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Hej och välkommen tillbaka!
Hoppas att du haft en trevlig sommar och att du är redo 
för ännu en termin av plugg och studentliv. Trots att 
terminen bara varat ungefär en månad har redan flertalet 
event kommit och gått på GH nation. I detta nummer kan 
du bland annat läsa om kräftgasquen, reccemottagningen, 
samt även få en överblick över de olika händelserna genom 
de olika bildkollagen. Om du inte hunnit delta hittills, 
oroa dig inte, många fler aktiviteter väntar. På Ghasettens 
baksida finns ett sammanställt kalendarium för att ge dig 
en överblick av vad som komma skall.

På redaktionen har Johan Wistedt anslutit sig och vi är nu 
två redaktörer som arbetar för att ge dig en högkvalitativ och 
underhållande lässtund. Johan har stor erfarenhet inom 
GH och på hans CV står bland annat 3Q och nuvarande 
aktiv inom valnämnden, så Ghasetten är i trygga 

händer. Vi anser dock båda att ju fler desto bättre så om 
du känner att du vill skriva, tveka inte att höra av dig till 
oss! Vi är bara glada över att få in material vare sig det 
är noveller, debattartiklar eller en text om den speciella 
gasquen som ligger dig nära hjärtat. Allt (eller det mesta i 
alla fall) är tillåtet! Likaså om du är intresserad av att fota, 
layouta eller något annat som har med tillverkandet av en 
tidning att göra, tveka inte att höra av dig till oss.

Vi hoppas att du finner detta nummer intressant och att 
du får en fantastisk termin!

Ghasetten
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HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS 

MEDLEMMAR TILL HÖSTTERMINENS  
FÖRSTA LAGTIMA LANDSKAP PÅ NATIONEN  

TISDAGEN DEN 3 OKTOBER 2017 KLOCKAN 18:00. 

VARMT VÄLKOMNA! 
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Hösten har återigen ankommit till Uppsala och med den alla 
nya studenter. Studenter som med färgglada utklädnader och 
högljuda peppramsor tar över stadens parker, nationspubar och 
studentkorridorer. Jag tror inte det finns något som så tydligt 
markerar nystart som terminsstarten här i Uppsala. 

Jag minns själv när jag för fyra år sedan skjutsades upp till 
Uppsala med alla mina ägodelar på släpkärran. Hur jag ställde in 
alla flyttlådor i mitt 13 kvadrats studentrum och hög på känslan 
av att livet började packade upp i väntan på första föreläsningen. 
Spänningen i att gå och handla eller att för första gången tvätta 
i den gemensamma tvättstugan var tillräcklig för att få de första 
veckorna att framstå som de mest händelserika i mitt liv. Det 
är en spännande tid och jag hoppas att alla ni nya studenter tar 
vara på den och passar på att njuta av det så länge det varar. Förr 
eller senare blir även detta vardag. 

Här på nationen har det också hänt massor sedan förra numret 
av Ghasetten och terminsstarten. Sommaren har varit fantastisk 
och trots att Sverige haft ovanligt dåligt väder så har solen skint 
på GHs trädgård. I augusti öppnade höstens inskrivning och 
under hösten har vi skrivit in rekordmånga nya medlemmar. 
Reccemottagningen sålde slut och i skrivande stund är det 
endast ett fåtal biljetter kvar till Reccegasquen. Till alla er nya 

vill jag säga 
grattis och 
v ä l k o m n a . 
Att välja fritt 
är stort, att välja 
rätt är större!

Den kommande terminen 
har mycket spännande att bjuda på. 
Traditionella favoriter så som Luccegasque och 
Separationsbal varvas med nyheter så som Asian Takeover. 
Oavsett varför vad du gillar eller varför du valde just GH som 
din nation är jag övertygad om att du denna höst kommer finna 
något på nationen som faller dig i smaken. Oavsett om det är i 
vår pub, bland våra underföreningar eller på någon av alla våra 
sittningar. Så in och gilla oss på Facebook och Instagram så 
hänger du med på allt roligt som händer i höst! 

