades medföra minst en
back öl till varje repetition.

skjut pianisten!

var rädda om vår käre pianist, som själv skrattade gott åt skämtet.
Jargongen är ju hjärtlig men rå inom musikvärlden.

spexiga improvisationer

I alla spex, komedier etc så "spånar" man. Alltså lägger till något
improviserat, som inte står i manus. Exempelvis när sköldmön
Agnes i spexet Jomsborgen blev dödad av en pil och utbrast "AJ”,
ungefär som hon blivit trampad på tån. Munkarna i spexet Drottning Kristina, lade in ett "Aa---oom" efter
varje vers. Man kan även vara omedvetet
rolig. En gång vid en repetition råkade jag
nämna termen Pas de basque, som är ett
christer liknade mig vid
danssteg. På allas uppmaning demonstrerade jag danssteget. Alla "tjöt av skratt."!?
teaterdirektören, som

I ett spex brukar man skriva texter till
någon känd melodi, vilket väckte mångspelades av georg rydeberg, en
en munterhet. Exempelvis när jag entukapell på plats
legendar. christer
sistiskt utbrast: "Du Christer, jag tror den
Det var enbart killar som medverkade,
skrattade gott och tyckte väl
här melodin skulle passa bra " - nynnar
förutom i spexet Gustav Vasa och Spexet
att teaterdirektören och jag
en melodi. Christer: "den har jag aldrig
Bellman där tjejen Helena gjorde en fin
hört"!!! Uppmuntrande. Absolut. "Man
hade samma problem när det
insats. Inte minst för att hon stod ut med
hade ju ett enklare sinne för humor förr i
gällde att hålla samman de
oss och vår jargong. I Lundaspexet på Dr
tiden". Det blev i alla fall ett antal melomedverkande.
Knaustus introducerades tjejmedverkan
dier och några spex.
1958. Då var det Cilla Ingvar - känd priDet var dock inte lika lätt att samla alla
madonna i bland andra i Karl-Gerhards
till repetition som det var att få medverrevyer - som medverkade.
kande. Ibland var det bara Christer och
Spexen uppfördes sedan mest i ÖG:s
jag. På den tiden gick det en teaterserie i
gillestuga vid särskilda aftnar, men även vid någon första maj-lunch.
TV, “Ett resande teatersällskap” av August Blanch. Christer liknaVid några tillfällen var vi även i Lilla Salen på AF. Musiken bestod
de mig vid teaterdirektören, som spelades av Georg Rydeberg, en
mest av piano, men vid ett tillfälle hade vi ett litet "kapell" med
legendar. Christer skrattade gott och tyckte väl att teaterdirektören
cello, violiner, klarinett och piano. Här hade vi gjädje av att jag själv
och jag hade samma problem när det gällde att hålla samman de
hade en bekant som var lärare på Musikhögskolan i Malmö. Han
medverkande.
tog med cellon, hans hustru violinen och via ytterligare några deltaVi hade roligt på våra möten men det var inte alltid som vi sjöng
gare var kapellet snart ett faktum. Spexen var överlag ett uppskattat
i samma tonart, rätt etc. som pianisten spelade. Något denne förstås
inslag i nationslivet och vi som medverkade hade mycket roligt.
påpekade. Efter ett antal sådana incidenter, som utmynnade i kaos
myntades uttrycket - SKJUT PIANISTEN. Något brutalt kanske.
Vi menade skämtsamt att allt var den stackars pianistens fel och
hade förstås inte några sådana onda eller våldsamma avsikter. Vi
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Inspektor Bertram
introducerar en
spexföreställning.

Pianisten Christer
vid pianot.

Kilroy, vår musiker Christer samt
Aslög relaxar efter föreställningen

Doktor Bourdelot, livläkare
hos Drottningen. Import
från Frankrike. En av de bästa
maskerna

Sminkösen Kacki jobbar fram Dr Bourdelot.
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Det är viktigt med formerna i spexet, men
huvudsaken man är hel och ren under…

ett spexigt 1970-tal

Riddarna på Jomsborgen … ett sammandrag

Kristina … ett sammandrag

… där den radikalfeministiska
Drottning Borghild härskar
över sköldmörna…

Drottning Kristina
kurtiseras av Magnus
Gabriel de la Gardie …
Åh Kristina från
Vilhelmina …
(mel Sven-Ingvars )

Magnus Gabriel de la Gardie
var Drottningens gunstling.

Riddar Finnkonfusenfej har kommit ur kurs och
återfinns i trädgården till Jomsborgen …

“Men vi kvinnor vi sjunger tillsamman allasamman” sjunger Borghild
tiil melodi Bergsprängartango …

Doktor Bourdelot
presenterar sig, botar
Kristina och …

… men Kilroy kommer
till hans hjälp
Finn får det hett om öronen – duell med Borghild! Nej tack …!!!

Vi är fromma jesuiter …
sjunger de två munkarna.
Rikskanslern Axel Oxenstierna i
samspråk med Drottningen
under en paus. Kanske gäller det
Rikets finanser.

Karl X Gustav, Kristinas
kusin, övertar kronan.

Spexfinal. Vi gratulerar
och saluterar …

Sköldmörna Agnes, Alfhild och Gunlög i rådslag.

Finn sjunger … spexet slutar med
att alla dör … tragik, tragik …
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Nationsvardag och vänstervind
Elisabet Sjöstedt

traditionerna påverkades

vi hade bett anders

Vi instiftade en ny tradition där Folke
Filbyter i egen hög person överlämnade
gernandt, då känd kommenExempelvis hade Fest Filbyterium ställts
medaljerna till inspektorn som i sin tur
tator inom ridsporten, att
in 1974. Men nu var vi några eldsjälar
delade ut dessa till förtjänta medlemmar.
som tyckte att det var dags att ta nya tag
med sin mycket karakteristiska
Folke Filbyter kom ridandes in i gilleoch anordna den traditionsrika festen. Så
röst referera folke filbyters
stugan från trädgården. Vi hade bett
1975 var det dags igen.
Anders Gernandt (då känd kommentaankomst.
Festen hölls på Grand hotell i stältor inom ridsporten) att med sin mycket
let för på AF. En ”anti-fest” anordnades
karakteristiska röst referera Folke Filbyockså av de mer vänsterradikala nationsmedlemmarna (de var dock
ters ankomst. Han beskrev ”ekipaget” via bandspelare.
inte så många).

Korsvirkeshuset och det japanska körsbärsträdet i trädgården

Det är maj 1980 och magnolierna i Lundagård är överblommade för denna gång. Det är min sista vår i Lund, filkandexamen är
avklarad. Det är dags att packa ihop de få ägodelarna och flytta till
Stockholm.
Jag har bott i Lund sedan hösten 1974, tolv terminer, drygt ett
halvt decennium. Nu ska jag lämna staden med alla dess minnen.
Det känns vemodigt, men nån gång måste man ju bryta upp och
lämna studentlivet bakom sig.
Under alla år i Lund var jag Östgöta nation trogen – som medlem, som hyresgäst i nationshuset i omgångar och som aktiv i flera
av utskotten. Jag minns fortfarande den omisskännliga odören som
slog emot en när man öppnade entrédörren till Östgöta nation –
inpyrd rök, avslagen öl, om man hade tur en doft av mat från gillestugan...

Några år hade jag förmånen att bo i Korsvirkeshuset – detta
vackra, gedigna gamla före detta hönshus. Vilken ynnest det var
att få bo där ! Även om man var tvungen att gå över gården i morgonrock för att duscha i källaren i stora huset, sommar som vinter.
Ett annat hus där medlemmar bodde på den tiden var den så
kallade Slummen, lite längre ner på gården. Ett stort hus med flera
lägenheter som var i dåligt skick.
Trädgården var ofta en samlingspunkt under sommarmånaderna. Här kunde vi grilla, ha fester eller bara sitta och slappa. Ett
japanskt körsbärsträd spred sin skönhet några korta veckor på försommaren.
Den så kallde 70-talsvänstern – som startade 1968 och där
många studenter och andra intellektuella var engagerade – påverkade givetvis även studentlivet och nationslivet. Nationernas popularitet minskade, med ekonomiska problem som följd. Bokslut
saknades och det stod dessutom tomma rum i huset.
Det gick så långt att nationen hyrde ut rum till personer via
socialen.

ynnest att bo i hönshus
Fredagar och lördagar var det öppna dörrar ut till korridoren med
musik som blandades – Magnus Uggla, Nationalteatern, Stones,
Ulf Lundell, Bob Dylan...

Fest Filbyterium under 70-talet med medaljutdelning i gilestugan, middag på grand och eftersläckning
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Höstagillet 1974

En annan tradition som återupplivades var den så kallade Tandemstafetten som vartannat år startade i Lund, vartannat år i Göteborg. Följebussar transporterade oss mellan städerna medan vi
parvis cyklade cirka två mil. Det var tufft att, kanske mitt i natten,
ge sig ut och cykla några mil. Vi var ju inte helt nyktra heller.

Sedan blev jag medlem och så småningom ordförande för
NATU-utskottet där vi anordnade diverse kulturella aktiviteter.
Bland annat kom Bernt Staaf och Evert Ljusberg, som var ganska
stora på den tiden. Men ingen minns väl dem idag?
Vi gjorde också en del kortare resor, bland annat en uppskattad
resa till Ven. På söndagskvällarna visade vi film i gillestugan, en
gammal 16 mm projektor vevade runt filmerna och jag inns att den
hakade upp sig med jämna mellanrum.

från kavajtvång till smoking
Östgöta nations första ordensfest var Punschfesten från 50-talet.
Medaljen bestod av en liten sked med en ärta i. Anspråkslös och
udda i sin enkelhet. Vi införde kavajtvång på denna fest 1977. När
jag läste om Punschfesten 2016 såg jag att man nu hade gått ett steg
längre – klädsel var mörk kostym alternativt smoking.
En helt ny orden instiftades i slutet av 70-talet av oss som bodde
i Korsvirkeshuset under några år. Vi lät göra en medalj i form av
en kopia av huset och hade en högtidlig middag där endast vi som
bodde i huset var inbjudna.
Jag började min ”karriär” inom Östgöta med att jobba i Klubbmästeriet, det vill säga servera lördagskaffe klockan 15 varje lördag
i gillestugan. Vi serverade endast kaffe, punsch och cognac. Ingenting att äta, möjligtvis en pepparkaka i december när vi även
serverade glögg.
För några år sen besökte jag lördagskaffet tillsammans med några
före detta Östgöta nationare. Vi blev verkligen positivt överraskade.
Vilken skillnad det var på utbudet – här fanns mat att beställa!

Under några år var jag redaktionsmedlem, och senare redaktör, för
Ostroskopet – nationens egen tidning som innehöll artiklar och
reportage om Lundalivet i allmänhet och Östgöta nation i synnerhet.
Jag minns att vi gjorde ett smaktest där vi jämförde hamburgare
på Lunds olika gatukök – en chans för oss fattiga studenter att få
några gratis måltider !
Ett annat sätt att få gratis skrovmål var att jobba på ”slabben”
- vilket jag gjorde många gånger på fredags- och lördagskvällar. Förutom mat på natten efter flera timmars slit – bland mer eller mindre berusade besökare som nästan alla rökte – fick man 75 kronor
(måste i ärlighetens namn erkänna att jag själv var storrökare då och
dessutom inte alltid helt nykter medan jag jobbade). Sexmästaren
var boss och imponerade med sin stora nyckelknippa med nycklar
till alla förråd, inklusive spritförråd.
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Ordensfest i Korsvirkeshuset, notera den östtyska flaggan – tidstypisk dekoration?.

Östgötas ”slabb” var populära av flera anledningar, bland annat
för att vi bjöd på varma ostmackor från baren. Gissa om vi saltade
rejält för att öka ölförsäljningen...
Pengarna jag tjänade på ”slabben” hjälpte mig ofta att överleva i
slutet av terminerna när studielånen började ta slut. Det var endast
utbetalning en gång per termin på den tiden.

När man hade fest fungerade sängen utmärkt som soffa och
skrivbordet som matbord – om det skulle ätas. Egen toalett hade
vi men dusch/bad fanns i korridoren samt en telefonhytt där man
kunde ringa hem till sina föräldrar.
Nyligen fick jag tillfälle att besöka nationshuset och ett av rummen. Så mycket lyxigare studenterna har det nu! Större rum och alla
med välplanerat pentry och egen dusch!
Och egna möbler. Men vi erbjöds annan lyx min första tid på
Östgöta. Det ingick städning i hyran som var nånting på 200 kr –
alltså städning av rummen!
En annan sak jag noterade vid mitt besök var ett anslag vid entrédörren där det stod ”Rökning tillåten efter 23:30” – utomhus alltså.
Jag jämför med hur det var på 70-talet när ”alla” rökte, överallt,
utomhus såväl som inomhus. Ingen hänsyn togs till icke-rökare...

kaffe utan grädde är som...
I mitten av 70-talet var det ”Antikotek” i gillestugan en kväll i veckan, då spelades lite äldre låtar. Sista låten var alltid ”Kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar….” (lyssna på den !)
Vi som bodde på Östgöta hyrde fullt möblerade rum som bestod
av en säng, ett skrivbord med stol, en hurts, en bokhylla och en
fåtölj. Enkelt men funktionellt.
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Maskerad i gillestugan 1976 med Bosse J.

Motion var inte den mest vanliga fritidsaktiviteten på 70-talet, inte
i våra kretsar i alla fall. Men det fanns undantag, exempelvis lördagspromenader i Stadsparken som nationen anordnade, liksom
”nattbadminton” – med öl förstås. Någon enstaka gång gick man
till Palaestra – gymnastikhuset i Lundagård – för nåt pass.
Allt fler började spela golf mot slutet av 70-talet. Ibland anordnades whiskygolf – jag var med en gång – kanske är det därför jag
inte blev attraherad av golfsporten ?

När jag läser om nationens historia ser jag att man redan år 1687
började med gemensamma kvällsaktiviteter; så kallade ”aftonsluster” och grundtanken var, då som nu, att ”verka för en god studiesocial miljö”. Visst levde Östgöta upp till detta!

aldrig ensam på ög
Det fanns alltid en känsla av gemenskap bland alla som bodde,
eller var aktiva, i nationen. Man behövde aldrig känna sig ensam,
det fanns alltid någon att prata med. Visst festades det mycket,
men de flesta klarade ändå att ta sina examina. Vi tillät oss att låta
studierna ta en termin extra, eller kanske två. För egen del arbetade
jag dessutom parallellt med studierna och hade sju olika arbeten
under dessa år.
Så många människor jag lärde känna, så mycket jag upplevde,
så många fina minnen jag har från åren inom Östgöta nation! Och
fortfarande många vänner kvar från den tiden!
Jag har valt att inte namnge några personer. Ingen nämnd –
ingen glömd.

sånger i parti och minut
Några av de bästa minnena jag har är från firande av Valborg och
Första maj – varje år. Valborgsfirande med Lunds studentsångare,
mösspåtagning och festligheter.
Första maj med laxlunch i gillestugan och senare besök vid
universitetet. Studentsångarna sjöng och vi andra hoppades också
komma med i TV-sändningen...
Med glädje minns jag allt sjungande på middagar och andra
fester – snapsvisor, vinvisor, punschvisor. ”Oh, gamla klang och
jubeltid ” var en favorit, förstås.

Filbyteriet hade legat nere något år, men återupptogs 1975 . Festen hölls på Grand hotel i stället för på AF. Samtidigt anordades en
”anti-fest” av de mer vänsterradikala nationsmedlemmarna.
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et t raffl ande

1980-tal

Studentiform, 1975.

