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På sida 12 hittar du ”En 
sånganförares betraktelser” 
där bland annat anförarens 
utvalda topp 5 sånger 
presenteras.

Se även sida 13 där 
bilder från sångboksgasquen 
klippts ihop i ett kollage. Du 
som deltagit kanske hittar 
dig själv på någon bild?

Vad kan du 
förvänta dig i 
framtiden?

På sida 14 kan du ta 
reda på vad Ghaset-
tens spådam/redaktör 
har sett i tebladen. 
(Spår man ens i te-
blad?)

Vill du veta mer om 
vad som hänt på Gh?

På sida 9 berättar 
Olle Levin i sin 
vårkrönika om den 
(hittills) gångna 
terminens
höjdpunkter. 

St. Patrick’s Day på 
Gh!

Missade du St 
Patrick’s Day? På 
sida 4 kan du läsa mer 
om GH:s firande av 
den irländska 
högtiden.

Gh:s Sångbok är färdig!

Funderar du på 
korridorsboende?

På sida 5 kan du läsa mer 
om livet i korridor på 
Studentvägen
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Ledare
Välkommen till Ghasettens andra nummer år 2017!

Äntligen börjar det bli ljusare och varmare. 
Överallt tas jeansjackor fram ur garderoben för att
dammas av och sommarlovet tycks inte heller lika 
avlägset.

För mig har den senaste tiden bestått i att plugga för 
seminarier, tentor och grupparbeten, men det känns på 
något sätt lättare då jag vet att det finns ett mål att sträva 
mot. För övrigt har denna termin också inneburit ett nytt 
uppdrag: Ghasetten. 

Då jag nu befinner mig själv på redaktionen har nya 
uppdrag dykt upp i form av att lära mig allt som går om 
design och befinna mig på evenemang som jag 
vanligen kanske inte tagit mig till. Detta har varit 
mycket uppskattat för min del och jag kan ärligt säga att 
jag trivts stort.

På GH är det full fart, vilket visar sig i detta nummer, 
fullspäckat med evenemang och talangfulla krönikörer. 
Bland annat listar vår sångförare sin personliga topp 5 ur 
den nya sångboken och köksmästaren pratar om 
terminens Ghastropub. För dig som funderar på 
korridorsboende eller känner någon som går i dessa 
tankar rekommenderas artikeln på sidan 5 som berättar 
om just detta.

Jag vill slutligen tacka alla som har deltagit i 
tillverkningen av detta nummer med krönikor, 
artiklar och intervjuer. Alla har varit fantastiska!
Jag hoppas att Du kommer ha lika mycket nöje av att 
läsa som jag har haft då jag satt ihop detta nummer.

Ta hand om varandra och trevlig läsning!

   Er redaktör,
   Louise Keinström
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HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS 

MEDLEMMAR TILL HÖSTTERMINENS  
FÖRSTA LAGTIMA LANDSKAP PÅ NATIONEN  
TISDAGEN DEN 9 MAJ 2017 KLOCKAN 18:00. 

VARMT VÄLKOMNA! 



Förste Kurator

Medlemmar!

Våren är här och likt naturen 
fylls nationen med liv, både ute 
och inne. På kontoret forsar 
körsång ur högtalarna i form av 
en blandning mellan hyllningar 
till våren och nattliga serenader. I 
trädgården arbetas det hårt för att 
göra allt så mysig som möjligt 
inför den stundande sommaren. 
Allt är helt enkelt tipp topp!

Enligt mig är våren den bästa 
tiden på året, särskilt som 
student! Det finns en lång 
tradition i Uppsalas studentliv 
där våren spelar en central roll. 

När vårsolen värmer upp staden 
för första gången på flera 
månader kommer studenterna 
fram och fyller Uppsala med liv 
igen. Detta märks som tydligast 
i GHs trädgård. Sedan slutet på 
mars har studenter envisats med 
att sitta utomhus, även om kaffet 
svalnat alldeles för fort. Äntligen 
har det dock vänt och den 
senaste veckan har det faktiskt 
varit skönt! Med andra ord, om 
du någon dag vaknar upp och 
känner att utomhusplugg låter 
skönt så är GHs trädgård platsen 
du ska gå till. 

Utöver alla fikapauser i solen har 
det har varit och kommer 
fortsätta vara en händelserik vår 
på nationen. I början av april 
invigde vi äntligen en ny sångbok 
med pompa och ståt. Nu första 
maj kommer porträttet av 
Hedersledamot Ingegerd 
Bäcklund avtackas under 
majmiddagen. Något vi kommer 
skriva mer om i nästa nummer av 

Ghasetten. Terminen avslutas 
traditionsenligt med Vårbalen 
som enligt min åsikt kan vara det 
bästa med hela våren. Ännu har 
vi inte släppt biljetterna så håll 
utkik på hemsidan och Facebook!

Slutligen kära medlemmar vill 
jag tacka er för den här terminen. 
Jag hoppas att ni som precis 
börjat plugga har haft en rolig 
första termin och för er som gör 
er sista termin i Uppsala vill jag 
önska all lycka till inför kom-
mande äventyr. Se till att njuta av 
denna sista månad oavsett var du 
är på utbildningen. Det ryktas att 
det kommer bli en bra en. 