Hälsningar
Emma Strandqvist

Förste Kurator

Hösten är här. Terminen har dragit igång, recentiorerna går runt 
vilsna i Engelska parken, och regnet öser ner över kulturnatten. 
Inte är jag ensam om att längta tillbaka till sommaren den här 
veckan. En quick recap om sommaren som har varit!

Sommar! När man kunde ha sovmorgon i veckor utan att 
försvara sig. Där en bestämd träff att spela kubb kl 16 var en 
hel dagsplan. Allsång och bad var tisdagsnormen. Den snygga 
sommarflörten man träffade på semestern. När man blev 
serverad av lyckliga föräldrar som göder en med näring att räcka 
två terminer till. Midsommar och snaps. Kräftskiva, BBQ, och 
uteserveringar. Kanske till och med nationens uteservering med 
dess halloumiburgare och mojitos. Jag räknar ned, bara 252 
dagar kvar till TrädGHården återigen öppnar sina dörrar och 
sommaren än en gång är del av våra liv. När man än en gång….

….kliver 
upp kl 06 för 
att gå till jobbet 
för att klara 
CSN-torkan. När 
man missar familjens 
alla fester för att plugga till 
omtentan. 252 dagar till man återigen nödtvunget bor hemma 
och inte har något att säga till om. När man igen går utan 
sommarflört för alla studenter jobbar…

Tack och lov, hösten är äntligen här.
Aukje de Boer

Andre Kurator
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Hej!

En till termin för mig som Hovmästare, en ny termin för planering 
av fest. Tjoho! Den här hösten kommer att bjuda på det mesta 
och det bästa en kan tänka sig! Vad sägs som höstgasquen med (i 
nuläget) hemligt tema, en bal där Gästrikland och Hälsingland 
var för sig verkligen får visa vad de går för, Luccegasquen med 
sitt dignande julbord och på nyårsafton vår Sylvestergasquen 
som en fantastisk avrundning på året 2017? 

Alla har sin favorit. För den första är det höstgasquen som varje 
år byter klädnad in till något nytt. Förra året kämpade våra 
tappra lag i ett slag om den olympiska elden för att sedan avsluta 
med en lättsam gasque. Den andra älskar att klä sig i frack och 
balklänning för att slåss för SITT landskap. Den tredje frossar 
i de fyra julborden under Luccegasquen. Den fjärde äter sin 

nyårsmiddag och 
skålar i bubbel 
i trädgården 
då klockorna 
slår 12 och 
fyrverkerierna 
skjuter upp 
över slottet och 
färgar himlen.
Vilken gasque blir 
din favorit i höst?

Vi ses där
Sandra-Marie Eriksson

Hovmästare 2017 

Hej alla medlemmar! 

Det är jag som är terminens köksmästare. Det är jag som är 
ytterst ansvarig för hygien och renhållning i köket, mathantering, 
inköp av mat och alkohol, menyer och så det allra roligaste; att 
få laga mat åt er!

Jag är så stolt över att vara den som får ta hand om husets 
hjärta. Utan köket skulle vi nog ha en väldigt tråkig vardag och 
verksamhet. Redan nu ser vi fram emot Ghastropubens start, 
vilket blir en hejdundrande sådan med en Asian Takeover. Det 
tänker i alla fall inte jag missa!

Senare under hösten kommer det naturligtvis även 
traditionsenligt bli en Belgian Takeover, och så kanske någon 

mer takeover 
smyger sig in..!

Efter Asian 
Takeover kör 
Ghastropuben 
igång med sitt 
vanliga koncept; 
lite lyxigare rätter- 
fortfarande till ett okej 
pris. Som jag längtar!

Vi ses i köket- husets hjärta! 
Emelie Tannfors- kxm 

Hej alla Läsare.