Spexbesök
När Berne Gründer var qurator besökte Chalmerspexarna Lund för att göra en föreställning på AF. Det var tradition att de hade
sexa på ÖG. Spexarna sjöng snaps och spexvisor så man trodde att taket skulle lyfta. De hade stor festdisciplin och lydde blint
generalen. Med var även deras inspektorspar vars hem tydligen var öppet för spexarna. På den tiden var det öppet upptill mellan
herr- och damtoaletten och fram på morgonsidan råkade någon av gästerna utlösa en brandsläckare in på damtoaletten, där en av
våra medarbetare befann sig. Hon blev ganska blöt, klagade skrattande för mig och tog missödet med jämnmod. Chalmerister är
ju kända för att gilla ”practical jokes.”
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Sunset har väl alltid funnits, eller?
Thomas Esping, Qurator 1984
Michael Gustavsson, Qurator 1985

med det praktiska. Konceptet STUDS föddes, en svartvit affisch
togs fram och initiativet rullades ut med dans, musik tillsammans
med trerätters middag. Vad vi då inte visste var att detta var det
första steget mot vårt rosa och mintgröna praktexemplar till partymonster, Sunset Café

Sunset utgör idag en naturlig och självskriven del av ÖG:s och
Lunds vibrerande studentliv. Så har det inte alltid varit och här
kommer vår historia om hur Sunset Café växte fram och blev den
succé som det varit i drygt 30 år.
I Lunds studentvärld fanns det, utöver nationsfester, två sätt att
festa. Uniforma pubar samt dåtidens klubbar, kallade slabb. I färglösa och tråkiga nationslokaler lockades det med gratis varma mackor som enda kulinariska utbud, undantaget jordnötter. ÖG:s varma
mackor var extra exklusiva – formfranska, ananas, skinka samt kanske cayennepeppar eller paprikapulver som en kryddig twist. Det
var mallen för en studentvecka, pub på onsdag eller torsdag samt
slabb på fredag eller lördag. För vissa fungerade säkert alla dagar.

vägvisande sommarkubb
Tanken var helt rätt, men idén lyfte inte riktigt. Det visade sig vara
svårare än väntat att locka med kombinationen god billig mat och
dryck och svängande dansgolv. STUDS ville inte riktigt lyfta.
Lyftet kom när ett kompisgäng från Lund presenterade sin idé
– en sommarklubb – för oss i quaratelet. Konceptet kallades Sunset
Café och blev vår efterlängtade succé sommaren 1984. Initiaitvet
presenterades av Camilla Norbergs blivande man Per Olsson och
det klickade direkt med ÖG. Självklart ska vi ha aktivteter i nationens lokaler även under sommaren, tyckte vi i Quratelet. Seniors
var svårflörtat. Tack vare klok vägledning från vår legendariska
inspektor Karin Adlerqreutz så bestämdes att prova en sommar.
Grannarna hade inget inflytande över beslutet och tur var väl det.
Sagt och gjort och under sommaren 1984 lades grunden för
ÖG:s mångåriga succé. In kom studenter, Lundensare, färgglada
affischer samt den tunga träskylten över entrén mot Adelgatan.
Sommaren blev en succé, trots att det inte serverades alkohol (vad
vi vet) och när hösten kom gjordes en överenskommelse. Nationen
”köpte” varumärket och diverse Marlborosponsrad inredning för
5.000:-. Kommer vi ihåg rätt så fick Per Olsson och Lundagänget
även fortsatt fri entré.
Vi använde varumärket Sunset Cafés
framgång och skapade det
Sunset som fortfarande finns. Varje
lördag serverades god
mat, berusande dryck,
mustig musik och ett
jävla ös. Nu behövde
vi bara fixa tillstånd från
Länstyrelsen för alla aktivteter och det gick ju bra
med lite kreativitet.

jakten på en kassako
Alla citynationer kände av ett minskat tryck på helgernas slabb och
intäkterna minskade snabbt. Uppläggen började kännas grå och
avdankade när yuppies dominerade rubrikerna utanför studentlivet. Något var på gång, men vad? Fanns det kombinationer som vi
inte såg. Behövdes det något helt nytt, men vad? Östgöta hade en
vikande popularitet på sina pubar och slabb samt en ekonomi som
behövde förstärkas. En populär kassako behövdes mer än någonsin.
Konkurrensen blev än tuffare när Malmö nation med Casanova tog
initiativ till förnyelsen. ÖG famlade fortfarande efter sitt koncept
och många diskussioner fördes om vägen framåt.

något med studs
Östgötas första trevande men ambitiösa initiativ kom från ett mat- och vinglatt kompisgäng med bland andra Mats Andersson,
Gisela Brodd, Pernille Ravnskov. Ut med
varma mackor och billig Beyaz och in
med lagad god mat och Mouton Cadet.
Vi i quratelet gillade vad vi hörde,
övertygade seniors samt växlade upp
satsningen. Nytt koncept, aggressiv
marknadsföring samt ny musikanläggning. Klartecken från oss i
quratelet och nu började jobbet
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På bilderna ovan syns bland andra: Håkan och Janne Engstam, Anna Westling, Joakim Håkansson, Jonas Thelandersson, Michael Standar,
Hans Fredriksson, Michael Gustavsson, Mikael Selin och Thomas Esping
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set”. Facebook och andra sociala
medier var ännu inte igång så vad
gör man då. Jo, åker till IKEA och
köper rosa samt mintgrön färg och
konceptet kallades sunset
målar om nyss inköpt folkabuss. Den
café och blev vår eftermålades med roller under en blomlängtade succé sommaren 1984.
mande hägg. Snyggt, nja, men uppseendeväckande. Folkabussen blev
en rullande Sunsetaffisch med logga
och allt. In med alltför stor ljudanläggning och sen kördes folkabussen
runt i Lund med omnejd. Även till stränderna i Skanör Falsterbo,
där vi ”jobbade” hårt med vår marknadsföring.
Medlemskort började säljas med hjälp av affischer på inneställen
succé i ryggen
som frisörsalonger, träningsställen, restauranger och pubar. Barlista
Med sommarens succé i ryggen fick vi en tillströmning av medlemoch meny komponerades. Vad är bättre än strawberrydaquiri och
mar till nationen. Det gav oss en bättre ekonomi samt möjligheter
hamburgare. Tre fria drinkar i entrépriset före 20:00 samt servering
att genomföra uppslag och idéer. Under hösten 1984 och våren
i trädgården, kan inte gå fel.
1985 startades ett antal aktiviteter upp - Novischresor, Ostrochorus, Radio Roxen, OstroRocks, Fotbollslag, Spex, Götiska festen,
fullt ös, steget före
Tjänstemannaresor, utbyte med Uppsala och Åbo och mycket,
mycket mer. Fler studenter engagerades inom sina intresseområden
Sommaren 1985 blev en succé på alla sätt. Fullt ös, steget före,
och sökte sig oftare och mer aktivt till Adelgatan 4.
goda sommardrinkar, härliga kulörta Sunsetkavajer sydda av skrädNär våren kom fick ÖG ännu mer ”lokal hippfaktor”, festfixare
daren Titti, grillning i vår trädgård, dansant 80-tals musik, rökfrån gymansieskolorna ville arrangera gymansiefester i våra lokaler.
maskin, ALLA VAR DÄR, 30 grader varje dag, inget regn, vackra
människor, sandaler av plast, rosa och mintgrönt och fjunig folkaQuratelet sa ja - det gäller att testa nya grejer - till några gymnasiebuss.
fester och ÖG blev än mer en del av det ”civila Lund”. Vad skulle
nu hända inför sommaren 1985? Konceptet Sunset fungerade, fler
Nu var Sunset inte bara populärt bland studenter. Under somnationer letade efter ”sitt Sunset”. ”Det hippa Lund” gillade ÖG,
maren hade det ”hippa Lunds kändisar” hittat till Sunset. Uffe
och den kommande generationen från gymnasieskolorna.
Klipp, Lugis a-lagsspelare, fotbollsoraklet Olof Lund och avgångsInför sommaren 1985 kliver fem Öschötar från nationen fram,
klasser från Katte och Spyken, Sodoms (Lunds svar på Studio 54)
Thomas Esping, Michael Gustavsson, Anders Lindgren, Hasse Frefestklientel. Nu var Sunset Café ett tydligt alternativ på Lunds nattdriksson och Mikael Selin och frågade seniors om de kan driva
himmel och som alltid krävs både tur och tajming samt enskilda
Sunset Café vidare även under sommaren. OK, sa seniors som hade
individers initiativ för att en succe ska födas, utvecklas och leva
bra erfarenheter av föregående sommar.
riktigt länge. I och med att det första nationsgänget drev Sommarsunset 1985 föddes en tradition.
Tack alla som genom åren med energi och passion utvecklat
hantverkartalangen hasse ”angie” fredriksson
Sunset. Det är engagemanget och alla galna idéer genom åren som
Betalningen för att driva Sunset Café i nationens lokaler blev att
hållit Sunset fräscht. Alla finns såklart inte i denna korta betraktelse
öschötagänget fick måla om gillestugan och alla korridorer samt
men ni vet att ni spelade roll.
se till att nationens lokaler var funktionsdugliga inför kommande
terminsstart. Inga problem, hantverkartalang fanns i gänget, inte
minst via vår Hus-DJ Hasse ”Angie” Fredriksson. ”Angie” toppade
vi ibland med Jesse Wallin från radio P4. “Top notch liksom” som
någon kanske skulle säga.
Nu blev det brådis med marknadsföring och att ”snacka SunHösten började bra och vi anade att detta
skulle bli en succé. Gästerna droppade in och
det blev populärt att jobba på Sunsetkvällarna.
De smått legendariska sexorna efter stängning
bidrog med all säkerhet till att höja ÖGs:
hippfaktor. Självklart var även Nisse Lundbergs, Micke Standars och andras matlagningskonst i det slitna och begränsade köket
en bidragande framgångsfaktor. Att avnjuta
kockgängets matkreationer blev ett lyft. Eller
vad säger ni om Boeuf Bourguignon, en flaska
till rätten, en flaska till kockgänget.
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Ännu fler: Renée Josefsson, Margareta Janzon, Sten Barnekow, Johan Leide, Michael Gustavsson, Hans Fredriksson, Thomas Esping,
Per Olsson och Mikael Selin
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När kören blev ett utskott
Håkan Samuelsson, Husförman 1988–90

Jag var novisch på nationen hösten 1986 och som studentsångare
från Linköping ville jag gärna fortsätta sjunga i kör. Som nyinflyttad på huset stegade jag in i den mörka gillestugan då det var
upprop för körterminen och träffade en brokig skara korister, ledda
av den legendariska dirigenten Cecilia.
Huset var slitet och varje gång man klev ned i gillestugan möttes
man av den karaktäristiska lukten av gammal öl och den klibbiga
kolmårdsmarmorn på golvet. Där fanns slitna stolar att sitta på för
en liten blandad kör med nästan fyra stämmor. En tenor var givetvis
välkommen och jag var med!

Osämjan mellan quratelet och dirigenten var märklig eftersom
nationen alltid uppskattade kören när de sjöng på festerna och
kören uppskattade mycket att få framträda. Men det fanns nu viljor
för att lösa det hela. Med erfarenhet från andra körers administration, ett nytt quratel och nyinkomna körsångare - som insåg att en
förändring behövdes - bestämdes att kören skulle bli ett utskott i
nationen. Undertecknad valdes som Ostrochorus första körförman
våren 1987 och en körledningen tillsattes med olika roller.

nytändningen kom
Äntligen kunde Cecilia fokusera på sången och kören fick en slags
nytändning, växte i antal sångare, reste till Nordiska Studentsångarmötet i Linköping 1987 och sjöng för första gången på Kulturen
under kulturnatten. Nytändningen var nog också en viktig förutsättning för att kören skulle överleva den tillfälliga flytten från
lokalen under ombyggnaden 1988/89, då Ostrochorus huserade
i dåvarande Juridicums källare. När kören återkom till gillestugan
var den ett självklart utskott och hade ny repertoar. Fast ”Klippan
centrum” ville inte Cecilia släppa helt. Inte heller kören…

bort med osämjan
Cecilia, som även höll i alla kontakter med quratelet, slogs för att få
tider att kunna repetera och ekonomiskt stöd för noter och sin egen
tid. Cecilia älskade körsång, men beklagade sig ofta över nationen i stället för att känna tillhörighet till den. De som var med i
kören sedan tidigare hade knappast något engagemang heller för
just denna nation utan för att just få sjunga i kör. Andra nationer
hade nämligen inga egna körer. Och skulle man sjunga i de ”stora”
studentkörerna krävdes mer flit än de som var med i kören hade
lust till.

Nationsbesök i österled
Sommaren 1990 åkte tre representanter för ÖG till en studentnation i Estland. När samma tre person varit hos vår
vännation VSO i Finland den våren hade de träffat Rotalia.
Inbjudan kom från självaste borgmästaren via fax, som var det
enda kommunikationsmedlet som behövdes för att få visum.
Rotalia har funnits i Tartu sedan 1913. Studentnationer
förbjöds av Sovjetstaten, deras hus beslagtogs och nationerna
upplöstes. Men en gång medlem alltid medlem och av Rotalias då 500 medlemmar bodde 350 i exil runt om i världen.
Precis som i Lund fanns en ålderman (inspektor), styrelse
(quratel), men bara män som medlemmar. Novischer kallade
de för ”rävar”. En svensk vännation var nu deras mål. Frågan
de tre från Lund hade fått med sig var om ÖG ville bli denna
vännation.

Esterna kände en historisk tillhörighet till Sverige. Att
sjunga är stort i landet och gärna gamla nostalgiska visor från
tid då landet var svenskt. Alla melodier kände vi igen, till en
början, men melodierna hade liksom utvecklats annorlunda.
Texter hade vi ingen aning om. Vi sjöng ändå!

1 den riktiga bastun
I Rotalias hyrda hus långt in i skogen utanför Tartu träffade
vi ännu fler studenter, lekte, festade och sov. Men framför allt
bastade. I Estland är bastutraditionen minst lika stark som i
Finland. En inomhuspool fanns under huset, men vattnet var
mörkt och luktade olja så vi badade inte. Två av oss kom lite
sent till första kvällens bastu. De flesta hade redan kommit
tillbaka till omklädningsrummet när vi tog oss in i bastun.
Vedeldat givetvis och ett stort väldigt varmt basturum. Då
kom en est och frågade om vi inte ska in i riktiga bastun i
nästa rum…Som var ännu varmare!
För att komma till Tartus universitet fick vi en dag åka bak
i en pickup utan fönster. Vi blev dock inte kidnappade utan
fick se det slitna gamla svenska universitetet och Roatalias
tidigare nationshus mm.
Nöjda med vad vi upplevt bjöds Rotalia till Götiska festen
samma år. Men Rotalia blev trots allt inte en vännation till
Östgöta. Men kul hade vi!

veckolång resa
De tre med var Q Magnus Karlsson (Nelsson), PQ Patrik
Svensson och husförman Håkan Samuelsson. För säkerhets
skull tog vi med vår vän Roope från VSO som tolk. Den
veckolånga resan gick via Helsingfors med båt till Tallinn.
I Tallinn var vi på utflykter och festligheter. Festerna var
allt från sittningar vid långbord till gillen i källarvalv. Enligt
tradition ska den som ska sjunga ta tag i ett stort svärd och
slå det i bordet samt skrika ”Silentium ad cantum”, vilket blev
allt farligare ju längre festerna varade.
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Tidningen Ostroskopet är nationens husorgan som såg dagens ljus
på 1960-talet. Dessa tryckta exemplar är från mitten av 1980-talet, då
tidningen gavs ut ett par, tre gånger per termin. Senare anpassades
Ostroskopet till den digitala verkligheten och blev webbtidning.

Bandet Ego Pop adderade rå rock till musiklivet på nationen under 80-talet.
Här med Stefan Gennert, Jonas Gunnarsson, Peter Halonen, Magnus Björsne
och Peter Ennerfelt. Slagdängan ”Liten guppy” lämnade ingen oberörd.

Stefan “Stege” Gennert under en julfest med sin Gibson 335:a och bandets starka kör: Paula Harting, Jenny (Ödkvist) Björsne, Birgitta
(Ohlsson) Bengtson, Ann Philipsson Maack och Åsa Ahlmén.