Våren är som bäst i Uppsala 
och Uppsala är som bäst på GH. 
Så välkommen till den bästa av 
nationer, välkommen till våren på 
GH!

Då var det äntligen den tiden på 
året igen. Det är April och i detta 
nu så är det exakt 18 dagar kvar 
till kvalborg. Kvalborg är också 

den första av två dagar av vår
alldeles egna Ghlassborg. För 
er som inte varit på Ghlassborg 
förut så kan jag beskriva det lite 
kortfattat. 

Detta innebär att vi erbjuder 
glass i mängder, både i form av 
kulglass och i drinkar. Jag har 
upplevt 
valborg 4 år i Uppsala och det 
är kul på alla sätt men förra året 
då jag jobbade Ghlassborg som 
klubbverkare var nog en av de 

bästa. Folk var otroligt glada och 
vi hade bra DJ’s med bra musik 
och allt var bara så jävla kul.

Jag är iallafall extremt taggad för 
detta och hoppas på att ni alla 
kommer (och att det blir super 
bra väder och att folk är sugna på 
glass). VÄLKOMNA HIT!!

Köksmästare
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Andre Kurator

Under mitt ännu inte helt 
avslutade år som andre kurator har 
jag bland annat haft som uppgift att 
representera nationen i många olika 
sammanhang. Inte helt sällan innebär 
denna uppgift att jag får gå på fest. 
I slutet av februari var det dags för 
vårt årliga besök hos våra vänner på 
Kristianstads nation (Krischan) i 

Lund. 

Många gånger när vi besöker Lund 
är vi en stor grupp som åker 
tillsammans och brukar då i vanliga 
fall husera på luftmadrass i någon av 
Lunds alla iskalla källare. 

I år var det bara jag och Emma (1Q) 
som åkte och vi hade därför unnat 
oss en romantisk hotellweekend. 
Efter att ha installerats på 
hotellrummet begav vi oss med 
förväntan i blicken mot Krischan där 
vi bjudits in till fördrink. 

Vi, som är vana med billig 
Valborgsskumpa, blev något 
förvånade när vi istället bjöds på 
Hårdrockstårta (en platta öl med en 

flaska Jäger och några ljus i). 
Balhelgen i Lund var inledd! 
Dagen därpå vankades nämligen den 
årliga och storslagna 
Snapphanebalen på AF-borgen. Den 
fantastiska kvällen bjöd på mat, 
spex, sång och dans. Inte minst bjöds 
också in till ordenskapitel där både 
jag och Emma utsågs till Riddare 
och fick varsin medalj. Hem for 
vi sedan med många nya vänner i 
bagaget.

Det här är min allra sista 
q-ruta. Äntligen ska ni slippa mina 
långa utläggningar om mat! Inför 
denna ruta har jag t.o.m. fått en 
begränsning i hur många ord jag får 
skriva! Som jag nästan överskridit! 
Så tack och hej för mig!

Röd, gul och svart. Färgerna på vår 
nation, men även färgerna som 
dominerade puben den 17 och 18 
februari i år. Det var nämligen åter 
Belgian Takeover i huset. Ett koncept 
för en storpub som testades redan 
under hösten men nu verkligen fick 
chansen att visa sin potential. Och 

vilket resultat det blev. Redan innan 
puben hade öppnat för kvällen var det 
kö från ingången till vägen och det tog 
inte många minuter innan hela huset 
vimlade med folk. 

I köket var succén ett faktum, med 
beställning och beställning av 
Moules Frites, Carbonnade 
Flamande, Stout-brässerad tofu och 
så klart de belgiskavåfflorna som kom 
från bongskrivaren. I barerna 
jobbade bartendern i högvarv för att 
serva alla gäster som ville alla ta del 
av det belgiska sortimentet. Överallt 
hördes skratt och prat. Ja, överallt var 
folk glada. 

Detta är något som gör en 

verksamhetsansvarig glad. Att se en 
idé bli verklighet och att denna idé 
också blir så lyckad! Jag har många 
att tacka för detta men det finns två 
personer som har gjort detta möjligt 
mer än någon annan. Dessa är Erik 
Larsson och Disa Hasselberg. De 
gjorde grovjobbet i köket och är 
ansvariga för att denna idé ens såg 
ljuset.  Är jag då nöjd med detta? Nej 
så klart inte! Vi vill ha mer evenemang 
som detta! Och det har vi fått. Redan 
en månad senare, den 17 mars, var det 
dags igen. Denna gång med temat 
Irland för att fira ST. Patrick’s day. 
Och snart är det dags igen, då vi tar 
tillbaka Taco Thursday för en dag och 
byter dag till Taco Friday för 
ytterligare en ny storpub!

Vad är väl en bal på slottet när man 
kan ha sin examensfest på nation?
Våren har tagit fart men jag vill ta er 
tillbaka till i januari. Vi skulle alla 

fyra bli klara med våra utbildningar, 
jag och tre av mina finaste vänner 
på GH. Det här skulle firas! Stort! 
Planeringsmöte i en av vännernas 
korridorsrum och planerna var 
fantastiskt storslagna. Handskrivna 
inbjudningar som skulle skickas med 
posten, pizzabuffé, en beer pong-
turnering med föranmälda lag och 
mycket annat. Det här skulle bli en 
kväll att minnas, det skulle vi se till! 
Allt blir inte riktigt som man tänkt 
sig. Tiden gick, tre av oss började 

jobba som heltidare på GH och den 
fjärde fick heltidsjobb i Stockholm. 
Plötsligt var det en vecka kvar och 
inget hade gjorts mer än att vi bokat 
lokalen…
Men våra festfxande talanger visade 
upp sig från sin allra bästa sida. Pynt 
hänges upp, ljud- och 
ljusanläggning kopplades in, vänner 
samlades, rättmätiga vinnare korades 
i beer pong-turneringen och vi fick 
alla fyra Väl GHodkänt. En kväll att 
minnas!  