Jag heter Martin Palmqvist och är den nya tredje kuratorn här 
på GH. Vem är jag då kanske ni undrar? Jag är från Knivsta 
precis utanför Uppsala. Så efter gymnasiet tänkte jag att flytta 
var jobbigt så jag bestämde mig för att plugga i Uppsala. Jag 
läser till ämneslärare med ämnena biologi och naturkunskap. 

Hur hamnade jag på GH då? Det undrar jag ibland också. 
Jag började mitt nationsengagemang på ÖG nation lite längre 
ner på gatan. Där har jag varit aktiv i 5 terminer. Jag satt som 
personalansvarig på årets upplaga av sommarrestaurangen 
Trädghården. Vilket funkade jättebra. Det var väldigt spännande 
att hålla på en annan nation än vad jag var van vid. Så under 
sommaren så växte GH på mig så som ÖG gjorde för mig när 
jag var ny där. 

Just av den anledningen valde jag att söka till 3Q. De har varit 
väldigt mycket att lära sig och blivit väldigt mycket att göra 

men det är otroligt 
roligt. Jag känner 
väldigt välkomnad 
av mina 
heltidarkollegor. 
Så jag känner att 
jag har kommit 
in i gänget. 

En av anledningarna 
till jag valde att byta 
till GH var allt nytt folk man 
ska lära känna. De är något av de roligaste jag vet är 
att få lära känna alla nya personer varje termin och nu får jag 
privilegiet att få träffa en massa nya och roliga människor. 

Avslutningsvis vill jag säga att jag är sjukt taggad och lycklig över 
att ha fått detta förtroende.

Martin Palmqvist

Tredje Kurator

Hovmästare

Köksmästare
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Idag har GH-bälgarna försvarat 
nationen i nationernas Dodgeball-

turnering anordnad av @campus1477 
och @dodgeballsweden! Laget slutade 
på en delad tredjeplats och planerar 

redan revansch nästa år!

@ghnation
#dettaharhäntpågh

Nu öppnar Ghuben och kön ringlar redan genom nationen! Varmt välkomna och glöm inte att alla GH-medlemmar får 2 burgare för 1 på måndagar! #dethänderpågh #ghuben

Idag öppnade inskrivningen 

för hösten 2017! Och våra 

inskrivningsvärdar är peppade på att 

skriva in alla nya studenter! Imorgon 

har vi öppet 15-19, välkomna in! 

#dethänderpågh #recce #ht17

I dagarna har detta fina gäng lackat 

golven på nationen och så fint det 

blev! Nu är vi redo för ett år till 

med fest och dans! #dethänderpågh 

#sommarpågh

Nu i helgen är GHs klubbverk, 
funktionärer och heltidare i 

norduppland på uppstartshelg. 
Där planerar och taggar vi inför 

den kommande terminen! 
#dethänderpågh

För mer bilder, 
kika in på GH:s 

instagram:
@ghnation
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Väderleksrapporten ser bra ut för fredagen den 25 augusti. 
Solen skall spricka fram på kvällen och temperaturen skall 
hålla sig på runt 16 grader Celsius. Ute i trädgården går 
förberedelserna för fullt. Trallen har täckts med tält och 
under tälten står bord utställda. Allt pekar på en fantastisk 
kväll med en gasque som för första gången på många år 
går att hålla utomhus. Men så ville inte vädergudarna och 
klockan femton öppnade sig himmelen och regnet började 
ösa ner. Trotts denna otur så hölls humöret uppe. Planerna 
ändrades snabbt och inom en kort tid var stora salen redo för 
gasque.