Ostrorox – tungt blås och mycket gung
På 80-talet föddes nationsbandet Ostrorox. Pådrivande och tongivande för bandets tillblivelse var Stefan ”Stege” Gennert. Med
självklar auktoritet och stilkänsla lockade han nationens mest musikaliska förmågor till artistiska stordåd. Bandets premiärspelning
kunde upplevas en pubkväll i gillestugan på ÖG för sittande publik. Succén var kanske inte omedelbar, men bandet utvecklade
snabbt en stor och hängiven fanbase med spelningar på Punschfest, novishfester andra nationer och inte minst i Gerdahallen. Också
bandet växte från originaluppsättningen, fick tungt blås, mycket gung i coverrepertoaren och även namnet förgylldes när de med
tiden kallades Ostrogoldrocks.
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Blandad kompott från jul till dragkamp med bland andra Paula Harting, Malin Ihse, Åsa Sjöberg, Mats Jonsson, Cia Bengtsson,
Hans Fredriksson, Lotta Nobel, Jenny Björsne med flera. Och bakom tomtemasken döljer sig Gunnar Telhammar.
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Från matlagare till proinspektor
Jonas Rickle, Proinspektor 2015-2020

Hösten 1985 var jag och flera av mina gymnasiekompisar novischer i Lund. Det var mycket nytt i början. Hitta föreläsningssalar.
Komma i tid till föreläsningar (vilket i början underlättades av att
alla föreläsningar - till vår förvåning - startade en kvart efter utsatt
tid.) En viktig sak att få på plats, så mycket hade vi listat ut i förväg, var att välja den bästa nationen. Som uppvuxna i Lund hade
vi visserligen lyckats smita in på slabben på Lunds nation då och
då under vår gymnasietid, men det enda vi egentligen lärde oss om
nationslivet där var att ölen var billig. Men det var den nog överallt
tänkte vi.

mäkta populär och det var väl ett skäl så gott som något att skriva
in sig där.
På ett introduktionsmöte för novischer i gillestugan berättade
Proqurator-HT85 Nisse Lundberg om nationen och alla aktiviteter. Allt det där lät väldigt spännande och vi bestämde oss där och
då för att engagera oss på något vis. Efter mötet gick vi fram till
Nisse Lundberg och anmälde vårt intresse.
”Kan ni laga mat?”, frågade Nisse.
”Nej”, sa vi.
”Ok”, sa Nisse, ”vi behöver ett matlag till Sunset Café och vi har
ingen som jobbar på lördag!”
”Inga problem”, sa vi. ”Det gör vi!”
Snart var förstås beslutsamhetens friska hy alldeles likblek. Om
man inte kan laga mat, hur lagar man då en trerättersmeny som
100 personer blir både mätta och nöjda av?

mäkta populära Sunset
Någon av oss hade hört att Östgöta var en nation som var på gång.
De hade nyss dragit igång en ny nattklubb, Sunset Café, som blivit
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Vi bestämde oss för att undersöka förutsättningarna för att mot
med fantastiska minnen. Minnen från en tid av livet som är bland
alla odds uträtta ett sådant storverk och gjorde ett besök i gillestude allra roligaste.
gans kök. Där hittade vi två hushållsspisar, rinnande varmt vatten
och ett gäng grytor och slevar. Det såg väl bra ut. Vi visste inte
trettioårigt kliv
riktigt vad vi kunde förvänta oss men det var ju bra att det fanns
Nästan precis 30 år efter denna famösa matlagningskväll får jag
två spisar.
den stora äran att uppleva nationslivet igen, som Proinspektor för
Huvudingrediensen till varmrätten fick ju rimligen lagas i de två
Östgöta nation. Det blev ett kärt första
ugnarna för att kunna få ut 100 varmrätåterseende med gillestugan. Att återigen
ter innan det blev upplopp i gillestugan.
stämningen steg snart till
få känna den där doften som bara finns
Någon mindes att mamma hade lagat
olympiska höjder och köket
just där. Skrapa fötterna mot det ojämspätta i ugn någon gång. Omedelbart
visade sig besitta kulinariska
na, grönaktiga stengolvet med sin alldeles
blev ”Ullas fina vitvinsfisk” vår första
egna patina efter många års intensivt fottalanger som dittills varit
varmrätt och personen i fråga blev varmarbete på glaskross. Som på en Pavlovsk
helt okända för både oss
rättsansvarig.
hund fylls kroppen av innerlig glädje och
Till slut hade vi på något vis lyckats
själva och våra mödrar. när
stor förväntan.
få ihop en meny. Till dessert hittade vi
såschefen slant och tappade
Som en påminnelse om tidevarv som
dessutom på ett extra alternativ: Osten sejdel öl i vitvinssåsen
komma och gå är numera mina egna
bricka. Inte så mycket för att vi trodde
barn inskrivna på nationen. Alla gamla
visade det sig bidra till en
att någon ville ha det utan för att även
skrönor runt middagsbordet gick kanske
gängets allra minst matlagningskunniga
oöverträffad smaksensation.
ändå inte helt obemärkta förbi. 2019
skulle ha något att göra.
blev ett speciellt år när min dotter Malin
satt som Qurator på Östgöta. Att uppleva nationslivet med och
olympisk stämning
genom Malin och alla hennes vänner och fantastiska nationsaktiva
gav ett fascinerande perspektiv på vad 30 år betyder i Lund. I vissa
Fram på lördagseftermiddagen satte matlagningen igång så smått.
avseenden, inte så mycket.
Barmästaren var vänlig och blandade fina drinkar till personalen.
Återseendet med nationen efter så många års bortavaro visade
Öl fick man däremot hämta själv i kranen. Stämningen steg snart
sig bli en blandning av både nostalgi och nyheter. Ungefär som
till olympiska höjder och köket visade sig besitta kulinariska talangsångerna på alla fester får man det stora nöjet att komma tillbaer som dittills varit helt okända för både oss själva och våra mödrar.
ka till: “Skitåkarn” och “O gamla klang” verkar ha evigt liv. Men
När såschefen slant och tappade en sejdel öl i vitvinssåsen visade
nya sånger har tillkommit och uppnått klassikerstatus. Fyndiga,
det sig bidra till en oöverträffad smaksensation. Alla matlagets såser
snärtiga och bäst levererade i högt tempo och på hög volym. Tackhade därefter denna mångsidiga smakförhöjare som en stående
samt nog går det då att sluddra över de allra klurigaste textraderna.
ingrediens.
Ungefär som Röda havet förr. "Men utav akvavit, människan..."
På något vis började det så småningom gå ut förrätter, varmrätblir vadå, frågar många.
ter och efterrätter i en ojämn men aldrig sinande ström. Såvitt vi
vet blev de 100 gästerna mätta och några klagomål på såsen fick vi
inte. Samtliga kockar hade inte bara en väldigt trevlig kväll, utan
mellanfester - en nyhet
fick också mersmak på det där med nationsarbete. Alla fortsatte att
En nyhet blev att hålla tal på de flesta av sammankomsterna. Nya
engagera sig i nationen som sexmästare, barmästare, seniorsledatal varje gång, helst. Eller avgöra vem som skulle köra de fem milen
mot, sångförman, valberedningsledamot och alla lämnade Östgöta
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Marina Ahl

Lisa Albertsson och Fredrik Lilieblad

gamla gudar leva

hem. Det gjorde man inte förr. (Studenterna verkade eniga om att
festen blev roligast om jag körde och inte min fru. Inte säker på att
det hade med talkvaliteten att göra.)
En annan nyhet idag är mellanfesterna! Varför tänkte ingen på
det förr? Och alla filmer som produceras i alla möjliga sammanhang. Fantastiskt kreativa och med den underfundiga lundensiska
studenthumorn. Spridningen av festbilder på sociala medier är
däremot en nyhet som är svårare att värdera. Flera inspektorskollegor verkar mellan skål och väg ganska lättade över att ha hunnit
avsluta nationslivet och påbörja sina karriärer innan dessa tekniska
landvinningar såg dagens ljus.
Men blandat med nyheterna finns också nostalgin ständigt närvarande. Det underbara sorlet när man blickar ut över sittningar i gillestugan. Den pampiga inramningen vid Filbyteriet med
nationsfanorna hängande från läktarna. Och alla studenter som
har sådär underbart roligt tillsammans som man har under åren
före vardagslivets tråk och tvång.
I det vardagliga nationsarbetet har jag på samma vis fått uppleva
både det nya och det gamla. Det som slog mig mest i början var
vilken otrolig regelbörda Quratelet och de aktiva har att förhålla
sig till jämfört med för 30 år sedan. Inte minst kraven från myndigheter vad gäller ekonomisk redovisning och alkoholhantering är
väsensskilda. Och studenterna klarar det med glans. Svart sopsäck
är inte en cash management-princip man ser ofta nuförtiden.

På alla håll och kanter är förväntningarna på studenterna - och
även från studenterna - så mycket högre nu än vad jag var van vid
från förr. Samtidigt är nivån på mat och evenemang och bredden
av aktiviteter som nationen arrangerar på en helt annan nivå nu.
Utmaningarna är större men studenterna verkar fortfarande ha lika
roligt. Det har varit en ynnest att få en andra chans att arbeta i
nationsvärlden och bidra till att så många studenter får med sig
underbara minnen från studenttiden. Precis som jag själv fick.
Av och till får jag frågan från mina jämnåriga: Var det bättre förr? På ett sätt, absolut inte. Men på ett annat sätt, kanske.
Alla tider är fantastiska, men den tid när man själv låg i Lund går
inte riktigt att jämföra med någon annan. Så kommer det också
att kännas för dagens studenter och det är precis så det ska vara.
Och förhoppningsvis kommer det vara så för alla de studenter som
kommer efter dem. I alla fall i 350 år till. De gamla gudar leva än,
bland skålar och pokaler.

Balbilder med Sussie Nielsen, Jonas Gunnarsson, Gunnel Berggren , Anna Westling och Thomas Esping.
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Ostrolocus renoveras
Fredrik Lilieblad, Qurator HT 1988

teter. De som bodde på huset flyttade till andra nationer, inackorderingsrum eller till lägenheter runt om i Lund. Många gjorde
detta med sikte på att sedan flytta tillbaka efter renoveringen, men
ett antal gamla Ostrolocusbor valde att lämna huset för gott.
Sunsetpremiären i Östgötasalen blev en nervös tillställning. Sunset var nationens kassako och vi visste ju inte säkert om också gästerna skulle följa med till de nya lokalerna. Några var också kritiska
efter denna premiär – ”aldrig mer Sunset” löd en av kommentarerna. Men kritikerna fick ge sig och vi fick snabbt vind i Sunsetseglen
igen. Eftersom Östgötasalen - med vidhängande separat barlokal –
var större än gamla gillestugan kunde vi till och med ta in fler gäster
och tjäna mer pengar. Även övriga nationsaktiviteter hankade sig
fram under exilåret. Så på det stora hela drabbades nationen varken
av medlemstapp eller andra allvarligare avbräck detta ovanliga år.

Efter nästan 30-års trogen tjänst var det dags. Under 1988 skulle
Ostrolocus renoveras och dessutom byggas till. Enligt ryktet var
slitaget i ett nationshus att jämföra med en hotellfastighet (vilket
tydligen är något extremt). Därför var det nu hög tid att fräscha
upp det gamla huset.
Östgöta hade en egen projektgrupp som var i gång redan före
renoveringen och arbetade med upphandlingar och andra praktiska
frågor. Gruppen leddes självklart av inspektor Karin Adlercreutz
och befolkades under byggfasen av husförman, sittande quratel och
några allmänt pålitliga seniorer.

släggfest satte punkt

Renoveringen beräknades pågå sex, sju månader. Startskottet gick
efter första-maj-lunchen 1988. Denna tillställning blev alltså ”sista-kvällen-med huset”. Festen blev livfull på många sätt. Några
ett kollektivhus
käcka nationsmedlemmar tog exempelvis med sig hackor och
släggor upp till tredje våningen för att spontant påbörja rivningen.
Vi som satt i quratelet fick som sagt lägga en del tid på byggmöten,
Det var inget lyckat företag som mest resulterade i att köksskåp
där motparten var ett gäng lagom salongsfähiga byggentreprenörer
pulveriserades och puts yrde i rummen
med ett schackrande sinnelag och minst
– allt medan en qurator anno 1970 stod
två rävar bakom varje öra. Vi hade en
några käcka nationsmedlemoch sjöng spexvisor för det uppsluppna
egen inhyrd byggkontrollant till vår hjälp,
mar tog med sig hackor och
rivningsteamet.
men stabiliteten i ÖG:s delegation uppsläggor upp till tredje
Nästa dag var det utflyttning och pickrätthölls ändå av inspektor Karin. Med
upbilarna flockades på Adelgatan. En av
sin pondus och sitt sunda förnuft lyckavåningen för att spontant
hyresgästerna på tredje våningen var rejält
des hos successivt lotsa byggprojektet mot
påbörja rivningen. det var
gästabudstrött efter kvällens firande, vi
sin fullbordan.
inget lyckat företag som mest
kan väl kalla honom Gunnar. Han valde
På grund av regler i byggfinansieresulterade
i
att
köksskåp
att slänga ut sina möbler genom fönstren
ringen var Ostrolocus tvunget att bli ett
pulveriserades och puts yrde i
och ned i trädgården. Flytten fick han
så kallat kollektivhus efter renoveringsedan klara av med hjälp av några väskor
en. Köket i gillestugan – som utökades
rummen – allt medan en
med kläder och andra prylar.
och fick restaurangstandard - skulle vara
qurator anno 1970 stod och
gemensamt för hyresgästerna och på rumsjöng spexvisor för det uppmen fanns bara ett pentry. Även huskropsunset i nya lokaler
sluppna rivningsteamet.
pen förändrades. Via en ny prefabricerad
Efter utflyttningen inhystes ”expen” bredbetongkonstruktion gjordes en utbyggvid Frälsningsarmén på Magle Stora Kyrnad in mot trädgården. Det innebar att
kogatan (närmare Gud än så kom vi aldrig). Nationsverksamheten
rummen växte och blev större på denna sida av fastigheten. I det
höll till i Källarsalen på AF. Den döptes under exilen självklart om
gamla Ostrolocus var det dusch i korridoren som gällde, men nu
till Östgötasalen och var hemvist åt Sunset och alla andra aktivifick alla rum egen dusch. Även korsvirkeshuset fick en motsvaran-
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Sista kvällen innan renoveringen var det släggfest på nationen. Det blev hål i väggen, från vänster Gunnar Telhammar och Peter Ennerfelt tittar fram.

de standardhöjning. När huset på Adelgatan byggdes 1959 fanns
det en telefonhytt på varje våning. Detta utrymme försvann vid
ombyggnaden och här placerades i stället den hiss som idag transporterar hyresgäster upp och ned i huset.

hugga i sten med asbest
Tyvärr var inte släggfesten i maj den enda missriktade rivningsinsatsen. Senare under hösten var det tänkt att vi själva skulle utföra
rivningar på vinden. Även här hann hackor och släggor dansa en
stund innan någon insåg att det man högg i var asbest. Företaget
avbröts snabbt och i stället dök det veckan efter upp ett antal män
i astronautdräkter. De plastade in hela vinden och utförde sedan en
garanterat branschgodkänd rivning och asbestsanering.
Renoveringen av korridorrummen höll i stort sett tidsplanen.
Hyresgästerna kunde flytta tillbaka i början av 1989. Premiären
för Sunset och övrig nationsverksamhet i gillestugan dröjde dock
till framåt sommaren. Men innan dess kunde vi samla nationen till
en grandios premiärlunch på första maj i ett nästan färdigrenoverat
Ostrolocus, beläget på Adelgatan 4 och tillika på Kulturens baksida.
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Ännu ett Spex – Wiking Line on Tor
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”Plugga och ha kul – det finns omtentor
men inte omfester!” – Karin Adlercreutz

Karin Adlercreutz
Inspektor 1979–2001
Född:
Bor:
Gör:

1931
Lund
Pensionär, men har god kontakt
med sin institution på Juridicum.
Intressen: Läser väldigt mycket. “Jag har
precis slutat hålla på med läroböcker. Jag följer med om det
kommer ut nya och bläddrar lite
i dem, men inget seriöst.”

