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Ledarna
Nu är vi två här på redaktionen. På något sätt har en viss Louise klämt 
sig in genom dörren och skapat en plats åt sig själv. Min första reaktion 
var en viss skepsis. Vem var denna främmande  
människa som lyckats vinna landskapets gunst?  
Under den gågna månaden har hon dock vurmat sig in i mitt  
förtroende och motvilligt har jag tvingats inse att hon kommer att vara 
ett lysande tillskott till vår lilla redaktion.  
 
Vilka underverk vi kommer att kunna göra tillsammans. Vi 
glömmer förra numrets misstag och riktar oss istället på framtiden. 
Med Louise i laget kommer vi kunna syssla med den verkliga 
journalistiken. Grävande och ifrågasättande. Den som får läsarna att 
tänka. Vi kommer att publicera djupgående reportage och 
ifrågasättande intervjuer. Och färska, intressanta nyheter. Kanske kan vi 
ge ut ghastten en gång i veckan istället för två gånger per termin?
 Kanske kan vi sträva efter att bli mer än en tidning. En institution i 
Uppsalas studentliv!

Vad jobbigt det lät. Mycket jobb. Hmm. Nu när det finns någon annan 
på redaktionen kanske jag skulle ta och passa på. Jag tror att jag gör 
det. Jag avgår. Vilken lättnad. Både för mig och er läsare som stått ut 
med allt mitt dravel. 
 
Tack och hej,

Ivan de Boulloche

Så var det bara jag kvar då… Inledningsvis vill jag tacka Ivan för ditt 
arbete som redaktör under förra terminen, för att du dragit det tyngsta 
lasset även till denna första upplaga av Ghasetten år 2017 samt för din 
mycket uppskattade genomgång av Indesign och annat nödvändigt 
som hör till att driva GH:s nationstidning.

Jag som tar över heter Louise och studerar inom Kandidatprogrammet 
i kulturentreprenörskap här vid Uppsala Universitet. Redaktörsuppdra-
get kommer att bli en spännande uppgift jag ser mycket fram emot och 
jag presenterar med stolthet det första numret jag haft delaktighet i.

Allt nytt som 2017 för med sig kan verka överväldigande och i hopp om 
att kunna erbjuda en liten guide i mörkret vänder sig det här numret 
främst till de som vill veta mer om hur GH:s nation fungerar och hur 
man på olika sätt kan bli mer delaktig i nationslivet. Förhoppningen är 
att detta kan inspirera folk att testa gå på landskap, gasque och jobba 
ett pass i baren då det är en fantastisk del av studentlivet i Uppsala som 
inte bör missas. Vi hoppas att läsningen kan reda ut frågor och att vi får 
se er på det kommande Landskapet, tills dess:

Ha det bra! 
 
Louise Keinström
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VÅRA HELTIDARE
Det kan vara svårt att veta vad alla tjänster på GH innebär, här tar vi upp de heltidare 
som finns för att du lättare ska få reda på vem du kan vända dig till om du har frågor.

Förste Kurator (1Q)
Namn: Emma Strandqvist

Studerar: Etnologi

Arbetsuppgifter: Som Förste kurator är 
jag ansvarig över nationens medlemmar, 
funktionärer och nämnder. Jag har 
även fastighetansvar och sköter kontakten med 
kommunen och myndigheter. Tillsammans med Andre 
kurator representerar jag nationen utåt.

Dessa frågor kan jag hjälpa med: Om du som medlem har 
en fråga kan du alltid vända dig till mig. Jag hjälper dig 
då att på ett eller annat sätt få svar på frågan. Om du vill 
engagera dig inom nationen eller vill veta mer om vad du 
kan göra på nationen är det mig du hör av dig till.

Kontakt:
Mail: 1Q@ghnation.se
Telefon: 018-666 141

Andre Kurator (2Q)
Namn: Johanna Rystedt

Studerar: Juridik

Arbetsuppgifter: Bokföring och 
redovisning, betalar ut löner,  och rep- re-
senterar nationen tillsammans med 1Q.

Dessa frågor kan jag hjälpa med: Om man som nations-
medlem har dåligt med pengar, kan man till exempel 
komma till mig och få ta ett handlån. Jag säljer även 
gästkort.

Kontakt:
Mail: 2Q@ghnation.se
Telefon: 018-666 142

Tredje Kurator (3Q)
Namn: Johan Wistedt

Studerar: Till civilingenjör i elek-
troteknik. Skall börja på år 5 (termin 
9) efter mitt år på GH.

Arbetsuppgifter: Mina största arbetsup-
pgifter är att se till att verksamheterna, 
så som puben och pannkaksbaren, flyter på som det 
skall. Jag ansvarar även för löneredovisningen som sedan 
skickas till 2Q som betalar ut lönerna. Jag får även den 
stora äran att vara toastmaster på våra gasquer.

Dessa frågor kan jag hjälpa med: De frågor ni kan vända 
er till mig om är framförallt saker gällande verksamheter-
na i huset. Jag är den som ni går till om ni vill testa på att 
jobba i puben/pannkaksbaren, om ni har frågor gällande 
puben/pannkaksbaren, om ni är nyfikna på vad en klub-
bverkare gör, om ni skall ha en pubrunda och förvarnar 
detta till nationen, vart man tvättar på nationen. Jag är 
också den personen efter 1Q som är bäst att ta kontakt 
med om du vill få in en fot i nationen genom att engag-
era dig på nationen. Jag sitter på det nedre kontoret så 
om ni vill få kontakt med mig är ni varmt välkomna förbi!
 
Kontakt:  
Mail: 3Q@ghnation.se
018-666 143

Hovmästare (HVM)
Namn: Sandra-Marie Eriksson

Studerar: Har en sjuksköterskeexamen

Arbetsuppgifter: Boka in, genomföra 
och redovis uthyrningsverksamheten 
på nationen samt våra egna gasquer.

Dessa frågor kan jag hjälpa med: Om du vill anordna fest 
är jag den du ska höra av dig till! Fest är kul! Man ska ha kul!

Kontakt:
Mail: hvm@ghnation.se
Telefon: 018-66 61 47

Köksmästare (KXM)
Namn: Pernilla Eklund

Studerar: Ekonomi

Arbetsuppgifter: Ansvar över mat 
och dryck på nationen och allt som 
innefattar det. Hygien också! 