Varför valde då vi att inte ha gasquen med VG? Är det 
möjligen en konflikt mellan våra nationer? Nej, självklart 
inte! Som många av oss GH:are minns så utsattes vi för 
en vattenläcka Hösten 2015 som varade till Majmiddagen 
följande vår. Samma jobbiga öde gick vår granne VG 
tillmötes under hösten 2016. VG led av osäkerheten med 
hur lång tid det skulle ta att laga deras kök och under våren 
2017 så såg det ut som de skulle få tillbaka sitt kök i slutet av 
sommaren.  Detta ledde till att deras första gasque med kök 
skulle bli just Kräftgasquen, något som de i sådana fall ville 
styra helt själva för att fira det nya köket. Så grannsämjan 
mellan GH och VG är bevarad samt gav de oss en chans att 
få ha en egen Kräftgasque, något som många ändå velat testa.

Gasquen var välbesökt för att vara precis innan de flesta 
studenter anlände till Uppsala. Många kända ansikten men 
även en hel del nya. Det var även finbesök i salen med delar 
från Uplands heltidare samt så var även vår inspektor Anders 

Virtanen där, som förövrigt var en storätare av kräftor trots 
att han aldrig hade varit på kräftskiva innan han kom till 
Uppsala. Stämningen var hög med mycket skratt, stoj och 
sång. Stämningen förhöjdes även av att trots vädergudarnas 
tidigare val av regn så hade nu kvällssolen ordentligt kommit 
fram till pausen på middagen. Retligt kanske några tyckte 
men det flesta var bara glada över att kunna spendera pausen 
ute vid trädgårdens fina miljö.

Kräftgasquen är inte bara den första gasquen på terminen utan 
även det första som händer för klubbverket som precis klivit på 
sin post. En tuff och något av en rivstart för klubbverket som i 
år inte bara behövde jobba under 04-släppet utan även under 
middagen. Med en fantastiskt positiv inställning så kämpade 
de sig igenom hela kvällen och natten och genomförde det 
hela med bravur. Heltidarna och klubbverkets roll under 
gasquen och släppet var exemplariska och allt flöt på utan 
problem vilket så klart bidrog till allas trevnad och hjälpte få 
starten av detta läsår roligare till alla som var där.

En kväll förgylld av skratt och så klart kräftor samt en natt 
full av fest. Detta är en bra mening för att sammanfatta vad 
som föregick på nationen den där kvällen och natten den 25 
augusti. Något av en nystart med nya traditioner men ändå 
starkt bunden till våra tidigare traditioner. Festen pågick hela 
natten i form av ett 04-släpp där så klart man kunde dansa till 
musik utvald av DJ duon Skogsberg & Akdogan, något som 
det senaste året också blivit lite till en ny tradition. Med dessa 
minnen så ser vi in i en termin med hopp och förväntan. 
Terminen är nu officiellt igång och ett nytt år på GH har 
äntligen startat. 

Varmt välkommen till verksamhetsåret HT17-VT18 kära 
medlemmar!

    - Johan Wistedt

– Slutet på sommaren, början på terminen – 

Kräftgasquen, en traditionsenlig gasque här på GH 
som under många år har anordnats tillsammans med 
VG och varit startskottet på terminen. I år däremot 
bröts traditionen tillfälligt och nationen valde att 
hålla den själv, vilket resulterade i ett stort kalas med 
kräftfyllda fat i det gula huset på Trädgårdsgatan 9, 
istället för i det orangea huset på Slottsgränd 12.
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HOROSKOP
Väduren

 (21/3 - 19/4)
Nu termin nya möjligheter! Din 

energi ligger på topp efter en 
lång ledighet, men ta inte slut på 
energiförrådet direkt, terminen 

är lång. Varva ner på GH efter en 
lång vecka.

Se upp för fallande kottar.

Kräftan
 (22/6 - 22/7)

Kräftans natur är att vara en lugn 
och stark beskyddare. Detta kan ta 
på krafterna, se till att tänka på dig 
själv också. Din familj finns där för 
dig lika mycket som du finns där 

för dem.
”Jim Carrey är faktiskt rolig!”

- Idioter.

