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Ghasetten. En sådan institution! Vilken ärofylld historia! 
Låt mig förtälja en sann historia om denna, den stoltaste  
tidskriften i Uppsala. Det var en sommardag som många andra när 
min telefon plötsligt ringde. 
“Ivan! Vill du bli redaktör? Du gillar ju att skriva,” sa en glad 
valnämndsledamot när jag svarade. 
“Eh,” svarade jag tveksamt, “Jag kan inte så mycket om design och 
sådant. Aldrig rört en dator ens. Jag skriver alla mina texter på 
papyrus.” 
“Det är lugnt,” förklarade valnämndsledamoten, “Du behöver inte 
göra något sådant. Det fixar den andra redaktören. Du behöver 
bara skriva.”
“Ok, varför inte,” svarade jag. Och om detta hade varit en film hade 
ljudet av mina oskyldiga ord ekat under ett scenbyte till en sen 
natt i september där jag sitter kallsvettig framför en dator och 
försöker förstå mig på ett layoutprogram. FRÅN HELVETET. 

Ursäkta språket. Och jag ursäktar även det något taffliga utseen-
det på Ghasetten denna månad. Men även om ytan kanske är lite 
mindre stilig än vanlig kan jag lova att innehållet är rent guld.  
 
Först ut har vi de traditionella Q-rutorna, där nationens heltidare 
får en chans att skriva om precis vad de vill. Lite som mitt jobb 
alltså. Alla har dock valt att skriva om Taco Thursdays, så bered er 
på att få det budskapet inbankat.
Sedan har vi en sida med seriösa nyheter innan vi med en text om 
Finland återgår till studentikos underhållning. Utöver det så har 
två olika personer skickat in skönlitteratur. En av texterna är dessu-
tom baserad på en sann historia. Kan ni gissa vilken? 
Vi rundar av det hela med en tjuvtitt på en ny bok om spex samt 
ett långt inslag om nationens mest värdefulla skatter. Våra 
funktionärer.
Så koka upp en kopp te eller korka upp en flaska vin och sätt er 
ner framför brasan eller annan värmekälla. Lyssna på höstregnet 
som slår mot fönstret och slå upp detta exemplar av Ghasetten. 
Jag kommer vara med er hela resan genom numret, som ett spöke 
över axeln. 

 
God läsning,

Ivan de Boulloche, redaktör



HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS MEDLEMMAR TILL HÖSTTERMINENS 
FÖRSTA LAGTIMA LANDSKAP PÅ NATIONEN 

TISDAGEN DEN 11 OKTOBER 2016 KLOCKAN 18:00.

Bland annat ska följande behandlas:
VAL AV FÖRSTE KURATOR 2017

VAL AV KÖKSMÄSTARE VT17
BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015/2016

Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast fredagen den 7 oktober. Hjälp 
gärna valnämnden att finna lämpliga kandidater till de poster som ska väljas. Särskilda anmälningslistor sitter på 

anslagstavlan. Det går även att använda sig av institutet enskilt landsmannaförslag.

ENSKILT LANDSMANNAFÖRSLAG
Innebär att alla nationsmedlemmar har rätt att föreslå kandidater till de poster som ska väljas. Förslag måste lämnas 

till Förste kurator senast en vecka före landskapet.

ÄRENDE PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN
Alla nationsmedlemmar har rätt att få ett ärende upptaget på föredragningslistan om man lämnar in förslaget skrift-

ligt till Förste kurator senast en vecka före landskapet.

LANDSKAPSSEXA 
Efter landskapet bjuds det på MAT, DRYCK OCH TREVLIGT UMGÄNGE.

Glöm inte att ta med nationskort och ID-kort.

VARMT VÄLKOMNA!

Ida Westerborn
Förste kurator

Uppsala 19 september 2016
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1Q
Hej, hej, hallå!

Sommaren har kommit och gått. Mina fantastiska kollegor från vårterminen har ersatts av fyra minst lika 
fantastiska människor. Sommarrestaurangen har slagit upp sina portar, serverat underbart mat och dryck till 
Uppsalas sommarbefolkning, och sedan stängt igen. Vår nyrenoverade trädgård har blomstrat och är finare 
än någonsin. Ett nytt klubbverk har kommit på plats. En ny grafisk profil har lanserats. Ett helt nytt koncept, 
Taco Thursdays, har startat upp (quite possibly stans godaste tacos för övrigt). En Markandsföringsnämnd 
har tillsatts och arbetar för fullt. Ni förstår – det är full fart här på nationen även under de ”stillsamma” som-
marmånaderna.

Och kanske bäst av allt. Uppsala kryllar återigen av studenter, gamla och erfarna som nya och oerfarna. 
Uppsala är en sämre variant av sig själv under sommaren när merparten av studenterna dragit bort, bort 
och iväg för att få pausa studierna. Uppsala behöver studenter för att leva upp till sin fulla potential, så är 
det bara. Inskrivningen öppnade 15 augusti och har varit öppen mån-fre till och med i fredags (16/9) då den 
storslagna Reccegasquen gick av stapeln. I skrivande stund har 266 Recentiorer hittills under höstterminen 
hittat till Trädgårdsgatan 9 och Uppsalas mysigaste studentnation. Till alla er, varmt välkomna! Jag hoppas 
att ni kommer trivas på GH. Mitt bästa råd? Engagera er! (Ja, det är så fantastiskt som alla säger). 

Ida Westerborn, Förste Kurator
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Denna text kommer att handla om tacos. Närmare bestämt om den svenska tacohistorien. Om du av någon 
anledning inte gillar tacos föreslår jag att du slutar läsa, eftersom det som följer kan uppfattas som provocer-
ande. 
Först ut på den svenska tacoscenen var Old el Paso år 1982. Floppen var ett faktum. Frågan är varför? Vi hade 
ju redan förutsättningarna: skogar med avokadoträd, milvis av chilibuskar längs de svenska vägarna och 
tusentals kor med salsa i spenen. Än var inte läge att ge upp..

Sex år senare gjorde den välkända producenten Santa Maria entré på den svenska tacoscenen. Äntligen 
fattar svenskarna och initiativet lyckas betydligt bättre än Old el Pasos. Detta är dock starten på den era som 
jag brukar kalla skittacoseran. Under närmare tre decennier efter Santa Marias intåg kommer svenskarna 
leva i villfarelsen att de ätit goda, riktiga tacos. Att grundingredienserna utgörs av torr blandfärs, ”guacamole 
style”-klet med 4 % avokado och värst av allt: ingredienser i stil med banan(?), curry (???) eller vad ni vanliga 
dödliga nu föredrar.  

Under det tidiga 2000-talet ökade tacoingrediensförsäljningen kraftigt. Under samma tidsperiod  
introducerades ordet fredagsmys i svenskarnas vokabulär. Enligt en statistiskt säkerställd undersökning äter 
ca 55 % av svenskarna tacos på fredagar. Fredagsmyset som länge varit sammankopplat med chips och läsk 
har därför fått en given konkurrent. OLW drog därför igång en omfattande reklamkampanj motverka 
vansinnet och återigen sätta chipsen i förgrunden framför Let’s Dance och Idol.

Nu till min poäng: chipsen ska och bör få stå i rampljuset på fredagar. Två så fulländade livsmedel som chips 
och (goda) tacos ska inte behöva samsas om en enda dag. Tråktacosen ska inte dra de riktiga tacosen, goda i 
smutsen.

Tacofredag måste slopas för ett nyare, bättre koncept.    
Klubbverket HT16 har lösningen. Du har väl inte missat att Ghastropuben serverar FANTASISKT goda tacos 
varje torsdag?  Taco Thursday – rätt tacos, rätt dag.

Johanna Rystedt, Andre Kurator

2Q
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3Q
Efter ett år med vattenskada har äntligen livet börjat hitta sig tillbaka till GH. Huset är äntligen färdigreno-
verat och allt möjligt folk rör sig i huset. Jo visst känns det som en ny termin har börjat och vinden äntli-
gen har vänt efter några tunga månader under ständig renovering av huset. Det är som hela GH har varit 
i dvala och nu äntligen har vaknat igen.  Att vara ansvarig för verksamheten och se allt folk som har varit i 
Pannkaksbaren, Puben och Ghastropuben den senaste månaden har varit fantastiskt kul. Klubbverket har 
jobbat hårt under de första veckorna men nu har alla börjat komma in i sina rutiner och allt har börjat rulla 
på. Det har det även börjat göra för mig. 

När jag kom in första veckan var allt nytt, förvirrande och oklart. Vad hade jag egentligen där att göra, vad 
var min roll? Jag spendera den första veckan med att leka kontor genom att bläddra i pärmar och öppna 
mappar på datorn. Oj vad den tiden känns så långt bort redan nu. Trotts detta har jag knappt hunnit med att 
arbeta två månader som tredje kurator. 

