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Som så många gånger förr kom sommaren och passerade i rask takt. Från den 
ena dan till den andra var den här. Nåväl, svensk sommar är ändå den bästa 
dagen på året. Men nog med sådana plattityder. 
 
Jag tar tillfället i akt och önskar dig varmt välkommen till den nya terminen. Du 
har säkert hunnit bli nollad om du är recce eller nolla någon om du är gammal i 
gamet - eller kanske bara tittat lite överlägset på nykomlingarna, vad vet jag? 
Förändringens vindar fortsätter blåsa på GH (och då inte bara i form av fläkten 
uppe på 1Q:s kontor där jag sitter i skrivande stund) - Ghuben existerar inte mer, 
en Ghastropub har uppstått och det finns numera inte bara 1Q, 2Q, 3Q och 
Köksmästare - vi har plötsligt en alldeles egen Hovmästare! Dessa fem heltidare 
kan du lära känna lite närmre på deras Q-rutor som följer. 

Själv påbörjar jag min sjätte universitetstermin och ska roa mig med att skriva 
C-uppsats i höst. Om jag känner mig själv rätt kommer jag skjuta upp arbetet 
fram till ruinens brant för att istället gå på gasquer, arbetspass och ta alldeles för 
långa sovmornar. Men vad gör det om hundra år?  
Jag plockar russinen ur kakan och ägnar mig åt det jag tycker är allra roligast och 
det uppmanar jag även dig, kära läsare, att göra. En del tråkiga måsten är ju direkt 
nödvändiga, typ ta dina poäng så inte stora stygga CSN vänder dig ryggen, men i 
övrigt lägger vi ner allt för mycket tid på tråkigheter som varken gör till eller från.  
Skit i tvätten, ingen bryr sig om den där fläcken (eller?). Strunta i att hänga med 
tråkiga människor och gå på torra föreläsningar. Läs bara det du verkligen måste 
av det trista och grotta ner dig i det där roliga som kanske inte kommer på
tentan. Såvida du inte pluggar juridik, då måste du nog läsa allt det tråkiga på en 
gång (men byt till humanioria tycker jag allt - där kan du sålla hejvilt, det löser sig 
ändå!) och kämpa dig blodig hela studietiden. Ha så kul med magsåret. 
Vart var jag;
ja - stirra dig inte blind på alla måsten den här terminen. Gör något roligt också!  
Kanske tycker du det är roligt att skriva, fota eller layouta? Då får du gärna göra 
mig sällskap här på Ghasetten. Här kan du skriva om nästan vad som helst, det 
märks väl på den här ledaren.  Jag hoppas vi hörs och ses!  

Eder hängivna redaktör 

Elin SimmESgård



	   	  

Härmed kallas

Gästrike-HälsinGe

nations medlemmar till

Höstterminens första

laGtima landskap å
nationen tisdaGen den 

29 september 2015

Bland annat ska Följande Behandlas:
Val aV förste kUrator 2016

Val aV köksmästare Vt16

FullständiG FöredraGninGslista kommer att anslås på nationens anslaGstavla senast 
FredaGen den 25 septemBer. hjälp Gärna valnämnden med att Finna lämpliGa kandidater 

till de poster som ska väljas. särskilda FörslaGslistor sitter på anslaGstavlan. det Går 
även att använda siG av institutet enskilt landsmanna FörslaG.

enskilt landsmanna förslaG
detta inneBär att alla nationsmedlemmar har rätt att Föreslå kandidater till de poster 

som ska väljas. ett sådant FörslaG måste inlämnas till Förste kurator senast en veCka 
Före landskapet.

ärende på föredraGninGslistan
varje nationsmedlem har rätt att Få ett ärende upptaGet på FöredraGninGslistan om man 

lämnar in FörslaGet skriFtliGt till Förste kurator senast en veCka Före landskapet.

landskapsseXa
eFter landskapet Bjuds det på mat, drYCk oCH treVliGt UmGänGe. Glöm doCk 

inte att ta med ditt terminskort oCh id-kort.

Varmt Välkomna

Emil Ställvik
Förste Kurator 2015

Uppsala den 7 september 2015 



FRÅGOR OCH ANMÄLAN: 1Q@ghnation.se

presenterar:
GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATION

GHult hus

Den tredje torsdagen i oktober

Då låter vi alla komma in och ta ett 
smakprov av nationslivet på GH!

slås portarna upp till Uppsalas vackraste 
hus! För första gången sedan 1646 befinner 
sig hela Nationen på en och samma plats.
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1Q

För någon vecka sedan hörde jag två internationella 
studenter lyriskt prata om de städer som de hade 
pluggat i och om inte Uppsala var den bästa 
studentstaden – så i alla fall en utav världens bästa! 
   Medan jag snabbt passerade dem nerför backen vid 
Domkyrkan hann jag tänka på hur länge sedan jag 
kände mig så upprymd av nyfikenhet och entusiasm av 
att enbart vara i Uppsala. Missförstå mig inte – jag 
älskar Uppsala och jag har skapat många av mina
 absolut bästa minnen sen jag kom hit HT12. 
   Sedan dess har jag fått chansen att vara aktiv i min 
programförening och självklart på min nation. Det har 
varit en häftig åktur och det känns nästan som att jag 
hunnit leva ett helt liv sedan jag var recce och insöp 
studentlivet för första gången. I år var dock första 
gången jag stannade kvar över sommaren och som 
många säkert redan vet så töms Uppsala på studenter 
- som antingen tagit examen eller som reser hem för 
sommaren – så fort vårterminens klimax ebbat ut, vilket 
lämnar hela stan täckt av en lugnande dimma. 

Efter sommaren väller det in nya studenter – 
recentiorer – som kommer från hela landet och är 
taggade från topp till tå. Omställningen är något 
underlig, jag fylls av den där pirriga känslan som r
eccerna bär på, samtidigt som jag blir lite avundsjuk 
eftersom allt inte längre är nytt. Till mitt förtret finner 
jag mig åsidosatt i åskådarrollen istället för att få delta. 
    
Ungefär som när jag står i kön på Folkes bakom ett 
stort gäng på väg till sin andra föreläsning i FEK A 
och är en gnutta för taggade på att lära sig om credit 
och debet för sitt eget bästa. Eller när jag går till jobbet 
klockan halv 9 och blir väckt ur min sömngång av
 juristerna som redan dragit igång sin nollning - vill man 
vara bäst måste man börja i gryningen helt enkelt. Eller 
för att inte tala om när jag försöker ta mig hem från 
jobbet, någon gång runt 20-22 snåret och måste sick-
sacka för att inte cykla på någon av alla tusentals över-

förfriskade läkarnollor på pubrunda. Nu är det ju så att 
jag förvisso varken har råd att köpa mat på Folkes, kliver 
upp innan 13.15 eller har någon cykel, så ta inte vad jag 
skriver för sanning. Jag var dock tvungen att håna P3 
(pengar, paragrafer och piller) när jag hade 
chansen – fast egentligen är jag väl bara avundsjuk, för 
P3 har väl inget att tjäna på att slå sig ihop tillsammans 
med systemvetarna? Förutom möjligtvis chansen till ett 
ytterst lukrativt samarbete med en stor godisjätte vid 
namn PEZ…