Text: Julia Juntorp, Bild: Clemens Döring
karin adlercreutz var
Karin är född och uppvuxen i Lund.
Hon tog studenten vid Katedralskolan
och som student gick hon med i Lunds
nation.
– På den tiden kunde man inte
“hoppa runt” mellan nationerna. Eftersom jag hade tagit studenten i Lund så
var det Lunds nation som jag fick gå med
i. Jag ägnade mig däremot inte så mycket
åt nationen, utan åt juridiska föreningen.
Där var jag kassör i flera år och hade det
mycket trevligt.

inspektor i nationen mellan
1979 och 2001. hon
förvånades själv över att hon

liv också. Då var ju nationerna perfekta!
Jag tänkte att jag kunde göra nytta där i
den utsträckningen att göra nationen till
en vettig verksamhet.

utsågs till inspektor eftersom
hon varken var man,

20 år som inspektor

Under drygt 20 års tid satt Karin som
inspektor på Östgöta nation. Varför hon
vet, kanske bidrog just detta
satt så länge vet hon inte riktigt.
till att karin blev av de
– Jag trivdes bra med att vara inspektor
och gjorde uppenbarligen ett hyfsat
populäraste inspektorerna i
jobb så åren bara rullade på. På den tiden
östgötas nations historia.
var det inte ovanligt med att sitta 10–20
år. Någon var uppe i 30 år som inspektor,
Hur kom det sig att du som tidigare
så
jag
var
inte
på
något
sätt
unik. Det var snarare unikt att hoppa av.
medlem i Lunds nation blev inspektor på Östgöta nation?
professor eller östgöte. vem

– Det är en bra fråga. Vid den tiden hängde min dotter Katarina
ihop med en kille som hette Loa. Genom dem hörde jag om allt
roligt de hade på ÖG. Plötsligt en höst fick Karin ett telefonsamtal.
På andra sidan telefonluren var det en person som presenterade
sig som Qurator på Östgöta nation. Det var Erik Leiman som var
Qurator på den tiden och det var han som frågade om jag kunde
tänka mig att bli inspektor. “Skämtar du?”, frågade jag då jag varken
var professor, karl eller Östgöte, säger Karin och skrattar.

Vad skulle du säga var dina största utmaningar som inspektor?
– Nationens ekonomi. Det var då jag var väldigt tacksam över
att få en proinspektor, Lars Söderström i slutet på 90-talet. Då var
vi två som kunde tackla det tillsammans.
Karin berättar att när det kom till nationens ekonomi var också
husbygget under 80-talet en stor apparat.
– Huset stod färdigt 1989, men det visade sig sedan vara fusk
med vissa saker. Det var tufft att processa med husbygget. Det slutade sedan med förlikning i domstol där vi kom överens om hur
vi skulle göra. Men det var något av det tuffaste jag fick gå igenom
som inspektor.

Karin förstod inte riktigt varför just hon hade fått frågan, men hon
valde att fundera på saken.
– Jag hörde mig för lite, då jag hade kontakt med flera inspektorer på andra nationer. Det var ju karlar och manliga professorer
allihop. Men de hejade på mig och sa “ta det, vi har så roligt i
inspektorskollegiet och vi behöver lite förnyelse”. Jag funderade lite
och tänkte att jag kan ju alltid prova. Så jag tackade ja.

“hela östergötland kom till lund”

På 20 år händer det väldigt mycket i studentvärlden. Ett speciellt
minne Karin kommer ihåg var under 90-talet när biskopen Martin
Lind och landshövdingen Björn Eriksson blev hedersledamöter.
– Det var väldigt speciellt och högtidligt. Hela Östergötland
kom till Lund för att bevittna installationen. De stack ju ut då de
var två så eminenta personer.

Så du var den första kvinnan i inspektorskollegiet?
– Ja, det stämmer. Det hade varit en kvinna från Blekinge som
blivit vald, men hon tillträdde aldrig. Så jag var den första i tjänsten.
Var det något speciellt som lockade med att bli inspektor?
– Jag var ju lärare och hade därför bra kontakt med studenterna.
För att klara sina studier behöver man ha ett fungerande allmänt

Östgöta gille var ett annat evenemang som Karin särskilt minns.
– Östgöta gille var naturligtvis en fest. Men det började med att
man hade en utställning i gillestugan där olika företag och myn-
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Vad skulle du vilja hälsa till en Inspektor idag?
– Lyssna på studenterna. Tro inte att du vet allt som är bäst och
bestäm ingenting förens du har hört vad studenterna tycker och vill.

digheter från Östergötland fick presentera sig. Sedan hade man en
fest ovanpå det.
Vad tycker du är det bästa med ÖG?
– Det tycker jag är den glada öppenheten. Man är lagom högtidlig. Det finns nationer som är lite för noga med ceremonier så
det blir överdrivet, men det har jag aldrig upplevt på ÖG. Det finns
en glimt i ögat på Östgöta nation och det är det jag har uppskattat
mest.

Och vad skulle du vilja hälsa till en student?
– Plugga och ha kul. Man får inte vara ensidig på det ena eller
andra. Man måste kunna förena det. Som student måste du plugga,
men för att kunna plugga måste du ha roligt. Det är inget jag har
kommit på under äldre dagar, utan så har det alltid varit. Det finns
omtentor, men inte omfester.
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Stark nybyggaranda
Magnus Nelsson, Qurator HT 1990

När 80-tal gick över i 90- tal utmärktes ÖG av stark nybyggaranda.
under sittningen. En stor gryta chili stod således alltid och puttrade
Med ett nyrenoverat Ostrolocus var nationen populärare än någoni köket, trots att efterfrågan var obefintlig.
sin och det fanns möjligheter att öppna nya verksamheter. Under
Även lättöl och andra alkoholfria alternativ skulle ha en fram1990 såg således såväl söndagsbrunch som nationslunch dagens ljus.
skjuten placering i dryckesmenyn. Vi gjorde vad vi kunde för att
Ostrochorus var fortfarande Lunds enda nationskör och på balernas
framhålla desamma. En lördagskväll i början av decenniet råkade vi
sexor dominerade nationsbandet Ostrotill och med av misstag koppla in lättölsgoldrocks. Antalet medlemmar passerade
fat istället för starköl på ett Sunsetslabb,
efter sunset samlades alla
1 600 och nattklubben Sunset, nationens
vilket upptäcktes först efter stängning.
pengar in i svarta sopsäckar
kassakossa, gick för fulla hus med en kö
Det var dock inget som påverkade den
och stuvades in i expens
som sträckte sig längs med större delen
sedvanligt höga stämningen…
kassaskåp. moms och skatt var
av Adelgatan. Det var inte svårt att få
Efter husrenoveringen hade nationens
medlemmar som ville arbeta ideellt och
och inte minst husets ekonomi hög prioobekanta ord på adelgatan 4.
vi hade drygt 250 aktiva tjänstemän.
ritet. Bygget hade varit dyrt och man ville
Under siste april 1990 vann Östgöta
säkerställa att det fanns pengar för framtination damernas och herrarna dragkamp för fjärde året i rad. Första
da underhåll. Under inspektor Karins ledning etablerades en grupp
maj badade quratelet traditionsenligt i Lundagårds fontän under
av ekonomiskt kunniga personer för att försöka bygga en långsiktig
studentsångarnas TV-framträdande. Och kom undan med det. Det
ekonomisk plattform för nations- och husverksamheten.
gick helt enkelt bra nu!

dubbelmoralisk karneval
lösa bolinerna

1990 var det dags för dubbelmoral karneval, en högt emotsedd
begivenhet. Östgöta nation var självklart intensivt delaktigt med
två tält på området, bland annat med nationens första spextält Mor
Ahl. För att dra folk till nationens egen verksamhet hade ett antal

För dem som är nationsaktiva idag kan vi tyckas ha drivit en verksamhet på rätt lösa boliner. Efter Sunset samlades alla pengar in
i svarta sopsäckar och stuvades in i expens kassaskåp. Moms och
skatt var obekanta ord på Adelgatan 4. Karnevalen 1990 avslutades med att tre personer i ansvarig ställning försökte trycka in hela
karnevalskassan på 650 000 kr – ditfraktat i en pappkartong – i en
servicebox på SEB.
Spritförrådet var ofta en tillgång för hela Sunsetlaget och lördagarna avslutades med omfattade sexor som ofta pågick långt in
på söndagsmorgonen. Inte sällan ingick mer eller mindre ljusskygga inslag som porslinskrossning, bodycurling, nakenstafett runt
kvarteret osv. En gång stals en get från Kulturen för att förgylla en
efter-sexa-fest på ettans korridor (det stackars djuret återbördades
sedermera till spiltan efter att ha slitit sig och sedan återigen infångats på Adelgatan).
Liksom idag var sprittillståndet och förhållandet till Länsstyrelsen ständigt aktuellt. Alla nationer hade blivit av med ett av två
tillstånd tidigare och det sista var under ständig lupp från myndigheterna. Ett krav var att servera mat under hela kvällen, inte bara
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artister hyrts in, bland annat göteborgsbandet Stonefunkers. Stora
delar av bandet inklusive entourage ankom utan förvarning kvällen
innan och krävde delar av sitt gage i form av sprit. Stonefunkers
lyckades hjälpligt genomföra sin spelning. Bandets fixstjärna kryddade framträdandet med att bland gillestugans karnevalspublik
urinera på Sunsets dansgolv, i glasgången samt avslutningsvis på
den för kvällen ansvariga, kvinnliga pubmästaren. En av bandmedlemmarna var knivbeväpnad och man avslutade besöket med att i
grupp slå sönder samtliga synliga cyklar på Adelgatan.
Under karnevalen 1994 följde nationen upp Stonefunkers med
en av historiens märkligaste (och sorgligaste) konserter då Ted Gärdestad – på en ditfraktad flygel – genomförde ett framträdande i
nationens gillestuga. Uppenbart drogpåverkad, mer lik zombie än
människa, spelade han sig robotlikt igenom sina klassiker utan att
över huvud taget titta på publiken.

tiskt styre, bara tillät manliga medlemmar och tillämpade livslångt
medlemskap. Bastu badades dock och tycke uppstod. Esterna kom
överraskande till Götiska festen senare under hösten (utan en sekin
på fickan) och ett formellt samarbete etablerades.
I samband med Filbyteriet samma år tog nationen också steget
in i den nya medieåldern då blockbustern ”Folke Filbyter och den
onde Ronny Ramlösa” såg dagens ljus lagom till balkaffet. En rafflande historia om hur en ondsint liga kidnappar inspektor Karin,
som sedan befrias av nationens hjälte Folke.

fredat nationsliv
Som jag skrev inledningsvis känns det som nationen idag sköts på
ett betydligt mer professionellt sätt än då vi var aktiva. Delvis som
ett resultat av naturlig utveckling, men också på grund av att myndigheter och det omgivande samhället satt större press på verksamheten i form av regler och förordningar.
I början av 90-talet var vi fortfarande till stor del fredade från
detta. Det var enklare med kårobligatorium, momsfrihet och färre
nitiska inspektörer. Studiemedelskraven var lägre och det var aldrig
brist på studenter som ville engagera sig.
Nationen utvecklades i hög takt och försökte efter bästa förmåga
leva enligt nationens dåtida måtto: ÖG – alltid steget före!

samarbete i österled
Östgöta nation knöt även alltfler internationella kontakter. Utöver
samarbetet med vår finska vännation etablerades kontakt med den
estniska studentföreningen Rotali. Quratel samt husförman sändes
till Estland för att syna föreningen närmare i sömmarna. Mycket var
annorlunda. Rotali verkade i ett land som fortsatt stod under sovje-
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Cia Bengtsson, Magnus Nelsson, Caroline Löfgreen,
Mikael Karlsson, Axel Sjöblad, Patrik Romberg, Kekke,
Göran, Jas, Katarina Wallentin, Lars Bergström,
Edward Brown, Malin Andersen, Louise Dolck,
Mats Jonsson och Eva
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Förbättrade nationskoncept - och några helt nya
Jens Wetterfors, Proqurator ekonomi 1995

först ut med fiber

Efter ett kreativt 80-tal och en bra start på 90-talet med många
lyckade lanseringar – inte minst Sunset – skulle 90-talet njuta av
dess frukter (vilket vi gjorde med både råge och bravur). Vi skulle
utveckla koncepten och även lansera några nya. Steget före alltså!
En stor begivenhet förutom traditionsenliga karnevaler med
mera var givetvis 325-årsjubileet 1993.

En viktig uppgift för sommarsunset 1995 var att dra in fiber i huset.
Som första studentnation i världen (bedömde vi) drog vi in fiber då
vi inte alls trodde internet skulle bli en fluga. Vår internetestradör
och tidigare sexmästare Jimmy Hassel hade nosat upp att Kulturen
skulle dra in fiber. Så om vi bara grävde upp de metrar som återstod
till vårt nationshus var ju saken biff. Sagt och gjort, vi grävde och
grävde och via fönstret i köket kom kabeln in och drogs upp via
elcentralerna i varje korridor och givetvis till Expen. Därifrån drogs
sedan kablar till varje rum och det borrades och drogs. Ett och
annat strömavbrott blev det men vi fick in vårt fiber och var som
vanligt ”Steget före”.

En normal vecka under stora delar av 90-talet innehöll:
- Lunch på tisdagar och torsdagar
- Baket kvällen före luncherna
- Punscheriet (innan Puben på torsdagar)
- Puben på torsdagar (som gjordes om)
- Kaffet och Sunset på lördagar.
- Söndagsbrunch
- Däremellan givetvis en massa aktiviteter i alla andra roliga
utskott också!

pub i ny tappning
1993-1994 gjordes pubverksamheten om. Den enklare puben på
tisdagar – där endast folköl fick säljas – flyttades till torsdagar eftersom vi fick två serveringstillstånd per vecka. Innan Puben skapade
Punscheriet på torsdagar hemmagjord ärtsoppa och pannkakor som
med njutning sköljdes ner med lite öl och punsch. Givetvis helt
enligt de besvärjelser vi lärt oss på Punschfesten.
Något år senare utvecklades puben och döptes till ”IT”. Konceptet lånades in från en av London då coolaste klubbar, via en internationell student som jobbat där som drinkblandare. Jag minns under
min tid i Quratelet hur han höll exklusiva kurser i drinkblandning
i gillestugan. Vi var inte svårövertalade när det gällde att ställa upp
som drinkbedömare. Det annars så välfyllda spritförrådet fylldes
på ännu mer, men med lite fler brands och exotiska smaker än
de annars vanligt förekommande Tequila, Galliano och Jäger. De
många och ibland komplicerade drinkarna försvann med tiden och
några år senare blev det en ”vanlig” pub. Men även då mycket rolig,
välbesökt och fortsatt med tillstånd.

toppnoteringar i parti och minut
Östgöta nation fortsatte utvecklas och var en mycket populär och
”het” nation. Många novischer strömmade till och vi växte snabbt.
Om jag inte minns fel så passerade vi 2 000 medlemmar tidigt
90-tal och var några år senare en bra bit över 3 000. Med alla aktiviteter var cirka 500 av medlemmarna aktiva som tjänstemän, varav
ett 40-50-tal utskottschefer. Så utskottsfesterna varje termin var
rejäla och vilda tillställningar. Ekonomiskt var nationen stark med
många medlemmar, ett mycket populärt Sunset samt övriga verksamheter som också gick bra under respektive förutsättningar. De
svarta plastkassarna som transportmedel av cash till banken byttes
ut mot bankens påsar. Men i övrigt var det på liknande boliner som
tidigare, det vill säga momsfritt och övervägande god anda samt
galna upptåg som fortsatt gällde, oavsett utskott eller evenemang.
Dock växte sig nationen så stor att PQ ek gjordes om till heltidstjänst 94/95. Målet var att bättre försöka överblicka i alla fall de
ekonomiska flödena. Även Sommarsunset fortsatte framgångsrikt
och således fick vår fina gillestuga nya färger varje sommar. Även
lilla/stora baren uppdaterades, gården fixades med mera.

rekordartad champagnegalopp
Ett annat event som utvecklades var vår mycket populära champagnegalopp på gården med nationens musikaliska stolthet OstroGoldrocks i spetsen.
Hur många får plats på gården = hur långt är ett snöre? År för år
fylldes gården på mer och mer och i mitten av decenniet visste vi
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inte hur många det var – men välpackat var det! På marken, i gillestugan, på taken och i fönstren och fick vi montera kravallstaket.
Dessutom fick vi till slut ta in stöd från våra eminenta Sunsetvakter
för att ha någon form av kontroll. För att få in fler gäster skapade
vi till slut mer utrymme genom att montera scenen på grannarnas
innergård. Det som började med en försäljning av runt 500 flaskor
nådde några år senare nya nivåer – närmare 2 000 Freixenet Cordon
Negro såldes under dryga timmen.
En annan stor begivenhet var som sagt 325-årsjubileet 1993.
En stor fest planerades som brukligt i Stora salen på AF. Men som
den kreativa och festsugna nation ÖG är så var balen ”bara pricken över i´et” efter en lång festvecka. Den pågick från tisdagen till
”efterfest-frukost” i gillestugan söndag morgon. Många roliga aktiviteter, middagar och inslag samt traditionsenligt ordenskapitel
genomfördes, bland annt en mycket lyckad, högljudd och lååååång sångboksåterinsjungning där inget alster prioriterades bort. På
tal om sångbok började därefter herrar Hillbom, Olsson, Cedwall,
Johansson och undertecknad skissa på en ny sångbok. En bok med
delvis nytt innehåll och faktiskt som enda nation i Lund, inbunden
i en exklusiv hård pärm. Den sjöngs in 1995 vill jag minnas och
oklart är om den uppdaterats till dags dato.
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På temat ”kändisbesök” under decenniet kan vi räkna upp pubbesök av Ricky Brusch och inte minst av Östergötlands stolthet
Eldkvarn. Några få utvalda manliga groupies, företrädelsevis från
Norrköping, hängde med bandet i logen (Expen). Vad som sades
och dracks där har nog samtliga deltagare glömt.