Men så mycket har hänt den senaste månaden. Allt ifrån funktionärshelg, möten i diverse nämnder, verk-
samhetstarter till reccemottagning samt inskrivning av en mängd reccar på nationen. Ja, då kanske det var 
bra att man fick en vecka där man kunde leka kontor. Ta arbetet i den takten man själv ville så man hade 
chansen att vänja sig vid arbetsuppgifterna. Nu äntligen har jag börjat känna att jag har sjunkit ner från 
paniken av att inte veta vad man håller på med och lugnet samt rutinen har återfunnits inne på kontoret.
Men lagom tills jag har fått rutin på arbetet så är det åter dags att renovera. Men denna gång på ett positivt 
och på våra egna villkor. Det är dags att renovera våra toaletter på nedervåningen. En funktionsanpassad 
toalett skall byggas och toaletterna i allmänhet skall fräschas upp. Men var inte orolig, verksamheterna kom-
mer flyta på som vanligt med allt från Pannkaksbaren till Ghastropuben. Så ja visst känns det som om jag har 
hamnat mitt i förändringarnas termin vilket är ett oerhört rolig tillfälle att bli heltidare på. 
Sist skulle jag vilja plussa för Ghastropubens koncept ”Taco Thursday” som nu är i full gång. Godare tacos är 
svårt att få tag i.
 
Johan Wistedt, Tredje Kurator



7nummer tre tvåtusensexton

KXM
Tjillevippen allesammans!

Erik Larsson heter jag och är köksmästare på GH denna termin. Jag klev på den 15 augusti och har nu alltså 
jobbat i lite mer än en månad. Det är mycket att göra vid starten på terminen. Menyer ska planeras, något 
som är fantastiskt kul men också lurigt och tidskrävande. Dessutom ska klubbverk och personal ska läras 
upp i kökets magiska konster och man ska hinna komma in i alla rutiner för jobbet. Lurigast för ögonblicket 
är det tetris-spel som krävs för att få plats med all mumsig mat vi vill servera, men jag jobbar på saken! De 
första veckorna har varit ett fantastiskt roligt kaos med alla glada studenter som är tillbaka i stan och pub-
rundor från diverse programföreningar, men nu när det börjar lugna ner sig börjar det också bli dags för lite 
mer ordning och reda.

GHastropuben kan börja komma igång på allvar med både Taco Thursday och fredagens Steakhouse! Det 
grymma ölutbudet finns tillgängligt varje kväll i veckan och de saftiga burgarna kommer även de att bestå. 
Utöver alla dessa kvällsnöjen så får man ju förstås inte heller glömma den grymma Pannkaksbaren på 
lördagarna. Vare sig man är bakis, på en första date eller om man behöver plugga så passar det ypperligt att 
besöka pannkaksbaren, där våra pannkaksvärdar steker pannkakor så det yr om det, bakar kakor, tårtor och 
serverar bagels!

Sedan har vi också alla härliga gasquer! Reccegasquen har jag nu under bältet och uppvärmningen är 
därmed avklarad! Dags att ladda för att bjuda på ytterligare shower under höstens kommande baler och 
gasquer!
Nu måste jag kila innan löken bränner fast!

Toodaloo!

Erik Larsson, Köksmästare
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HVM
Hej alla GH:are!

Jag minns en kall sensommarkväll för två år sedan då jag bli meddragen av en kompis för att prova på na-
tionskören på GH och fick träffa en otroligt massa nya och underbara personer samtidigt som jag fick sjunga 
mängder med festsånger. Efter vi hade sjungit klart gick vi ner till puben för att sjunga mer över en öl, lika 
naturligt som att bädda sängen innan man lämnar huset. Det ögonblicken fick mig att uppskatta Uppsala 
på en nivå jag inte tidigare gjort. I den här staden kan man gå ut vilken dag som helst och se olika personer 
varje kväll, på olika nationer och det sprider en fantastiskt trevlig stämning bland alla studenter. 
Ett år efter det här ögonblicket, med en del jobbpass på nationen, började jag mitt engagemang med en 
klubbverkarposition på nationen och sedan dess har jag varit fast på GH. Jag hittade en passion utanför 
studierna. 

Nu är det snart en månad in på terminen sedan skolstarten, två månader sedan jag började som Hovmäs-
tare på nationen och ett år sedan mitt engagemang startade. Det är otroligt hur snabbt tiden går när man 
har roligt! För roligt har det varit på GH, även om mitt heltidarjobb har en annan definition av stresshanter-
ing och långa arbetsdagar. 

Jag minns själv att tiden gick lika snabbt förbi mig när jag började plugga här i Uppsala, så jag uppmanar 
er att upptäcka vad som intresserar er, inspirerar er eller fascinerar er och engagera er i det! Hittar ni inte en 
grupp eller förening som delar er passion så har ni ett häftigt tillfälle att starta upp den gruppen själv. Upp-
sala är verkligen en studentstad för alla. 

Hälsningar, 

Axel Kjell, Hovmästare
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GH:s HyresGäster nöjda med boende
Bostäder på Studentvägen och Observatoriet får höga betyg i ny undersökning

Under  våren 2016 deltog st i f te lsen Norr landsgårdarna,  G ästr ike -Häls inge nat ions  och 
Stock holms nat ions  studentbostadsst i f te lser  i  Studentbostadsföretagens medlemsun-
dersök ning Nöjd Studbo där  de boende f ick  t yck a t i l l  om s ina hyresvärdar.  Resultatet 
var  över vägande posit ivt  men gav också  v issa  f inger visningar  om vad som k an förbät-
tras.

I sin helhet pekar resultatet av undersökningen på att hyresgästerna är nöjda med boendet och att både 
service och underhåll håller hög kvalitet. Måttet som används kallas NKI, Nöjdkundindex och stiftelsen fick 
på skalan 100 hela 77 poäng, vilket är högre än genomsnittet för samtliga bostadsföretag som deltog i un-
dersökningen. Nio av tio hyresgäster angav i undersökningen att de totalt sett är nöjda med stiftelsen som 
hyresvärd.

Om man tittar på GH:s boende som helhet får kategorierna trygghet och kundvård höga betyg. Hyres-
gästerna är också nöjda med skötseln av såväl allmänna utrymmen inne som ute. Lägst betyg fick kategorin 
information. Hemsidan behöver uppgraderas och hyresgästerna efterfrågar mer information på elektronisk 
väg. 

- Bilden som målas upp av hyresgästerna stämmer i mångt och mycket med den föreställning vi har 
haft av boendet. De områden som hyresgästerna vill att vi blir bättre på är samma som vi arbetar med att 
förbättra, t.ex. ser vi över vilka informationskanaler vi använder genom att titta på nya fastighetssystem. Vi 
planerar också att skaffa en ny hemsida för att vi och hyresgästerna ska kunna kommunicera på ett bra sätt 
med varandra. Det känns positivt och vi känner att vi är på rätt väg, säger Håkan Falk, VD på Gästrike-Häls-
inge nations studentbostadsstiftelse.

Förutom att betygsätta stiftelsens arbete i stort kunde också hyresgästerna ge förbättringsförslag till sin 
hyresvärd. Ett vinnande förslag från varje stiftelse valdes ut och hyresgästen belönades för kreativa idéer 
med en hyresfri månad. Det vinnande förslaget från GH handlade om just den kategori som är minst upp-
skattad hos hyresgästerna, information. Den vinnande hyresgästen gav som förslag att hyresvärden skulle 
underlätta för sociala aktiviteter genom mer information via hemsida och sociala medier. 

- Vi tycker såklart att det är viktigt att hörsamma vad våra hyresgäster tycker om boendet och upp-
skattar alla roliga och kreativa förbättringsförslag som kommit in. Vi vill även kommande år delta i liknande 
undersökningar för att följa upp vad hyresgästerna tycker och få in fler bra förslag, fortsätter Håkan Falk. 

GH har erbjudit bostäder på Studentvägen till sina medlemmar sedan slutet av 1950-talet. Många nation-
srävar har fått sitt första boende via nationens bostadsstiftelse och kan berätta otaliga historier från korri-
dorslivet i kvarteren Kandidaten och Licentiaten i vilka Studentvägen ligger. Även om GH:s bostäder på Stu-
dentvägen är populära och får höga betyg är omsättningen samtidig hög och det är relativt lätt att erbjudas 
ett kontrakt. På hemsidan www.uppsalastudent.com kan du ansöka om ett boende via GH nation.

Anna Jonsäll
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GH SatO
VÄNNER SEDAN 1946

Minnen och reflektioner av Disa Hasselberg

När jag började engagera mig i GH för ”några” år 
sedan fick jag ofta höra att det här med att åka och 
hälsa på vännationen i Finland, Satakuntalainen 
Osakunta (SatO), var något väldigt speciellt. Mycket 
sprit och bastu. Mitt första besök till vår vännation i 
Helsingfors blev deras Årsfest våren 2011. Då var vi 
fyra konstiga brudar, nationens dåvarande heltidare, 
som åkte. Det är så mycket som är likt en festhelg 
med bal på GH, men det är fortfarande en väldigt 
surrealistisk upplevelse. De riviga finlandsvenska 
sångerna, de långa föreläsningarna under midda-
gen (på finska såklart), avecen som intas en trappa 
ner till en mycket spännande lotteridragning, och 
de invecklade pardanserna som sker enligt samma 
schema varje år. För att inte tala om traditionen att 
05.30 åka med dagens första tunnelbanetåg och äta 
glass någonstans. Det året hade de lyckats övertala 
ett nyöppnat Ben&Jerry’s att hålla öppet för ett tret-
tiotal balklädda gäster och en gigantisk mjukisbjörn, 
Aito.