Tredje Kurator

Hovmästare
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Den 17:e mars inträffar
Irlands nationaldag, en dag som firas till minne 
av det irländska
skyddshelgonet St. Patrick.
Att ta del av Irlands firande på plats, en högtid 
som denna, kan vara drömmen för många
studenter, men på grund av den begränsade
ekonomin som studenter har, stannar detta ofta 
som just en dröm. Därför, den 17:e mars,
kunde de entusistiska St. Patrick’s Day-firarna 
som stannat kvar i Uppsala besöka
Gästrike-Hälsinges pub för att få ta del i den 
irländska andan.

Då jag kommer in i den stora entrén möts jag av 
gröna ljusslingor och fyrklöver. Baren spelar 
Irländsk musik och nationsmedlemmar sitter vid
soffor och bord. Lokalen är fylld av en härligt 
trivsam atmosfär. För de med mottot ”fullt ös 
medvetslös”  rekommenderas inte GH-puben denna 
kväll men den som vill komma för en stund av 
samtal, umgänge och eventuellt ett parti 
Backgammon är detta platsen för dem.

Den vanliga menyn har ersatts kvällen i ära av mat 
med irländskt tema så som Shepards Pie,

Guinness Stew (vegetarisk finns också att tillgå) 
och Lambburger. Dessert består av Irish cream 
mousse, härlig chokladmousse med bär, samt en 
efterrätt av maräng och ananas vid namn Baked 
Alaska.

Trots de många milen som skiljer Uppsala från 
Irland kan nog alla som besökte GH den 17:e mars, 
enas om att just den kvällen, var avståndet inte 
riktigt lika stort. Trots tentor och vardag kunde na-
tionsmedlemmar en högtid som denna finna tröst på 
GH och gemensamt fira minnet av St. Patrick, eller 
bara njuta av god mat och dryck!

VISSTE DU?
St. Patrick anses vara mannen som konverterade 

irländarna från en sorts keltisk polyteistisk religion 
till kristendom

    
   Källa: Wikipedia (duh)

ST. PATRICKS 
DAY
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I slutet på terminen är 
kötiderna till GH:s 
korridorer korta. Sökanden som 
varit medlem i mindre än en 
vecka har chans att få boende i 
en av korridorerna. Är du i 
behov av nytt boende? 
Ghasetten tar reda på
korridorslivets fördelar och 
nackdelar för att du ska kunna 
välja mellan olika boenden med 
större kunskaper om 
korridorslivet.

Att flytta till Uppsala för att 
studera kan vara ett stort steg, 
oron över boende utgör ofta en 
stor stressfaktor. Kommer jag att 
få boende i tid? Vilket boende 
passar mig? Likaså finns en stress 
för den som flyttat ihop med 
någon eller några men upptäckt att 
denna sortens boende inte passar 
dem. Vilken orsak du än har till att 

söka nytt boende rekommenderas 
du att överväga korridorsboende, 
extra varmt välkomnas du till 
Gästrike-Hälsinges korridorer. 

På Studentvägen finns flera 
korridorer. Vanligt är att du får ett 
rum på ungefär 18 kvm2  där 
toalett är inkluderat. Rummet 
är möblerat med bokhylla samt 
skrivbord, andra möbler som till 
exempel säng får du själv 
införskaffa. På grund av reglerna 
som förbjuder att de innebonde 
spikar i väggarna ser rummen 
fräscha ut. De som vill sätta upp 
väggdekorationer får istället 
använda sig av tavellister som är 
uppsatta.

I huset finns tvättstuga, bastu och 
du har tillgång till ett eget förråd. 
Dusch och kök delas med andra 
och de 

gemensamma utrymmen städas en 
gång i veckan av städpersonal.

Detta är de praktiska detaljerna, 
men hur är det att faktiskt bo i en 
korridor? Martin Persson studerar 
juridik och är en av de som 
huserar i GH:s korridorer. Han 
delar med sig av sina upplevelser 
till de nyfikna på nästa sida!

Att bo i korridor
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Hur länge har du bott i korri-
dor och varför valde du just
korridor på GH nation?
Jag har bott i korridor i snart två 
terminer. Jag flyttade in i slutet 
av augusti. Anledningen till 
varför jag valde 
korridorsboendet var främst det 
snabba tillträdet; jag stod i kö 
mer än en termin. Prioritering 
var att säkra boende. 

Sen samtidigt kändes 
korridorslivet intressant. Sen är 
det såklart lite gambling 
eftersom du inte vet vilka 
grannar som kommer förpesta 
din tillvaro. Skämt och sido. 
Det är givetvis värt att testa på 
korridorslivet! 