En rimligt bakfull Q fick morgonen efter samtal från inspektor,
som i sin tur fått samtal från universitetets rektor, som i sin tur…
Ja, kort sagt blev detta inte alls bra och krafterna mot vår tradition
blev för starka. Till och med inspektor Karin tyckte att vi ställt till
det en aning. Hon bad oss vänligt men bestämt att avrunda denna
fina traditionella begivenhet. Så kan det gå!
Annat minnesvärt var givetvis alla spex, en kort men intensiv musikfrågesport (ledd av tre galna Öschöttar), traditionsenlig
”tomteexp” med skönsång från taket mm. Även ett ”Bondmedley”
anordnades som tog sin början direkt efter puben och avrundades lagom till kaffet. Vid detta tillfälle hade 17 filmer producerats
och eftersom tiden inte räckte till så prioriterades den med George
Lazenby bort. En handfull Öschöttar iförda smoking och Dry Martiniglas lyckades faktiskt se alla 16 filmer i sträck utan att somna.
Huruvida de också orkade Sunset på kvällen är oklart.

stopp för dopp

En händelse jag minns väl är Första maj-lunchen 1995. Under
många år hade denna lunch avslutats med att Quratelet med fler
tog ett dopp i Lundagårds fontän. Detta just innan SVT:s stora
begivenhet började ett antal meter väster om fontänen. SVT hade
aldrig sett med blida ögon på detta studentikosa tilltag, men nöjde
sig med att rikta om kameror och mikrofoner lite. Även vår underbara inspektor Karin tyckte det var okej om vi skötte oss. Detta år
slutade det inte bättre än att hela lunchen blev kraftigt försenad.
Men inte ställde vi in doppet för det! Glada i hågen och i full sång
bäst – och roligast!
kastade sig Q Isberg, PQ Stråkander och PQek undertecknad - ackompanjerad av tidigare PQek Folkesson - i fontänen samtidigt som
Studenter från alla decennier, ja till och med århundraden i vårt fall,
SVT:s sändning med Studentsångarna började. Övriga deltagare
anser nog att just deras studenttid var roligast. Vi i vår generation
från lunchen stämde in i sången. Ja,
hävdar rimligen att delar av 90-talet
ni förstår själva…
var den bästa och roligaste tiden. Som
SVT:s producent med den väna
bevis på att detta är sant vill jag lyfta
rösten, som också var känd från ett
fram deltagandefrekvensen på jubiSVT
hade
aldrig
sett
med
blida
mer eller mindre populärt trädgårdsleumsfestligheter. På 325-årsjubileet
program, var inte alls nöjd. Han
var avsaknaden av lite äldre ”gamla
ögon på detta studentikosa tillkastade sig ut från TV-bussen och
ben” stor. Vid 350-årsjubileet bestod
tag, men nöjde sig med att rikta om
försökte läxa upp oss. Två rutineranärmare en tredjedel av alla i Stora
kameror och mikrofoner lite
de Öschöttar försökte medla med
salen av ovan nämnda åldersgrupp.
producenten. De berättade snällt att
Ett bra bevis tycker jag och vilken j-a
detta var en fin tradition och att vi var
fest det var. Kan man redan nu anmähemska ledsna över att vara lite sena.
la sig till 375- och 400 årsjubileet?
Det hjälpte föga.
Dagen efter var lokaltidningarna fulla med artiklar och bilder
över tilltaget. Bild finns bifogad och man kan verkligen se hur kul
vi hade! Notera dessutom omkringvarande publik som ju ler glatt
åt de badande. I en artikel gick det att läsa:
”Studenterna försökte storma TV-bussen….”. Detta var alltså de
båda studenterna Svennis och Bodil som lugnt och stilla försökte
övertyga producenten om traditionens förträfflighet.
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inbonad i hörnet

Sommarsunset drevs av ett glatt gäng bestående av quratelet samt husförmän som drog sitt strå till stacken. Listan var lång över saker som behövde
göras i huset. Alltifrån att bona golv till att bygga om i korsvirkeshuset.

vi höll på att flytta undan möbler i en av lägenheterna på ettan så
tyckte vi oss höra konstiga ljud ifrån sovrummet. Eftersom vi haft
problem med skadedjur – alltså våra kära råttor – sprang husförman
och hämtade en kvast för att skrämma de objudna gästerna. Jag
vet inte vem av oss som blev mest förvånade när det enda vi lyckades skrämma ut från sovrummet var personen som faktiskt bodde
där – till på köpet med en annan nattlig gäst (inte råtta). Vi hade
uppenbarligen missat hennes ankomst som skett mitt i natten. Efter
det var vi noggrannare med att faktiskt ropa ”hallå” och gå igenom
lägenheten innan vi påbörjade vår boning.

Vi var ett glatt gäng bestående av quratelet samt husförmän som
drog vårt strå till stacken. Listan var som vanligt lång över saker
som behövde göras i huset. Alltifrån att bona golv till att bygga om
i korsvirkeshuset. Den lägenhet som ligger mittemot expen var på
den tiden inte bostad. Den användes som förråd till diverse saker
samt även som arbetsrum för PQ:e som ibland var tvungen att låsa
in sig med sina papper för att få rätt på siffrorna. Jag och dåvarande
PQ tror dock att det bara vara en dålig ursäkt för att komma undan
de värsta uppgifterna – som att exempelvis rengöra ”Sug-britt” som
vi kallade våtdammsugaren.
Vi hade ett strikt schema och varje morgon träffades vi för att
äta gemensam frukost och gå igenom dagens arbetsuppgifter. Mina
främsta minnen är att vi alltid hade en massa golv som skulle bonas.
Första gången jag skulle ta mig an denna uppgift bonade jag in mig
i ett hörn i en av lägenheterna på trean och fick snällt sitta där och
vänta tills det torkat. Jag försökte övertala husförman att jag skulle
få trippa ut lite försiktigt. Han var dock benhård så jag fick ta min
lunchpaus där i hörnan – utan lunch eller annat tidsfördriv.
Vi var tvungna att lyfta ut alla möbler såklart när vi skulle bona
golven. Vi hade koll (trodde vi) på vilka som var hemma och inte så
vi kunde utföra vår boning i lugn och ro. Så var inte fallet… Medan

vägd sprit
Sommarsunset kanske inte alltid var välbesökt, men de som var där
hade alltid lika roligt. Under en eftermiddag i början av säsongen
underhöll vi oss med att ”dra ett fat”, det vill säga dricka upp ett
fat öl med den mobila pumpen. Helt utan någon bra anledning
förutom att det var sommar och att vi kunde. Och för att krydda
denna historia så var det dessutom en numera känd person (Axwell)
som kom på denna briljanta idé. Självklart betalade våra gäster för
sig! PQ hade börjat dra åt svångremmen gällande frikostigheten
kring dryck. Vi var nog den sista nationen i Lund som började väga

Som, som, som Sommarsunset
Ann Brisfors, Qurator 1999

I slutet av 90 talet var inte bara musiken som bäst utan även somrarna på ÖG. Vi dansade till Shania Twain, Venga Boys samt E-type
och använde en del av texterna som mer allmäna uttryck ”Okay, so
you're a rocket scientist, That don't impress me much”
Under mitt år i quratelet jobbade vi under 11 av årets 12 månader. Under sommarperioden utförde vi inte bara en mängd underhållsarbete utan drev även Sommarsunset.

dagård utan risk att bli nermejad av en cyklist och passera genom
Kulturkvadranten en lördag kväll utan att känna discobasen vibrera
i kroppen. Jag är osäker på när Sommarsunset startades upp men
min man – som är betydligt äldre än jag – vill minnas att det var
någon gång på 80-talet. I början drevs det tydligen av utvalda aktiva
som fick behålla vinsten (typ världens bästa sommarjobb). På grund
av tillståndsproblematiken tog dock nationen tillbaka driften.
Vi hade mycket roligt under den sommaren jag satt som Q. Det
var dock inte ekonomiskt försvarbart att hålla verksamheten öppen
eftersom det inte fanns tillräckligt med törstiga studenter kvar i
stan. Konkurrensen från Lunds nation var dessutom hård. Många
valde Penthouse framför att gå ner i Gillestugans mörker. Så solen
gick tyvärr ned på Sommarsunset.

somrigt vattenhål
Sommarsunset var tänkt som ett vattenhål för de studenter som
av olika skäl var kvar i Lund över sommaren – på grund av sommarstudier, arbete eller bara av ovilja att göra något annat. För er
som inte varit i Lund under sommaren så kan jag säga att det blir
en helt annan stad. På gott och ont. Man kan plötsligt gå i Lun-

Sommarsunset var tänkt som ett vattenhål för de studenter som av olika skäl var kvar i Lund över sommaren – på grund av sommarstudier, arbete eller
bara av ovilja att göra något annat.
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00-tal
Nationsbil som knappt kunde benämnas som bil. Den användes bland annat för inlöpstransporter inför luncher, Sunset och andra evenemang.

spriten istället för att använda benämningarna: hel, halv och tom.
(numera Willys) för att handla inför luncher, Sunset etc. Den bruna
Med tom menades då allt som var mindre än halv. Och när den var
bilen var allt annat än trafiksäker. Någon var exempelvis tvungen att
tom kunde den förtäras av hugade spekulanter…
sitta i baksätet på förarsidan för att hålla förarsätet på plats. I annat
Under 1998 införskaffades en våg som gjorde att minsta lilla
fall fick föraren köra bilen i liggande position. Vid ett tillfälle blev
dryck inventerades. Allas favoritgodisshots som Turkiskpeppar, blå
någon stoppad av polisen som bad alla i bilen att gå ut, inklusive
fisk och tuttUlla vägdes dock inte utan var tvungna att drickas upp.
den som agerade säteshållare. När polisen satte sig i förarsätet för
Annars skulle ”bäst före datum” passera. Och ja – det fanns en
att kolla vad det nu var han stannat fordonet för så hände det oundsmak som hette tuttUlla. Den smakade
vikliga. Efter det var den bajsbruna bilen
tydligen geléhallon enligt etiketten som
ett minne blott. Fast ett ganska underhåläven pryddes av en lättklädd dam. Jag
lande sådant.
den bruna bilen var allt annat
utgår från att hon hette Ulla, inte bara
Nu var jag bara med i slutet av 90-talet,
än trafiksäker. någon var
politiskt inkorrekt utan även sjukt äcklig.
men min känsla är att detta årtionde
exempelvis tvungen att sitta
I onykterhetsförrådet (OF) där spriten
präglades av glädje och ett visst mått av
i baksätet på förarsidan för
förvaras – fanns det kreativa lösningar på
naivitet! Precis som det måste vara för att
alla problem. Vi räknade bland annat ut
man ska ha roligt utan att behöva tänka
att hålla förarsätet på plats.
att vi skulle kunna överleva i flera veckor
för mycket på konsekvenserna. Att vilja
i annat fall fick föraren köra
om vi råkade bli inlåsta där – med jordlite för mycket – men inte alltid lyckas
bilen i liggande position
nötter och mängder med dryck skulle vi
– fast man har så sjukt kul under tiden
hålla oss både levande och vid gott mod.
man försökte!

trafikpolisen satte stopp
Överlag tror jag att vi var bra på att införskaffa saker under 90-talet.
Kostnadsmedvetenheten var väl däremot inte riktigt lika hög som
idag. Vi hyrde exempelvis nationsbilar som knappt kunde benämnas som bil. Jag själv upplevde två – en bajsbrun sak av okänt märke
samt en svart volvo. Dessa bilar användes för att åka till Matex
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Götiska traditioner – och avslut
Elin Hedberg, Qurator 2002

Hösten 2002 rustade Östgöta nations quratel för Götiska festen.
En tradition de götiska nationerna ÖG, VG och Kalmar haft sedan
årtionden. Detta för att fira minnet av den Götiska nationen som
bildades i slutet av 1700-talet. Denna nation levde i femtio år tills
dess ÖG valde att lämna alliansen och Götiska nationen upplöstes.
Götiska festen hade år efter år fortsatt med en del 1700-talsinspirerade festinslag, som att bara servera öl och snaps till maten. På
1700-talets slut var detta kanske en passande dryck för att överhuvudtaget få ner eventuell mat. Dock kändes dryckesvalet inte
lika passande på 2000-talet. Då serverades det vällagad hjort till
huvudrätt och visst hade en flaska rödvin varit en bättre match.

som borde fått patent. En rad kvinnliga östgötar hade på middagen
med sig aftonväskor av modell större med klippt hål i ena sidan allt för att lätt få ut kranen från bag-in-boxen som doldes i väskan.
Detta var en ”trojansk häst” som inte alls uppskattades av VG och
Kalmar!
Men att få dricka vin på Götiska festen var då, 2002, fortfarande bara en dröm. Quratelet på ÖG gjorde några tappra förhandlingsförsök men la sig efter hårt motstånd. De gick istället in med
hull och hår i planeringene av balen tillsammans med sina götiska
kollegor.

skakande snapsskandal
drömmar om vin

Då fokus låg på att hitta en gyllene medelväg kring allt från dryckesval till underhållning - för att slippa vikingahjälmar till balklänning - glömdes vissa basala beställningar bort. Något som höll på
att sluta i total katastrof för östgötarna!
Med endast ett dygn kvar till fest gick qurator i lugnan ro igenom körschema med PQ och PQE i tron om att allt var under kon-