Vågen
 (23/9 - 22/10)

Du strävar efter diplomatiska 
lösningar och svar, helst vill du 

att alla ska bli nöjda i slutändan. 
Tyvärr är inte detta alltid möjligt 
och istället bör du försöka finna 

den lösning som känns rätt för dig 
och vad du står för.

Om någon är otrevlig, ignorera 
dem. Om någon är trevlig, 

ignorera dem också. Vänskap är 
överskattat.

Stenbocken
 (22/12 - 19/1)

Du är en riktig karriärmänniska, 
detta kan dock leda till 

tunnelseende och att du glömmer 
bort de saker runt omkring dig som 

också spelar roll. Glöm inte att 
umgås med nära och kära.

Bär alltid hjälm. Om någon 
skrattar åt dig för det, skalla dem. 
Din hjälm kommer skydda dig.

Oxen
 (20/4 - 20/5)

Du ser saker för det de är. Detta är 
en bra färdighet men lite hopp om 
framtiden skadar inte. Ge utlopp 
för din kreativitet och få en stunds 
undanflykt från skola och ansvar.

Att äta böcker är inte bra för 
magen.

Tvillingarna
 (21/5 - 21/6)

Låt din impulsiva natur leda dig 
till att engagera dig på GH. Nya 
arbetsuppgifter och erfarenheter 

väntar dig! Tips är att skriva 
debattartiklar för Ghasetten, på 
så vis får du chansen att yttra de 
åsikter som bubblar under ytan.
Kudden är både en tröst och ett 

potentiellt mordvapen.

Lejonet
 (23/7 - 22/8)

Det kan vara svårt att inte bli 
svartsjuk på Ghasettens redaktion, 
men detta måste överkommas då 
alla inte kan vara lika coola som 

dem. Alternativt: Join us! Lyxa till 
vardagen då och då, men kom ihåg 
att om lyx sker för ofta blir det bara 
en kostsam livsstil, något som CSN 

inte uppmuntrar.
Snape dödar Dumbledore.

Jungfrun
 (23/8 - 22/9)

Att ha höga krav på sig själv är bra, 
men sätt realistiska mål. Detta 

gäller alla aspekter av ditt liv, skola 
som socialt. Försök tillåta saker 
att hända som de vill utan att 

övertänka varenda detalj, det är 
bättre för dig och din omgivning.
Om grytan inte kokar när du tittar 

på den, testa slå på spisen.

Skorpionen
 (23/10 - 21/11)

Din hemlighetsfulla sida är inte 
alltid fördelaktig i en relation. 

Berätta hur du känner istället för 
att tvinga din vän eller partner 
till att gissa sig fram då det ofta 

innebär missförstånd. Till exempel, 
om du vill jobba på GH en onsdag, 

hör av dig till 3Q och säg det.
Om du har hemligheter när du 

är ute och reser, blir de då… 
bortligheter?

Skytten
 (22/11 - 21/12)

Du är bra i spurtar men tappar 
ofta fokus i det långa loppet. Detta 
gör att du får svårt att avsluta långa 

projekt utan vill gärna hoppa 
på något nytt och spännande. 

Som skytte tycker du om när det 
händer saker, vilken tur då att 

#dethänderpågh.
”Jag vill ha en egen måne, som 

jag kan åka till”- Framtidens 
bortskämda barn.

Vattumannen
 (20/1 - 18/2)

Du har starka åsikter och är inte 
rädd att kämpa för dem. Kom ihåg 

att inte kämpa för kämpandets 
skull, välj dina strider för att 

nå framgång och kompromissa 
där det behövs. Om det inte är 
spökboll, där funkar det inte att 

kompromissa. Gå med i GHIF för 
bättre karma.

Två är mer än ett.