Jag hade faktiskt inte någon 
uppfattning om de olika 
nationerna. Jag signerade 
medlemskap hos de som erbjöd 
bäst bostäder och råkade bli GH 
den här gången.

Hur skulle du säga att det är 
att dela korridor med andra?
Jag måste väl erkänna att jag 
var någorlunda skeptisk innan 
jag flyttade in. Hur kommer det 
vara att dela dusch? Kommer 
det bli en stökig korridor som 
går på 
bekostnad av min studiero? 
Kommer grannarna rentav sno 
mina matlådor som jag laddat 
upp dagen innan?

Givetvis är det inte så. Det är 
väldigt trivsamt och socialt. Jag 
älskar det!

Vad är det bästa med 
korridorslivet?
Det bästa med korridorslivet 
är helt klart det sociala. Om du 
känner att du vill konversera 

med någon så finns det alltid 
någon i köket med ett välsmort
munläder.
Om du mot förmodan skulle bli 
trött på människor i allmänhet, 
så det bara till att stänga in sig 
på rummet och.... plugga. Vilka 
valmöjligheter!

Vad är mindre bra?
I min korridor funkar allt som 
det ska. Något som är 
mindre bra får jag väl säga är 
det begränsade utrymmet. Om 
man vill bjuda över vänner så 
kan det bli lite trångt. Men det 
är såklart överkomligt.

Vad skulle du säga till den 
som funderar på att flytta till 
korridor?
VÅGA! Jag förstår att man kan 
vara skeptisk över att dela 
boende med flera andra 
studenter. Antingen har du tur, 
eller så har du... inte det. Men 
det är värt risken och jag är 
övertygad om att majoriteten av 
alla  korrdidorsboende skulle
instämma på det.
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Ombyggnaden av 
Carolina Rediviva

Den här terminen har 
ombyggnationen av stora delar av 
universitetsbiblioteket Carolina 
Rediviva påbörjats. Det innebär 
inte att biblioteket har stängt 
igen, även om öppettiderna inte 
är lika generösa som tidigare. Jag 
har varit där och beställt fram 
böcker ur magasinet, lånat en bok 
från öppen samling och lämnat 
tillbaka den igen, samt studer-
at vid något bord i de flesta av 
salarna. Jag kan således intyga att 
saker och ting fungerar som det 
ska.

”När jag passerar igenom 
där en dag hör jag någon 

säga till ett par besökare att 
det är som 

”scener efter kriget”.”

Även om biblioteket kan använ-
das utan större problem är ett 
besök på Carolina under den här
terminen är en märklig
upplevelse. I det första rummet, 
det som leder in till A-salen, 
C-salen och tidigare receptio-
nen, är det tomt och ödsligt. Där 
står bokhylla efter bokhylla som 
gapar tom och de liknar ruiner 
av forna dagar. Receptionen har 
flyttat och dess gamla plats är 
igenbommad.

De flesta av datorerna och 
borden är bortplockade, vilka 
lämnat underliga hål i golvet efter 
sig. När jag passerar igenom där 
en dag hör jag någon säga till ett 
par besökare att det är som 
”scener efter kriget”.

I början av terminen stängde Café 
Carolina igen och numera kan 
man bara värma medtagen mat 
i mikrovågsugn och köpa kaffe 
eller godis i automater. I början 
bredde folk ut sig och pratade 
högt. Det rådde en allmän,
uppsluppen stämning i caféet, 
som det förut bara gjorde när 
cafépersonalen hade julledigt. Nu 
är det emellertid tyst där inne och 
för det mesta nästan helt 
övergivet.         
     
Det fanns en tid då allt i mitt liv 
hände på Carolina. Det var där 
jag studerade och umgicks med 
mina vänner. Det var där som 
jag mötte främmande människor 
och fattade avgörande beslut. 
Jag tillbringade så mycket tid på 
biblioteket
mellan 11 och 18 att mellanmålet 
kom att bli det viktigaste målet 
mat om dagen.

När jag började plugga på
universitetet fanns det fortfarande 
en bemannad garderob på 
Carolina Rediviva, och man fick 
lov att ta med sig sina saker in på 
biblioteket i en

genomskinlig plastpåse. Då kun-
de man äta frukost i caféet tidigt 
på morgonen och andra satsen i 
Beethovens femma spelades på 
radion. Under föregående termin, 
innan det att renoveringen tog 
fart, var Carolina Rediviva däre-
mot långt ifrån en sådan idyllisk 
plats.

”Universitetsbiblioteket är 
idag, trots att oljud

tillkommit, en betydligt
lugnare miljö än tidigare.”

Efter det att man tog bort den
bemannade garderoben och det 
blev enklare att ta sig ut och in, 
kom det med tiden att bli fullt av 
folk på biblioteket. Man fick leta 
runt hela huset för att hitta
någonstans att studera och i café-
et fanns det aldrig en ledig plats 
att sitta på. Carolina Rediviva 
hade före renoveringen utvecklats 
till en hektisk och livlig plats. ▲

”Kvinnan bakom disken tit-
tade uppmärksamt på mig, 
som om hon också tänkte 

på att det var för sista gång-
en och ville minnas varje

detalj.”
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”Jag vet att ännu större förändringar 
kommer att ske senare under terminen, men 
i skrivande stund är Carolina Rediviva trots 

allt en trevlig plats.”