Fast egentligen är det väl precis just det här som 
studentlivet handlar om? Du förväntas testa nya saker, 
saker som du mot förmodan faktiskt uppskattar. Du 
förväntas utforska och göra bort dig. Du förväntas
utvecklas och finslipas. Du förväntas växa och bildas. 
Du förväntas vara något oresonlig, ha politiska åsikter 
som är lite för högtravande. Det förväntas att du anser 
dig veta bäst och har lite storhetsvansinne.
    För dig som är recce kanske denna brinnande känsla 
av förädling inte är så svår att bibehålla. För dig som 
nu påbörjar din femte termin kan det vara svårare. Jag 
vill dock uppmana dig att försöka hålla fanan högt och 
bevara recentiorsandan även när din period som recce 
är över.
    På den uppmaningen vill jag nu presentera 
Gästrike-Hälsinge nations nya verksamhet – 
Ghastropuben! En verksamhet som erbjuder dig som 
gäst en fusion av cocktails, vällagad mat, ett stort 
ölutbud och en välkomponerad kväll. Hög kvalitét och 
möjligheten att äta och dricka gott är vad du får helt 
enkelt. Likt ett gastronomiskt experiment utmanar vi 
Uppsalas studenter till en ny typ av pub – allt i äkta 
recentiorsanda, nytänkande, glatt och med en liten bit av 
det goda livet! 
   Allt för att nästa gång någon vid Domkyrkan talar om 
hur fantastiskt Uppsala inte ska kunna göra det utan att 
nämna Gästrike-Hälsinge nation!

Emil Ställvik 
 - Förste Kurator

PS. Jag har också fått vädra min recentiorsanda nyligen 
– när jag åt gubbröra och mot förmodan tyckte om det. 
Who knew? DS. 



2Q

För er som inte känner mig sedan innan så heter jag Svante Nilsson.  
För mer än tre år sedan så kom jag med tåget från Malmö till Uppsala med en 
väska och en laptop. Ja, jag är från Malmö och jag valde att plugga i Uppsala, 
kanske inte så konstigt när Uppsala är så mycket bättre. 
Min bonusbror studerade redan i Uppsala så jag fick bo hos honom i några dagar 
(veckor). Det var en väldigt kul tid med alla insparkar och roliga aktiviteter. Det 
tog inte lång tid innan jag följde med på en inskrivningsrunda och då föll jag 
direkt för GH Nation. Ett sådant vackert hus och trevliga människor, tyckte jag. 
Att vi hade ett stort ölsortiment var bara ett plus när jag skrev in mig. 
   Efter inskrivningen hände inte så mycket på ett tag, skolan var jag tvungen att ta 
hand om och massor av aktiviteter med mina programkamrater. Plötsligt en dag 
så ringer en person från nationen och frågar om jag vill jobba, svaret på frågan 
kan ni nog gissa själv. Efter att ha jobbat ett antal pass i puben frågade samma 
person, det var vår dåvarande 3Q, om jag ville bli klubbverkare. Nu, tre år senare, 
sitter jag framför 2Qdatorn och skriver min Q-ruta. Det hade jag nog inte trott 
skulle hända när jag satt på tåget till Uppsala. I skrivandets stund så är det början 
på min tredje månad som 2Q. Mycket har hänt under de senaste två månaderna 
med många saker att lära sig. Men mest av allt har det varit sommar och många 
kvällar har spenderats på sommarrestaurangen. Jag hoppas att du också fick 
chansen att äta där. 
    Med den biten av året avklarad så är det dags att påbörja en ny termin och 
låta restaurangen vila på hyllan till nästa år. Bara en söndag efter att restaurangen 
har stängts så börjar det nya fulltaliga klubbverket att jobba för fullt nere i puben 
och alla heltidare samlar krafter inför en extremt kul termin på nationen. 
    Mycket nytt och kul är på agendan inför terminen. Vi har flyttat ner vår pub 
Ghuben till nedervåningen inte bara på sommaren utan terminen ut så nu
kommer du aldrig igen komma till puben och vända mitt i trappan en fredagskväll 
när det är fullt. När detta nummer av Ghasetten kommer ut så kanske 
Reccegasquen redan varit, men jag hoppas att du kommer ändå.
Detta är bara två av många saker som händer under terminen. 
Besök gärna vår nya hemsida så kan du läsa om allt som har hänt, händer och 
kommer att hända.

Tack för mig för denna gång, vi ses på nationen!

Hej nationsmedlemmar oCH alla andra!

Svante Nilsson 
- Andre Kurator



Det finns många teorier, många idéer, många åsikter. Många säger att det är det 
bästa man kan göra, många hävdar motsatsen. Många har en bild av kuratorer 
som koffeinstinna, uppskruvade små pysslingar med ett stort ego som får 
nationens mångfacetterade verksamheter att myllra med liv. När jag valdes som 
Tredje Kurator på nationen så fick jag först bilden av mig själv i framtiden som 
sittandes i ett hörn på nationen, vaggandes fram och tillbaka samtidigt som jag 
viskar ”my nation… my only… my precioussss…”.
Ja, jag såg min framtida identitet som GHollum. Den synen har förändrats. När 
jag kom in 08:00 på morgonen under mina första veckor som kurator så 
upptäckte jag att klockan slagit 17:00 nästa gång jag tittade på den. Det kan ju 
visserligen ha berott på att vi jobbade som golvslipande byggarbetare första 
veckan eftersom vår kära Förste Kurator bestämde sig för att vi skulle
renovera kåken och att vi därmed inte hade några klockor till hands. 
Men det är väl trots allt det jag älskar med att jobba här; vad ska jag göra idag? 
Jobba som kontorsnisse, byggarbetare, personalchef  eller varför inte som vakt 
på klubb? Allt kan hända. 
      
Jag har dock alltid tyckt att tidsrummet ser annorlunda ut på en nation än vad 
den gör i den ”riktiga” världen. En termin på nationen är som två år på ett 
annat jobb; man lär sig oerhört snabbt och människorna kommer och går
konstant. Varje halvår är det nya ansikten som visar sig, ivriga att lära, ivriga att 
upptäcka. Något som också är det bästa med att jobba på nation är att ingen får 
betalt! Skämt åsido så ligger det faktiskt någonting i det. Ingen är här för egen 
vinning, utan är här för att dela något med andra. Oavsett om du är här för 
att skaffa nya vänner, bara hjälpa till eller för att offra blod, svett och tårar för 
nationen så gör du det för att du vill. Vi lockar inte med höga löner eller betalda 
semestrar. Vi lockar med något som finns kvar hos en mycket längre än så. 

Klockan slog precis 17:20, och det här var min sista uppgift att göra för dagen. 
Men jag vill inte gå hem än. Varför skulle jag? Jag är ju trots allt redan hemma. 
Åh nej… Jag har redan börjat förvandlas… GHollum… GHollum…! 

att Vara kUrator på nation… Vem Vet Vad det innebär? 

3Q

Emil Mekdadi
- Tredje Kurator



KxM

Utöver allt mitt uppenbart hårda (läs:roliga) arbete finns det massa annat jag gör. 
Förra veckan var jag på kräftskiva och snart är det dags för reccegasquen.
Herrmiddag och Höstbalen börjar närma sig med en jäkla fart. 
Jag tvivlar inte på att denna termin kommer fortsätta lika bra som den
började. Ha de bra så ses vi på GHastropuben!