Året därpå hängde jag med som internationell 
sekreterare. Vi missade nästan planet, förutom Förste 
kurator då, som faktiskt fortfarande låg hemma och 
sov när vi andra landade i Helsingfors. Vi irrade runt 
i en iskall stad, blev antastade av alkisar och hit-
tade till slut nationshuset mest av en slump (den 
borttappade förste kuratorn hade såklart alla kon-
taktuppgifter). Väl där blev vi välkomnade av deras 
dåvarande kurator Elina, iklädd handduk som tog 
med oss direkt till bastun. Att komma till SatO kan 
bokstavligen innebära att kliva in i värmen. 
Det senaste året har jag varit och besökt SatO två 
gånger, och GH har underhållit besökande finska 
vänner två gånger därtill. 

På besök i Finland

Först Årsfesten i Helsingfors – sedan Valborg i Upp-
sala som övergick i Vårbal i Uppsala – och nu i au-
gusti var vi ett litet gäng som åkte över en helg och 
hängde. Det blev en liten kräftskiva på deras takter-
rass och några varv i bastun.
Jag blev ombedd att skriva ihop något om det se-
naste årets gemensamma festligheter tillsammans 
med vår finska vännation, apropå att nationernas 
vänskapsförbund i år fyller 70 år. Ett år som på mån-
ga sätt också förtätat kontakten emellan nationerna.

I början av april åkte en redig delegation från GH på 
14 personer – bestående av heltidare, klubbverkare, 
intsekar, en proinspektor och en  stipeniat (varje år 
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finns ett stipendie att söka för att få åka med till 
SatO:s årsfest) med finlandsfärjan över till Helsing-
fors. Det blev en lång helg som inleddes med sight-
seeing, middag och karaoke på fredagen. Under-
tecknad ramlade in till lördagens brunch och möttes 
av ett tappert gäng som nyss verkade ha vaknat. Da-
gen förflöt i ett dåsigt, om än förväntansfullt töcken 
tills det plötsligt var kväll, fest och pompa. Efter en 
två timmar lång fördrink blev det middag i deras 
stora festsal i femtiotalsstil. Under middagen läm-
nade 1Q Ida över en älg i järn som gåva och minne 
över den 70-åriga vänskapen.  Vi fick mat. Någon höll 
ett tal som var så fint att folk grät. En professor från 
Alto universitet jammade loss på saxofon. När taffeln 
bröts gick vi ner i salongen för kaffe och lotteri,  fast 
den enda som vann något i GH delegationen var 
Proinspektor Jörgen. När alla tvålar och handsnidade 
skärbrädor delats ut var det dags för styrdans och 
det ovanligt dansanta klubbverkargänget lyckades 
bemästrade alla svåra dansmoves.

Festen fortsatte, och fortsatte och fortsatte. Glass på 
morgonen, en kort tupplur innan morgonen över-
gick till dag. Det blev söndagssillunch, med skumpa 
rispiroger och mer underligga lotteridragningar. 
Med oss på båten fick vi sedan 16 trötta finnar som 
hängde som utropade det hela till en GH-SatO festi-
valbåt. Båten dominerades dock av en internationell-
studentkryssning med pirattema.

Kurator Hanna Hannus och vår egen Förste Kurator skriver 
under ett förnyat vänskapsavtal.

Som ni förstår så hade det säkert kunna fortsätta 
såhär om det inte funnits studier, jobb och vardag 
att återgå till. Väl i Stockholm åts en gemensam fru-
kost innan det till sist togs farväl.

Men april kom fort och plötsligt blev det valborg. 
Till majmiddagen kom 7 glada finnar, 6 stycken flög, 
men Mikko Mäkipää däremot tog färgan över och 
cyklade resten av vägen till Uppsala. Jag och Sam, 
som inhyste dem på studentvägen, underhöll och 
lekte värdar eftersom nationens alla bästa medlem-
mar var upptagna med att driva ghlassbaren. Vi 
gjorde allt. Champangefrukost, häng i park, Ghlass-
baren, champangegalopp på ÖG , indisk buffé, häng 
i lägenhet och avslutade med 04 på Norrlands. 
På söndagen var det så dags för den där speciella 
majmiddagen, ja förutom för Mikko som behövde 
påbörja cykelresan hem. Men detta först efter att vi 
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 tagit en stärkande bastu. Själv kände jag mig en 
smula melankolisk den kvällen, eftersom de här hel-
gerna alltid går så fort. Efter en lång och händelserik 
majmiddag undertecknade framåt slutet av kvällen 
de båda nationernas kuratorer ett förnyat vänskaps-
förbund. Jag skulle därmed vilja saxa några menin-
gar ur det tal som SatOs kurator Hanna Hannus höll 
under majmiddagen:

”Initiativet till vänskapen kom från GH redan år 
1940. Syftet var att visa sympati för Finland som var i 
krig. Nationerna var då ungefär lika stora, och deras 
regioner – Satakunta samt Gästrikland och Hälsing-
land – ligger på varsin sida om Bottniska viken.  Re-
dan år 1941 beslutade båda nationerna att ingå ett 
vänskapsförbund. Andra världskriget försenade dock 
skrivandet av avtaltet. Den första maj 1946 firade GH 
300 årsjubileum. Då, äntligen, kom en delegation 
från SatO i Uppsala, och avtalet undertecknades.
[…]

Glada finländare på besök tillsammans med Sam Wenell och Disa Hasselberg

Det har varit 70 år av vänskap, glädje, visst också 
kärlek, lärande och förståelse.
Och som Selma Lagerlöf har skrivit: “Den som förstår 
hatar inte.”
Länge leve detta band som hjälper oss grannar 
förstå varandra bättre.”

Jag tyckte mycket om det talet. Jag vet inte hur bra 
vi förstår varandra, men vi har onekligen kul ihop. 
Det blev en tårdrypande farväl även denna gång.
En månad senare, när det så var dags för vårbal, fick 
vi en av deras traditioner som present. Varje år när 
de har sillunch brukar ett vandringspris delas ut till 
den som under året dragit de sämsta skämten. För 
att möjliggöra att GH också ska kunna ha en sådan 
tradition skänkte finnarna en statyett bestående av 
en vodkaflaska ingjuten i betong. Mycket stilrent! 
Den överäcktes på sillunchen, dagen efter vårbalen. 
Priset delas ut till Oscar Byström som genast delade 
det vidare till Sara Bohlin under förtjusta tillrop. 
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Som ni säkert förstår är jag särskilt förtjust i vår finska vänner. Så i brist på slutkläm vill jag mest säga, från en 
gammal nationsråtta, häng med till Finland om du får chansen! Nu vet du ju vad du missat.

Glada pristagare       Finnar på bal   
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”Emma har varit en utmärkt prao-elev, även om hon kom 
en timma sent och skolkade från halva KK-mötet.”

Varför blir inget som en tänkt sig? Tanken slog mig då jag 
med intyget i handen läste de sista raderna som Förste 
kurator skrivit ner några timmar tidigare. 

Egentligen var det kanske inte så farligt. Resten av intyget 
beskrev ingående de arbetssysslorna jag utfört under min 
dag som praktikant på Gästrike-Hälsinge nation. Städning, 
affischering, laminering, protokolländringar och mejlande 
hade utförts helt felfritt. Men de där sista raderna gnagde 
i mig. Innerst inne visste jag nog att jag inte gjort mitt 
bästa. Att tempot på Förste kurators fingrar då de slog på 
tangentbordet skrämt mig och att Andre kurators kritiska 
uppsyn fått mig att ifrågasätta mitt beslut att söka praktik-
platsen.

Någon tid var inte bestämd men 8:30 kändes lämpligt. Vid 
8:10 var jag redo att börja gå till nationen. I trapphuset 
stod Köksmästare emerita och glodde. “Vill du ha kaffe” sa 
hon. Ögonen tittade outgrundligt på mig innan hon tillade 
“jag har bil, du kan få skjuts sen” jag nickade. Lite glad över 
inbjudan men rädd för konsekvenserna följde jag efter 
henne. Två timmar senare svängde vi upp på nationens 
gårdsplan. Andre kurator såg redan upprörd ut där hon 
trängde sig fram mellan cyklarna för att komma åt och 
lappa bilarna. 

Nationen hade stora problem med cyklar efter att jurister-
na flyttat till Trädgårdsgatan. ”Att parkera i cykelställ och 
hålla på regler är inte deras grej” hördes någon sucka.  Jag 
fick i uppgift att göra en skylt. ”Snäll men tydlig, snäll men 
tydlig” förklarade Förste kurator och gav mig en penna. 
Jag satte mig på en stol mellan de två kuratorerna. Med 
skrivbord som tycktes för stora för det lilla kontoret bredde 
de ut sig och med blicken sänkt mot pappret i knät tving-
ade jag mig själv att fokusera på uppgiften jag tilldelats.