Fiskarna
 (19/2 - 20/3)

Att försvinna i dagdrömmeri när 
verkligheten tränger sig på kan 
vara lockande, men då kommer 
arbetsbördan bara att öka. Försök 
hålla jämna steg med de viktiga 

uppgifterna du tagit på dig och se 
till att du har ett utlopp för stress 

där du gör något bara för din skull.
”Rom byggdes inte på en dag”- 

Historiker
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Så minns  vi våren
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Så minns  vi våren
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Efter en dramatisk vår var sommaren en välbehövlig 
andningspaus på nationen. När tre gamla inspektorer 
hemsökte huset – två som spöken och en i skepnad av 
dvärgschnauzer – och det visade sig att Anticimex inte hade 
exorcism i sitt tjänsteutbud, var kuratelet i april tvungna 
att prata med mediet i Norrlands bibliotek för att få något 
slags hjälp. Eftersom att mediet endast sporadiskt faktiskt 
kan kommunicera med andar, och annars låtsas kunna 
hjälpa desperata låntagare att hitta bortsupna böcker i 
utbyte mot deras förseningsavgifter (som sedan aldrig når 
bibliotekarierna), blev ingen mer förvånad än mediet själv när 
hon såg spökena på GH. (Norrlands bibliotekarier efterlyser 
för övrigt personen som stryker omkring mellan hyllorna 
och viskar förutsägelser i folks öron, och dessutom stoppar 
förseningsavgifter i egen ficka.) Hon samlade sig dock, 
och lyckades exorcera de osaliga andarna genom att bjuda 
hunden, som faktiskt hade en kropp, ur sin fickplunta för alla 
tres räkning, varpå de lovade inte hemsöka Trädgårdgatan 9 
på några år.

GHlassborg
När trädäcket i trädgården försvann spårlöst över natten till 
den 28:e april och ersattes av en leråker fick kuratel och 
klubbverk bli påhittiga inför de kommande två dagarnas 
GHlassborg. De utlyste en Hitta tryffeln-tävling, där den 
gäst som, utan att använda händerna, hittade mest tryfflar i 
jorden fick gratis glass resten av dagen. Jorden blev välplöjd 
av gästernas näsor och underkäkar när de ivrigt letade 
tryffel, som sedan samlades in av köksmästare och användes 
i fantastiska burgare under följande veckas Ghastropub. 
GHlassborg blev en större succé i år än vanligt.

När olika plank, skruvar och beslag under maj dök upp på 
olika platser i nationshuset, ett i taget, i varsin magnesiumvit 
blixt, med ljudet av en stövel som dras upp ur lera, 
kunde åtminstone ett halvt trädäck återuppbyggas innan 
sommarrestaurangens öppnande. Resten lämnades som 
tryffelgruva.

KRÖNIKA
(Obs! Läses på egen risk. Kan innehålla spår av verklighet, sanning, feberdrömmar, 

rena fabrikationer och mer eller mindre söta djur.)
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Majmiddagen
Medan mindre bekväma och mer idealistiska personer även 
detta år gick i tåg den första maj, samlades Gästrike-Hälsinge 
nation till sedvanlig Majmiddag. Den inleddes med strålande 
väder i trädgården, där ett efter helgens bravader måttligt 
bakfullt SiGHstinskt kapell bjöd de varierat bakfulla gästerna 
på trevlig swing. (Vissa gäster och någon bandmedlem sågs 
fortfarande snyta ut lera med ett lycksaligt uttryck i ansiktet 
medan de tänkte på all tryffel de hade hittat dagen innan.) 
Middagen avlöpte sedan traditionsenligt, med ett ovanligt 
inslag: Avtäckandet av ett nytt hederledamotsporträtt. 
Ingegerd Bäcklund var efter många decennier på nationen 
som få andra betjänt av en personlig hedersbetygelse i form 
av ett porträtt, och både hon själv och hennes avbild mottog 
stående ovationer. Övriga porträtt på väggarna välkomnade 
nytillskottet med glada tillrop och konfetti som regnade ner 
på gästerna.