Hanna heter jag och är GHs köksmästare denna 
termin. Jag började jobba den första augusti och 
allt gick väldigt fort. Nu sitter jag här, en månad 
senare, och tänker på allt jag har hunnit göra än så 
länge. Det är mycket som ska förberedas inför en 
ny termin. Bland annat så har jag hunnit med 
möten med vår 2Q, Svante, där vi har snackat om 
budget och inventeringar. Som ni säkert förstår är 
det väldigt produktivt under dessa tillfällen. Det är 
mycket nytt att lära sig så det är viktigt att komma 
förberedd till mötena och att det är hundra procent 
fokus.

Jag har ansvaret att planera menyn till vår GHastropub 
som börjar den första oktober. Det kommer vara en 
härlig blandning av olika sorters öl samt mumsiga mat-
rätter varje torsdag och fredag. Detta är ju något som 
kräver både tid och planering då man ska göra kost-
nadsberäkningar och provlaga alla rätter så att det blir 
en riktig succé. Självklart är detta en uppgift jag tar på 
fullaste allvar, det är väldigt viktigt att inte slösa en enda 
sekund på annat! Som att lata sig och kolla på mobilen. 
Det skulle jag aldrig göra.

Hanna Landén 
- Köksmästare

Hej alla!



Min termin som Hovmästare har precis börjat och jag njuter av att befinna 
mig i ovisshetens dimma. Dagarna är fyllda av nya spännande 
arbetsuppgifter som bara bleknar i ljuset av den nästkommande glädjefyllda 
utmaningen, jag glider in på mitt kontor som delas med mina nyvalda 
sprudlande kollegor och känner mig väldigt nöjd med mitt val att bli 
heltidare.  

Som bockarna bruses klampande hovar hör jag tunga, trötta steg kämpa sig 
ned för trappen som skiljer vår energisprudlande lilla oas från den andra 
sidan. Vår erfarna och något ”visare” Förste Kurator släpade sig in på 
kontoret och stirrade på oss med en skeptisk och dömande blick, fnös åt vår 
blåögda optimism och lämnade kontoret. En benmärgskrossande kyla 
trängde ned längs min ryggrad, skulle det där vara jag om några månader? 
Vad har jag blivit lurad till att göra och varför var de ingen visare person som 
lånade mig ett sanningens ord innan klubban föll den ödesdigra dagen under 
Landskapet?! 
Jag tackar de högre krafter som skickade vishetens alla budbärare (våra 
företrädare) till kontoret denna mörka dag och skänkte ett lättnadens ljus 
över oss; Förste kuratorn var bara i extrem kemisk obalans (läs bakis). 

De kommande dagarna var återigen fyllda av nyfikenhet och framtidstro,
nationens väggar nynnade studentikosa hyllningssånger och alla heltidare
väntade spänt på recentiorernas ankomst.

Mycket kärlek, 

kära medlemmar, reCentiorer, klUbbVerkare, 
kUratorer oCH annat folk.

Robin Albertsson
- Hovmästare

HvM



Barbro tar emot mig hemma hos sig i lägen-
heten på Östra Ågatan där hon bor med ma-
ken Bosse (Bo G. Hall). Barbro ses som en pi-
onjär och guru inom ledarskapsområdet, som 
konsult i ledning och ledarutveckling har hon 
arbetat över hela världen med uppdragsgivare 
som UNICEF, SIDA & FN. Hon har skrivit 
åtta fackböcker om ledarskap med genusper-
spektiv och har en diger meritlista med priser 
och utmärkelser – däribland ett sommarprat i 
P1 2007. Det är svårt att inte bli imponerad av 
kvinnan framför mig. 

Den aktiva tiden som student på GH infann 
sig 1961-66 och Barbro blev, som hon själv 
säger, ingift i nationen. Uppväxt i Stockholm 
och utan anknytning till Gästrikland-Hälsing-
land träffade hon Bosse som precis blivit vald 
till 1Q. Det blev ett byte från Snerikes till GH 
– något Barbro aldrig ångrat. År 1965 gjorde 
hon historia på GH genom att bli den första 
kvinnliga Förste Kurator, något som väckte 
blandade känslor. Män reste från hembygden 
till Uppsala för att kunna rösta emot, kvinnor 
har hört av sig via brev med berättelser om 
hur mycket det betydde för dem att 1Q blev 
en kvinna. Hennes år som 1Q ser hon som 
det första steget in i ledarskapsrollen då det är 
ett ämbete som innebär mycket makt. Otroligt 
nyttigt och grunden för sitt nätverksbygge, 
beskriver hon det som. Något hon minns sågs 
som lite radikalt var att de anställde en profes-
sionell sekreterare på halvtid för att 
effektivisera arbetet. De hade även 
kuratorsmottagning varje dag, något hon i 
efterhand ser som något överambitiöst. 

Själva studerandet hade hon svårt att hinna 
med, hon läste ekonomi och var övertygad 
redan då om att göra sin lilla del i att förändra 
världen. Visst var hon orolig inför framtiden, 
så som de flesta studenter är, något som 
gjorde att hon tog kontakt med 
studentpsykiatrin inför sluttentamen vilket hon 
anser var ett bra beslut. 

I över 30 år har hon drivit det egna företaget 
Barbro Dahlbom Hall konsult AB vilket hon 
startade under tiden i livet med ”man mitt i 
karriären, två små barn och en kronisk sjuk-
dom i form av reumatism” – av omgivningen 
fick hon höra att hon var tokig. Det gick dock 
bra. Överenskommelsen hon och mannen 
Bosse gjort om att leva ett jämställt liv 
fungerade även i praktiken och han var 
föräldraledig när Barbro byggde upp företaget. 

Även i yrkeslivet har GH funnits med. Då 
hon arbetat för FN i över 20 år har hon kon-
tinuerligt tagit med sig cheferna hon utbildat 
till GH för middagar och säger sig vara väldigt 
stolt över att visa upp nationen. Idag anser hon 
att allt verkar skötas mycket professionellt men 
visar ett lätt missnöje med städningen i huset:
 
-Jag tycker att det är för smutsigt! Igår plockade jag 
bland blommorna i fönstret och hälften var vissna! 
säger hon och skrattar. 

Hon fortsätter med att lovorda GH-kören som 
verkar ha gjort ett imponerande intryck. 
När Barbro blev hedersdoktor i medicin -99 
hade hon champagnefrukost på nationen.

Ghubbar och 
  Ghummor 

Barbro Dahlbom - Hall  

       - powerkvinna ända ut i  fin gertopparna
 Text och bild: Elin Simmesgård



Jag ber Barbro om några tips och goda råd till 
dagens unga GH:are.
Vikten av att engagera sig i nationen är något 
hon trycker på. Som egen företagare, avslöjar 
hon, har hon när det kommer till personalre-
krytering lagt de cv:n med nationsaktivitet i en 
separat hög. De personerna vet hon har lärt sig 
att ta ansvar tidigt och byggt ett eget nätverk. 
Hon fortsätter med koncisa råd:

”Var väldigt tydlig i valet av partner, det be-
tyder mer än du tror för din framtid. Ställ krav. 
Var tydlig med vad du vill även när du är 
nyförälskad. Bredda dina perspektiv – gör 
sakerna du alltid drömt om men även de du 
aldrig drömt om. Var jäkligt försiktig med 
spriten. Kom ihåg att du är bättre än vad du 
tror i dina sämsta stunder och sämre än vad 
du tror under dina högmodiga stunder. Läs så 
mycket du kan för att få ett rikt språk och 
försök sätta dig in i historien och kulturens 
betydelse – det är viktigare än man kan tro!” 