Att just detta värnande om 1700-talsdrycker skulle bli Götiska festens fall var quratelet oktober 2002 helt ovetande om. Bara två år
senare anordnades den sista Götiska festen. Historien upprepande
sig. Även vid denna splittring var det ÖG som satte spiken i kistan
genom att smuggla in bag-in box vin på middagen. En innovation

troll. När snapsleveransen skulle bockas av såg quratorn paniken i
inköpsansvarige PQ:ns ögon! Beställningen av Östgöta sädes hade
missats då övriga alkoholinköp sköttes av Tegnérs matsalar. Med så
kort varsel var det omöjligt för alkoholleverantörerna att få fram
Östgöta sädes, som inte fanns i det normala sortimentet. Det var
fredag vid lunchtid och Systembolagets öppna timmar försvann lika
snabbt som en glass i solsken!
Men som så många gånger förr genom århundradena skulle ÖG
visa handlingskraft och förmåga att mobilisera i kristid. Medan PQ
satte sig och ringde alla systembolag i Skåne började Q och PQE
göra sin Eriksgata över den skånska slätten. Systembolag efter systembolag tömdes på flaskor. Helsingborg, Trelleborg, Ystad, Hörby,
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Simrishamn och Kristianstad fick alla se sina hyllor tömmas. En
bedrift som kan gå till historien då den genomfördes i en Volvo 240
med hål i botten och lös växelspak!
Systembolagets statistik över sålda produkter tog ett ordentlig
skutt. Något som Systembolagets huvudkontor säkert utredde som
stödköp för att förbättra Östgöta sädes hyllplacering. Men lyckligt
ovetande om denna dramatiska upptakt fick östgötarna sin älskade
sädes. Hos några kvinnliga gäster började planer samtidigt smidas
på hur vin äntligen skulle få sin naturliga plats på bordet på Götiska
Festen 2004.
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Minnesvärd galopp utan hästar
Alexandra Stark, Qurator 2007

Jag kom till Lund som fejknovisch 2005. Jag kallar mig för fejknovisch eftersom jag redan pluggat i Skövde i nästan tre år innan jag
och min nuvarande man – som pluggade i Lund – bestämde oss för
att flytta ihop. I Lund. Jag fick förklarat för mig att i Lund var det
nationer som gällde och inte kåren, som i Skövde. Det var ju bara
att välja! Eftersom jag ursprungligen är från Stockholm föll valet på
det som ligger geografiskt närmast Stockholm – Östgöta nation.

välja på som man kan syssla med. Eftersom jag utbildade mig
till kommunikatör hoppade jag raskt på tidningen Ostroskopet
och blev relativt snabbt redaktör för en fantastiskt härlig skara
människor. Och eftersom jag gillar vin – och hade jobbat på restaurang – gick jag med i Söderströms källare och blev efter ett tag
Källarmästare (den som väljer dryck till maten). Sedan kunde man
hoppa in och ut från utskott och hjälpa till där man behövdes. Men
det roligaste – och det som jag minns mest av – är nog mitt år som
Q. Det var inte så att jag strävade efter att bli Q och jag förstod
ärligt talat inte vad det där quratelet gjorde. Men jag blev nominerad och insåg snabbt att det var en chans jag inte fick missa. Och
det var under det året som jag fick träffa ännu fler som var som jag
själv. Sådana som tar ett sabbatsår till förmån för nationen – för att
representera nationen.

från redaktör och källarmästare till q
Jag har ofta fått frågan hur jag "orkade" engagera mig, varför jag
gjorde det och vad jag fick ut av det. Jag tror att vi är en speciell typ
av människor som ser det som självklart att samarbeta med andra
mot ett gemensamt mål. Det tycker jag är en fin egenskap. Och så
får man dricka öl!
Det häftiga med nationen är också att det finns så mycket att
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80-talsfest 2000

kaskader av bubbel

kroppen ifall det skulle hända en större olycka. Men att se så många
människor stå och gemensamt rocka loss till ”Living on a prayer”
Jag har så många roliga minnen från nationen, men något jag tyckte
är något jag aldrig kommer att glömma. Och med så mycket kärvar extra minnesvärt var Champagnegaloppen på Siste April. Så
lek var det lätt att stå med resten av quratelet på kvällen och äga
dekadent, så mycket kärlek, så mycket dans och skrål har jag aldrig
Lilla Baren. Morgonen efter och Förstamaj-lunchen var lite tröttare,
fått uppleva igen. För den som inte vet vad en Champagnegalopp
men jag har än idag abstinens varje Siste April-helg. Och det går att
är så har det inget att göra med vare sig champagne eller hästar.
moppa fönstren!
I alla fall inte på min tid. Någon gång
Jag kommer alltid vara en del av Östkanske studenterna sprang till nationen
göta nation. Hur jag än vrider och vän...att se så många människor stå
efter mösspåtagningen för att dricka sig
der på det så kan jag inte skaka av mig
och gemensamt rocka loss till
salongsberusade på champagne. Detta
ÖG. Nationen fungerar verkligen som ett
”living on a prayer” är något
utvecklades på (tror jag) 90-talet till en
andra hem för många studenter och som
kaskad i att spruta billigt mousserande
jag aldrig kommer att glömma.
en knutpunkt för oss gamle efter studentvin på varandra. Tyvärr medförde detta
och med så mycket kärlek var
tiden. Generationer har kommit och gått,
också att vissa studenter inte kunde kontgjort sitt avtryck och jag tänker ofta på de
det lätt att stå med resten av
rollera sitt alkoholintag under dagen och
där första studenterna från Östergötland
quratelet på kvällen och äga
till slut satte tillståndsmyndigheterna ner
som kom till Lund 1668. Vilken tur vi
foten ihop med nationen. Jag var den
lilla Baren.
har att de en gång kände sig lite ”ensamnäst sista Q som stod på alkoholtillstånma”.
det 2007 och nerverna var såklart utanpå

guldpinglan Anna Duvander

Cecilia Holm och
Sebastian Klintberg
fd Olsson

Mattias von Krusenstierna
fd Bäckström

Anna Julin fd Engeström och
Rasmus Ersmarker fd Olausson

Henrik Reiz i gyllene skor
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Filbyteriet 2007

Anna Julin fd Engeström

Pernilla Dahlberg
och Kalle Karlberg

Sebastian Klintberg
fd Olsson

Pernilla Dahlberg
och Agnes Morin

Stina Pettersson
och Anna Folkesson
Johanna Aurell fd Broberg

aletten
g på damto

jnin
Shotförsäl
Emma Gå

rdmark fd

Magnus Westmar fd Jönsson

Nilsson

Cecilia Holm och Linda Karlsson

Niklas Madestam

Moa Cedhamre fd Andren Nilsson
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Matlaget Hawaiitema 2002

Magnus Westmar fd Jönsson
Bränt socker
Mikael Perming

Big melons Elin Hedberg fd Thorsson
och Cecilia Holm

Mattias Lundqvist fd Joönsson
Magnus Westmar fd Jönsson Johan Karlsson

bästa sättet att skära lök
Elin Hedberg fd Thorsson
Rasmus Ersmarker fd Olausson

Mattias von Krusenstierna fd Bäckström
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Rekordåret 2011
Simon Berg, Qurator 2011

Ärade inspektor, ärade proinspektorer, ärade hedersledamöter, ärade
Quratel, ärade förmän, ärade tjänstemän men framförallt och viktigast ärade Östgötar!

lundssamarbetet trätt i kraft? Att Östgöta nation aldrig tidigare
skrivit in så många novischer en hösttermin? Att vår nation hade
fler medlemmar än vår systernation i Uppsala? Att nationens
medlemmar med sitt engagemang satte nytt rekord i längd på ett
nationsmöte? Var det rekordet med flest sittande på Fest Filbyterium Lundense? Eller är det Östgöta nations enligt mig unika familjära mentalitet bland medlemmarna?
Låt mig ta oss igenom resan 2011. Obligatoriefallet hösten
2010 skapade nya förutsättningar när det gällde att få medlemmar
Nu fick vi arbeta mer aktivt för att motivera, rekrytera, värna om
och behålla medlemmarna vid universitetets bästa nation - Östgöta nation. Nationen klev in i 2010-talet och Studentlund med
en hunger, positiv anda och ett stort aktivt engagemang bland

”året är 2011…
…mannen på bilden är qurator simon berg”.
Så kommer säkert de historiska dokumentärerna som ser tillbaka
på - och beskriver rekordåret 2011 - att inledas i sann Hans Villius-anda. Det är med stor ödmjukhet jag fått äran att vara med och
skriva historia och bidra till Östgöta nations framtid!
Vad var det då som präglade rekordåret 2011? Att det var första
hela verksamhetsåret då kårobligatoriet försvunnit och Student-

medlemmarna. Genom den härliga känslan kunde studenterna
inte hålla sig borta, utan under höstterminen smälldes ett rekord
in. Antalet nyinskrivna novischer nådde aldrig tidigare höjder och
medlemsantalet vid årets slut var ynka 13 personer från att nå 3
000 medlemmar. Med det passerade vi vår systernation i Uppsala,
som med mer än tio gånger fler bostäder än vi ändå inte lockade
lika många medlemmar.
Med det rekordstora antalet medlemmar var det extra roligt att
nationsmötena under 2011 vid flera tillfällen presenterade en röstlängd med mer än 100 namn. Att från scenen se att både hångelgången och glasgången - utöver den fullsatta gillestugan - fyllts med
medlemmar värmde verkligen en qurators hjärta. Via sitt gedigna
intresse använde dessa medlemmar sin demokratiska rätt genom att
vara med och välja förmän, forma stadgar och vara en aktiv del av
verksamheten . Ett av de stoltaste rekorden från året var därför när
ett av nationsmötena tog mer än fem timmar. Det visar på ett riktigt engagemang och en stolthet för nationen bland medlemmarna.
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näst största balen
Kanske smittade den genuina känslan för den bästa nationen av
sig när det var dags för nationens stolthet, Fest Filbyterium Lundense. Den 8 oktober samlades fler än 450 sittande i stora salen på
AF-borgen med glitter och glamour. Tillsammans gjorde vi Filbyteriet till den då största balen i nationens 344 åriga historia. Inte bara
hade Östgöta nation befäst sin position som Lunds universitets näst
största nation, utan Fest Filbyterium Lundense hade tagit positionen som den näst största balen i Lund. Med dans och fest natten
lång var det inte svårt att med stolthet och ny energi hugga tag i
resten av höstterminen.
Något av det mest minnesvärda från rekordåret 2011 är det
underbara engagemang som medlemmarna visade. Alla ställde upp
för nationen och för varandra för att skapa en organisation och
nation som är ett demokratiskt föredöme. Om inte annat så visade
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Något mytomspunnet
det sig i fom av ett rekordhögt medengagemanget framför allt
lemsantal och brinnande engagemang.
Östgöta nation har alltid varit steget
Kontakten med alla aktiva, tjänstemän,
Tillsammans gjorde vi Filbyteriet
före, men i och med avstampet 2011
förmän och medlemmar, samt såklart
till den då största balen i
var vi inte bara steget före utan flera steg
Östgötar yngre såväl som äldre tar jag
före de andra nationerna. När jag skulle
nationens 344 åriga historia
med mig. Att se den glädje som genomgå på som qurator fick jag höra att “det
syrade verksamheten och familjära känsbästa man kan göra är att sitta i quratel
lan för allt slit alla la ner är fortfarande
på Östgöta nation”. Men jag tror inte
värt otroligt mycket. Jag tror att vi bara är i början på vår storhetsdet är rätt, utan det citatet ska egentligen vara ”det bästa man kan
period och att vi om 350 år ser tillbaka på ett fortsatt starkt Östgöta
göra är att engagera sig i Östgöta nation!”.
nation - en nation med samma fantastiska atmosfär och stämning
som jag upplevde och fick vara en del av.

Gustav Andersson, Proqurator social HT 2016 – VT 2017

Varför det alltid har varit just Lund jag velat plugga i vet jag inte.
Det var något mytomspunnet med studentlivet där som inte finns
någon annanstans. Eftersom jag växte upp i Motala skulle det vara
naturligt att söka sig till Linköpings universitet, en enkel resa på
fyrtio minuter. Men varför skulle jag göra det? Jag ville gå på ett
universitet med anor, en bra utbildning och med mycket aktiviteter
omkring mig. Därför är det ganska ironiskt att jag idag pluggar i
Malmö. Dock bor jag kvar i Lund av den enkla anledningen att
det inte finns något studentliv i Malmö. Jag flyttade till Lund för
universitetet och utbildningen, men stannade för studentlivet och
framförallt för den plats som jag blev aktiv i 2011 och sedan bodde
länge på - Östgöta nation.

under åren och här kommer en krönika om Östgöta nation under
2010-talet. Min historia på Östgöta nation.

lunch roligare än platon
Som många före mig drogs jag snabbt in i virrvarret av utskott,
nattklubbar, soulageringar, märkliga matlag och sena sexor. Den
kurs i idé- och lärdomshistoria som jag pluggade under en termin
blev snabbt ointressant. Vem tänker på gamla grekers liv när de
bästa stunderna och historierna skapas på Adelgatan 4? Det var
roligare att laga lunch än att läsa Platon. Under denna tid lärde jag
känna många människor som har varit med mig hela vägen - från
novischperioden 2011 och framåt. Det är vänner som jag vet kommer vara kvar hela livet och allt började en disig höstmorgon när vi
skulle laga 70 portioner lasagne. Vi jobbade i stort sett så mycket
som det gick. Två klubbpass i veckan, alla luncher, Maggans på
tisdagar och såklart båda bruncherna. Festis behöver hjälp? Klart

Jag kommer ihåg när vi gjorde 100 liter köttfärsås till JF:s ballunch.
När vi rev det gamla köket och fick ett nytt. När vi fick allmäntillstånd. Sena nätter, hårt jobb och mycket skratt. Mycket har hänt
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men blev även historiskt - ÖG gick över till stadigvarande allmäntillstånd och fick ett nytt kök. Före 2016 hade samtliga nationer i
Lund stadigvarande alkoholtillstånd för slutet sällskap. Tillstånd för
slutet sällskap kräver mycket mindre av lokalen vad gäller brandsäkerhet och nödutgångar. Lunds studenter hade länge setts som
ett slutet sällskap då det krävs ett medlemskap i Studentlund och
mustiga matminnen
nationen för att gå ut på en nation. Detta ändrades väldigt fort.
Merparten av min tid har spenderats i köket. Vi har aldrig varit
Polisen i Lund - som agerat handläggare för nationernas ansökan
professionella kockar och det är det som är charmen. Vi är studenom tillstånd - flyttades till Malmö och med det kom en massa proter som jobbar gratis för att vi tycker det är roligt. För att det är en
blem. Malmöpolisen ansåg inte att cirka 50 000 studenter kunde ses
upplevelse och en erfarenhet, men framförallt att det är så jävla kul
som ett slutet sällskap. Sen att vilken person som helst kan köpa ett
att jag inte vet vad jag ska säga. Det var den gången min goda vän
gästkort och gå på nationen, bara personen studerar på ett universiFabian stod med ett rosa durkslag på huvudet, en 30-liters kastrull
tet, gjorde inte kundkretsen mindre. Potentiellt är Östgöta nations
med begynnande sötpotatispuré stod på golvet. Frenetiskt försöker
kundkrets varje universitets- eller högskolestudent i hela världen,
han få en jämn konsistens på de underkokta knölarna och samtidigt
ett antal miljoner människor. Det är
sjunga “Don’t stop beliving” högt och
svårt att se dessa miljontals studenter
ljudligt. Samtidigt dansar Simon, en
som ett slutet sällskap tyckte polisen i
annan god vän, som MC Hammer
Malmö. Jag är benägen att hålla med.
Frenetiskt försöker han få en
och sjunger i skir falsett. Allt detta
Då våra största ekonomiska inkomst
jämn konsistens på de underkokta
medan vi stressar för att förrätten
är våra nattklubbar, Downtown och
knölarna och samtidigt sjunga
ska gå ut. Det var det första matlaget
Sunset, var det vitalt att lösa detta
på terminen VT-16 och majoriteten
“Don’t stop beliving”
dilemma.
av Sunsets jobbarlag var novischer.
högt och ljudligt
Undrar vad de trodde? Vi måste ha
dubbla hot mot nationen
sett ut som galningar, speciellt när en
gryta med rödvinssås började brinna.
Samtidigt hade Miljöinspektionen
Det är denna och tusentals liknande
gett nationen ett ultimatum - gör ni
händelser som jag alltid komma bära med mig. Ungefär i samma
inte något åt ert kök får ni inte bereda mat där. Två hårda slag för
veva som denna händelse utspelade sig började köket fallera på rikvår organisation. Det vi är kända för är nattklubbar och mat, nu var
tigt. Det blev svårare och svårare att klara miljöinspektionens krav,
båda hotade. Mitt i detta virrvarr av tillstånd och miljöinspektioner
köket var ändå 30 år gammalt. En totalrenovering hade länge varit
började jag min upplärning som Proqurator social HT16-VT17.
på tapeten, men nu började det bli kris, ombyggnationen måste
Jag hamnade mitt i möten om köksrenovering och oron över framske snarast. Husstyrelsen började det idoga jobbet med allt vad det
tiden. Helt plötsligt kändes de märkliga matlagen långt borta, nu
innebär att bygga om ett storkök i en gammal byggnad. Ungefär i
var det allvar - nationens framtid stod på spel. Det var då jag insåg
samma veva börjande tillståndsmyndigheten bråka och jag bestämallvaret i att styra en nation. Det krävs så mycket jobb och tid för
de mig för att jag vill bli Proqurator social.
att kunna ha de där märkliga matlagen. Det var då jag bestämde
mig för att gå all in, nationen ska ta mig fan finnas kvar och bara
bli bättre.
intensivaste året
Den 25:e april 2016 var den första segern i hamn. Vi hade fått
Året 2016 kan ha varit ett av det mest intensiva i nationens historia
godkänt på vår ansökan om stadigvarande allmäntillstånd - en his-