Efter lunchen fick jag ett annat papper i handen. ”Vi ska på 
KK-möte” sa Förste och Andre kurator i kör, “Pappret ska du

PRAO PÅ GH
En novellett av Emma Strandqvist

ge till Curator Curatorum.”  Vi gick genom staden. Jag höll 
hårt i pappret, ville inte tappa det i den hårda blåsten. Vi 
klev in i en stor sal, bord och stolar stod utställda för möte 
och vid ordförandestolen stod allvarliga gestalter och 
mumlade saker fram och tillbaka. Förste kurator pekade på 
en av gestalterna. Dit ska pappret. Jag började gå, pulsen 
slog och allt jag kunde tänka var snubbla inte, tappa inte 
rösten. Jag sträckte fram handen för att presentera mig. 
Curator Curatorum tog handen och sa “hallå där!”, “Prao” 
stakade jag fram och han nickade. Jag sträckte fram 
pappret för att ge honom det. Han tog det, nickade igen 
och jag återvände samma väg som jag kommit. Osäkert 
såg jag mig runt i rummet innan jag satte mig på en stol 
utmed väggen. Sakta fylldes rummet med kuratorer som 
hemtamt rörde sig mellan förfriskningsbordet och sitt-
platserna. Det var kvavt i rummet och mötet hade pågått 
i fem minuter då min ovanliga höstallergi retat halsen till 
bristningsgränsen tyvärr stod förfriskningsbordet med 
kaffe och te på motsatt sida av rummet. Curator Curato-
rum frågade högtidligt om de kunde bordlägga ett ärende 
och med jakande kuratorer i ryggen sprang jag ut. In på 
toaletten för att med vattnets hjälp kväva den attack av 
hosta och nysningar som nu var alldeles nära. Av rädsla för 
nya attacker stannade jag utanför rummet tills dörrarna 
öppnades. Förste och Andre kurator såg på mig. ”Nu går vi 
hem till GH igen” var det enda som sades.

Jag såg ner på intyget igen och där var det. Det hade 
funnits rakt framför ögonen på mig hela tiden. Om det av 
Förste kurator var en medveten handling eller ett misstag 
gick inte att säga men likväl var utgången densamma. 
Kritiken i intyget var placerad på ett sådant sätt att några 
drag tipp-ex var det enda som som behövdes. Jag kände 
mig genial. Med raska steg gick jag förbi bokhandeln 
innan jag satte mig på ett av stadens många caféer. Med 
intyget på bordet tryckte jag med skakiga händer den vita 
pennan mot pappret. För varje centimeter av texten som 
försvann kände jag hur känslan av frihet ökade. Det var 
som att jag aldrig levt förut. Jag var ostoppbar. Jag log för 
mig själv när jag på nytt läste den sista meningen. ”Emma 
har varit en utmärkt prao-elev.”

Fin



15nummer tre tvåtusensexton

Konstkväll på GH!

Varmt välkomna på konstkväll på GH!
 Måndagen den 10 oktober kl 18 kommer Anna Ehn, 

hedersledamot av nationen och Intendent för offentlig 
konst på Uppsala Kommun att hålla en visning av 

nationens konstsamling. Vi börjar i övre trapphall och 
avslutar i biblioteket. Temat för visningen är inte 

spikat ännu, men det blir garanterat mycket lärorikt och 
intressant.   I samband med detta kommer också en ny 

katalog av nationens konst finnas tillgänglig, framtagen 
av nationens antikvarie i samråd med nationens 

konstgrupp.

Kulturnämnden bjuder på lättare dryck och tilltugg.
Vi ses där!
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FUNKTIONÄRER
Ghasetten kan i detta nummer stolt presentera en intervjuserie av sittande Förste kurator Ida Westerborn.  
Ida har under de senaste månaderna befunnit sig mitt bland nationens funktionärer. Hon har andats samma 
luft, levt samma upplevelser och känt samma smärta. Med risk för liv och lem har hon följt dessa vardagens 
hjältar i deras dagliga arbete. För det finns väl inget bättre ord för att beskriva nationens funktionärer.  
Oupskattade och obetalta gör de varje dag det jobb som krävs för att Gästrike-Hälsinge nation ska fungera. 
För att nationen ska vara Uppsalas allra bästa nation. Vilka är då dessa fantastiska människor som i sitt        
anletes svett ger allt för nationen? 
När vi observerar dessa människor genom dessa intervjuer kan vi utan tvekan notera flera saker. 
Dessa människor verkar vara nationens bästa, Uppsalas smartaste och Sveriges snyggaste folk.
            Oh, titta, där är jag.

Namn: Emelie Tannfors
Ämbete: Nationsvärdinna
Studier: Studie- & yrkesvägledare
Ett bra GH-minne: När jag slog Hovmäs-
tare Axel Kjell i bowling (förlorade mot 
12 andra men vann mot Axel vilket är 
det enda som räknas!)
Gästrikland/Hälsingland: Gästrikland
Kommer ifrån: Uppsala

Namn:  Anders Persson
Ämbete: Söndagspubvärd & Pubvärd
Studier: Kemi m.m
Ett bra GH-minne: Sista städdagen 
under
sommaren 2015
Gästrikland/Hälsingland:  Ingetdera
Kommer ifrån: Uvnäs, norr om Falun

Namn: Sara Bohlin
Ämbete: Internationell sekreterare
Studier: Juristprogrammet
Ett bra GH-minne: Svårt att komma 
på något specifikt - det är kul hela 
tiden!
Gästrikland/Hälsingland: Hälsing-
land
Kommer från: Uppsala
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Namn: Ylva Gullberg
Ämbete: Miljöfunktionär 
Studier: Civilingenjör i energisystem 
Ett bra GH-minne: Det finns så många 
fina minnen från GH, men en historia 
är från när jag precis hade blivit klub-
bverkare och vi hade åkt till någon 
stuga för teambuilding. Det var första 
gången jag träffade då nya 1Q, Anton 
Tunving, och vi pratade väl om saker i 
allmänhet. Plötsligt frågade han, på tal 
om ingenting: Men Ylva, har du någon 
dold talang? Lite överraskad försökte 
jag väl komma på något jag 
kanske kunde som inte många visste, 
men vad sjutton - dolda talanger är det 
väl inte alla som har?! Men jag kände 
mig ju tvungen att frågade tillbaka: du 
då, har du någon dold talang? Ja, då 
visade sig att Anton var en av Sveriges 
bästa ballongskulptörer! Sedan dess 
har vi myntat uttrycket ”att göra en 
1Q” efter just detta: att fråga någon 
en fråga som man själv egentligen vill 
besvara. 

Namn: Ivan de Boulloche
Ämbete:  Redaktör/kändisprofil/hjälte
Studier: Jag är studiebefriad!
Ett bra GH-minne: Jag har många goda 
minnen från nationen. De som sticker 
ut mest bör kanske inte skrivas ner 
dock. Men det är även de små sakerna. 
Att ta en öl en lugn kväll och försöka 
mygla till sig personalpris. Att återhäm-
ta sig efter en tenta eller gasque i en 
soffa. Att försöka driva sina kollegor till 
vansinne genom aggresiva musikval. 
Framförallt blev jag i och med nationen 
del av ett sammanhang jag saknade in-
nan. Och allt började med herrmidda-
gen 2013... Fast det skulle vi inte skriva 
ner. Inga bevis! 
Gästrikland/Hälsingland:  Hälsingland!
Kommer ifrån: Stockholm

Namn: Emma Strandqvist
Ämbete: Marknadsföringsansvarig & 
Arkivarie
Studier: Etnologi & mediakommuni-
kation
Ett bra GH-minne: När jag som 
pannkaksvärd kom in till nationen 
tidigt på lördagsmorgonen och 
tillsammans med de andra 
pannkaksvärdarna 
preppade för dagens Pannkaksbar. 
Solen som lyste in genom fönstret, 
radion som spelade i bakgrunden 
och småsnacket om gårdagens fes-
ter. Det var tider det!
Gästrikland/Hälsingland: Gästrikland
Kommer ifrån: Upplands Väsby

Har DU vad som krävs för att 
skriva för GHasetten?

Antagligen, då vi har mycket låga krav. Eller inga alls nästan!
Har du en idé eller tanke om något som skulle kunna passa i nästa 

nummer? Vill du ha ut lite information du tror är relevant för 
nationens medlemmar?  