Vårbalen
Lagom tills all städning av konfetti och lera var klar efter 
valborgshelgen och majmiddagen var det dags för vårbal. 
Påstår de. Allt jag har sett är den här bilden:

Som alla vet går ju studenter runt i frack hela tiden, och 
cyklar gärna, så jag är inte övertygad.

Sommarrestaurangen
Så, efter allt kaos som våren innebar kunde kuratel och 
klubbverk till sist få välförtjänt vila, och sommarheltidarna 
tog över slitgörat. TrädGHården försåg sommarapatiska 
studenter som hade för lite att göra med mat, dryck eller i vissa 
fall arbete. Restaurangen hade i år också ett litet zoo, i form 
av grävlingen Cimex som jagade småfåglar och misstänksamt 
glodde på alla gäster som gick för nära. De som fick åka till 
Ackis för stelkrampsspruta efter grävlingsbett var trots det 
nöjda med maten de hade hunnit äta innan de bestämt sig 
för att provocera grävlingen som helt fredligt hade tagit för 
sig av deras baba ganouj, gröna oliver och hotwings.

Kräftgasquen
Kräftgasquen flyttade efter några år på studiebesök i VG:s 
festsal tillbaka till GH:s trädgård, det nya vackra trädäcket 
och de vackra partytälten som dagen till ära ställts upp där. 
Sen kom stormen Harvey på besök för att ge en demo på vad 
han skulle göra i Texas några veckor senare. Kräftgasquen 
flydde inomhus, tälten lämnades till sitt öde, och kvällen blev 
på det hela taget lyckad. Bara ett fåtal kräftor flydde undan 
de släggor som gästerna utrustats med, och ärligt talat var 
det lättare att jaga ifatt dem inomhus än det skulle ha varit i 
trädgården där de pilsnabbt skulle ha flytt in i buskagen och 
bort under staketen. När man har gjort sig besväret att gillra 
tusentals snaror i skogen för de små liven vill man allt få äta 
dem också.

Under den närmaste tiden väntar reccemottagning och 
reccegasque. AlGHemiska föreningen återstartar snart sin 
verksamhet och sina försök att framställa alkohol ur sten, 
medan GHIF förbereder sig för att springa från björnar i 
fjällen. Det borgar för en spännande termin, och jag ser fram 
emot att återkomma till er med nästa rapport.

     Olle Levin,
     Krönikör
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LEDIGA STIPENDIER HÖSTTERMINEN 2017
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 31:a augusti till den 20:e september.

Höstterminen 2017 ledigförklaras följande nationsstipendier:

J.A. Andbergs á 3 600 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt för stipendiat att ånyo söka och erhålla stip.

Kurt Belfrages à 9 750 kr (extra stipendium)
Till flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, i första hand sådan som genomgått gymnasieskola i 
Söderhamn eller Vasaskolan i Gävle. Stipendiat skall äga positivt intresse för främjandet av ”internationellt samförstånd, 
god vilja och fred genom en världsgemenskap av män från alla yrken och tjänster, förenade genom tjänandets idé (Rotary 
Internationals ’four objects’.p.4)”. Utdelas för ett år med möjlighet till prolongation högst ett år.

Karl Valentin Bergstens á 2 200 kr  
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för avkomling till provinsialläkaren 
Karl Valentin Bergstens i Haparanda fader handlanden P. Bergsten. Utdelas varje år av nationen på årets sista landskap. 
 
Carl & Maria Blombergsson á 8 600 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 1 800 kr 
Till fattig och förtjänt student av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för släkting till hospitalspredikanten Olof 
Bäckenberg och därefter för student född i Gävle. Utdelas på hösterminens sista landskap. Får innehas i fyra år. 
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Dahl & Valley-ianum á 1 400 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 samt ett extra stipendium á 4650 kr
Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i nordiska språk och som där jämte är i behov av ekonomisk 
hjälp. Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år. 
  