torisk företeelse! Teoretiskt sett får
även en saknad över att en era tagit
nationen ta in vem som helst över 18
slut. Men det är detta som är natiopå sina nattklubbar. Dock vill vi inte
nens natur. Saker måste förändras för
Ingenting har smakat så bra. Allt var
göra det. Vi är av och för studenter så
att bli bättre, nästa termin ska alltid
klart.
Tillståndet
fixat
och
köket
samma regler gäller som innan, men
överträffa den innan.
var klart. Just då kändes det som om
polisen blev nöjd i alla fall. Första kriUnder sommaren 2016 jobbasen var avklarad. Planeringen av köket
de Quratel och Husförmän med att
allting var möjligt
började till slut närma sig slutskedet.
hinna med det tajta tidsschemat, men
Allt var klart, budgeten var satt och
vi lyckades. Köket blev klart med fem
tidsplanen kändes rimlig. Det enda
timmars marginal innan baröpningsom behövdes var någon som ville ta
en HT-16. Det var stressigt på slutet,
sig an jobbet och där gick vi på en nit. Krisen i byggbranschen
men vi hann klart. Jag fick laga den första batchen korv stroganoff
gjorde det i stort sätt omöjligt att hitta hantverkare. Kan vi skjuta
i det nya köket. Det var mäktigt. Klockan 21:59 stod jag längst
på renoveringen ett år? Tanken låg och malde, men alla ville ha ett
fram i baren för att köpa den första ölen som serverades i den nya
nytt kök. Vi panikringde runt till olika företag och till slut hittade
baren. Ingenting har smakat så bra. Allt var klart. Tillståndet fixat
vi ett som var intresserat. Vi började ana ett ljus i tunneln, allmänoch köket var klart. Just då kändes det som om allting var möjligt.
tillståndet är klart och köket är på gång! Tyvärr är aldrig saker så
Såklart stötte vi på fler problem under året, men det är en annan
lätta som en kan hoppas.
historia. Huvudsaken är att vi alltid har löst det. Jag är oerhört stolt
över att ha bidragit till Östgöta nations 350-åriga historia. Många
gamla ÖG:are vill berätta sin historia och det är det som är det fina.
lunds bästa restaurangkök
Det är en plats som format så många människor och skapat minnen
Den 21:a maj hade vi vår sista barstängning med de gamla barerför livet. Bra gjort, tillsammans har vi hållit en ideell organisation
na och det gamla köket. Dagen efter började vi riva. Allt bars ut
vid liv i 350-år. Det är värt att fira!
på innergården. Det var märkligt att se det kök man spenderat så
mycket tid i helt tomt och med det kom insikten om att det var
PS. Om du någon gång står i stora baren ser du en ismaskin precis
igång. Vi kommer få Lunds bästa restaurangkök! Jag minns när vi
vid dörren in till köket. Bakom den rödmålade väggen finns en flaska
försökte bända ut ugnen genom den smala dörren. Och när vi lyfte
Östgöta Sädes, fastgjuten i golvet. Det är vår lilla efterlämning från
på golvmattan och såg den enorma mängd svartmögel som samlats
ombyggnationen 2016. Stå där, drick en öl och tänk på det fantastiska
där. Lyckan när vi slängde allting som var trasigt eller slitet, men
att vi har funnits i 350-år.
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man ställer upp! Jag lärde mig att hälla upp en öl, hur lång tid det
tar att hacka tio kilo lök med slöa knivar och hur ont det gör att
tappa ett fullt ölfat på foten. Alla är saker som hör till studentlivet
i min mening.
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Ett jubileumsår
Julia Carldén, Qurator 2018

Under hela året 2018 firade vi att Östgöta nation fyllde 350 år. Vi
är äldst och vi var först här i Lund. Under jubileumsbalen i januari
var det många gäster i stora salen som varit med och format och
utvecklat nationen till det den är idag. Många har sagt det tidigare
och jag hoppas att många kommer säga det igen - Östgöta nation
är gemenskap och familj.

Östgöta nation haft en stor inverkan i deras liv. I stora salen under
jubileumsbalen fanns det östgötar som rest från olika delar av hela
världen för att samlas. Under mina då fyra veckor som Qurator
hade jag förmånen att komma i kontakt med många av dem som
befann sig där under kvällen. Det gör mig varm i hjärtat att veta att
så många fortfarande brinner så starkt för vår nation. Vi är otroligt
tacksamma att så många alumner, vänner och medlemmar firade
med oss den där kvällen i slutet av januari 2018. Vi hade aldrig
kommit så här långt utan var och en av dem.

vänner för livet
Under mina år på nationen träffade jag vänner för livet och är otroligt tacksam och stolt över att ha fått vara en del av gemenskapen
och familjen. Jag minns min första termin som förman. Det var
vårterminen 2014 och jag var brunchförman för Hasses Lördagsbrunch. Jag stod i köket och städade efter en lyckad brunch när en
man och en kvinna kommer in. De berättade att de träffats som
unga - på ett av nationens utskott som då hette Lördagskaffet - och
nu var tillbaka för att se hur det såg ut nu för tiden. Att få träffa
det här paret, höra deras historia om hur mycket nationen betytt
för dem är något som jag aldrig kommer glömma. Jag är övertygad om att det här paret inte är de enda personerna som känt att

gemenskap i generationer
Gemenskapen som vi har på Östgöta nation har gått i arv i generationer och kommer förhoppningsvis fortsätta göra det många
generationer till. Nationen är en stabil punkt där vi alla kan förenas
i gemenskapen och glädjas med varandra. Vi är en nation där alla
är välkomna, vi lär av varandra, vi stöttar och hjälper till när det
behövs och vi lär oss av våra misstag. Östgöta nation är gemenskap
och familj.
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Framtidsblick i backspegeln
Carl-Henric Nilsson, Inspektor

För att förstå vår samtid och framtid är en blick i backspegeln ofta
givande. För att se mönster för framtiden gäller det att se över lång
tid, ibland riktigt lång tid. På motsvarande sätt, fast geografiskt,
för att förstå Östgöta nation gäller det att förstå världen. Ett flertal
böcker har publicerats de senaste åren om världens utveckling. I
dessa finns mycket inspiration och många insikter att hämta. Om
du vill fördjupa dig så rekommenderar jag varmt följande :
- Juval Noah Harari, såväl “Sapiens” (2014 engelsk version) som
Homo Deus (2016)
- “Enlightenment now” av Steven Pinker (2018)
- Max Tegmarks “Life 3.0” (2017)
- “Factfulness” av Hans Rosling (2018).
En konklusion från dessa böcker är att världen blir allt bättre för
varje dag som går. Fast det är få som vet om det.
Jag tar min utgångspunkt i de 350 år som Lunds Universitets
första nation – Östgöta nation – har funnits. Genom att lägga till
en del tid före och en del efter spänner jag över ett halvt millenium.
Vi börjar med att resa tillbaka till 1598, en tidig morgon i september i Sankt Lars Socken i Östergötland.

1600-talet
1598. Slaget vid Stångebro, strax utanför Linköping är Sveriges
(med till visshet gränsande sannolikhet) sista religions- och inbördeskrig. Sigismund, kung av Sverige och Polen blev besegrad av
hertig Karl, sedermera Karl IX. I ett hårt fördrag blev Sverige protestantiskt och Sigismund fick fly till Polen via Lund, en av Danmarks viktigaste städer. För att klara flykten intogs dock först en
ståtlig middag med Karl på Linköpings slott.
Världen bestod år 1600 av cirka 500 miljoner människor. De
allra flesta levde under fattigdomsgränsen som den är definierad
idag. De flesta barn fick aldrig uppleva sin 5-årsdag och medellivslängden i Sverige var ungefär 35 år. Under 90 procent av tiden
pågick väpnade konflikter mellan stormakter i världen. Kyrkans
makt var oinskränkt och det var den starkast drivande institutionen
för utveckling och välstånd. Utvecklingstakten var vid denna tid
noll eller mycket nära noll. Även de allra bäst bemedlade levde ett
liv som ingen av oss skulle acceptera idag. Vi har inte ens möjlighet
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att föreställa oss hur det var att leva på den tid när vårt universitet
och vår nation var på väg att skapas. Den som säger att det var
bättre förr har absolut ingen aning.
Staden Lund i Danmark var cirka 600 år gammal. Karl X tågar
över bälten och Lund och Skåne blir svenskt. Ett nytt universitet
behövdes i Sverige. Göteborg, Jönköping och Lund stod på hot-list
över möjliga orter. Pengar var en i Norden 500 år gammal uppfinning som förmyndarregeringen för Karl XI - som då var regent
- hade mycket ont om. Bernhard Oelreich var en erkänt god ledare
och förhandlare. Han föreslog att universitet borde läggas i Lund
och finansieras via skånska storbönder, vilket skulle göra det gratis
för svenska staten. Oelreich blev prokansler på julafton 1666 och
vår första professor i teologi. Naturligtvis sprack kalkylen. Budget
år 1 var på hisnande 17 616 daler, varav, visade det sig, endast 20%
gick att få in via Oelreichs metod. Han hade förbisett några, för
skånska bönder, fördelaktiga delar av skattesystemet som gjorde att
det gick inte att driva in finansieringen den vägen. Som vanligt
när beslutet väl är taget så får vi leva med det. Universitetet hamnade i Lund och bestod initialt av fyra fakulteter, vardera med en
professor: teologisk, juridisk, medicinsk och filosofisk. En viktig
uppgift för universitet var att utbilda präster som kunde delta i
försvenskandet av Skåne.
Nationernas främsta uppgift var då, som nu, den sociala verksamheten utanför studierna. Fem dager efter invigningen av LU
förbjöds nationer. Seved Rinman ledde den första studentrevolten
mot detta beslut och 15 februari 1668 bildades Östgöta nation
och Seved blir vid 35 år ålder ÖG:s första medlem. Jonas Schedell
medlem nr 6 av 14 det året utsågs till qurator. Martin Nordeman,
ytterligare en av de fyra professorerna vid universitetet, blev Östgöta
nations första Inspektor. För att försöka förstå vilken tillvaro Seved,
Jonas och Martin levde i så var detta en tid då cirka 100 häxor
avrättades under en tioårsperiod i Sverige. Mycket som vi tycker
är självklart - som demokrati, samverkan mellan länder, semester,
jämlikhet - fanns inte ens i sinnevärlden. (Idén om demokrati som
uppstod i Grekland långt tidigare gällde varken kvinnor, slavar eller
utlänningar, så det räknas inte som demokrati i dagens mening).
Under 1600- och 1700-talen studerade över hälften av universitets
studenter - och därmed ÖG:s medlemmar - till präst. Alla var män.

Lundagård, Lunds domkyrka och Lilla torg. Efter en tryckt reproduktion av en etsning år 1782 av Johan Fredrik Martin (1755-1816)
efter en målning av Elias Martin (1739-1818).

Mårtenstorget i Lund på 1800-talet.
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1700-talet

detta iklädas ansvar. Tillsammans med andra uppfinningar – främst
ekonomiska som pengar, lån och ränta – lades grunden för en kraftig ökning av innovationer inom andra fält. I först hand medicin,
naturvetenskaper och teknik. Mängden innovationer mångdubblades när innovatören inte längre behövde gå från hus och hem
om projekt gick snett. Den juridiska personen som kunde ägas av
många andra juridiska eller fysiska personer fick ta smällen om det
gick snett. Industrialiseringstakten ökade alltså tack vare idémässiga
innovationer av ekonomer och jurister. En arbetsvecka var nu –
från att på 1600-talet tagit i princip all vaken tid i anspråk – nere
på cirka 30 timmar i början av 1800 talet och 17 timmar i slutet
av seklet. Hösten 1880 – drygt 200 år efter stiftandet av Lunds
Universitet – skriver Hedda Andersson, Lunds universitets första
kvinnliga student in sig för att läsa medicin. Medicin var för övrigt
något som då praktiserats i hennes familj i sju generationer. 1883
skrivs ÖG:s första kvinnliga medlem – Helga Fredrika Linder – in
och avlägger några år senare en fil kand.

1700-talet ljusnade något jämfört med 1600-talet. Under 60% av
detta århundrade pågick väpnade konflikter mellan stormakter i
världen. Sverige genomförde en jordbruksexpansion. 1776 grundandes det stor landet i väster (USA) och erkändes fem år senare av
Storbritannien. Fast mycket viktigare för oss alla var en skrift från
samma år av Adam Smith ”The Wealth of Nations” som presenterade tesen att det totala välståndet i världen faktiskt kan öka. Att
komma på denna helt revolutionerande idé är grunden för den första industriella revolutionen och därmed grunden till allt nuvarande
välstånd i världen. Med hjälp av ångmaskiner automatiserades och
effektiviserades manuellt arbete, icke minst inom textil- och stålproduktion. Demokrati som koncept uppfanns och vid slutet av
1700 talet levde cirka 1% av jordens befolkning i demokrati eller
åtminstone i en form av förstadium till demokrati. Pengar tog gradvis över från religion som den starkaste drivkraften för utveckling
och välstånd. Såväl utveckling som välstånd började öka om än i
begränsad omfattning. ÖG växte i takt med universitetet och vid
slutet av 1700 hade nationen haft 885 medlemmar sedan start, alla
män.

1900-talet
Trots två världskrig, med allt det ofattbara lidande det innebar,
sjönk andelen väpnade konflikter mellan stormakter under 1900talet till 15%. Barnadödligheten sjönk från 36% till 7%. 1900-talet
tar jag lättare på av två skäl. Ni kan det redan och det säger mindre
än vi tror om utvecklingen framåt. Det är bättre att gå längre bakåt
för att förstå vägen framåt.
Vid Lunds Universitet blev Birgitta Odén vår första kvinnliga
professor 1965, nästan 300 år efter universitetets grundande. Detta
hände i nutid och innebär att i universitetets 350-åriga liv har vi
haft kvinnliga professorer endast i drygt 50 år. Jämlikheten har
sedan dess ökat och det gör den fortfarande, såväl i Sverige som i
resten av världen.