Barbro Dahlbom - Hall  

       - powerkvinna ända ut i  fin gertopparna

Axplock ur Barbros meritlista 
1974-1980: Ordförande i Saco:s 

chefsutvecklingsutredning och dess representant 

på FN:s första kvinnokonferens i Mexico 1975. 

1976-1980: Sakkunnig i Sveriges Riksdag då 

medbestämmandelagen och jämställdhetslagen 

förbereddes  

1980: Startade Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB  

1982: Styrelsemedlem i Women’s World Banking 

New York och ordf. i Operation Commitee 

1993-2010: Ledningsutveckling på uppdrag av 

UNICEF världen runt. 

2003-2010: Ledningsutveckling för FN:s högsta 

chefer i tre olika program  

1999-2003: Flertalet insatser i Ryssland genom 

SIDA

>>Ställ krav. <<



>>Katarina o’nils Franke<<
 - debuterande gh:are 

Vi träffas en grå söndag på Café Storken, med utsikt över Stora torget slår vi oss ner vid ett 
hörnbord med varsin kopp kaffe och lite fikabröd. Det är ingen slump att det är just här vi 
möts. Katarina har precis fått sin debutroman, Kollisionen, publicerad och det är här på Stor-
ken berättelsen utspelar sig. 

Den tidigare Uppsalastudenten och GH-medlemmen Katarina O’Nils Franke jobbar idag som 
redaktionssekreterare på Axess och har tidigare varit förlagsredaktör på Timbro. 
Studietiden var inte någon rät linje utan startade med lärarambition för att sedan växla till språk och journalistik.
Under studietiden var hon aktiv på Studentradion där hon sände nyheter samt som redaktör för Ghasetten här 
på GH under 2007. Förmodligen var det delvis genom detta den, enligt henne, ”journalistiska drömmen” tog 
vid. Katarina insåg att det var skrivande hon ville ägna sig åt och har så gjort de senaste åren. Efter en kandi-
datuppsats i tyska från Uppsala universitet har hon även avklarat Svenska Nyhetsbyråns Skribentskola samt 
Bollnäs folkhögskolas skrivarlinje. 

Det var i anslutning till språkstudierna som Katarina fann sig sittandes på Café Storken med en historia under 
uppbyggnad. Med detaljer som ett rökrum, det omaka möblemanget och hembakta lunchpajer började 
Katarina pussla ihop omgivningen med den fiktiva historiestudenten Richard. Från början döpte hon om
caféet till Grindstugan då hon inte ville att det skulle vara identifierbart om hon använde sig av detaljer som inte 
stämde helt överens med det autentiska Storken. Av samma skäl fick huvudpersonen bli av manligt kön – för att 
distansera sig från den egna personen. Allt eftersom processen fortskred fick dock Storken heta Storken även 
i litteraturens värld och Richards tankar kring studier och valen i livet följde i mångt och mycket de tankar hon 
själv bar på. Under en av hennes skrivstunder på caféet som hon fick se en mystisk figur sittandes vid ett 
hörnbord och en äldre man som gick förbi med en låda. Dessa väckte hennes nyfikenhet och blev snart två 
karaktärer i boken; Magistern och Badde.  

Under cirka ett år skrev Katarina på boken och en stor del av den skrevs 
hemma hos föräldrarna i Undersvik, Hälsingland, där hon hade en egen
liten skrivstuga på tomten.

>>Det är tacksamt att skriva i Hälsingland, 
det är så tyst och lugnt!<<

Att få Kollisionen publicerad var en mer tidskrävande process. Efter att 
boken var färdig för fyra år sedan, 2011, skickade hon ut den till alla de 
stora förlagen. Sedan de mindre. Efter det kom det många 
standardrefuseringar och Katarina började skriva om den lite smått, 
effektiviserade manuset och filade på formuleringarna. År 2013 fick hon 
den framförd som kortpjäs på Teater Blanca. Hon påbörjade även sin 
nästa roman men kände att Kollisionen var den bok hon ville debutera
med – den hade så mycket av henne under den tidsperioden i sig och var 
den första romanen hon faktiskt slutförde. Efter många refuseringar 
hörde hon av sig till Visto förlag för ungefär ett år sedan och fick svar 
om intresse tillbaka. I mars i år blev avtalet påskrivet och efter ett antal 
mindre ändringar och justeringar fanns boken färdigtryckt i juli och redo
för lansering i augusti. 

TexT & bild: elin SimmeSgård



>>Katarina o’nils Franke<<
 - debuterande gh:are 

>> Det här har varit min barndomsdröm – 
sedan barndomen!<< 
        - Ett nervöst uttalande av den debuterande
          författaren på boklanseringen. 
  

Hon säger sig vara förtjust i litteratur som har fo-
kus på personer och deras förflutna, som rör sig 
från vardagsrealism till magiska inslag och med 
det i åtanke är det inte konstigt att det är just det 
som är Kollisionens beståndsdelar. 
Katarina anser det vara nyttigt att tillämpa i ens 
egen vardag, att bryta de rutiner man har genom 
att bli överraskad och konfunderad.  

När det kommer till skrivandet växlar hon mellan 
struktur och inspiration. Hon har ett strukturerat 
schema som ofta bryts, men känner samtidigt att 
det är skönt att ha för att luta sig mot. Mycket 
av inspirationen infinner sig på tågresor mellan 
Stockholm och Uppsala eller Hälsingland och 
Stockholm.

Med det i åtanke är det kanske inte är konstigt 
att nästa roman utspelar sig just i Bollnäs och 
Stockholm; en tjej flyttar till storstaden och har 
det svårt att komma in på bostadsmarknaden. 
Likt Kollisionen berör den romanen ensamhet, 
oro inför att inte ha fasta trygghetspunkter och 
en svårighet att komma in i vuxenlivet. 
Funderingar de flesta av oss har under olika 
tillfällen i livet.

När verkligheteN kolliderar med faNtasiN

RECENSION: KOLLISIONEN

Kollisionen utspelar sig 
på Café Storken i Uppsala, 
ett café de flesta 
Uppsalabor har besökt 
mer än en gång. 
Författaren lyckas snabbt 
hitta stämningen på 
Storken; det omaka 
möblemanget, ett 
malplacerat rökrum, 
serveringsdisken med 
plocksallad och det 
ständiga sorlet som tycks 
vara konstant på caféet. 

Berättelsen tar vid strax 
innan lunchtid och löper 
sedan över dagen tills 
caféet stänger. Handlingen 
utspelar sig konstant inom 
lokalens väggar och endast 
vid tillbakablickar hos de 
olika karaktärerna tar vi 
oss bort från Stora torget. 

Vi får börja med att 
bekanta oss med Richard, 
en ambivalent 
historiestudent som inte 
riktigt funnit sin väg i 
livet. Vi presenteras för 
Mira; det glada 
cafébiträdet, den buttre 
enstöringen Magistern 
och åldringen Badde - 
samtliga en skara rätt 
ensamma människor. 

Från början verkar 
historien inte kretsa kring 
mer än en vanlig dag på 
ett välbesökt café och i 
ärlighetens namn känner 
jag mig inte särskilt 
engagerad i händelseför-
loppet. Men. Ganska så 
obemärkligt sker ett skifte 
och historien skruvas till 
inte bara ett utan två, tre 
varv.  
Som läsare känns allt 
plötsligt väldigt invecklat 
och jag finner mig själv 
vända blad i allt snabbare 
takt - vad är det egentligen 
som pågår? 