Dessa frågor kan jag hjälpa med: Massa olika roliga saker 
men till exempel vad som maten vi serverar innehåller!

Kontakt:
Mail: kxm@ghnation.se
Telefon: 018-66 61 44
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1Q
Uppsala, januari 2017
Det är tidig morgon och fortfarande mörk ute, men 

så är det väl för det mesta i januari. Denna morgon har 
jag tagit mig ner till GH lite tidigare än vanligt. Huset är 

låst och nersläckt och medan jag rör mig genom huset 
tänder jag lampa för lampa. När ljuset fyller rummen syns 

porträtt på storheter från förr, landskapsmålningar från hem-
bygden och affischer som marknadsför årets reccegasque. Högt 

och lågt rullar livet på nationen på även detta år! 

Enligt mina egna beräkningar är jag nationens 536 Förste kurator vilket, kanske inte säger så mycket men 
samtidigt kan frammana den där hisnande känslan när något är riktigt, riktigt gammalt. Nationen är i 
grunden gammal, huset är gammalt samtidig som människorna och engagemanget ofta är ungt och nytt. 
Men nog pratat om gamla tider, vad händer i vår? 
Svaret är mycket! Vi har ett klubbverk som jobbar hårt för att våra verksamheter ska blomstra i vår. I Ghuben 
finns nu en digital öllista där gäster kan läsa sig till viken öl som passar dem bäst i smaken. Ghastropuben 
bjuder på husmanskost och drinkar i samma anda medan klubbgänget planerar för flera tema-storpubar. 
Det är med mycket spänning och entusiasm jag följer deras arbete. Jag känner mig nästan lite stolt när jag 
tänker på det, trots att jag själv inte kan ta åt mig någon ära, den tillhör helt och hållet andra. 
Även nationens funktionärer har börjat arbetet inför vårens utmaningar. Marknadsföringsnämnden planerar 
inför Ghlassborg, antikvarien ställer ut nationens konst på Bror Hjorts hus under sommaren, sånganförarna 
laddar upp inför GHs första sångboksgasque på jag vet inte hur många år! I biblioteket kan du äntligen låna 
vår uppdaterade kurslitteratur och har du tur får du även höra vår nationspianist fylla huset med musik då 
han övar inför någon av vårens många gasquer.

När du läser det här närmar vi oss slutet av inskrivningsperioden på nationen. En intensiv period där mycket 
händer på kort tid, både här på nationen och i resten av studentvärlden. Så till dig som missade alla roliga 
event så som mottagning och föreningsvecka vill jag säga att det inte är försent! Är du sugen på att veta mer 
om en förening, prova att jobba ett pass, ta en rundtur i nationshuset eller bara veta mer om vad som fak-
tiskt händer här så hör av dig! Själv tog det över ett år av studier innan jag samlade mod till mig och gick in 
på nationen för att skriva upp mig på ett pass. Något som jag i efterhand tackar mig själv för. GH lär mig nya 
saker varje dag och jag önskar att alla skulle ta samma chans. 
Så kära medlem, jag hoppas vi ses snart! Nationen är full av människor och möjligheter till engagemang, 
stort som smått, det är bara att komma hit! 

Emma Strandqvist, Förste kurator
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Välkomna till 2017 och en ny 
termin! 

Denna termin, som blir min andra 
som Andre kurator, innebär för mig 

nya kollegor och en ny termin med nya 
spännande koncept i verksamheterna. 

Jag tänkte inleda just denna termin på precis 
samma sätt som jag inledde den förra, nämligen 

genom att skriva en text om mat.

För våren på GH går som vanligt i livsmedlens tecken. Inskrivningen 
har fyllts till bredden med både sponsgodis och sponsnudlar och 
efter julpubens dvala har både pub, ghastropub och pannkaksbar 
dragit igång igen för terminen med en fullspäckad meny som gör 
vilken hungrig kurator som helst nöjd.  

Vi heltidare valde att kicka igång terminen genom att åka iväg på 
en kulinarisk matresa genom det gastronomiskt glänsande Dalarna. 
Målet för vår resa var Hundfjället, och den långa bilresan krävde 
givetvis många stopp för att stilla vår hunger. Helgens mest minnes-
värda måltid intogs på en vägkrog i Vansbro som utlovade ”Restau-
rang, café och diskotek, alla dagar i veckan”, vilket visade sig vara en 
ganska deppig lunchrestaurang som serverade husmanskost. Detta 
till vår stora förtjusning.

För det finns ju inget bättre än maten som för tankarna till barn-
domsminnen om barndomshem och far- och morföräldrar. Som 
studenter är vi ju inte heller alltid vare sig kreativa eller ambitiösa i 
köket. Hemtrevligheten och kärleken uteblir till förmån för saker som 
går snabbt, är lätta att frysa och som fortfarande smakar gott 4 dagar 
senare. Det är också därför vårterminens Ghastropub är så briljant. 
Där kommer vi under våren att servera allas favorit – husman. Vi ses! 

Johanna Rystedt, Andre kurator

2Q
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Att se Uppsalas studentliv från en kurator på en na-
tions ögon är något få upplever. Jag är en av de få 

som har haft turen att få göra det. Vad ser man då som 
kurator på nation? Ja, det är en bra fråga. Man får chans-

en att se bakom kulisserna. En ny och spännande värd 
öppnar sig. För ja, cirkusen bakom kulisserna gör Uppsala 

till en helt ny stad. Hur kan en studentledd organisation som en 
nation är vara så stor utan att ha proffs som sköter den? 

Och hur kan nationernas arbeten vara så viktig för Uppsala och universiteten i Uppsala, trotts att en stor del 
av nationernas ledning byts ut varje år? Hemligheten ligger bakom den enorma organisation som är Uppsa-
las studentliv. Med policys, styrdokument, stagar i nationer, traditioner, samarbeten, ja ett helt nätverk som 
skall fungera. Det ger en perspektiv och förståelse för mycket som händer på nationerna. 