Maila då GHasetten@gmail.com
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Namn: Emil Ställvik
Ämbete: Datorförman
Studier: Ledarskap och organisation
Ett bra GH-minne: Personalfesten 
HT13 och KMK-balen samma termin
Gästrikland/Hälsingland: Hälsingland
Kommer ifrån: Östersund/Tranemo

Namn: Nora Hansson
Ämbete: Antikvarie
Studier: Konst- och musikvetenskap 
Ett bra GH-minne: När jag fick mitt 
första brev som var adresserat till ”Bib-
liotekarie å Gästrike-Hälsinge nation”. 
Det kändes som ett stort ögonblick – 
”är det verkligen jag liksom?”.
Gästrikland/Hälsingland: Hälsingland
Kommer ifrån: Uppsala

Namn: Tony Rundström
Ämbete: Nationstekniker
Studier: Läser på komvux
Ett bra GH-minne: Mitt bästa minne 
är min klubbverkarhelg. 
Gästrikland/Hälsingland: Oj svårt. 
Kan inte välja. 
Kommer från: Uppsala

Namn: Paulina Rajkowska
Ämbete: Nationsfotograf
Studier: Har pluggat mediaveten-
skap, undervisar nu i människa-
dator interaktion
Ett bra GH-minne: Svårt att välja, 
det bästa med GH är alla mina vän-
ner som jag fått där!!
Gästrikland/Hälsingland: Hälsing-
land 
Kommer från: Warszawa 

Namn: Raviteja Inturi
Ämbete: Nationsfotograf 
Studier: Doktorand i virologi
Ett bra GH-minne: I cherish every mo-
ment
Gästrike/Hälsingland: Hälsingland 
Kommer från: Södra Indien

Namn: Oscar Byström
Ämbete: Nationsmusiker 
Studier: Ämneslärare i matematik
Ett bra GH-minne: Vårbalsspexet En 
Disney love story 2013
Gästrikland/Hälsingland: Hälsingland 
Kommer från: Örebro, Helsingborg, 
Uppsala
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Namn; Olle Levin
Ämbete: Sånganförare 
Studier: Studieuppehåll
Ett bra GH-minne: Marsgasquen 2015
Gästrikland/Hälsingland: Gästrikland 
Kommer från: Sollentuna

Namn: Sandra-Marie Eriksson
Ämbete: Recceförman & Marskalk 
Studier: Sjuksköterskeprogrammet, 
sista terminen
Ett bra GH-minne: Luccegasquen 
2014 – då kände jag mig verkligen 
som en del av GH för första gången. 
Gästrikland/Hälsingland: Hälsingland 
Kommer från: Edsbyn

Namn: Umberto Borla
Ämbete: Söndagspubvärd 
Studier: Har en masterexamen i fysik
Ett bra GH-minne: När jag blev tillfrå-
gat att vara klubbverkare, trodde att en 
klubbverkare var en jätteviktig person. 
Gästrikland/Hälsingland: Hälsingland 
Kommer från: Torino, Italien 

Namn: Sara Taxén 
Ämbete: Valnämndsordförande 
och Recceförman
Studier: Politices kandidatpro-
gram
Ett bra GH-minne Min första 
Vårbal!
Gästrikland/Hälsingland: Häls-
ingland 
Kommer från: Uppsala

Namn: Johanna Öberg
Ämbete: Sånganförare 
Studier: Läkare
Ett bra GH-minne: Mitt första möte med 
GH var när jag bestämde mig för att vara 
med på en städdag dagen innan ter-
minen började och jag kände mig direkt 
så välkomnad av alla som var där! 
Gästrikland/Hälsingland: Gästrikland
Kommer från: Gävle 
(Reds. anm. Jag valde denna bild på 
Johanna och jag tänker INTE be om 
ursäkt)

Namn: Sofie Berglöf 
Ämbete: Vice Dito
Studier: Historia- och engelskalärare
Ett bra GH-minne: Oenologiskas 
avslutningsmiddag 5 juni i år. Den 
var episk. 
Gästrikland/Häsingland: Gästrikland 
Kommer från: Stockholm 
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Namn: Emil Dahlöf      
Ämbete: Fanbärare      
Studier: Psykologprogrammet
Ett bra GH-minne: Jag har massor, men mitt 
starkaste är när jag kommer till nationen för första 
gången efter inskrivningen. Jag hade fått precis 
fått mitt första studielån, så jag var på mycket gott 
humör. Jag går in i puben, där det sitter en herre 
och borrar i bardisken. Jag ber om kaffe och får 
hjälp med det och funderar vad det var för kul typ 
som borrar i en sådan fin bardisk. Jag dricker mitt 
kaffe på uteserveringen, varefter jag tar vägen 
genom puben för att gå hem. Jag önskar borraren 
lycka till med borrandet och säger att jag hoppas 
att han finner nya djup. Vi måste väl båda ha tyckt 
att den andre var lite knäpp. Mannen med borren 
skulle vid den senare reccemottagningen visa sig 
vara dåvarande 1Q, Emil Ställvik. Det var mitt första 
besök på nationen, och tänk vilken ära att få bli 
servad av självaste 1Q!
Gästrikland/Hälsingland: Fina, fina Hälsingland!
Kommer från: Bollnäs i Hälsingland. En fin liten 
stad med ett mycket känt torg… 

Namn: Davide Gandolfi
Ämbete: Bibliotekarie
Studier: Economics at the master’s 
level
Ett bra GH-minne: My best memory 
from GH was participating to my Rec-
cegasque and International Student 
gasque at the beginning of my first 
year! I met lots of wonderful new stu-
dents, as well as the lovely GH staff.
Gästrikland/Hälsingland: Clearly 
Hälsingland 
Kommer från: Italy 

Namn: Jenni Wirman
Ämbete: Internationell sekreterare
Studier: Politices kandidatprogram,
Ett bra GH-minne: Att gå på landska-
pssexan efter ett superlångt andskap 
när jag var helt ny på nationen var ett 
bra val. Jag kände genast att jag gjort 
rätt i att söka mig till GH:s gemenskap!
Gästrikland/Hälsingland: Gästrikland, 
Gävle är toppen helt enkelt! Egentligen 
saknar jag helt GH-anknytning då jag 
inte har någon släkt i Sverige. 
Kommer från: Vihti i söda Finland. 

Namn: Elsa Avraam
Ämbete: Bibliotekarie
Ett bra GH-minne: Det är alltid roligt 
att sitta i biblioteket tillsammans 
med Davide, den andra 
bibliotekarien, och träffa studenter 
och funktionärer. Redan från första 
gången kändes det så varmt och 
mysigt!
Gästrikland/Hälsingland: Kan inte 
välja eftersom jag aldrig varit där
Kommer från: Thessaloniki, Grek-
land

nummer tre tvåtusensexton
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ALLA TIDERS UPPSALASPEX
22 november 19:00

Gästrike-Hälsinge nations kulturnämnd har det stora nöjet att presentera ett föredrag av Christer Åsberg. 
Den 22 november kommer Christer att prata om sin bok, “Alla tiders uppsalaspex”. Ghasetten har också det 

stora nöjet att i detta nummer publicera en tjuvtitt på boken i form av dess förord.

Förord 
Tom Lundin och Christer Åsberg

Den drivne spexförfattaren Ernst Meyer avslutade 1910 en 
exposé över spexets dittillsvarande historia så här: ”De i 
Uppsala författade spexen äro legio. Naturligtvis vore det 
omöjligt och onödigt att redogöra för dem alla.” Sedan ytter-
ligare hundra år har gått instämmer vi till fullo i hans slutsats 
att en begränsad framställning ”torde göra mer än tillfyllest 
för kännedomen om dessa skämtpjäser, hvilka i alla fall äro 
Thalias barn – om också på sidolinjen.”

Det är en sådan framställning vi nu redovisar, med glädje 
och stolthet och med fruktan och bävan. Det är hög tid att 
Uppsalastudenternas spexhistoria skrivs. Redan tidigare 
finns sådana skildringar från Stockholm, Lund och Göteborg 
– men inte från studentspexets hemstad, Uppsala. 
Övergripande sammanställningar är få. Ernst Meyer beskrev 
spexets dittillsvarande utveckling i en fyllig och sakrik artikel 
i Stockholms Dagblad 1910. Nils E. Taube skildrade med 
teatermannens och spexaktörens sakkunskap utvecklingen 
av studentspexen fram till mitten av 1900-talet i ett kapitel 
i Uppsalastudenten genom tiderna, ”I de glada musernas 
tjänst”, 1950. I Hansén-Grundin-Schäders  bok om Stock-
holms universitets spexhistoria, 1983, har Lars Hansén en 
generös och initierad i§nledning om Uppsalaspexets första 
decennier.

År 2009 gav Gunhild Karle ut Uppsala universitet och dess 
studenter 1477-2010, där ett avsnitt ägnas spexets historia. 
I Carl Frängsmyrs Uppsala universitet 1862-1916 från 2010 
finns ett kortare kapitel om den äldre spexhistorien. Att läsa 
ett spex är en upplevelse som inte säger så mycket om hur 
spexet var, eftersom spex är den samlade aktiviteten i och 
mellan scenen, orkesterdiket och salongen. 

Vill man ändå ta risken hänvisas för äldre tider till Axel Hack-
zells lilla skrift från 1923, Några anteckningar om Upsalien-
siska Student-spex, som är en katalog över publicerade och 
opublicerade spex från 1800-talets mitt och
fram till 1920-talet. De i ytterligt små upplagor tryckta 
spexen kan återfinnas på forskningsbibliotek. Libretton till 
vissa av de senare spexen har utgetts som program eller

som texthäften till eventuella inspelningar och har sällan 
nått bibliografisk status men kan efterlysas hos respektive 
nations eller förenings arkiv, som dock oftast befinner sig i 
föga sökbara tillstånd. 