Gefleborgs Läns Sparbanksfond á 6 700 kr
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 13 900 kr 
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation. För åtnjutande av detta stipendium fordras att 
stipendiaten i nationssalen håller ett föredrag eller inleder en diskussion över ett självvalt vetenskapligt ämne. Utdelas varje 
hösttermin för ett år. Kan tilldelas samma person högst två år i följd. 
 
Jonas Hellbergs á 23 100 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 
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
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 6 400 kr (2 st. ordinarie) 
Till stipendiat utses i Gävleborgs län född medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Det ena stipendiet tilldelas nationsmedlem, 
som med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet. Företräde äger sådan studerande, som studerar 
konstvetenskap eller musikvetenskap. Det andra stipendiet tilldelas studerande, som med flit och framgång bedriver studier 
vid Uppsala 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 sammanlagt. 
 
Karl Jernbergs á 3 400 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 2 800 kr samt ett extra á 1 400 kr
Till med. eller fil. stud. av Gästrike-Hälsinge nation, född antingen i Gästrikland eller Hälsingland, som genomgått 
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. 
 
Sven & Elsa Marins á 10 700 kr samt ett extra á 10 000 kr
Till stud. av Gästrike-Hälsinge nation som ägnar sig åt studiet av nusvenskt språk med särskild tyngdpunkt lagd på 
språkvården. Företräde för den som härstammar från någon av donatorernas syskon, varvid närmare släkting har företräde 
framför mer avlägsen. Utdelas för ett år i sänder. Stip. kan tilldelas samma person sammanlagt högst fyra gånger. 
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C.Y. Sahlins á 3 100 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för två år med möjlighet till ett års prolongation efter 
ansökan

Skånbergs á 9 400 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. 
 
Anders Upströms premium á 2 200 kr 
Till behövande förtjänt medlem av Gästrike-Hälsinge nation som bedriver språkvetenskapliga studier, med företräde i 
första hand för den som jämväl vinnlagt sig om studier av det ”götiska språket” och därnäst för den som ägnar vetenskapligt 
studium åt forn- och nysvenskan samt i andra hand teologistudent som ådagalagt framstående kunskaper i de grekiska och 
hebreiska språken. Utdelas efter eller utan ansökan vid varje hösttermins slut. Kan högst tre gånger tilldelas samma person.

Göransson-Sandvikens forskarstipendium (ansökan på särskild blankett)
Under 2017 finns det ca 1 500 000 kr tillgängligt för utdelning.
Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation som studerar eller forskar vid Uppsala universitet. Kan även för 
fortsatt vetenskapligt arbete tilldelas sökande, som avlagt doktorsexamen. 
Stipendium kan tilldelas för 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 har från och med den 1:a januari 2017 en separat utlysning som gäller hela året 

Ansökningsförfarande
Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett. En ansökan gäller för samtliga stipendier, men du måste naturligtvis 
ange vilka stipendier du söker. Registerutdrag från Studentportalen samt en konfidentiell självdeklaration måste bifogas 
samtliga stipendieansökningar.  
Observera att detta ej gäller för Göransson-Sandviken och Göransson-Sandviken resestipendium, 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 15:e oktober 2017
Ansökan med konfidentiell självdeklaration lämnas till Förste Kurator. Bevakningsblanketter från stipendiater som tidigare 
terminer blivit tilldelade stipendier ska också vara inlämnade senast detta datum, dessa återfinns hos Förste Kurator eller på 
nationens hemsida.
Den som skall prolongera sitt stipendium måste också lämna in en fullständig ansökan senast den 15:e oktober

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

Egil Mattsson
Stipendiesekreterare

070 - 783 07 08
stipendier@ghnation.se
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MÅNDAGAR I GHUBEN

GH nations pub

gäller alla medlemmar i GH

Välkomna till 
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Annonssida
I nuläget är denna sida 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 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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