Många inklusive jag har kommit med kritik om hur vissa saker inom organisationen fungerar som det gör. 
Men om jag skall vara helt ärligt är det helt otroligt att något fungerar över huvud taget. Att det finns na-
tioner att vara i och att dessa omsätter flera miljoner kronor. Dragkraften som nationerna har samt all tra-
dition med Uppsala universitet har lett till att vi nu är en väsentlig del av studentstaden Uppsala och att 
universitetet ser oss som en viktig samarbetspartner. Helheten av nationernas organisationer är som en 
väloljad maskin som inte har saktat ner och ser inte ut att göra det inom den snara framtiden. Så även fast 
jag i mina mardrömmar kan vara rädd att nationerna kommer gå under eller på något sätt skadas under året 
som jag är kurator, så lugnas jag alltid av ett citat av en gammal medlem på nationen. En person som vars 
namn för tillfället har smitit från mig. Personen sa: 

”Huset har varit med om så himla dåliga tider och blivit misskött på sådant sätt som vi idag inte kan förstå. 
Så jag tror med säkerhet att även om denna middag går åt helvete så kommer ändå nationshuset stå kvar 
imorgon med”.

Och visst är det så! Nationen kommer ha dåliga tider och nationen kommer ha bra tider. Men med en stadig 
grund under nationshuset, både bildligt talat och en fysisk sanning (eller nja vi glider mot Fyrisån), så kom-
mer jag lova att nationen kommer stå stolt kvar. Och gällande mina mardrömmar om att nationen går under 
min tid som kurator. Ja, än så länge har det inte blivit verklighet och för varje dag som går får jag erfarenhet 
som jag tidigare inte hade. Då kan man se på framtiden med en positiv inställning. 

Johan Wistedt, Tredje kurator

3Q
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KXM
En ny termin har börjat med 
en rivstart och jag har precis 

gått på som GH:s nya köksmäs-
tare. Detta känns otroligt läskigt 

men såklart väldigt kul också. 

För att presentera mig lite kort så heter 
jag Pernilla Eklund, är 24 år och har inga röt-

ter what so ever i Gästrikland eller Hälsingland. Är 
uppvuxen i Avesta som ligger i Dalarna och har flyttat runt 
som en backpacker men fastnade till slut i Uppsala. Innan 
jag gick på som köksmästare blev jag även klar med min 
kandidatexamen i ekonomi (typ).  

Påföljderna av en ny köksmästare betyder också ny meny i 
puben och ghastropuben. Då jag själv verkligen älskar ost 
består hela min meny av ost och har därmed redan insett 
att den måste ändras. Så går det när man egoistisk sätter sin 
meny efter sina egna smaklökar. Ghastropubens tema förän-
dras även den. Efter mycket ångest att ta bort den älskade 
Taco Thursday så beslutade jag med att temat blir  
husmanskost, men lite lyxigare. Jag hoppas att detta ska gå 
hem och annars får jag väl göra samma sak som med pub-
menyn, ändra.  

Annars är jag taggad på terminen och vad den kommer ha 
att erbjuda. Förmodligen mycket kaos då det fortfarande är 
otroligt mycket förvirringar i min skalle. Pratade med en före 
detta köksmästare och frågade om när det kommer kännas 
som att saker har fallit på plats. Svaret jag fick var att det 
kanske blir runt början av maj, det vill säga några veckor 
innan jag kliver av. Utöver detta så blir nog detta en under-
bar termin!

Pernilla Eklund, Köksmästare
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Hej alla glada!

Ny termin, nytt ämbete, 
nya arbetsuppgifter.

Så har de senaste termin-
erna sett ut för mig. Sedan 

jag startade min nationskarriär 
har det alltid dykt upp något nytt 

bakom varje krök, ämbeten så som; pubmäs-
tare, stipendienämndsledamot, marskalk och 
kulturnämndsledamot. En fin kompott som fått 
mig att uppskatta nationen så fantastiskt mycket. 
Helt klart med ett annat sätt nu än då jag hade 
mitt första ämbete, men fortsatt är den centrala 
delen människorna jag lär känna. 

Den nya terminen kommer för mig som hov-
mästare innebära att jag har möten med kunder, 
beställer in mat och dryck, genomför diverse fes-
ter och andra roligheter i vår stora sal och redov-
isar dom efteråt.

Så för alla er som vill ha en lokal av något slag, hör 
av er till mig! 
Terminsavslutningsfest, vinmingel med klasskam-
raterna, mitt-i-terminen-fest, disputationsfest, exa-
mensfest, generationsmiddag med föreningssty-
relsen, programdag med föreläsningar, vad du vill!  

Ha det fint 

Sandra-Marie Eriksson, Hovmästare

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

TISDAGEN DEN 21 FEBRUARI 2017 KLOCKAN 18:00.

Bland annat ska följande behandlas:
VAL AV ANDRE KURATOR HT17/VT18
VAL AV TREDJE KURATOR HT17/VT18

VAL AV KÖKSMÄSTARE HT17

Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast fredagen den 
17 februari. Hjälp gärna valnämnden att finna lämpliga kandidater till de poster som ska väljas. 

Särskilda anmälningslistor sitter på anslagstavlan. Det går även att använda sig av institutet enskilt 
landsmannaförslag.

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

Förslag måste lämnas till Förste kurator senast en vecka före landskapet.

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

in förslaget skriftligt till Förste kurator senast en vecka före landskapet.

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

Glöm inte att ta med nationskort och ID-kort.

VARMT VÄLKOMNA!

Emma Strandqvist
Förste kurator

Uppsala 20 januari 2017
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I nådens år 2016 visade det sig att köket på Gästrike-Hälsinge nation var vattenskadat. Förste kurator lät snart efter det 
meddela att ingen luccegasque, eller annan gasque för den delen, kunde hållas på nationen inom den närmsta fram-
tiden. Så kom det sig att Gästrike och Hälsinges barn spreds för vinden. Somliga, svagsinta, lät sig lockas av sambatåg 

och trerätters på Östgöta nation. Dessa kom att bli kända som Öghiter och för evigt förlorade i Älgen och Bockens 
ögon.  De trofasta svor istället att inget julfirande skulle ske tills huset hade återtagits från vattenskadan. Detta var, i 

sanning, den mörkaste tiden. Men likt anfäderna själva steg kuratelet en dag ner från sin isolation i det höga kontoret. 
Som jämlikar klev de ner bland oss vanliga medlemmar. Var glada, förkunnade de högt. Ty julbordet och 13 sorters 

snaps är tillbaka. Vattenskada är besegrad. Och glädjen var evig, och delad.