Att universitetsbiblioteket i 
Uppsala byggs om, är en liten 
förändring i en stor värld. Men det är samtidigt en stor 
förändring i den lilla värld som är min. I början kände 
jag mig vilse och upprörd, men att smyga
omkring på ett Carolina som nu är lite annorlunda 
varje dag, har jag insett är ganska roligt.
 
Jag måste erkänna att jag går dit utan något direkt 
ärende då och då, för att till exempel häfta ihop ett 
par papper jag lika gärna kunnat häfta hemma, bara 
för att se vad som är på gång. Jag vet att ännu större 
förändringar kommer att ske senare under terminen, 
men i skrivande stund är Carolina Rediviva trots allt 
en trevlig plats. 

Även om det ser annorlunda ut och inte är som van-
ligt, är det på så många sätt ändå detsamma. Så länge 
pelarna i tysta läsesalen bär, och all den litteratur och 
dess djupa källa till kunskap som är samlad på
biblioteket finns kvar, så kommer Carolina alltid att 
vara Carolina.●                                           
                                                                   2017-04-12

Krönikören för denna text heter Nora Hansson och är också GH:s antikvarie
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Nytt år, nytt jobb, samma lön. 
”Jaha” tänker kanske läsa-
ren, hur intressant är lönen? Vill 
du skryta eller klaga, eller vad 
är grejen? Jo grejen är att som 
funktionär på GH får jag betalt 
i förmåner, nämligen med fest, 
eller rättare sagt; jag behöver inte 
betala för att jobba.

Jobbet jag har haft (benämnt i 
nationskretsar som 
”sånganförare”) har bestått i att 
gå på fest och tvinga folk att 
sjunga, företrädesvis när man 
precis fått konversationen med 
bordsgrannen att flyta. Mitt nya 
jobb (kallat ”krönikör”) består i 
att gå på fest och likt en 
inkräktare från främmande makt 
observera och rapportera. Eller 
kanske är jag, snarare än spion, 
en 
fältbiolog? Rapport följer:

Recentioren (studus 
gröngöliensis, vard. recce) är en 
sällsam art; med stapplande steg 
och flackande blick rör sig de 
nykläckta ynglen genom 
nationernas korridorer för att 
söka den föda som frambringas 
vid de tidpunkter som benämns 
gasque (fon: gask). Denna navi-
gering är en förfinad konst, och 
särskilt om vårarna händer det att 
yngel hemmahörande i Västgöta 

och Östgöta nationer desoriente-
rat irrar sig in i Gästrike-Hälsinge 
nations s.k. Stora sal tillsammans 
med GH:s egna recentiorer. 

Snygga marskalker

Individer av de närbesläktade 
arterna funktionär (studus 
prokrastinatis), kurator (studus 
arrestus) och PFD (studus 
prokrastinatis indefinitas, alt. 
pinsam föredetting) strömmar 
till från de tre nationerna för att 
ledsaga recentiorerna genom den 
utstuderade utfodringsritualen. 
Senast kunde skådespelet 
bevittnas den 11:e februari på 
GH, och det förflöt som beskrivet 
nedan:

I ett tappert försök att visa 
vägen samt enighet samlades de 
tre flockledarna (”förste” 
kuratorer (studus arrestus rex, ej 
att förväxla med tyrannosaurus 
rex, trots påtagliga likheter)) för 
att hålla tal, vilket, som kunde 
väntas, snart urartade. De 
lyckades dock åtminstone anföra 
helan, varigenom ritualens första 
intag av närande och stärkande 
förtäring skedde.

Därefter gjorde sånganförarna 
(studus prokrastinatis cantatus) 

i sin tur ett försök att ”hjälpa”, 
genom en rad 
egenartade läten som ynglen 
härmade bäst de kunde. På 
liknande sätt fortsatte det: 
klubbverkarna (studus 
prokrastinatis bacchus) 
placerade mat framför reccarna, 
som de sedan dock upprepat 
hindrades från att äta av 
sånganförarna; Östgöta nations-
kör Sångripen (gryphus canta-
tus), en 
månghövdad best, gjorde fler 
märkliga läten mot reccarna; en 
flock pingviner (fracci cantati) 
kallad Västgöta nations manskör 
gjorde ytterligare läten som på 
ett utstuderat sätt var riktade mot 
kvinnliga recentiorer. Googlingar 
på recept på pingvingryta 
förekom.

Efter mängder med stärkande 
mat, stärkande dryck, och till-
hörande sång, undrade de flesta 
reccar fortfarande vad övriga när-
varande överhuvudtaget sysslade 
med. Då sköt förvirringen i taket 
när en 
ytterligare grupp nationsaktiva 
kallade ScenGHångarna (studus 
humorus confusus) påkallade 
deras uppmärksamhet genom att 
förevisa hur man låtsas vara en 
kurator. Det kan tyckas vara en 
vänlig gest att visa de nya hur 

Vårkrönika – 
Djur, natur och lite naket (kanske, läs får du se)
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man smälter in, men då reccarna 
ännu inte förstått varför de skulle 
vilja, ryckte de på axlarna, 
accepterade det som de 
uppenbarligen inte kunde ändra 
på, och letade sig glatt från GH:s 
stora sal till ÖG:s dansgolv för 
att avsluta sin första gasque i den 
s.k. ”dimman”. Rapport avlagd.