Katarina O’Nils Franke 
lyckas med konststycket 
i att få vardagsrealism att 
övergå till vardagsmagi. 
Karaktärerna växer i takt 
med sidornas stegring och 
det känns som ett 
ypperligt val att låta 
historien ta plats på 
Storken. 

Kollisionen är en bok som 
startar småskaligt och 
växer, en bok som 
kräver att du som läsare 
inte är allt för snabb med 
att döma utan ger den en 
chans - du kommer inte 
bli besviken!

Författarkväll 
Den 8/10 kl. 19.15 kommer Katarina O’Nils Franke till GH för att 
presentera romanen Kollisionen.  
Boken kommer finnas att köpa till förmånligt pris för GH-medlemmar. 
Varmt välkomna! 



Då och då när man når slutet av vad som kan kallas 
för civilisation blir man tvungen att köpa på sig massa 
skitäcklig mat eftersom det inte kommer finnas restau-
ranger eller fettbarer de närmaste dagarna. Maten de 
serverar på iranska hak är emellertid så vidrig att man 
blir rätt likgiltig inför denna koständring. Detta gäller 
speciellt under Ramadantiden, som gjorde gällande sin 
närvaro under vår tid i landet. Det enda ”kockarna” 
kan tillgodose den usle cyklisten är att koka snustorrt 
ris och grilla sitt mosade kött de haft hängande på 
galgarna i veckor för folk att beundra. Rätten smakar 
som… jaa, tänk dig den stund i livet som du haft som 
allra tråkigast. Må det vara att sitta fyra timmar i bibel-
skola och lyssna på pastorn predika om farorna med 
utomäktenskapligt sex för att sen gå in och spänna på 
någon underårig skolflickeklädd stackare. Kanske har 
du suttit och räknat muttrar i fem timmar på ditt gamla 
lagerjobb, suttit åksjuk i buss de sex timmar det tar 
från Stockholm till Göteborg. Minns du den gången 
du väntade sju timmar på svar från den där flickan du 
diggade men som med facit i hand inte gillade dig. 
Som en stor oändlig trist öken. En Sahara kebab. 
Varannan slev ris, varannan Pepsi fick iallafall ofta 
halva jobbet gjort. Sen fortsatte man cykla, fortfarande 
hungrig.

Kycklingbullar på konserv var något jag såg fram 
emot, det var den och många andra dagars höjdpunkt. 
Kycklingbullar på konserv var vad som fick mig att 
fortsätta. Jag hade inget annat, jag längtade. Men först 
120 km, och jag låg sist. Jag hatar att ligga sist, alla ha-
tar att ligga sist. Det betyder att du är sämst av alla. Jag 
hade legat sist i många veckor nu, jag hade varit sämst 
en mycket lång tid. Och de hade slutat cykla med mig, 
de var trötta på hur dålig jag var. Hur svag och bitter 
den jävla solen och Saharakebaben hade gjort mig. 
De väntade på mig var 30 km, utvilade med nöjda 
fräcka miner när jag kom svettig, hungrig och dryg. De 
kommande 180 km skulle inte bli annorlunda. 180 km 
konstant uppför i total ödemark. Vi skulle äta kyck-
lingbullar på konserv tre gånger kanske och det såg jag 
fram emot.

I 10 km stånkade jag mig fram innan min lust var slut. 
Chris gjorde mig sällskap, han gör det ibland vilket är 
trevligt. Vi brukar prata om hur olika vi är de andra 

två boysen, vi snackar en del skit om dem också. Alla 
snackar skit och är fulla av skit så det är inget att orda 
om. Vi pratar om hemma och framtiden, om borta och 
dåtiden. Vi skämtar inte mycket, Chris är djup av sig 
och det är inte jag så vi har olika humor. Vi trivs egent-
ligen bara och som bäst när vi gör saker. För båda vill 
alltid ha nya saker att göra, och det är då vi skrattar, 
det är inte påtänkt utan är bara där, precis som en kon-
dom som spricker. Idag pratade vi inte mycket, han såg 
nog att jag la allt jag hade på cyklandet.

Vi når de andra 40 km upp i backen och jag ska få 
min första av tre tallrikar kycklingbullar på konserv. 
Mm, det smakar ljuvligt. Sen går jag och skiter, men de 
smakade ljuvligt. Sen ska jag vila, men det får jag inte. 
Boysen säger att de tänker göra samtliga 180 km idag.

 - Men vafan, vi stannar under de varmaste timmarna, palla 
cykla nu.
- Vi tycker inte det är så varmt.
Och återigen är jag sämst.
-  Alltså jag vettefan om jag kan kötta 180 km i mitt nuvaran-
de tillstånd, jag har fortfarande feber för i helvete.
 - Vi tänker åka.

Jag är sist, sämst, jag är en last för boysen. Jag är fort-
farande snabbare än samtliga andra cyklister vi mött 
men det kvittar nu. Det skiter jag fullständigt i nu för 
i det här gänget har jag nått botten, cykelrännstenen. 
Där alla rostiga kedjor, spruckna ekrar, trasiga kullager, 
Lance Armstrong och nu även jag hamnat. De ska slå 
etapprekord och skiter i att jag inte kan hänga med. 
Chris gjorde mig dock återigen sällskap. Den här gång-
en snackade vi en del skit om de andra boysen för jag 
var förbannad. Eftersom jag var sämst hade inte mina 
ord rört någon ryggen, det var bara massa skit, men 
förbannad var jag och efter 10 km sa jag såhär.

 - Låt de jävlarna göra sina 180 km så gör vi Le Mans
 - Ah du menar....
- Jafan, vi cyklar tills vi varken kan vara vakna eller sova, 
fucking 24 timmar, så kan vi pissa på deras 180 km
- Ah det vore riktigt coolt. Sjukt jobbigt med bara uppför men 
nice att ha det lite jobbigt ibland
- Vi kör.

VAGABONDSTUDENTEN
DEL TRE: KYCKLINGBULLAR OCH LE MANS 

AV: TOMI BLUMÉN



Jag var fortfarande febrig och långsam och förbannad, 
men det var tack vare min ilska som idén hade fötts 
och tack vare det jag skulle fortsätta cykla. Långsamt, 
snigelfart, som sköldpaddan. Kaninerna fick springa 
iväg efter sin morot men vi skulle äta upp dem och 
mer därtill.
En gång snodde min kusin en kanin från värdshusets 
zoo i närheten av där vi bodde, det gick rykten om 
att kaninerna användes till maten i restaurangen så jag 
tyckte det var väldigt ädelt gjort av honom. Sen tvinga-
de hans mamma honom att lämna tillbaka den och nu 
är den död. Precis som jag kände mig efter ytterligare 
30 km. Det gick långsamt, så långsamt. Som de sista 
minuterna på en fotbollsmatch man leder med 1-0. Jag 
ville inte ha kycklingbullar längre, de hade gjort mig 
illamående, de eller allt elände man finner i cykelränn-
stenen. Dopat mig hade jag dock inte gjort. Jag var 
hellre sämst, eller var jag det? Inte fan visste jag.
Nu såg jag fram emot Saharakebaben istället, den 
var allt jag hade, den var min morot då, eller vad äter 
sköldpaddor? Jag har hört att de äter sina egna.