I nådens år 2017 återuppstod luccegasquen på Gästrike-Hälsinge nation. Från när och fjärran flockade de trogna till 
nationen. Gästrikar, Hälsingar, vegetarianer och laktosintoleranta. Ja, alla var i sanning välkomna. Alla utom Öghit-

erna, vars förräderi fortfarande brann i våra hjärtan. Väl på nationen möttes pilgrimerna av en varm kopp av den mest 
heliga dryck. Kråkbärsglögg.  Så många hade samlats att gemenskapen och närheten var fysiskt kännbar och ståendes 

tätt ihop var det knappt att en kunde bärga sig inför de kommande festligheterna. Efter blott en timme förkunnade 
Tredje kurator att det var redo. Luccegasquen var här igen. Och efter blott en halvtimme till i den heliga kön till snaps-
baren kunde vi taga plats i den största av salar, Stora salen. Det bjöds på fyra stycken julbord, fyllda till bredden med 
den godaste maten i hela landet. Skinka, sillen och gröten var där. Så var också den vegetariska skinkan, den vegetar-

iska sillen, och den vegetariska gröten. Där fanns även rödbetssallad, korv,  ris a la malta och mycket annat.

När allt var som lustigast, blev det än lustigare, då Nationens egen kör gjorde antåg i stora salen. Ett luciatåg, det 
vackraste i hela staden hade anordnats. Dess ljuva toner klämtade i våra öron långt efter att de lämnat lokalen.  

Som skänkt från ovan kom sedan ett spex. Och det ljuvligaste av desserter ackompnjerades snart av skratt.

En återuppväckt tradition. Måtte den aldrig tagas från oss åter. 

 LUCCEGASQUENS ÅTERKOMST
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NATIONSLIVET OCH DU-      ETT TRESTEGSPROGRAM
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Nationslivet. Ett fenomen höljt i ett dunkel. Vad är det, hur maxar man det, och hur kan det komma sig att den billi-
gaste fatölen på GH ibland har en distinkt smak av smör? Det är frågor som mången nya (och gamla) uppsalastudenter 
ställt sig genom åren. Att besvara dem kräver år av erfarenhet, hårt arbete och en stark förmåga låtsas att man vet 
mycket mer än man i själva verket gör. Som tur är så har jag alla dessa tre egenskaper, kryddat med en hälsosam dos 
hybris. Här presenterar jag i form av ett trestegsprogram hur engagemanget i nationslivet kan te sig och vad ni bör 
vara aktsamma på!

Steg 1 - Den nyfödda kattungen

Nationslivet börjar med samma orienteringsförmåga och kunskap om nationslivet som en nyfödd kattunge som 
precis klivit ut i världen. Helt blint irrar du runt på nationen och piper ut frågor om hur saker och ting fungerar. Frukta 
inte, vi nationsaktiva finns för att hjälpa er och svarar mer än gärna på alla frågor. Vi har alla varit i er situation och vet 
hur det känns. Vi fungerar kanske inte som er kattmamma, men i alla fall som den där ungen som alltid lyfter upp kat-
tungarna och ska visa dem saker. “Titta, här är puben!” “Och här är brädspelssällskapet!” “Tittar ni utanför byggnaden 
ser ni trädgården, där man kan hitta rätt stora spindlar framåt hösten.”
 Kort sagt kan man säga att det är helt okej att ni inte förstår hur nationen och dess verksamheter inte fungerar 
i början. Det går ganska snabbt att lära sig och vi som är aktiva på nationen tycker att det är så kul att göra saker här 
kommer vi att försöka locka er in i verksamheten och visa er hur den fungerar. Jag skulle här vilja passa på att citera 
Sofie Berglöf, en av de nationsaktiva på Gästrike-Hälsinge nation: “Om något låter minsta lilla intressant att göra på 
nationen, så säg ja bara ja!” Prova att engagera er i nationslivet. Det kan vara inkörsporten i ett nationsengagemang 
som är otroligt roligt, skaffar er många nya vänner och utvecklar er för livet.

Steg 2 - Det självspelande pianot

Efter irrandet och frågandet befinner du dig plötsligen i ett stadie av lugn och kunskap, utan att du egentligen förstår 
hur det gick till. Du har koll på nationen och dess funktioner. Nu känns det helt normalt att tåga bakom en nationsfana 
till olika platser, att stå på stolar och sjunga och sen inte sätta sig igen, samt att göra en mössa av din  (troligen använ-
da) servett och sedan veta exakt när det är dags att veva runt den som en väderkvarn i kulingvind.
 Du har också lärt känna en massa människor. Du är tjenis med någon av heltidarna och kan dra skämt som 
anspelar på att de aldrig jobbar. Kanske har du jobbat i puben och vet hur man häller upp öl utan att det skummar. 
Kanske har du jobbat på en uthyrning och sett hur välorganiserad och påläst hovmästaren är. Kanske har du deltagit i 
ett framträdande med spexet, kören eller orkestern och tagit emot folkets jubel. Oavsett hur du engagerat dig har du 
förstått hur kul det är med Uppsalas studentnationer.