Alla studentnationer har sina spextraditioner, en del rika, 
andra magrare. I flera fall finns goda historiska översikter, 
krönikor och minnesbilder i jubileumsskrifter och andra 
nationspublikationer. Avgränsade epoker och enskilda spex 
skildras ofta i memoarer, i skönlitterära framställningar och 
i historiska skildringar särskilt av äldre skeden. I vår biblio-
grafi har vi ur denna mångfald noterat ett antal verk som 
vi har haft nytta och nöje av. En bibliografi med anspråk på 
fullständighet är en angelägen uppgift, som vi dock inte 
förelagt oss.

Spexet utvecklas och blommar på bred front och skeendet 
är i stora drag likartat inom alla studentnationer. I vår fram-
ställning får utvecklingen inom några särskilt aktiva nationer 
spegla det allmänna skeendet. En rättvis och heltäckande 
beskrivning av spexlynnets samtliga yttringar låter sig inte 
göras. Vår bok är upplagd på följande sätt: en inledning ger 
den historiska bakgrunden till spexets uppkomst, sam-
manfattar den fortsatta utvecklingen och fyller ut luckor 
som beror på att boken består av fristående artiklar. De 
närmast följande kapitlen beskriver hur spextraditioner har 
formats och manifesterats på ett antal nationer och i olika 
föreningssammanhang. Några berömda spex får en närmare 
presentation. Spexgenrens speciella former belyses liksom 
erfarenheter av att regissera spex. Till slut ges inblickar i 
spexproduktionen under de senaste decennierna.

Vår förhoppning är att denna blandning av örnblick och 
närsynthet ska ge en hyfsad uppfattning om vad ett spex är 
och hur spexet uppstått och utvecklats i Uppsala. Upplägget 
innebär att det finns risk för upprepningar och kollisioner, 
särskilt som så många författare är inblandade. Läsaren 
uppmanas att tolka sådant som exempel på de ”omtag” som 
kännetecknar vissa former av spex. Att författare skriver 
på olika sätt och anlägger diverse och till och med diver-
gerande perspektiv ska inte beklagas och ursäktas utan 
betraktas som ett utslag av den akademiska frihet som även 
studentspexet i sig representerar.
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Spöket på Trädgårdsgatan 9
En följetång av Ivan de Boulloche

Del 1 - GH: Den hemsökta nationen?
Tisdag, 00:30

Det har varit en långsam kväll. Klubbverkare Sam Eriksen 
sitter bakom bardisken och spelar mobilspel. Kvällens sista 
gäst, en äldre herre som suttit och sugit på samma Spen-
drups sedan klockan tio verkar äntligen vara på väg att 
gå hem. Efter ytterligare några krypande minuter gör han 
med raglande steg just detta och lämnar med en mumlad 
avskedsfras lokalen. Med en högljudd suck stänger Sam av 
den irländska pubmusiken. Ensam i puben börjar han sedan 
stänga. Kollegorna har han skickat hem en timme tidigare 
men de har förberett så mycket de kan och det är inte my-
cket kvar att göra. När han är klar tittar han på klockan. Exakt 
ett. Han plockar ihop sina saker och släcker och låser puben. 
Resten av huset är dock fortfarande upplyst och Sam vet att 
han behöver gå ”låsrundan”. En nästan ritualistisk släckning 
och låsning av samtliga rum i det gamla 1800-talshuset. Han 
hatar den här delen av kvällen. Att vara ensam i huset kan 
vara ganska obehagligt. Det är mörkt, och det gamla husets 
knarrande ljud har en tendens att göra honom nervös. Där-
för tar han fram sin telefon innan han går ner i stora salen 
för att släcka. Lite upplyftande musik gör situationen bättre. 
Till tonerna av Tomas Ledins ”Sensuella Isabella” börjar han 
sedan låsa och släcka övervåningen. Han är precis på väg att 
ta trapporna upp till kontoren när musiken hoppar och en 
ny sång börjar. 
”On a dark desert highway, cool wind in my hair…”
”Hotel California” blev det tydligen. Inte en sång som han 
kommer ihåg att han sparat, men inte en dålig sång. Han 
återgår till sin arbetssyssla. Släck, lås, släck, lås. 
“And still those voices are calling from far away. Wake you up 
in the middle of the night just to hear them say, ‘Welcome to 
the Hotel California.’”
Sam är nere i stora salen igen och sången börjar kännas lite 
obehaglig. I mörkret drar han fram sin telefon och det kalla 
ljuset från dess skärm lyser upp och bländar honom i den 
mörka grotta som stora salen blivit.
”Nästa” trycker han och i hans öron sväller genast de välbe-
kanta tonerna från ”Sommaren är kort” upp. Vad skulle jag 
göra utan Tomas Ledin, tänker han för sig själv medan han 
låser stora salen. När han är i trapporna på väg ner till bot-
tenvåningen byter dock hans telefon låt igen.
”This town, is coming like a ghost town. All the clubs have 
been shut down. This town, is coming like a ghost town.”                                       
En spöksång. Definitivt inte något som finns på hans 

spellista. Lite nervöst pillar han på sitt headset och lyckas 
med ett knapptryckt byta låt.
”It’s close to midnight and something evil’s lurking in the 
dark.”
Michael Jackson stämma tar över hörlurarna. Sams hjärta 
slår snabbare. Detta var inte ett bättre musikval. Var är hans 
älskade Tomas? Desperat trycker han på sitt headset, men 
inget händer, Michael Jackson vägrar att tystna.
”You try to scream but terror takes the sound before you 
make it”.
Han sliter ut hörlurarna ur öronen och petar ner dem i 
fickan. Han inser att hans hjärta bultar fort. Lugna ner dig, 
tänker han och tar några djupa andetag. Snabbt, nästan 
joggandes, tar han sig runt på nedervåningen och släcker 
alla ljus. Snart är han tillbaka i hallen, och det är bara toal-
etterna som fortfarande behöver släckas. Sam är fortfarande 
ganska ny på jobbet men redan under klubbverkarhelgen 
skojade tredje kurator om att gömma sig på damtoaletten 
under stängning för att skrämma de nya klubbverkarna. Han 
tvekar därför utanför toaletten och i tystnaden tycker han 
sig höra något. Det är väldigt lågt, men verkar komma från 
hans ficka. Han drar han upp sina hörlurar ur fickan igen. 
”Cause this is thriller, thriller night, and no one’s going to 
save you from the beast.”
Inget att oroa sig för. Telefonen har fortsatt spela fast hör-
lurarna inte var i öronen. Det är så teknologi fungerar. Den 
låga pipiga musiken är inget att vara rädd för. Han sträcker 
ner handen för att stänga av musiken och inser mitt i rörels-
en att hörlurarna inte längre är inkopplade i telefonen. 
”You hear the door slam, and there’s nowhere left to run.”
Ändå kommer det musik ur dem. Förskräckt kastar han ifrån 
sig lurarna. De landar på marken någon meter bort. Med 
djupa andetag och hjärtat i halsgropen halar han upp sin 
telefon ur fickan. Michael Jacksons ”Thriller” är pausad. Han 
tittar mot hörlurarna som plötsligt verkar harmlösa där de 
ligger, hoptrasslade på stengolvet. Det här är löjligt. Det 
enda han behöver göra är att släcka på damtoaletten och 
sedan låsa huset. Han är trött och hör saker. Han är ganska 
säker på att någon sagt att man kan göra det om man är 
trött. Det låter rimligt. Han låter dock hörlurarna ligga kvar 
på golvet medan han tar sig ner mot damtoaletten. Fortfar-
ande nervös öppnar han dörren. Damtoaletten ser ut som 
den alltid gör. Det ligger papper på golvet och dörrarna till 
alla bås står vidöppna. Alla utom ett. Dörren till ett av båsen 
längst bort är stängd och låst. Sam ser det röda fältet
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och skräcken som var på väg bort kommer plötsligt tillbaka 
i full kraft. 
”Hallå,” ropar han med skakande röst, ”Är det någon här?”
Det kommer inga svar från det låsta båset. Det är säkert 
någon som låst den utifrån, som ett skämt. Men borde han 
inte kolla? Ifall någon svimmat eller skadat sig? Han tar fram 
sina nycklar och med darrande händer pillar han upp låset 
till båset utifrån. Med ett högljutt gnissel som får honom att 
hoppa till öppnas dörren. Toaletten är tom. Lättnad sköljer 
genom Sam. Med nytt mod släcker han och öppnar dörren 
till hallen. Han är precis på väg ut när han hör ett klick. 
Han borde gå hem. Han borde gå hem. Men mot sitt bättre 
vetande sträcker han ut sin hand och tänder ljuset igen. Han 
vet inom sig vad det var som lät innan han ser efter.  Dörren 
till båset är låst igen. Backandes lämnar han toaletten med 
ljuset tänt, skräcken har tagit fast om honom nu. Det lilla 
rationella tänkande som är kvar försvinner när han kommer 
ut i hallen igen och ser hörlurarna på golvet. 
”They’re out to get you, there’s demons closing in on every 
side!”
Musiken som kommer från hörlurarna på golvet är hög, 
Michael Jacksons röst förvriden, skrikig. Panik sätter in och 
med händerna för öronen springer han mot ytterdörren. 
”Creatures crawl in search of blood, to terrorize your neigh-
bourhood.”
Dörren är låst. Desperat rycker han i den, trycker på nödut-
gångshandtaget men inget händer. 
”Cause this is thriller, thriller night!”
Dörren är orubbligt. Desperat vänder han sig om. Kanske 
kan ha ta sig ut via pubingången. Men innan han hinner 
röra sig åt det hållet tänds ljuset utanför 3Q-expen. Mellan 
honom och hans planerade flyktväg. Paralyserad ser Sam 
hur dörren till expeditionen öppnas. En skepnad, omöjligt 
mörk i det nytända ljuset, vandrar ut i korridoren. Till den nu 
nästan oförståeliga, skrikiga musiken börjar skepnaden röra 
sig ner längs korridoren mot Sam. Igen och igen kastar han 
sig mot ytterdörrarna. För rädd för att titta bakåt. Till slut ger 
dörrarna vika. Sam är ute i den kalla Uppsala-natten. 