*Utandning*. Fältbiologer i all 
ära, men jag är ändå krönikör. 
Vidare till nästa gasque!

Marsgasquen
De senaste årens marsgasquer har 
gått på så vitt skilda teman som 
Båt, Vatten och Floder. Därför 
bestämde sig kuratelet i år för att 
testa ännu ett oväntat tema, näm-
ligen Regn! Förlåt, jag menade 
Regnskog! Oj, förlåt. Djungel var 
det visst. Helt annorlunda. 

Hur som helst; den tionde mars 
gick den av stapeln. 
Sånganförarna såg fantastiska ut 
i fuskleopardmönster, eller ja, så 
fantastisk som det är möjligt att 
se ut i leopardmönster 
överhuvudtaget… (Inte jätte). En 
scenghångare och en ormbunke 
gästade också kalaset. 
Ormbunken vann senare 
välförtjänt priset för bästa 
utklädnad, även om ordvitsen 
behövde förklaras för icke 
svensktalande närvarande.

Scenghångaren (t.v.) och 
ormbunken (t.h.)

Det bjöds djunglig mat, såsom 
melon och fetaost, djunglig dryck 
såsom ljus lager, akvavit och vin, 
och djungligt spex till melodin av 
Ta en kyss från Disneys 
Djungelbo-… Nej just det, från 
Lilla sjöjungfrun var den visst… 
På det hela taget mycket djung-
ligt. 

Kvällens klädkod var 
”fett udda kavaj”

Den lilla gasquen övergick i 
04-släpp, som inleddes med att 
SiGHstinska Kapellet, nyligen 
uppståndet från de döda, smekte 
de närvarandes trummhinnor med 
ljuv jazz. Därefter tog ett par DJ:s 
över och inte så mycket smekte 
som hårt kramade publiken med 
dansmusik, vilket var nog så 
uppskattat.

Sångboksgasquen
Sångboken är död! Länge leve 
sångboken! Så var det ingen som 
sa på sångboksgasquen den 
sjunde april, men de hade 
kunnat. Den gamla sångboken 
hade hunnit bli hela 14 år, en 
högst aktningsvärd ålder, och 
förtjänade att, efter att ha fått 
sina sidor omkastade och sedan 
dess inte varit sig lik, stillsamt 
få somna in. Efter över ett års 
arbete hade sångbokskommiténs 
ordförande ”tröttnat på skiten”, 
och befann sig vid tidpunkten för 
gasquen i Sibirien (Obs! Sant).

Den nya sångboken fanns dock 
närvarande i många blanka 
exemplar, och gav som en värdig 

efterträdare den gamla boken ro 
i nästa liv. Innan kalaset inleddes 
förenades dock gästerna i en tyst 
minut för de drabbade i 
lastbilsdådet som hade skett i 
Stockholm samma dag. Det 
blev en påminnelse om hur 
lyckligt lottade vi var som kunde 
fortsätta kvällen med en qasque 
utan behöva oroa oss för någon 
närstående.

Eftersom att nationen senast höll 
sångboksgasque för 14 år sen vis-
ste ingen nu levande funktionär 
hur en sådan skulle genomföras, 
vid planeringen. De nödgades 
istället söka råd hos VG, och fick 
veta att på en sångboksgasque 
skulle det inte hållas tal, utan 
bara sjungas, vilket Förste kura-
tor Emma Strandqvist meddelade 
under sitt välkomsttal. Hon 
berättade även att ytterligare tre 
tal skulle hållas under kvällen. 
Att gasqen således redan hade 
missat sitt mål verkade inte gå 
upp för någon, utan alla fortsatte 
glatt att sjunga. VG hade nämli-
gen också berättat att man på en 
sångboksgasque ska överträffa 
antalet låtar som sjöngs på 
föregående års tillställning. 

Arkiven förtäljde förvånansvärt 
nog inte hur många sånger som 
sjungits för 14 år sedan, och 
målet sattes istället till de 36 låtar 
som VG hade presterat på sin se-
naste sångboksgasque. GH sjöng 
i år 35 låtar, så målet missades 
igen, men gästerna valde att inte 
bry sig och ha kul istället.
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Maten var förträfflig, drycken var 
stark och sånganförare Axel Kjell 
valde bara några låtar som ingen 
i rummet kunde sjunga med i. 
Med iver och glädje skrev gäster-
na i varandras nyköpta sångböck-
er för att se till att de inte förblev 
hela och rena länge. Några ut-
valda sångboksmeddelanden och 
citat från kvällen följer nedan:

”Fan vad Axel ska vifta med sin 
pinne då.”
 – Okänd

”Det var bättre på min tid”
 – Egil Mattson

Nu ska jag skriva vers
Det går sådärs
Drack ett par bärs
Snälla påminn mig inte om det 
här imorgon
- Personen som lämnade 
meddelandet önskar vara anonym

Fler tal följde, av så illustra 
medlemmar av nationen som 
inspektor emeritus Lars 
Bäcklund, inspektor incitus 
Anders Virtanen och 
sångbokskommittéens 
ordförande Ivan de Boulloche, i 
skepnad av Emma Strandqvist. 
Ivan, som befann sig i Sibirien, 
höll tal till sina 
kommittémedlemmar och deras 
arbetsinsatser. Sen kallade han 
Emma för en köttdocka.
Även denna gasque följdes av ett 
04-släpp på nationen som 
inleddes med livejazz av ett 
SiGHstinskt Kapell som utlovar 
stordåd inför framtiden.