13nummer ett tvåtusensjutton

NATIONSLIVET OCH DU-      ETT TRESTEGSPROGRAM

Steg 3 - Björnsaxen

Du är fast. Liksom herpes återkommer du ständigt till nationen, utan att egentligen veta varför. Du sätter dig på 3Q-
expeditionen (läs: nationens uppehållsrum) och pustar lite. Heltidarna frågar dig vad du ska göra idag och du svarar 
att du bara ska fixa lite grejer. Ofta kan det vara så att det finns något som de behöver hjälp med, typ bära in varor från 
en leverans, möblera för sittning eller rulla köttbullar. Detta är något du gärna hjälper till med.
 Nationen har blivit något du har svårt att slita dig ifrån. När du går in genom dörren känner du lukten av GH 
i foajén och kan äntligen andas ut. Du tänker tillbaka på alla ämbeten du haft och talar entusiastiskt med de mindre 
erfarna om hur otroligt kul det är att ha ämbeten, helst flera samtidigt. 
 Någonstans i ditt huvud rör sig också en förkortning som du hela tiden försöker tränga bort: PFD. PFD står för 
pinsam föredetting. Det som kan sägas om PFD är att gränsen för när man blir det är hårfin, och det tvistas bland de 
lärde om när man egentligen blir det. Är det när man gått från ett krävande förtroendeuppdrag till ett mindre krä-
vande, eller är krävs det att man haft ett heltidsämbete? Man har alltså varit väldigt engagerad på nationen, och är nu 
mindre engagerad eller inte alls, men fortsätter att hänga här. Vad som krävs för att klassas som pinsam står skrivet i 
stjärnorna. Hur som helst så är faktumet att man är en PFD ett solklart kvitto på att man blivit björnsaxad av nationen.
 Att som ny träffa någon som är fast i björnsaxen kan vara en både inspirerande och lite skrämmande upplev-
else. De visar ett jätteengagemang för nationen och försäkrar dig om att du verkligen skulle passa för ett ämbete, men 
någonstans där inne funderar du vad de egentligen kryddar sitt morgonkaffe med för att vara så energiska.
 Anledningen till att en person blir PFD är helt enkelt att nationslivet är så roligt. Man kan av min text kanske 
utläsa att PFD skulle vara något negativt (också själva namnet har ju en aning negativ klang), men det är det inte! Den 
vägen ska många av oss vandra, och deras insatser har varit och fortsätter att vara ovärdeliga för nationen.

Slutord

Nationslivet kan vara skrämmande vid första anblick, både för att du inte har riktig kunskap om det, och för alla super-
entusiastiska människor som är på dig för att du ska engagera dig. Med kunskap om nationen byts dock skräcken ut 
mot förtjusning, och när du första gången engagerar dig i någon av nationens verksamheter kommer du förstå varför 
alla säger att det är så kul, och en känsla av inre frid kommer att infinna sig när du står där klockan 01.57 på natten och 
svabbar golv efter en kväll i puben.

Vid tangentbordet, Emil Dahlöf.



14 nummer ett tvåtusensjutton

FUNKTIONÄRSHELGEN 14 - 15 JAN
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Från vänster till höger i bild:
Barmästare Hampus Brunnberg,  Valnämndsordförande och 
styrelseledamot Sara Taxén, Biträdande pubmästare Emil 
Eriksson, Internationell sekreterare Henrik Klarén, Andre kurator 
Johanna Rystedt,  Söndagspubvärd och styrelseledamot  Ludvig 
Nilsson, Internationell sekreterare och styrelseledamot Axel Kjell, 
Pubvärd Linnea Johansson, Söndagspubvärd David Mattsson, 
Pubmästare Anders Persson, Klubbvärd Karin Hemlin,
Fanbärare och nationssekreterare Sofie Berglöf, Pubvärd  Kon-
rad Solvik, Vice Dito Andreas Gustavsson, Förste kurator Emma 
Strandqvist, Pubvärd Philip Bärgh, Pubvärd Ben Treeby.

FUNKTIONÄRSHELGEN 14 - 15 JAN
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MISSA INTE ÅRETS   
MARSGASQUE!

Marsgasquen på GH går i år av stapeln den 10 mars!

Låt oss vara ärliga. Marsgasquen har lite av ett dåligt rykte. 
Den sägs vara stökigare, röjigare och till och med farligare än 
de andra gasquerna. Och visst är den annorlunda. Det kan 

ingen säga emot. Istället för kavaj och klänning gäller utklädad 
i kostym. Ofta hålls den inte ens i stora salen, utan kanske i 
biblioteket. Underhållningen brukar också vara annorlunda. 
Men den kanske största skillnaden är självfallet temat. Det 

mystiska temat, som sällan avslöjas långt i förväg är ofta ämnet 
för spekulationer flera månader i förväg på nationen. Vad tror 
du att det blir? Tidigare år har temat varit spridda saker såsom 
“BÅT, “VATTEN”, och “FLODER”. Förste kurator utklädd 

till Donau är en syn jag sen kommer att glömma.  

Vad tror du temat blir i år? Något vattenrelaterat kanske?  
Skicka din gissning till hvm@ghnation.se eller gå och stör 

Sandra-Marie Eriksson i person. Gissar du rätt vinner du ett 
hemligt pris som kommer att delas ut av Sandra-Marie själv 

under middagen!

Tveka inte. Anmäl dig till marsgasquen redan nu!
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Den 22 november anordnade kulturnämnden på GH 
en kväll i spexets namn. Kulturnämndens egna Bo G 
hall rapporterar.

Vet ni att begreppet studentspex skapades i Uppsala 
redan i mitten av 1800-talet? Först så småningom 
spreds denna annorlunda teaterform till Lund och 
andra universitets- och högskoleorter. 
Kulturnämndens sista event under höstterminen 
bjöd på ett besök av den välkände uppsalaprofilen 
Christer Åsberg. Han presenterade sin färska bok om 
Uppsalaspexet. Här är några bilder från arrangeman-
get som ägde rum i festsalen en trappa upp på GH 
inför en inte särskilt stor publik. I gengäld var den 
desto mer entusiastisk – Åsberg är en verklig enter-
tainer. Många inspirerades att köpa boken som heter  
”Alla tiders Uppsalaspex” och utgivits på Carlssons 
förlag. 

De som är intresserade av spexens historia på GH 
kan för övrigt läsa det särskilda kapitlet härom i den 
bok som gavs ut till nationens 350-årsjubileum. 
Aktiviteterna under de senaste åren finns också 
speglade i den senaste utgåvan (nr 6) i serie Acta 
Gestricio Helsingiae, som kom i våras. 
 
Text och bild: Bo G Hall

Bo G Hall 
rapporterar: 
Spexboks-

kvällen

Christer Åsberg underhöll kunnigt och roande om 
uppsalaspexens historia och avek långa stunder från sitt 
manus där han stod bakom nationens pampiga talarstol.

I publiken igenkändes flera gamla GH:ska sångar- och 
spexarbröder, närmast Sven-Olle Nilsson och Carl-Erik 
”Jimmy” Sjöberg.
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Nationens heltidare undersöker mystiska händelser mitt i 
natten i nationshuset. Det visar sig vara något övernaturligt.