Tisdag, 17:03

”Detta borde, om något, vara tredje kurators problem. Han 
är ansvarig för klubbverkarna.”
”Han menar att det inte är hans fel att klubbverkarna inte 
vågar stänga. Enligt honom är de fegisar.”
”Men varför ska det hamna på mig?” Förste kurator Idun 
Öster lutar sig uppgivet tillbaka i sin kontorsstol. ”Som alla 
vet har vi första kuratorer alltid jättemycket att göra.” 
“Jag sympatiserar med dig,” svarar uthyrningsansvarig Albert 
Hertz med sin karaktäristika tyska brytning, ”Men faktum 
är att något måste göras. Jag behöver klubbverkare, verk-
samheterna behöver klubbverkare. Till och med du behöver 
klubbverkare.”



följa efter honom, och det enda ni behöver göra är att vara 
uppmärksamma ifall något underligt händer.”
Andreas ser fortfarande arg ut.
”Aja. Ge mig en öl då,” säger han efter några sekunders ob-
ligatorisk butterhet. 
”Två,” skjuter Hannes in. 
”Tre,” säger Samantha, trots att ölen framför henne fortfar-
ande är halvfull.
De tittar alla förväntansfullt på Albert. 
”Aja, fyra då.”

Onsdag, 01:46

Michael har utan större problem stängt puben och gått 
hem.
Albert står framför de andra heltidarna i hallen. Ljuset är 
fortfarande på i huset.
”De tre klubbverkarna som har slutat har alla gjort det efter 
att ha blivit skrämda under låsrundan. Jag tänker att vi går 
låsrundan tillsammans och ser vad som händer.” 
”Kan vi inte dela på oss. Så går det snabbare” föreslår An-
dreas, som trots ölen fortfarande är grinig.
”Klassiskt skräckfilmsmisstag,” påpekar Samantha. 
”Detta är inte en skräckfilm, och det finns inga spöken,” 
svarar Andreas.
”Det är exakt vad de säger i skräckfilmerna.”
”Jag håller med Andreas,” flikar Hannes in, "Om det innebär 
att vi får gå hem tidigare.”
”Ok, två och två då. Är det en kompromiss? Jag tar med Sa-
mantha, så kan ni två skeptiker gå tillsammans,” säger Albert 
och tar tag i Samanthas arm. Andre kuratorn vacklar till lite, 
men rätar snabbt på sig. 
”Absolut,” svarar hon och rapar.
”Visst.”
”Ok.”
De två paren delar på sig. Albert och Samantha ska gå 
genom nedervåningen mot trappen till puben och Hannes 
och Andreas  tar trappen till stora salen. Albert kastar en 
sista blick på sina kollegor innan de försvinner uppför trap-
pen. Han ryser plötsligt till.  
“I have a bad feeling about this,” muttrar han för sig själv. 
“Va?”
“Jag sa, I have a bad feeling about this”
“Varför pratar du engelska?”
“Han gör det i Star Wars.”
“Va?”
Och med en onykter, ständigt ifrågasättande Andre Kurator 
bakom sig går de in i korridoren, officiellt på spökjakt.

Slut på del ett

”Och klubbverkarna hävdar att det är huset det är fel på?”
”Något har skrämt iväg tre klubbverkare. Det är säkert inget, 
men det vore bra att kolla upp det.”
”Hur då? Med ett medium? Ska du och jag gå ut i natten och 
jaga spöken?”
”Kanske? Det är väl ett första steg, även om det känns dumt.”
”Var är ens vår eminente tredje kurator?”
”Han ville tuffa till de återstående klubbverkarna. De är på 
bio för att se en skräckfilm.”
Idun begraver sitt huvud i sina händer. ”Vad tycker du vi ska 
göra?”
”Vi kan väl gå och se en film antar jag.” 
”Jag syftade så klart på klubbverkarsituationen.”
”Jaha. Jag tänkte vi kunde stanna kvar och hjälpa till att 
stänga ikväll. Se om det händer något.”
Albert känner sig lite dum som ens föreslår detta och han 
ser Iduns tvivlande blick som kikar på honom genom 
hennes handflator. 
”Jag har så himla mycket att göra,” klagar hon, ”har inte rik-
tigt tid att jaga spöken.”
”Jag vet att det är jobbigt och låter konstigt,” säger han, 
”men ett första steg måste väl ändå vara att kolla att det inte 
bara är någon klubbverkare med dålig humor som skräm-
mer folk? Jag vet inte vad vi ska göra annars.”
Idun verkar samla sig själv. Hon ställer sig upp och sätter 
händerna mot skrivbordet.
”Ok. Let’s do it. Jag skickar ut ett sms till de andra heltidarna.”
”Toppen.”
”Men ni får göra det utan mig för jag ska på 1Q-middag.”
Onsdag, 00:55
Alla heltidare (minus en) möts därför i puben strax innan 
stängning. Tredje Kurator Andreas Mildh sitter med ryggen 
mot väggen och försöker se tuff ut. Han är arg.
”Jag förstår inte varför vi ska på spökjakt. Detta är löjligt.”
Köksmästare Hannes Haavri instämmer, ”Jag håller med. Jag 
har viktigare saker för mig.”
Albert suckar dramatiskt och ser till den sista personen vid 
bordet för att förhoppningsvis få lite stöd. Andre Kurator Sa-
mantha Ekstedt har dock med typiskt studentengagemang 
kommit till puben tidigare än de andra och är redan inne på 
sin tredje öl. 
”Va?” säger hon efter några sekunder.
Var stark, tänker Albert för sig själv, det är det här du har att 
jobba med. 
”Drick en öl om ni vill,” säger han till sina kollegor, ”Det här 
blir kanske kul!” 
Han vänder sig till kvällens klubbverkare, en relativt nyvald, 
lätt överviktigt ung fransman som är tvåfaldigt nervös. 
Delvis över spökryktena och delvis över att majoriteten 
av hans chefer ikväll bestämt sig för att observera honom 
medan han stänger. Det ligger redan en tunn hinna av svett 
över hans ansikte.
”Michael här kommer att stänga som vanligt. Vi kommer att 
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LEDIGA STIPENDIER HÖSTTERMINEN 2016

Nu utlyses de stipendier som förvaltas av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendierna kan sökas av alla medlemmar av na-
tionen som studerar vid Uppsala Universitet. Vissa stipendier har dock förbehåll, såsom ämnesinriktning, födelseort etc. 
När du söker stipendier bör du alltid tänka på att enbart söka de stipendier du är berättigad till. Tänk på att alltid styrka 
alla uppgifter med vidimerade handlingar; gäller även födelse- och studieort om det är meriterande för de stipendier du 
söker. Om det finns två eller fler enligt statuten likvärdiga kandidater kommer nationens stipendienämnd att ta hänsyn till 
övriga uppgifter angivna i ansökan. Ett ordinarie stipendium utbetalas med halva årsbeloppet per termin efter inkommen 
bevakningsblankett och kan sedan prolongeras så länge statuten tillåter. Ett extra stipendium utdelas direkt och kan sedan 
inte prolongeras eller bevakas. För mer utförlig information om hur du söker stipendier vid Gästrike-Hälsinge nation hän-
visas frågor till nationens stipendiesekreterare på stipendier@ghnation.se.

Utöver de stipendier som utlyses här har universitetet många stipendier som endast kan sökas av medlemmar av Gästrike-
Hälsinge nation. Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Ansökan sker direkt via internet på universitetets 
hemsida.

Höstterminen 2016 ledigförklaras följande nationsstipendier:

.A. Andbergs á 3 200 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för 
ett år med rätt för stipendiat att ånyo söka och erhålla stip.

Karl Valentin Bergstens á 1 900 kr 
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge 
nation, med företräde för avkomling till provinsialläkaren Karl 
Valentin Bergstens i Haparanda fader handlanden P. Bergsten. 
Utdelas varje år av nationen på årets sista landskap.

Carl & Maria Blombergsson á 7 400 kr
Till med. Eller teol. stud. av Gästrike-Hälsinge nation som är 
född och uppfödd inom Gävleborgs län och som genomgått 
någon av detta läns gymnasieskolor eller Fjellstedtska skolan i 
Uppsala. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i 
sänder under ytterligare högst tre år.