>>Ge dem internet och de ger 
oss guldmedaljerna, om vi nu ens 
vill ha dem? <<

Efter kanske 100 km tappade jag känslan, hatet, ilskan. 
Jag slutade vara förbannad och jag förbannade att jag 
inte var mer långsint. Hur skulle jag nu motivera mig? 
Men Chris sa att vi redan cyklat 8 timmar så det var 
ju bara att fortsätta. Jag har ju för fan sovit längre än 
16 timmar i sträck. Nu skulle jag bara vilja sova mig 
igenom det här. Vi hade träffat en tunn, kort kinesiska 
dagarna innan, modigaste tjejen i hela Iran. Hon hade 
cyklat 140 km då. Hon var bäst, tunn, tarmig, skör, 
försiktig, men hon gjorde alltid sina km och kom alltid 
först. Jag visste att jag inte skulle få lust att fortsätta 
vara sist länge till så jag sa till Chris att jag drar Kina 
själv om maten inte är nice där, och om hon klarar 140 
km själv, så klarar jag 140 km när du tar vind. Och det 
gjorde jag, sen tog jag vinden själv. Vår vän Robin hade 
cyklat 160 km, så då måste jag kunna göra det, så jag 
tog vinden, jag tog 160 km, jag var Rocket Man igen, 
tramporna haglade, kedjan skrek ut sin smärta men jag 
visste att han skulle tåla, jag tog vinden och de 160, sen 
dog jag. I kanske 40 minuter, sen kom min Saharake-

bab in när jag egentligen var mer sugen på kyckling-
bullar. Jag tröck i mig halva som vanligt men vi hade 
cyklat 12 timmar. Chris åt också.

- När vi blir sömniga får vi hålla varandra vakna, sa han.
- Äru sömnig?
- Ne, är du?
- Ne men den här maten smakar skit.
- Den är helt ok.
- Vi köper på oss massa skit i stan sen.
- Mm…
- Vem har skrivit du gamla du fria btw?
- Ingen aning.
- Ok, vi drar vidare.

I 25 km till skulle jag vara sämst. Det var mörkt och 
det var bara sjukt brant uppför. Jag stannade efter varje 
100m. Jag hade inte fått någon energi från maten, eller 
så hade jag bara förlorat alla muskler, jag visste inte 
vilket. Jag stannade kanske 30 ggr den uppförsbacken. 
Chris stannade inte en enda. Betydde det att han var 
30 ggr bättre än mig, är höjningen proportionerlig? 
Jag älskar att jämföra mig med andra, jag vinner alltid, 
utom mot Chris, få blir det jämt och jag älskar jämna 
jämförelser. Här ute i mitt eget värdelösa lilla waste-
land var det såklart orättvist, jag lämnade walk-over 
innan jag ens börjat. 

Chris är cykelstark, han säger sig kunna vinna cykelva-
san. Det tror jag inte men kanske skulle han bli topp 
50. Han hade kunnat slåss mot etioperna och keny-
anerna om han slagit sig in på löpning och dopat sig. 
Det går inte utan doping. Vissa säger att det ligger i 
etiopernas blod, andra säger att det är för de tvingas 
springa till skolan. Jag tror att det är för att sociala me-
dier inte nått dit. Det enda sättet de kan boosta sitt ego 
är genom att springa snabbt, de vet inget annat. De vet 
vem Zlatan Ibrahimovic är men de vet inte, tanken slår 
dem inte att göra det han gör. Men tro mig när Face-
book når dit och de inser att man kan få en egoboost 
genom att klä upp sig och ta bilder från gynnsamma 
vinklar med drinkar i handen, iscensätta en aktivitet att 
ta bild på när du egentligen bara suttit med mobilen 
och räknat likes. Ta fler bilder från gårdagens utekväll 
där du inte sa ett ord till någon utan stod i ett hörn 
och försökte se hård ut OCH ändå tagga bilden ”best 



argumentation med kroppen över om rörelsen kan utföras. 
Jag förlorar varje gång men likt förbannat rullar det på, det 
rullar på i säkert 2 km till innan hundjäveln till sist ger sig, 
sen kollapsar jag på backen. Jag får upp en godispåse ur 
väskan och slukar den hel, den är livet, och jag får livet åter. 
Som en fågel Fenix, trots att jag alltid gillat drakar bättre. 
Jag sitter tom vid vägkanten i 20 minuter, sen tar vi oss in i 
närmaste stad och slår läger. Fortfarande utan fungerande 
extremiteter, kuken vet jag inte, jag hade varken tid eller 
lust att prova. Jag brer ut min sovsäck och kollar på träden i 
parken, det är något sällsamt ensamt med dem, jag ser bara 
trädkronorna och de ser ut som att de inte hör hemma här, 
dem ger mig en underlig, obehaglig men spännande känsla 
i kroppen som jag kan minnas någonstans från barndomen. 
Det känns som att jag är på månen, den är inte gjord av ost 
utan av plast. Och på USA flaggan där har någon ritat en 
kuk, men vid den här tidpunkten, 19 timmar och 255 km 
sedan vi startade sov jag redan. Jag visste inte om jag var 
bäst eller sämst. Förmodligen var jag något mittemellan.

night ever”. Fyrverkeri hyckleri, ha flickvän men sms:a att man saknar den till någon annan för kicken. Skaffa 
fler knull att skryta om, få 10 timmar spenderat på internet att verka som 10 timmar spenderat på Tivoli, Paris, 
solregn, champagnelunch, nattklubb, dagsfest, i en Ferrari allt på samma gång. Då glömmer man löpningen och 
vi kan slå dem odopade. Ge dem internet och de ger oss guldmedaljerna, om vi nu ens vill ha dem?
 
Och vips hade vi cyklat 250 km. Då small det, jag kände hur kroppen till sist gav upp. Alla knep, alla andra 
chanser, alla reserver, alla plan B jag kände till skulle inte hjälpa mig nu. Jag ropade på envisheten men han gav 
mig fingret. Jag kände kroppen glida ifrån mitt medvetande, ur min kontroll, den reagerade inte på vad jag bad 
den göra. Jag var inte herren i huset, och det gick inte långsamt, det gick mycket snabbt, som X2000 försvann allt 
från mig, utför stupet och ner medan bungylinan sprack. 
Då hör jag hunden i mörkret, den skäller med sina käftar, en stor varelse som springer längst med oss i det svarta 
vid sidan av vägen. Den känner min svaghet, den vet att jag har sett bättre dagar. Den visar sig inte, förutom 
ögonen som reflekteras, tillhör de ens en hund? Var det den här Arthur Conan Doyle skrev om? När som helst 
tror jag den ska visa sig och hugga. Hälften av mina lemmar hänger lealösa medan jag ger min sista gnutta 
energi, livskraft, muskelmassa, socker i kroppen för att undkomma kreaturet. Varje tramptag föregås av en lång  



Höstens kulturkvällar

Torsdagen den 1:a oktober klockan 18:30:
Minst 369 år gammalt är GH. Glada nedslag i
 nationens historia ges av Torkel Jansson och 
Bo G Hall. Det blir en djupdykande diskussion i Nationens 
förflutna. Kvällen inleds med ett kortare mingel!
 

Onsdagen den 4:e november kl 18:
 
Kulturnämnden välkomnar dig till en afton som 
uppmärksammar de fascinerande 
Hälsingegårdarna. Föredraget hålls av Ingela 
Broström från Länsmuseet Gävleborg som har 
mycket kunskap i ämnet. 
Varför byggde man så stora hus?  
Vad hade man för fester?
Dessa intressanta frågor och fler därtill 
besvaras. Det här vill du inte missa!