Albert och Samantha reser sig upp och skyndar sig nerför 
trappen. De kan återigen höra vålnadens fotsteg bakom sig. I 
botten på pubtrappan står några lådor öl. De skimrar försiktigt 
och lyser svagt.
”Spököl!” säger Albert som om det vore självklart och springer 
igenom lådorna. Eller försöker i alla fall. För istället att som 
förväntat gå igenom de fulla kartongerna snubblar han på den 
första och ramlar svärandes in i Hälsingerummet. Samantha 
följer efter försiktigare. 
”Gick det bra eller?” frågar hon honom. 
”Ja,” svarar han, ”Aj.” 
Men hennes uppmärksamhet är inte på Albert. Utan Samantha 
observerar istället nyfiket de skimrande ölkartongerna.  
”Kom igen,” säger Albert, ”Innan hon kommer tillbaka.”
”Jaja,” svarar Samantha, men det står klart att hon inte riktigt 
lyssnar. Hon böjer sig ned och lägger försiktigt handen på en 
av kartongerna. Trots att den skimrar och lyser känns den som 
en riktig kartong. Hon öppnar den, och svagt självlysande 
ölflaskor trillar ut.
”Samantha!” Ropar Albert och tar tag i hennes arm. 
Andre kuratorn reser på sig, och tillsammans joggar de genom 
hälsingerummet mot huvudingången. 
Det var det som var planen i alla fall, men när de når korridoren 
mot hallen så slås plötsligt dörrarna till biblioteket upp och 
tre frackklädda herrar vandrar ut. Albert skriker nästan till men 
hejdar sig och hinner trycka sin hand mot Samanthas mun. 
Herrarna verkar inte ha noterat dem, utan pratar högljutt sinse-
mellan. 
”Och då sa hon att de skulle ta in en clown som underhållning!”
”Vad ska de hitta på härnäst?”
Albert drar Samantha mot dörren till Tredje kurators kontor 
och börjar leta i sina fickor efter nycklarna. Samantha hejdar 
honom.
”Jag låser upp,” viskar hon , hennes nycklar redan i handen, 
”Hämta salt från skåpet”.
”Salt?” Frågar Albert dumt. 
”Spöken gillar inte salt,” säger hon och lägger sedan till, ”Har jag 
för mig.”
Albert kryper fram i korridoren. De tre frackklädda herrarna står 
fortfarande och pratar högt. Det står ett skåp i korridoren som 
främst används av restaurangverksamheterna för att förvara 
servetter, menyer, och restaurangsaker. Och salt då. Skåpets 
trädörrar går upp med ett knakande ljud och Albert fryser till. 
De tre frackklädda herrarnas konversation upphör. Skräcksla-
gen ser Albert hur de vänder sina huvuden mot honom. Deras 

ansikten är förvridna i ilska.
”Vem är det här?” Skriker en av dem.
”En inkräktare!”
”Ut med slöddret!”
Albert sliter åt sig några saltkar från skåpet och flyr. I en sekund 
hinner hann bli rädd att Samantha stängt ute honom från 
Tredje kurators kontor men när han rundar hörnet ser han att 
hon håller upp dörren åt honom. Han kastar sig in.
”Stäng dörren!” Skriker han åt henne och hon smäller igen den. 
De kan dock höra de upprörda herrarna utanför. De bankar på 
dörren. 
”Hittade du salt?” frågar Samantha 
Albert håller upp de tre saltkar han fått med sig från skåpet. 
”Håll tummarna,” säger Andre kuratorn och börjar tömma det 
första karet på golvet.
”Vad gör du?” frågar Albert, lite lätt hysterisk.
”Såg det i en film en gång,” säger Samantha och ler ett nervöst 
leende. Hon försöker rita en cirkel av salt runt dem och 
skrivbordet de står vid. Plötsligt upphör bankandet på dörren.
”Mina herrar,” hör de någon säga, ”Varför håller vi på så här?”
”Jag håller med,” svarar någon annan, ”Det finns ju en lättare 
lösning.”
En frackklädd herre kliver genom den stängda dörren. 
”Det var inte så svårt,” väser han och stirrar med döda ögon mot 
de två heltidarna.
”Samantha!” Skriker Albert i brist på annat. Desperat plockar 
han upp en pärm från skrivbordet och kastar mot spöket. Det 
seglar rakt igenom honom, och även igenom den andra vål-
naden som just klivit in genom dörren.
”Vad otrevligt gjort!” Skriker frackmannen och sträcker sig efter 
Albert. 
Men Samantha har hunnit färdigt och när spöket når linjen av 
salt på marken ryggar det tillbaka och skriker i smärta. 
”Era oduglingar!” 
Albert lutar sig mot skrivbordet och försöker tvinga sig själv att 
andas ut. Samantha sjunker ner i Tredje kuratorns kontorsstol. 
De tre frackklädda herrarna står och skriker några meter ifrån 
dem.
Efter några minuter reser sig Samantha upp. 
”Gå ut härifrån, annars kastar jag salt på er!” hotar hon och 
lyfter ett av saltkaren mot de tre herrarna.
De tvekar en sekund, men svärandes lämnar de sedan kontoret.
”Ska vi försöka ringa våra kollegor?” säger hon och sjunker ihop 
igen.
Albert tar upp sin telefon. Utanför börjar spökena banka på 
dörren igen. 

Onsdag 02.10, Stora salen

Spöket på Trädgårdsgatan 9
En följetång av Ivan de Boulloche

Sista delen - Vill du ha spököl eller spökcider?
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Hannes märker först inte att det ringer. Det är mycket ljud i den 
fullsatta stora salen och han är djupt inne i en konversation 
med sina förtjusande bordsgrannar. Till slut känner han dock 
av vibrationerna och plockar upp telefonen. Albert, står det på 
skärmen.
”Är det dina kollegor?” frågar en av hans bordsgrannar.
”Svara inte,” säger en annan, ”De kommer vilja att du går häri-
från.”
”Du vet att de inte uppskattar dig,” säger en tredje.
”Jag vet,” svarar Hannes, ”Men det kanske är ett bra tillfälle att 
säga ifrån lite.”
Han tar upp sitt vinglas, tar en stor klunk, och svarar sedan i 
telefonen.
”Hej,” säger Albert på andra ändan fort, ”Är du ok?”
”Bättre än dig,” svarar Hannes bittert och hans bordskamrater 
nickar uppskattande, ”Ni vill aldrig att jag har roligt.”
”Va? Har du märkt av något konstigt? Var är du?” Albert låter 
förvirrad.
”Jag är på en av era hemliga fester! Jag vet att ni ljugit för mig!” 
Damen mittemot Hannes mimar med handen att han ska lägga 
på.
”Vi har inte ljugit för dig. Varför skulle vi göra det?” Albert låter 
nästan sårad i telefonen.
Hannes tänker till. Varför skulle de ljuga för honom? Vad är det 
för fest han är på? Han ser sig förvirrat om på de uppklädda 
damerna och herrarna runt honom. Vilka är dessa människor?
”Och en drink till herr Köksmästare,” säger en vänlig röst i det 
örat han inte har telefonen. 
Hannes ser sig om. Den attraktiva bartendern står bakom 
honom, med ena handen mjuk mot hans axel. 
”Skål för herr Köksmästare!” ropar en av hans bordsgrannar. 
”Vem är det i bakgrunden?” frågar Albert, men hans ord faller 
på tomma öron. Hannes har lagt ifrån sig telefonen och plockat 
upp den erbjudna drinken. 
”Skål för herr Köksmästare!” ropar hela stora salen.