År 2017 på GH nation har börjat 
bra. Först klev jag på posten som 
krönikör. Sen har jag gått på sitt-
ningar. Jag vet inte så mycket om 
vad som har hänt annars, men ur 
min synvinkel ser det bra ut.

Eder krönikör
Olle Levin

Ghastropuben
Ghastropuben är en av GH:s 
stoltheter, vi tar därför reda på 
lite mer om terminens tema av 
köksmästare Pernilla Eklund.

Vad är Ghastropubens tema 
den här terminen?
Ghastropubens tema har varit 
husmanskost!

Varför valdes just detta temat?
Temat valdes för att dels älskar 
jag det men också ett försök 
till att laga sådan mat som folk 
kanske inte lagar hemma men 
kanske fick hemma hos 
föräldrarna innan de flytta 
hemifrån.

Vad erbjuder ni för rätter?
Det har bjudits på allt från 
köttbullar och mos, lax med 
romsås och en köttfärslimpa som 
jag valt att kalla snällimpa då 
den är vegansk. 

Hur har responsen sett ut för 
detta temat?
Hmm alltså väldigt blandat. Det 
gick väldigt bra till en början och 
var väldigt varierat. Studenterna 
i Uppsala älskar uppenbarligen 
burgare så ”tyvärr” har jag sålt 
överlägset burgare. Men i övrigt 
har det varit mycket folk som 
besökt. 

Vilka dagar kan den nyfikne 
besöka Ghastropuben?
Den nyfikne kan besöka 
Ghastropuben Torsdagar och 
Fredagar. 
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En sånganförares betraktelser
Eller: Åsikter som ingen bett om

För första gången på 14 år har 
GH lanserat en ny sångbok. 
Innehållet är i många fall på 
förhand givet. Lika självklart är 
det att Nationssången finns först i 
boken som att Telefonen finns på 
sidan 112.

En del sånger har i den nya 
upplagan – välförtjänt – 
försvunnit. Andra har tillkommit. 
Jag finns till er tjänst och har 
därför gjort en ordentlig 
genomgång av den nya sångbo-
ken. Det finns många frågor att i 
detta sammanhang besvara. Hur 
förvarar man den? Hur fraktas 
den på bästa sätt? Hur 
underhåller man den? Till sist: 

vilka sidor får man absolut inte 
missa? Den nya boken innehåller 
nämligen en hel del nyheter. 

Boken har, till skillnad från 
2003 års upplaga, fått en hård 
pärm. Pärmen är täckt av finaste 
konstläder. Det hela är mycket 
praktiskt. Den hårda pärmen tål 
de flesta påfrestningar. 
Tillsammans med det 
vattenavstötliga omslaget lär 
denna bok tåla de blötaste av 
tillställningar. Ett genidrag av 
sångbokskommittén med andra 
ord.

Måtten på boken är enligt vad 
jag förstått utformad för att passa 

i innerfickan på en kavaj. För 
kavaj- och frackbärande 
nationsmedlemmar är det en 
välkommen förändring. Jag själv, 
som föredrar att förvara min 
sångbok i den enklare 
aftonväskan, noterar att boken 
kanske inte är lika väl anpassad 
för detta ändamål. 

Nåväl. Nu till det viktigaste, 
nämligen innehållet. Nedan har 
jag listat mina favoriter bland 
nytillskotten. De är så många att 
jag blivit tvungen att begränsa 
mig något. Jag har därför valt ut 
topp 5 (utan inbördes ordning):

Bokstavsvisa, s 60 – Att en sång 
är kort behöver sällan vara något 
negativt. Denna sång innehållet 
bara 8 bokstäver (a, b, c, d, e, f, 
GH). Texten har komponerats av 
hedersledamot Bo G. Hall. Jag 
kan själv tänka mig att ta på mig 
äran för de givna andra versen, 
som förvånande nog inte fått 
plats i sångboken. I, j, k, l, m, n, 
OP!

Separationssången s 134 – 
Att skriva sånger tillägnade ett 
särskilt tillfälle är en konstform 
många sånganförare har 
bemästrat. Denna sång är sär-
skilt anpassad för den, när den 
nu infallit tre år i följd, 
traditionsenliga Separations-

balen. Ett mycket välkommet 
tillskott skriven av mångsyss-
laren tillika f.d. sånganföraren 
Egil Mattsson.

Vadsbro skvadrons visa s 94 
– Det här kan vara något av en 
vattendelare. Men själv är jag 
en ivrig påhejare av sånger med 
tillhörande rörelser. Till denna 
sång finns fantastiska rörelser 
till refrängen. Den innehåller 
också framgångsreceptet kärlek, 
död och tempoväxlingar.

Minnet (på finska) s 59 – Den 
svenska texten fanns även i 
2003 års upplaga. Nu har den 
kompletterats med den finska 
texten. Dels en blinkning till 

våra vänner på Satakuntalainen 
Osakunta i Helsingfors. Men 
också ett sätt att göra det lite 
svårare, och därför också roliga-
re, att hänga med.