1800-talet
Under 1800 talet, som var klart bättre än 1700-talet, pågick väpnade konflikter mellan stormakter under 30% av tiden. Barnadödligheten sjönk, livlängden ökade och nästa viktiga uppfinning för
mänskligheten kom. Denna gång från jurister, nämligen Limited
Liability Company, eller som det heter i Sverige – Aktiebolag.
Ansvar separerade från person och begreppet juridisk person var
uppfunnen. En hisnande tanke och ännu en genial uppfinning.
Ett aktiebolag, som är en ren tankekonstruktion, kan i och med
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2000-talet
Jag avslutar med att spekulativt, fast baserat på den riktning vi sett
sedan 1600-talet, blicka in i i kristallkulan:
År 2000 levde drygt sex miljarder människor på Jorden och före
nästa århundrade toppar vi antalet människor med cirka 11 miljarder. Antalet sjunker därefter. Anledningen att vi blir fler de närmstaste femtio åren är att alla globalt lever längre. Barnadödligheten
går ständigt ned och närmar sig 1%.
Redan idag utförs en 1600-tals arbetsvecka på under 1 timme
i genomsnitt. I många fall på minuter och vissa arbetsuppgifter på
tusendelar av sekunder. Den dystopiskt lagde har en mörk kristallkula och hävdar att mänskligheten har gått under till 2098 – 500
år efter slaget vid Stångebro. De som forskar på mänsklighetens
undergång graviterar mot att sätta risken för undergång de kommande 50–100 åren till cirka 10%. Högst på listan över risker står
för närvarande feldesignad artificiell intelligens (AI). Den överskuggar alla andra risker för undergång, såsom krig, meteorer och
sjukdomar. Den optimistiskt lagde konstaterar att med 90% sannolikhet överlever vi därmed. Väpnade konflikter mellan stormakter
är ett minne blott. Fattigdom är i princip utrotad liksom cancer
och de flesta andra dödliga sjukdomar. Redan nu tar vi 137 000
personer ur fattigdom per dag året om. Det borde firas med globala
fester och ta upp det mesta av alla nyhetsprogram – varje dag året
om. Så är inte fallet eftersom vi är mer intresserade av katastrofer
än av en nyanserad bild av världens utveckling.
I min kristallkula finns Lunds universitet kvar som institution
liksom ÖG som genomför sitt 400 årsjubileum. Jag avslutar med
att relatera ett samtal inför 400-årsjubileet. Ni som går på det jubileet kan se om det stämmer.
- Mormor, berätta om när du och morfar var på 350-års jubileet:
- Det var ett ståtligt gille, i stora salen på AF, som såg lite annor-
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lunda ut då. Folk kom till balen i taxi som kördes av människor.
- Va! Fick ni det? Frågar barnbarnet klentroget. Det måste ha
varit livsfarligt, varför gjorde ni så?
- Ja det var så då. Inte bara det, förstår du, förklarar mormor,
man kunde ha dödliga sjukdomar utan att veta om det under
många år.
- Va? Varför använde ni inte era Kollare?
- Det fanns inte Kollare då! Vi var dessutom tvungna att ha
mobiltelefoner och datorer för att prata med varandra och arbeta,
du vet sådana du sett på museum och kreditkort för att betala,
pengar var viktigt på den tiden.
- Oj, varför då? Det måste ha känts konstigt.
- Panda de Panda spelade, säger du för att lätta upp stämningen.
- Det är inte sant! Sån gammaldags elektropop, så urtrist.
- Nej faktist inte, det är fortfarande mycket bättre än det ni lyssnar på nu, det är ju bara o-ljud! (Just när du sagt det så ringer den
kommentaren alltför bekant …)
- Ja, kul ska det i alla fall bli med 400-årsjubileum! Du ska ju
hålla tal mormor, vad skall du säga?
- Jag skall berätta om ÖG:s nya hus sedan 350-års jubileet och
jag tänkte även spekulera lite om vårt 450- och 500-årsjubileum,
Det kommer att bli ståtliga tillställningar för Östgöta nation liksom
350-årsfirandet och 400-årsfirandet må du tro!

ett jubilerande 2010-tal

Östgöta nations Jubileumskommitté
Malin Rickle, Ordförande Östgöta nations Jubileumskommitté

Malin Rickle (Ordförande), Hanna Bengtson (Vice Ordförande),
Alexander Eiring (Vice Ordförande), Axel Fredstorp, Eliass Fadlou, Louvisa Grotte, Michaela Brynhildsen, Ludvig Rassmus, Agnes
Ekfors Elvin, Katarina Wallenborg och Karl Nordström.
2016 samlades ett gäng Östgötar i Söderströmska rummet på
Ostrolocus. Detta gäng var en blandning människor, vissa var äldre
på nationen och vissa nyare. Vissa hade varit förmän länge, vissa
hade precis blivit valda, men det de hade gemensamt var att de
under de kommande två åren skulle vara Östgöta nations Jubileumskommitté. Dåvarande Qurator skickade ut förfrågningar till
nationsmedlemmar som hade passat i denna grupp - en grupp som
skulle jobba tillsammans länge med att planera en av de största
händelserna på nationen.

Mycket av det planerade arbetet utfördes under året, några projekt
sköts på och vissa projekt upphörde, men allt som allt blev det ett
fantastiskt år!

först ut i lund
Jag fick höra talas om denna grupp och frågade om jag fick vara
med. De första möten som jag missat hade gruppen diskuterat och
försökt planera mål, arbeten och projekt för jubileumsåret, men
vi insåg snabbt att det inte var det lättaste. Hur firas 350 år som
nation? Vi var först i Lund med detta firande vilket satte en enorm
press på gruppen - vi skulle ju göra något som ingen tidigare gjort.
De kommande mötena satte vi upp arbetsgrupper för att strukturera upp arbetet och för att lättare täcka alla områden. Arbetsgrupperna som tillsattes var - Festgruppen, Jubileumsboken, PR-gruppen
och Sångboksgruppen. Alla vi delades in i de olika arbetsgrupperna
beroende på tidigare erfarenheter och preferenser och snabbt sattes
samtliga i arbete.
Arbetsgrupperna rekryterade flertalet medlemmar för
att hjälpa till att utveckla allt från en sångbok
till en fantastisk jubileumsbal och helt
plötsligt hade två år gått och jubileumsåret var här!
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Slutord i pandemitider
Marta Celina Brejwo, Qurator 2021

Våren 2020 skulle bli min bästa termin hittills. Jag hade precis
kommit tillbaka efter en utbytestermin i Singapore och var redo
att slängas in i studentlivet igen. Som aktivt engagerad medlem
på nationen sedan hösten 2017 längtade jag efter att få bli en del
av gemenskapen igen, och återigen få uppleva allt det fantastiska
som vi har att erbjuda. Jag hade precis blivit tilldelad posten som
balgeneral för Filbyteriet och var otroligt taggad på att skapa en stor
fest, den största som Östgöta har sett om jag själv fick bestämma budgeten tog mig dock sakta men säkert ner på jorden igen.

tandemstafett i lycka och misär
Den våren blev dessvärre allting annat än vad jag trodde den skulle bli. Covid-19 pandemin satte tillfälligt stopp för all verksamhet
inom nationslivet. Innan vi hann värma upp ordentligt satt plötsligt

halva min vänskara i karantän, och bruset som på Adelgatan var ett
ständigt faktum, det upphörde. Det är ungefär här, när schemat
stod tomt, som jag insåg hur mycket tid man egentligen har på sig
att plugga…
Men plugga var inte det enda man gjorde under terminen, som
boende på Ostrolocus hade jag turen att alltid vara bara några få
meter från mina bästa vänner. Det blev många filmkvällar, och
många stunder att reflektera över allt som man tillsammans hunnit göra på nationen. Väldigt roligt att tänka på allting från stökiga bordsskålar under 350-års jubiléet till stunder då man hittade
någon sorts inre styrka till att orka cykla den näst-sista tandemsträckan efter att ha varit vaken och uppe i 18 timmar. Tandem är
och kommer nog förbli min favorit Lundatradition, och jag hoppas
innerligt på att jag kommer hinna uppleva den igen innan det är
dags för mig att lämna studentlivet bakom mig. Det är nog få andra

tillfällen i livet som man får chansen att som ett lag cykla ner från
Göteborg till Lund, och varva det med ständig fest. Ren lycka blandad med misär, helt enkelt.

I samma veva hade jag även sökt till Quratorsposten, någonting
som jag hade funderat på att göra ett bra tag innan och nu äntligen
tog jag steget till att faktiskt söka.

novischsuccé - trots allt

grönt ljus hägrar

Efter en tids nedstängning togs det under höstterminen 2020 ett
beslut om att öppna nationen igen, ett beslut som uppskattades av
många men som även kritiserades. Tog Östgöta nation verkligen sitt
samhällsansvar genom att öppna upp för pubar? Jag är väl medveten
om att pandemin har inneburit otroligt mycket smärta och lidande
för människor världen över, detta är inget som nationen försöker att
bortse från i min upplevelse. Jag vill därför trycka på att varje verksamhet som öppnades upp gjordes så med stor försiktighet. Som
studenter var vi nu tvungna att förhålla oss till regler som tidigare
var helt otänkbara, men nu nödvändiga. Men trots det var lyckan
stor, vi kunde ju gå på pub igen!
Hösten 2020 blev novischperioden en succé! Novischantalet var
större än på flera år och det blev väldigt tydligt att studenterna längtade efter att få bli en del av en större gemenskap och få engagera sig
inom studentlivet igen. Platserna på novischfesten var begränsade
men efterfrågan översteg alla våra förväntningar, stämningen under
kvällen var på topp och trots omständigheterna kunde vi se ljuset
i slutet av tunneln.

Jag kommer dock väldigt tydligt ihåg att jag under sommaren vid
flera tillfällen tänkte “försvinner inte corona snart så kommer jag
INTE sitta i quratelet” – några månader senare var det exakt det jag
gjorde. Då jag skriver detta är året 2021 och jag sitter som Qurator för nationen. Trots att pandemin till större del har haft en stor
påverkan på över ett halvår av mitt arbete är jag otroligt glad över
att jag faktiskt tog mig mod till att söka och ta mig an detta ansvar.
Med stor försiktighet valde vi att öppna upp våra restaurangverksamheter under mitt första halvår som Qurator, någonting som fick
stor uppskattning bland våra medlemmar. Trots att de pågående
restriktionerna innebar stora begränsningar i allting som vi valde att
hålla på plats, var vi väldigt hoppfulla inför framtiden.
Och tur det! För att mot slutet av september samma år fick vi
öppna upp alla våra ordinarie verksamheter igen. Det var en obeskrivlig lycka som rådde inte endast på Östgöta nation, men i hela
Lund överlag när nyheterna slog oss. Det är svårt att sätta ord på
den lyckan, men även den stressen och oron som vi i quratelet
kände just då. Vi visste att trycket på våra nattklubbar skulle vara
oerhört stor i början, och att vi även hade en månad kvar tills Fest
Filbyterium Lundense 2021 skulle hållas. Det blev en del långa
dagar på kontoret, men när jag kollar tillbaka på det nu var det helt
fantastiskt att vi lyckades med återöppningen så väl som vi gjorde.
Inget av detta skulle ha gått utan mina kollegor Anna Ström Lind
och Axel Gudéhn, så stort tack till dem!
Det har varit ett helt otroligt år i Östgöta nations quratel, och jag
kommer för alltid vara tacksam för allt jag har fått chansen att uppleva just för att jag vågade att söka till Qurator trots en vid tillfället
pågående pandemi. Jag kan i all ärlighet säga att det var värt det!

fest pandemonium lundense
Innan andra vågen av pandemin satte stopp för ytterligare festligheter hann vi även hålla i Fest Filbyterium Lundense. Mot slutet av
sommaren fick jag och min övermarskalk Fredrik Stenberg bekräftat om att balen, vårt event som vi hade lagt ner hjärta och själ i att
planera, skulle bli av. Men även balen kom med sina begränsningar
och anpassningar. Evenemanget fick för ett år byta namn till Fest
Pandemonium Lundense, deltagarantalet var kraftigt begränsat och
vi kunde inte hålla i ett eftersläpp. Jag kan dock med stor säkerhet
säga att detta var årets roligaste kväll, och jag är så himla tacksam
att vi kunde hålla i balen och göra detta på ett sätt som var säkert
för våra deltagare.
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smått och gott och kuriosa
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Inspektorer och Quratorer

Östgöta nations inspektorer

Östgöta nations quratorer*

Martin Nordeman 1668–1672
Erik Elfvedalius 1672–1676
Johan Lundersten 1682–1687
Nils Dahlhem 1687–1692
Jonas Hörling 1692–1720
Magnus Rydelius 1720–1742
Jonas Wåhlin 1745–1768
Christian Wollin 1768–1798
Johan Jacob Hellman 1798–1812
Carl Fredrik Fallén 1812–1830
Lorentz Fredrik Westman 1830–1861
Carl Wilhelm Linder 1861–1869
Carl Johan Tornberg 1870–1876
Maximilian Victor Odenius 1876–1884
Albert Holmgren 1884–1889
Magnus Blix 1889–1904
Jacques Borelius 1904–1910
Axel Moberg 1910–1922
Sven Erik Aurelius 1922–1929
Elof Hellquist 1929–1930
Yngve Brilioth 1930–1938
Johannes Lindblom 1938–1945
Ragnar Josephson 1945–1948
Holger Arbman 1948–1962
Hjalmar Koch 1962–1967
Holger Arbman 1967–1968
Philip Sandblom 1968–1971
Bertram Broberg 1971–1979
Karin Adlercreutz 1979–2001
Lars Söderström 2001–2012
Henrik Norinder 2012–2016
Carl-Henric Nilsson 2017–

1942 Lars Gårding
1943 Bertil Sundby
1944–45 Bengt-Gustaf Aurelius
1947 Torkel Markström
1950 (HT) Ingrid Thorén
1951 (VT) Lars Svensson
1951 (HT) Bengt Tomasson
1953 Harald Ordell
1956 Jan Ringdahl
1957-58 Sven-Hugo Sandberg
1958-59 Göran Graninger
1960 Göran Bäckstrand
1961 Gerhard Rundquist
1962 Lennart Tegler
1963 Bengt Björkstén
1964 (VT) Clas G Lindström
1964 (HT) Staffan Wahlström
1965 Britt Ginér
1966 Egil Boräng
1967–68 Hans Ginér
1969 Per Bengtsson
1970 Berne Gründer
1974 Ingemar Hellman
1975 Jan Sjöberg
1976 Peter Norrman
1977 Lars Leirup
1978 Ulf Wallenborg
1979 Erik Leiman
1980 Annika Ödman
1981 Lars-Göran Larsson
1982 Anders Green
1983 Monika Agnedal
1984 Tomas Esping
1985 Michael Gustavsson
1986 (VT) Nils Fredrik Lundberg
1986 (HT) Michael Standar
1987 (VT) Mats Edsgården
1987 (HT) Magnus Lindqvist
1988 (VT) Peter Halonen

* Listan är ofullständig
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1988 (HT) Fredrik Lilieblad
1989 (VT) Gunnar Telhammar
1989 (HT) Mikael Karlsson
1990 (VT) Patrick Svensson
1990 (HT) Magnus Nelsson
1991 (VT) Cecilia Bengtsson
1991 (HT) Peter Mårtensson
1992 (VT) Hans W Nathanaelson
1992 (HT) Ellinor Eke
1993 (VT) Niclas Ek
1993 (HT) Anders Gunnarsson
1994 (VT) Mikael Dahlin
1994 (HT) Charlotte Wahlquist
1995 Patrik Isberg
1996 Jacob Holm
1997 Rickard Kull
1998 Mattias Arenius
1999 Ann Brisfors
2000 Gustav Sandberg
2001 Viktoria Wallin
2002 Elin Hedberg (Thorson)
2003 Per Hallgren
2004 Johan Clason
2005 Erik Ekström
2006 Elina Jonsson
2007 Alexandra D Stark
2008 Carl-Johan Bergquist
2009 Tomas Torfgård
2010 Per Delden
2011 Simon Berg
2012 Carl Johan Hallerström
2013 Gustaf Moberg
2014 Jonas Sennerstig
2015 Fredrik Grotte
2016 Gabriella Nadjafi
2017 Carl Lundberg
2018 Julia Carldén
2019 Malin Rickle
2020 Diego Niño Cortés
2021 Marta Celina Brejwo