Onsdag 02.12, Samvaron

Andreas märker inte alls att det ringer. Han ligger paralyserad 
av skräck i ett hörn av samvaron medan clownen spatserar runt 
och plockar bland saker. Ibland vänder sig uppenbarelsen mot 
honom och lutar sig riktigt nära. Dinglar en jongleringskägla 
framför den gråtande Tredje kuratorn.
”Snart ska vi uppträda!” Väser clownen och Andreas snyftar 
högljutt.

Onsdag 02.14, 3Q-expen

”Andreas svarar inte. Och Hannes lät full, och som om han var 
på fest typ.”
”Om han har dragit iväg för att festa kommer jag bli riktigt 
förbannad.”
”Ska jag försöka ringa polisen?” 
”Och säga vad?”
”Jag vet inte. Att det är inbrott kanske?”

Båda två stirrat mot dörren. Något eller någon bankar fortfar-
ande dovt mot utsidan
”Absolut,” säger Samantha. 
”Telefonen funkar inte särskilt bra,” säger Albert och pillar på 
telefonskärmen och lägger sedan ifrån sig den. 
”Den här är död,” säger han.
Samantha halar upp sin egen telefon ur fickan. Skärmen är 
svart. Hon visar upp den för Albert. 
”Skit.” Han sträcker sig efter den fasta telefonen på skrivbordet, 
han är dock inte förvånad när det också visar sig vara osam-
marbetsvillig.
”Datorn?” frågar han. 
Den startar utan problem. 
”Vad nu?” frågor hon.
”Kan man maila polisen?”
”Ingen aning.”
”Googla spöken kanske?” säger Albert uppgivet och sätter sig 
ner på golvet med ryggen mot skrivbordet. Hela hans värld 
har vänts upp och ner, och dessutom är två av hans vänner 
borta. Han och Samantha skulle kanske kunna ta sig ut genom 
kontorets fönster. Men vart ska man gå efter hjälp om det är 
spöken som är problemet? Albert är inte en religiös man, men 
domkyrkan är det enda han kan komma på.
”Ett spöke,” börjar Samantha läsa högt ”Även kallad gengån-
gare, vålnad, skugga eller fantom, är enligt folktro och parap-
sykologi en avliden persons ande.”
”Och hur blir vi av med sagda skugga?”
”Ett ögonblick. Här. En hemsökelse sägs ofta kunna bero på 
närvaron av ett eller flera objekt. I sådana fall sägs det kunna 
räcka att avlägsna eller förstöra objektet för att avlägsna even-
tuella vålnader.”
”Ok,” svarar Albert och försöker tänka, ”Det här började ganska 
nyligen. Eller hur?”
”Det är bara den här terminen som klubbverkare skrämts iväg i 
alla fall.”
”Finns det något nytt i huset som kan vara orsaken?”
Båda två funderar på saken. Det dova dunkandet på dörren till 
kontoret fortsätter. 
”Vill du ha lite öl?” frågar Samantha plötsligt.
”Det känns inte riktigt som rätt tillfälle,” svarar Albert.
”Prata för dig själv. Jag börjar nyktra till nu.”
”Är inte det en bra grej i den här situationen?”
”Det här,” säger Samantha och dinglar den svagt lysande flas-
kan åbra framför hans ögon, ”Är spöket av en öl.”
”Jag tror,” säger Albert och reser sig upp, ”Att det vore en riktigt 
dålig idé att dricka den där. Var fick du den ifrån?”
”Jag tog upp den när vi var i pubtrappan,” säger Samantha 
tillbaka, ”Och jag tror att det är vår enda chans att prova en 
spököl. Fatta vad coolt. Det finns ingen annan som har gjort 
det.”
”Det kanske finns en anledning till det. Snälla drick den inte.”
Något i Alberts hjärna gör sig påmind. 
”Du, köpte inte pubmästaren in någon sorts spököl förresten?”
”Om du menar Ghost Brewing, så ja. Svindyr. Kostar typ 300 
spänn. Bryggd på en kyrkogård typ. Men det är ju inte en riktig 
spököl. Inte som den vi har här.”
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”Vad fan är en riktig spököl?” Albert ställer sig upp och börjar 
gå fram och tillbaka inom deras lilla saltcirkel, ”Tror du att det 
skulle kunna vara vad som drar till sig spökena?”
”Det låter helt vansinnigt. Så nej.”
”Flytta på dig. Jag ska kolla ratebeer.com”
Samantha reser sig motvilligt ur kontorsstolen och Albert tar 
hennes plats framför datorn.
”Titta här,” säger han efter några minuter, ”Titta på de här re-
censionerna. BeerBob skriver: Do not buy this beer. It is, for real, 
haunted.”
“Det är ju bara marketing.”
“Eller? Vad är det som händer här?” Han gestikulerar mot dörren 
och spökena på andra sidan som fortfarande bankar på dörren. 
”En annan recension: This beer possesed my cat and it almost 
killed me.”
”Mmh.”
”Do not buy. I had to burn down my bar to escape.”
Albert fortsätter läsa upp recensioner men märker efter ett litet 
tag att Samantha inte svarar.
”Lyssnar du eller?” frågar han och vänder sig om.
Andre kuratorn står rakt upp bakom honom, ögonen har rul-
lat bakåt och Albert ser bara vitorna. Åbroflaskan står tom på 
skrivbordet. 
”Jag mår inte så bra Albert,” säger Samantha med darrande röst. 
”Vafan, jag sa ju åt dig.”
”Jag vet men…” hon tystnar mitt i meningen och skakar till, ”Jag 
tycker det var ett utmärkt beslut.”
Plötsligt låter hon mer självsäker, den lilla antydning till berusn-
ing hon haft i rösten har försvunnit. 
Henne ögon stirrar på Albert, något som borde vara omöjligt 
utan pupiller. 
”Vill du inte ha lite öl Albert?” frågar hon och hon låter 
förvriden. Trasig. Utan varning tar hon tag i åbroflaskan och 
svingar den mot hans huvud. Albert hinner precis höja armarna 
för att skydda sig och flaskan krossas mot hans vänsterarm. 
Smärta genomskjuter honom men han lever på instinkt nu 
och han hoppar snabbt upp över skrivbordet och ner på andra 
sidan. Samantha vänder sig mot honom och skrattar ett rått 
skratt. 
”Vart ska du ta vägen, lille uthyrningsansvarige?” Hon kastar 
resterna av flaskan åt sidan och ser sig om. Med ett brett 
leende sträcker hon sig efter Tredje kuratorns stav. Den stora 
trästaven, som används för att förkunna tal och händelser un-
der middagar, ser omöjligt lätt ut i hennes händer. Albert stirrar 
i fasa på sin vän. Hon svingar staven mot honom och datorskär-
men på skrivbordet exploderar under kraften. Skärvor flyger 
iväg och Albert höjer sin skadade arm för att skydda sig.
”Samantha!” Skriker han, ”Vad håller du på med?” 
”Samantha är inte här just nu,” svarar hon och svingar staven 
igen. Albert hoppar bakåt och plötsligt är han utanför saltcir-
keln.
”Är vi välkomna in nu?” frågar en röst och genom dörren kliver 
de tre frackbeklädda spökena.
Samantha ler. 
”Välkommen till festen,” säger hon och svänger med den tunga 
staven mot Albert igen. Hon träffar väggen och en tavla ramlar 