Under the sea s 130 – Finska 
i all ära. Men det är tyvärr ett 
språk som de flesta av oss inte 
på nämnvärt vis behärskar. 2017 
års sångbok har därför utökat 
utbudet av sånger på engelska. 
Min självklara favorit bland 
dessa är denna Disneyklassi-
ker. Äntligen kanske vi slipper 
sjunga ”What shall we do with 
the drunken sailor?” var eviga 
gång!

Sånganförarens topp 5:
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Horoskop
Att vara redaktör på Ghasetten innebär inte bara att kunna få ihop en tidning utan även att

inneha förmågan att spå i teblad. Dessa förutsägelser kommer hjälpa dig att överleva en 
sommar utan Ghasettens ovärderliga kunskaper.

OXEN
20/4-20/5

Fredagen väntar glädje och 
soialt samspel. Säg inte nej när 
en vän bjuder ut dig (särskilt 
inte om ställets förkortning 
börjar på ”G”, slutar på ”H” 
och har ett bindestreck i mit-

ten)!
Se dig för åt båda håll när du 

korsar gatan

TVILLINGARNA
21/5-20/6

Våren förstärker din energi och 
rastlöshet. För att inte detta ska 

stiga dig åt huvudet rekom-
menderas att du tar ett eller två 
yogapass. (TIPS! GHIF råkar 

arrangera yogapass)
Använd hjälm när du cyklar.

KRÄFTAN
21/6-22/7

Dina medfödda omhänder-
tagande talanger passar bra i 

serviceyrken, därför uppmanas 
du att ta många pass i närmas-
te bar (GH:s bar ger extra bra 

karma)
Drick också mycket vatten.

LEJONET
23/7-22/8

Dina fantastiska ledaregenska-
per gör dig till utmärkt klubb-
verkare. Tur att landskapet är 

så nära!
Blås på varm mat innan du äter 

för att inte bränna tungan.

JUNGFRUN
23/8-22/9

Låt inte din självkritiska sida 
begränsa dig, gör de saker du 

vill göra! Ställ upp i
Landskapet och sikta in dig på 

det ämbete du vill ha! 
(Redaktörsposten ger däremot 

100 år av olycka)
Akta så du inte snubblar på en 

gren.

VÅGEN
23/9-22/10

Din obeslutsamhet bland GH:s 
alla ölsorter går dina vänner på 
nerverna. Håll dig till vin eller 

läsk.
Ät mycket fibrer.

SKORPIONEN
23/10-21/11

Din motivation och önskan till 
ständig förändring passar bra 
på GH. Engagera dig snarast!
Om en svamp i skogen är röd 

med vita prickar, ät inte!

SKYTTEN
22/11-21/12

Du är en sann visionär. Det är 
nice. (Y)

Bär rosa på onsdagar.

STENBOCKEN
22/12-19/1

Din ihärdighet och pliktkänsla 
har tagit dig igenom ytterligare 

en termin, men glöm inte att 
slappna av! Bjud med en vän 

född mellan 20/4-20/5 till GH!
Ät inte jord.

VATTUMANNEN
20/1-18/2

Din målmedvetenhet gör dig 
attraktiv på redaktioner. Erbjud 
att skriva artiklar. Ju fler desto 

bättre.
Spotta inte i motvind. Spotta 
inte överhuvudtaget. Det är 

äckligt.

FISKARNA
19/2-20/3

Du som har turen att vara född 
i detta tecken har fantastisk 
charm och ett snyggt yttre. 

Skippa jobb/lektion om du vill. 
Klagar någon, visa hen detta 
horoskop. Denne kommer 

förstå då horoskop är 100% 
faktabaserade.

VÄDUREN
21/3-19/4

Ditt sociala behov är högt och 
du tycker om att vara där det 
händer. Haka på stenbocken 

och oxen till GH!
Om du har nya skor och ska gå 
långt, ta med skavsårsplåster.
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@ghnation
#dettaharhäntpågh
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Ikväll är det ghastropub på GH, 
perfekta sättet att lyxa till 

torsdagskvällen och tagga inför 
morgondagens marsgasque och 04 

släpp! #dethänderpågh

Efter generösa bidrag och stort 

engagemang påbörjades i lördags 

arbetet med porträttet på heders-

ledamot Ingegerd Bäcklund. Vi är 

spända på att se resultatet senare i 
vår!

Ikväll representerar bästa klubb-verket på kmk-balen. Hurra! #dethänderpågh

Wow!! Har ni sett att ölen har 
blivit grön ikväll?? Om inte, ta 
er hit till GH och se det med 
egna ögon och fira st patricks 

day! #dethänderpågh

I helgen har detta gäng åkt till 
Helsingfors för att hälsa på bästa 

@satolaiset! Hurra!!

Titta in på 
@ghnation för fler 

bilder!



Annonssida
I nuläget är denna sidan tom, detta hoppas vi att ni kommer ändra på! Skicka 
in din annons till ghasetten@gmail.com för att publicera den här. Det kan vara 
försäljning av cykel, uthyrning av rum eller ett letande efter en brevvän. Allt är 

möjligt. 
OBS! Vi kommer att ta en symbolisk summa på xx kr för din annons.

SÖKES!Villiga annonsörer.Vänligen vänd dig 
till:
ghasetten@gmail.com
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Marknadsförings-
nämndsledamot  Elin Simmesgård
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