KAPITEL 2
I vilken vår hjälte möter ett lik och är allmänt melankolisk

”Det har skett ett mord på GH.” 
Tova Melons ord ekade i mitt huvud medan jag sprang 
mot Nationens gula hus. 
Ett mord på GH en vecka innan landskapet. Jag såg 
framför mig hur min dröm om en tyst avtackning och 
avklivande som Tredje Kurator gick i kras.
Genom regnet såg jag att Uppsalas finaste hade dragit 
upp på utsidan av huset i en polisbil. 
Jag smällde upp portarna och ignorerade den unga po-
lisen som tafatt försökte hindra mig från att ta mig in. 
I entrén stod Paul Rak, Nationens uthyrningsansvarig 
och Gile Takdottir.
Paul satt på trappen och grät. Gile, lugn som alltid, 
stod lutad mot väggen och rökte.
Hon höjde ett ögonbryn åt mig och pekade sedan mot 
trappen upp till stora salen med cigaretten. 
Jag tog trappstegen två i taget. Dörrarna till stora salen 
stod vidöppna och jag möttes genast av den särskilda 
lukt som endast de döda bär.
Jag sprang in i salen men hejdades genast av en hand 
som landade på min axel.
”Ta det lugnt, Hårdh.”
Det var kommissarie Patrick ”PP” Persson, kanske den 
kändaste av Uppsalas korrupta poliskår.
”Goddagens PP,” svarade jag honom och noterade 
tillfredsställt att han ryckte till när jag använde smek-
namnet.
Handen på min axel kramade smärtsamt åt. 
”Kommisarie Persson, om jag får be,” sa han och put-
tade undan mig. 
PP var en stor man, tjock av snabbmat och ett liv bak-
om skrivbordet. Han var en av de mest hatade män-
nen i staden. På mig hade han dock alltid en lugnande 
inverkan. Det gav mig oftast mycket nöje att reta 
honom.
Jag tappade dock snabbt lusten när jag observerade 
stora salen.

Det första jag såg var att kristallkronan hade ramlat ner 
från taket. Hela salen var täckt av glittrande glasskär-
vor. PP hade med sitt bryska sätt räddat mig från att 
skära sönder fotsulorna. 
Det andra som slog mig var liket som låg mitt under 
kristallkronan. Spetsat mitt genom bröstet av kristall-
kronans kropp och sedan perforerad av hundratals 
skärvor. Det rådde inget tvivel om att personen i fråga 
var död. Skadorna hade räckt, men det var också en 
ofantlig mängd blod i salen. 
Två poliser steg försiktigt runt bland skärvorna och 
tog fotografier.
”Det är en viss Jan T. Stallbukt som ligger där under,” 
sa PP efter att jag stått tyst i några minuter, ”En kandi-
dat till Förste Kurator vad jag förstått?”
Jag nickade sakta medan mitt hjärta sjönk som en sten 
i mitt bröst. 
”Är inte det väldigt olyckligt?” fortsatte PP. Han flina-
de. ”En vecka innan landskap och strax innan du ska 
kliva av.”
Den jäveln njöt av det här. Men jag vägrade ge honom 
någon tillfredställelse. Jag klev närmare liket. Försiktigt, 
för att inte trampa på något vasst.
”Tror ni att det är mord?” Frågade jag medan jag luta-
de mig ner för att se närmare på kroppen.
Det var helt klart Stallbukt som låg där under. Ansiktet 
hade blivit uppskuret av glas, men det var helt klart 
igenkännligt. Det karaktäristiska bruna håret kladdigt 
av blod och hans glasögon krossade och förvridna. 
”Mord?,” PP lyfte på ögonbrynen, ”Varför skulle vi tro 
det?” 
”Fröken Melon, som hämtade mig, sa att det hade 
skett ett mord.”
”Men snälla Hårdh, inte har du börjat lyssna på hyste-
riska damer? Detta är en solklar olycka. Kristallkronan 
lossnade och stackars Stallbukt råkade befinna sig 
under.”
Jag tyckte att det lät som en otrolig slump.
”Har ni kollat kristallkronans fäste, varför släppte 
den?”

 FÖLJETONG: 
                FÖRSTE KURATORNS TÅRAR

I första delen av denna följetång fick vi möta August Hårdh, Tredje Kurator på Gästrike-Hälsinge Nation. 
Han extraknäcker som privatdetektiv med köksmästare Tova Melon som sekreterare. 
Det är snart landskap på Nationen och en ny Förste Kurator ska väljas. Efter ett besök av en mystisk dam 
vid namn Violetta Blad och ett kort argument med Nationens isländska Andre Kurator Gile Takdottir ger 
sig August iväg för att dränka sin sorger på Västgöta Nations pub. Det dröjer dock inte länge innan han blir 
avbruten.

aV: sCHweiziska frank



”Det var kabeln som lossnade. Jonas har redan tittat till den.”
Jonas visade sig vara en av de två poliser som höll på med fotograferandet. Han 
tittade mot oss när han hörde sitt namn. Han visade var kabeln hade gått av. Det 
såg ut att vara tid och slitage som hade lett till att den brast. 
”Se, en olycka!” sa PP. 
Jag suckade. Allt höll på att falla i bitar på det här stället.
Jonas harklade sig övertydligt.
”Det är bara en sak vi är lite fundersamma över,” sa han. 
PP tittade på honom med en arg blick men den unga polisen fortsatte ändå.
”Blodspåren är lite konstiga.”
Jag förstod genast vad han menade. Jag borde ha tänkt på det tidigare. 
Det gick ett spår av blod från mitten av salen ner mot en av dörrarna. Från stora 
salen fanns det fyra utgångar. Blodspåret gick mot den som innehöll det rum 
som lite slarvigt kallades för ”övre bar.”
”Blod rinner, det betyder ingenting,” sa PP.
Tyvärr var jag tvungen att hålla med honom. 
”Det här är ett gammalt hus, det lutar. Mot det hörnet.”
Jonas nickade fundersamt.
”Se, inga problem. En olycka,” sa PP och stegade iväg mot dörren. 
Vid en första anblick verkade han vara korrekt. Det skulle också vara betydligt 
lättare för mig om det var en olycka. Ett mord på nationen skulle kunna leda till 
enorma komplikationer för landskapet om en vecka. Kommissarie Persson och 
hans poliskår letade alltid efter den snabbaste lösningen, med det betydde inte 
alltid att de hade fel. 
”Vem hittade kroppen?” frågade jag innan PP hann iväg.
”Hon isländskan,” han fnös, ”Dottir någonting.”
Jag gick ner till entrén igen. 
Gile hade försvunnit, men Paul satt fortfarande och snyftade på trappen. 
Tova hade kommit tillbaka och satt med en arm kring honom. Jag hann precis se 
PP försvinna ut genom dörren.  Synen av Tova fick mig att tänka. 
Varför hade hon sagt att det hade skett ett mord?
Tova var en kvinna, men trots vad PP sagt var hon knappast en hysterisk sådan. 
Precis i detta tillfälle satt hon lugn och tröstade Paul.
Jonas och den andra polisen kom nerför trappan
”Vi går nu,” sa Jonas, ”Det kommer någon och städar, för bort liket menar jag, 
men vi är klara.”
Jag gick ut och tittade på dem när de klev in i polisbilen. PP satt redan bakom 
ratten och så fort dörrarna stängdes for de iväg. 
Det var en annan sak som inte stämde. Hur kom det sig att polisen kom på plats 
så fort?
De var i princip klara när jag kom. Västgöta Nation var inte långt borta. Om 
Tova hämtat mig så fort kroppen upptäcktes så borde jag hunnit dit långt innan 
polisen. Antingen hade polisen blivit tipsade tidigare än henne, eller så höll hon 
hemligheter ifrån mig. Min egen sekreterare. Jag skakade på huvudet. Jag borde 
låta det hela gå. Jag borde skriva under på att det var en olycka. 
”Paul,” sa jag istället till den snyftande uthyrningsansvarige, ”kan jag få låna din 
kamera?”
Mot mitt bättre vetande kände jag mig själv bli indragen. ”Och Tova, vi behöver 
prata.”