Olof Bäckenbergs á 1 700 kr
Till fattig och förtjänt student av Gästrike-Hälsinge nation, med 
företräde för släkting till hospitalspredikanten Olof Bäckenberg 
och därefter för student född i Gävle. Utdelas på hösterminens 
sista landskap. Får innehas i fyra år.
sänder.

Dahl & Valley-ianum á 1 200 kr
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge 
nation, med företräde för stud. född i Gävle och besläktad med 
magistratssekreteraren i Gävle Carl Dahl eller hans hustru Marg. 
Chr. Dahl, född Valley. Utdelas för ett år på höstterminens sista 
landskap.

Otto von Friesens á 4 100 kr
Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i 
nordiska språk och som där jämte är i behov av ekonomisk hjälp. 
Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i 
sänder under ytterligare högst tre år.

Gefle á 1 700 kr
Till flitig och ordentlig behövande medlem av Gästrike-Hälsinge 
nation, med företräde vid lika kvalifikationer för medlem bördig 
från Gävle. Utdelas för två år i sänder

Gästrike-Hälsinge Nations á 11 900 kr
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge 
nation. För åtnjutande av detta stipendium fordras att stipendiaten 
i nationssalen håller ett föredrag eller inleder en diskussion över 
ett självvalt vetenskapligt ämne. Utdelas varje hösttermin för ett 
år. Kan tilldelas samma person högst två år i följd.
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Jonas Hellbergs á 19 900 kr
Till stipendiat utses årligen en medlem av Gästrike-Hälsinge 
nation som visat begåvning för högre studier. Vid lika meriter 
må hänsyn tagas till ekonomiskt behov. Studerande kan tilldelas 
stipendiet mer än en gång.

Helsinglands Enskilda Banks á 3 800 kr
Till obemedlad begåvad och välartad medlem av Gästrike-
Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till prolongation 
efter ansökan med ett år i sänder ytterligare två år.

Dagmar och Philibert Humblas á 5 500 kr (2 st. ordinarie)
Till stipendiat utses i Gävleborgs län född medlem av Gästrike-
Hälsinge nation. Det ena stipendiet tilldelas nationsmedlem, som 
med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet. 
Företräde äger sådan studerande, som studerar konstvetenskap 
eller musikvetenskap. Det andra stipendiet tilldelas studerande, 
som med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala univer-
sitet, dock utan företräde för visst ämnesområde. Stipendium 
utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder 
under högst två år. Den, som ej kunnat utnyttja möjlighet till 
prolongation kan söka stipendium på nytt. Dock kan stipendium 
ej innehavas mer än tre år sammanlagt.

Karl Jernbergs á 2 900 kr
Till medellös manlig stud. av Gästrike-Hälsinge nation, med 
företräde i första rummet för sådan som ägnar sig åt botaniska 
studier och i andra rummet för en med. stud. Utdelas varje höst-
termin.

Klintberg-Oxenstiernas á 10 800 kr
Till förtjänt behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med 
företräde vid i övrigt lika omständigheter för den som är född 
i Gävle eller genomgått Vasaskolan där. Utdelas för tre år med 
möjlighet till prolongation för ett år i sänder.

A.G. Longbergs á 2 400 kr
Till med. eller fil. stud. av Gästrike-Hälsinge nation, född 
antingen i Gästrikland eller Hälsingland, som genomgått gym-
nasieskola och som varit närvarande vid universitetet minst en 
termin, med företräde för släkting till donator A.G. Longberg från 
Gävle såvida vederbörande uppfyller ovanstående villkor dock 
utan avseende på födelseort. Utdelas årligen av nationen på höst-
terminens sista ordinarie landskap. Får ej innehas längre än tre år 
i följd.

Sven & Elsa Marins á 9 300 kr
Till stud. av Gästrike-Hälsinge nation som ägnar sig åt studiet av 
nusvenskt språk med särskild tyngdpunkt lagd på språkvården. 
Företräde för den som härstammar från någon av donatorernas 
syskon, varvid närmare släkting har företräde framför mer avläg-
sen. Utdelas för ett år i sänder. Stip. Kan tilldelas samma person 
sammanlagt högst fyra gånger.

Skånbergs á 8 100 kr
Till behövande studiebegåvad medlem av Gästrike-Hälsinge na-
tion. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder 
under ytterligare högst tre år.

Stipendiet av den 23:e mars 1866 á 1 700 kr
Till behövande skötsam och flitig medlem av Gästrike-Hälsinge 
nation. Utdelas för ett år med möjlighet för stipendiat att ånyo 
söka och erhålla stip.

Nathan Söderbloms (2 st. extra á 1 050 kr) 
Stipendiet tilldelas medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken 
idkar studier i teologi eller allmän religionsvetenskap med dess 
hjälpvetenskaper och som därjämte är i behov av ekonomisk 
hjälp. 

Anders Upströms premium á 1 900 kr
Till behövande förtjänt medlem av Gästrike-Hälsinge nation 
som bedriver språkvetenskapliga studier, med företräde i första 
hand för den som jämväl vinnlagt sig om studier av det ”götiska 
språket” och därnäst för den som ägnar vetenskapligt studium 
åt forn- och nysvenskan samt i andra hand teologistudent som 
ådagalagt framstående kunskaper i de grekiska och hebreiska 
språken. Utdelas efter eller utan ansökan vid varje hösttermins 
slut. Kan högst tre gånger tilldelas samma person.

Göransson-Sandviken (ansökan på särskild blankett).
Under 2016 finns det ca 1 500 000 kr tillgängligt för utdelning.
Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation 
som studerar eller forskar vid Uppsala universitet. Kan även för 
fortsatt vetenskapligt arbete tilldelas sökande, som avlagt doktor-
sexamen. 
Stipendium kan tilldelas för en tid av två år, varefter prolonga-
tion kan beviljas för högst två år i sänder intill ytterligare fyra 
år. Inspektor utnämner stipendiat efter hörande av nationens 
stipendienämnd.

Göransson-Sandviken resestipendium (ansökan på särskild 
blankett). 
Under 2016 finns det upp till 500 000 kr att utdela som ett eller 
flera stipendier. 
Resestipendium tilldelas svensk sökande, som minst fyra ter-
miner bedrivit grundläggande högskolestudier, för utrikes eller 
inrikes resa av väsentlig betydelse för den sökandes utbildn-
ing. Resans ändamål skall vara kvalitetshöjande studier inom 
grundutbildning eller forskarutbildning. Resestipendium kan 
utdelas för deltagande i kurser och konferenser, för vetenskapliga 
studiebesök eller annat specificerat ändamål. Innehav av annat 
stipendium, utbildningsbidrag eller motsvarande utgör ej hinder 
för erhållande av resestipendium. Stipendieansökan skall inne-
hålla resplan, kostnadsberäkning och konfidentiell självdeklara-
tion. Efter avslutad resa skall reseberättelse inges till styrelsen för 
Stiftelsen Göransson-Sandviken stipendiefond. Om resplanerna 
förändras eller skiljer från dem, till vilka stipendiet har utdelats, 
måste stipendiaten anhålla hos stipendienämnden om att få dis-
ponera stipendiet för den ändrade resan. 
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Ansökningsförfarande
Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett. En ansökan gäller för samtliga stipendier, men du måste naturligtvis ange vilka 
stipendier du söker.
Observera att detta ej gäller för Göransson-Sandviken och Göransson-Sandviken resestipendium, som skall sökas på separat blanket-
ter (självdeklaration och övriga bilagor ska följa även dessa ansökningar).
Den som söker Göransson-Sandviken stipendier ska bifoga intyg från handledare.

Sista ansökningsdag är den 14:e oktober 2016
Ansökan med konfidentiell självdeklaration lämnas till Förste Kurator. Bevakningsblanketter från stipendiater som tidigare terminer 
blivit tilldelade stipendier ska också vara inlämnade senast detta datum, dessa återfinns hos Förste Kurator eller på nationens hemsida.
Den som ska prolongera sitt stipendium måste också lämna in en fullständig ansökan senast den 14:e oktober

Nationens stipendienämnd följer i huvudsak universitetets stipendieregler vid tillsättandet av stipendium. Detta innebär att innehav 
av doktorandtjänst eller forskarutbildningsbidrag ej är förenligt med innehav av stipendium (gäller ej Göransson-Sandviken och 
Göransson-Sandvikens resestipendium). Ytterligare frågor hänvisas till
 

Egil Mattsson
Stipendiesekreterare

070 - 783 07 08
stipendier@ghnation.se 

Och slutligen, några bilder från årets kräftgasque tillsammas med Västgöta nation

nummer tre tvåtusensexton
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KALENDARIUM

OKTOBER
10 Konstkväll

11 Höstens första lagtima landskap
14 Höstens hemliga gasque (04-släpp)

30 Städdag

NOVEMBER
12 Separationsbal (04-släpp)

18 Funktionärsmiddag
22 Kulturkväll  

27 Städdag 
29 Höstens andra lagtima landskap 

DECEMBER
9 Luccegasque (04-släpp)
15 Personal- och Reccefest 

18 Städdag 
19 Julpuben öppnar 

31 Sylvestergasque (04-släpp)