Fortsättning följer…



Nu utlyses de stipendier som förvaltas av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendierna kan sökas av 
alla medlemmar av nationen 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 halvårbeloppet per termin efter inkommen bevakningsblankett och 
kan sedan prolongeras så länge statuten tillåter. Ett extra stipendium utdelas direkt med 
halvårsbeloppet och kan sedan inte prolongeras eller bevakas. För mer utförlig information om 
hur du söker stipendier vid Gästrike-Hälsinge nation hänvisas 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. Denna termin kommer dessa stipendier att utlysas från den 2:a 
till 22:a september.

Höstterminen 2015 ledigförklaras följande nationsstipendier:

j.a. andberGs á 3 700 kr (1 st. ordinarie samt 1 st. eXtra)
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 2 200 kr (1 st. ordinarie samt 1 st. eXtra)
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för avkomling till prov-
insialläkaren Karl Valentin Bergstens i Haparanda fader handlanden P. Bergsten. Utdelas varje år av nationen på 
årets sista landskap.

Carl & maria blomberGsson á 8 700 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 1 900 kr (1 st. ordinarie samt 1 st. eXtra)
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.

daHl & ValleY-ianUm á 1 500 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 4 800 kr
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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.

GefleborGs läns sparbanksfond á 6 800 kr (1 st. ordinarie samt 1 st. eXtra)
Till obemedlad medlem av Gästrike-Hälsinge nation med hemort inom Gävleborgs län. Får innehas i två år med 
ett års prolongation.

Gästrike-HälsinGe nations á 14 000 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.

jonas HellberGs á 23 300 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 4 400 kr (1 st. ordinarie samt 1 st. eXtra)
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.

G.a. HUldberGs á 3 200 kr (1 st. ordinarie samt 1 st. eXtra)
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för infödd Hudiksvallsbo. Utdelas för två år 
med möjlighet efter ansökan till ett års prolongation

daGmar oCH pHilibert HUmblas á 6 450 kr (2 st. ordinarie)
Till stipendiat utses i Gävleborgs län född medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Det ena stipendiet tilldelas na-
tionsmedlem, som med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet. Företräde äger sådan stude-
rande, som studerar konstvetenskap eller musikvetenskap. Det andra stipendiet tilldelas studerande, som med flit 
och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet, 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 sam-
manlagt.

karl jernberGs á 3 500 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 hösttermin.

a.G. lonGberGs á 2 900 kr

Till med. eller fil. stud. av Gästrike-Hälsinge nation, född antingen i Gästrikland eller Hälsingland, som genom-
gått gymnasieskola 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 höstterminens sista ordinarie landskap. Får ej innehas längre än tre år i 
följd.
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sVen & elsa marins á 10 800 kr (1 st. ordinarie samt 1 st. eXtra)
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 släk-
ting har företräde framför mer avlägsen. Utdelas för ett år i sänder. Stip. kan tilldelas samma person sammanlagt 
högst fyra gånger.

C.Y. saHlins á 3 100 kr (1 st. ordinarie samt 1 st. eXtra)
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för två år med möjlighet till ett års prolongation 
efter ansökan

skånberGs á 9 500 kr

Till behövande studiebegåvad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. 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 2 000 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 à 2 400 kr (1 st. eXtra)
Stipendiet tilldelas medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i teologi eller allmän religionsveten-
skap med dess hjälpvetenskaper och som därjämte är i behov av ekonomisk hjälp. 

anders Upströms premiUm á 2 100 kr

Till behövande förtjänt medlem av Gästrike-Hälsinge nation som bedriver språkvetenskapliga studier, med före-
träde 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 framstå-
ende 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 forskarstipendiUm (ansökan på särskild blankett).
Årligen finns det ca 1 800 000 kr tillgängligt för utdelning.
Forskarstipendium tilldelas svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation som studerar eller forskar vid Uppsa-
la universitet. Stipendiet är heltidsförsörjande och delas ut för att främja högre akademiska studier med tydlig 
forskningsanknytning. Kan sökas av studenter både på grund-, avancerad eller doktorandnivå samt för bryggfi-
nansiering för fortsatt vetenskapligt arbete efter avlagd doktorsexamen. Stipendium kan tilldelas upp till en tid 
av två år, varefter prolongation 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). 
Årligen finns det upp till 500 000 kr att utdela som ett eller flera stipendier.
Resestipendium tilldelas svensk sökande, som minst fyra terminer bedrivit grundläggande högskolestudier, för 
utrikes eller inrikes resa av väsentlig betydelse för den sökandes utbildning. Resans ändamål skall vara kvali-
tetshöjande studier inom grundutbildning eller forskarutbildning. Resestipendium kan utdelas för deltagande i 
kurser och konferenser, för vetenskapliga studiebesök eller annat specificerat ändamål. Innehav av annat stipen-
dium, utbildningsbidrag eller motsvarande utgör ej hinder för erhållande av resestipendium.
Stipendieansökan skall innehålla resplan, kostnadsberäkning och konfidentiell självdeklaration. 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 disponera stipendiet för den ändrade resan. 
Av praxis utdelas ej resestipendium till studerande som ämnar bedriva utbytesstudier som finansieras inom stu-
dieprogrammet



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 resestipen-
dium, som skall sökas på separat blankett (självdeklaration och övriga bilagor skall följa även 
denna ansökan).
Den som söker Göransson-Sandviken stipendier skall bifoga intyg från handledare.

Sista ansökningsdag är den 24:e september 2015
Ansökan med konfidentiell självdeklaration lämnas till Förste Kurator. Bevakningsblanketter 
från stipendiater som tidigare terminer blivit tilldelade stipendier ska också vara inlämnade se-
nast detta datum, dessa återfinns hos Förste Kurator eller på nationens hemsida.
Den som skall prolongera sitt stipendium måste också lämna in en fullständig ansökan senast 
den 24:e september. Det går även bra att skicka in både ansökningar och bevakningar via post – 
då adresserat till:

Stipendiesekreterare
Gästrike-Hälsinge nation
Trädgårdsgatan 9
753 09 Uppsala

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



KALENDARIUM 

SEPTEMBER
18 Reccegasque

27 städdag

29 Landskap

DECEMBER
3 peRsonaLfest

11 Luccegasque

14 juLpub öppnaR

31 syLvesteRgasque 

OKTOBER
1 kuLtuRnämnden

4 funktionäRsdag

7 ReccepubRunda

8 föRfattaRkväLL

9 HeRRmiddag

15 gHuLt Hus

18 städdag

22 Reccemiddag

NOVEMBER
1 städdag

4 kuLtuRnämnd 
7 sepaRationsbaL

14 LandsmannaföReningen

17 Landskap

29 städdag