ner och går sönder. Desperat ser Albert sig om efter en lösning. 
De tre saltkaren står fortfarande på skrivbordet. När Samantha 
svänger staven igen duckar han under den och lyckas ta tag 
i ett av saltkaren. Han kastar det mot de tre vålnaderna som 
blockerar dörren ut och de ryggar tillbaka från saltet. Han 
kastar sig mellan dem och flyr ut från kontoret. 

Onsdag, 02:15, Stora salen

Vilken fest, tänker Hannes för sig själv och sänker ännu en 
snaps. Och vilka trevliga människor. 
”Kvällens underhållning!” Ropar någon i bakgrunden men 
Hannes hör knappt, fullt upptagen i en konversation med sina 
bordsgrannar. 
Han märker först underhållningen när den faktiskt står på 
scenen. Det verkar vara en clown? Konstigt gasqueunderhålln-
ing. Han ska precis fråga sina bordsgrannar när det blir tyst i 
salen. 
”Hej,” säger clownen på scen, ”Jag heter Boppo!”
”Och jag,” säger en annan röst, ”heter Andreas.”
Den andra rösten låter bekant, men när clownen vänder sig om 
ser Hannes att det bara är buktalardocka. 
”Och ikväll har vi en fantastisk föreställning för er! Om bara 
Andreas beter sig,” fortsätter clownen.
”Jag lovar att vara snäll,” säger dockan och Hannes är övertygad 
om att han känner igen rösten. Medan hela salen skrattar 
försöker han se den tydligare. Vid första anblick ser det ut som 
en vanlig buktalardocka, i den mån de kan anses vanliga. Men 
vid närmare anblick ser den ut att vara rädd, dess träansikte 
fruset i ett skrik. 
Ett visst obehag växer i Hannes under föreställningen och han 
kan inte slita ögonen från dockan. 
”Fy, vilket hyss!” säger clownen vid ett tillfälle efter att dockan 
spelat ett spratt på honom. Och dockan skrattar tillsammans 
med salen. Men dockans skratt känns falskt och Hannes tycker 
sig höra en viss hysteri. Vem är det den påminner honom om? 
Hannes ser sig om i salen. Ingen annan verkar uppfatta spek-
taklet som olustigt. 
”Ursäkta mig,” säger han abrupt och innan han själv vet vad han 
på väg ut ur salen. Han är nästan ute när den attraktiva bar-
tendern lägger en hand på hans axel.
”Ska du gå redan?” frågar han.  
”Mår lite dåligt,” säger Hannes. Vilket är sant, hela hans huvud 
snurrar. 
”Låt mig hämta ett glas vatten,” säger bartendern och plötsligt 
finns det en ledig stol för Hannes att sätta sig på. När bartend-
ern gått märker Hannes att salen blivit tyst. Han ser sig om och 
ett hav av blanka ansikten stirrar mot honom i en sekund innan 
de tittar bort och sorlet börjar igen.
”Måste ut,” mumlar han för sig själv. Vad är det här för männi-
skor? Var är hans vänner? Han öppnar stora salens dörrar och 
nästan ramlar ut i övre trapphall. 
”Hannes! Var är du min vän? Jag har ditt vatten,” ropar bartend-
ern från stora salen.  
”Ska bara, luft,” svarar Hannes och vinglar ner för trappen.
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Onsdag, 02.34, Trädgårdsgatan

Idun vinglar också lätt där hon går nerför Trädgårdsgatan. 
En trerättersmiddag med efterföljande grogg har intagits på 
Östgöta nation och Idun känner sig mätt och glad. Om än inte 
helt nöjd. De andra 1Q:arna skulle hem. Men Idun genom alko-
holens dimma tycker hon sig minnas att hennes kollegor hade 
något för sig på GH. Något slags halloweenfirande? Ingen av 
dem svarar i telefon. Det kan betyda två saker. Antingen sover 
de allihopa. Eller så har de så himla roligt att de inte hör att det 
ringer. Idun hoppas på det senare alternativet och när hon när-
mar sig och ser ljus i huset blir hon sporrad. Hon tar sig fram till 
ytterdörren och eftersom den visar sig vara olåst sliter hon glatt 
upp dem. Som belöning får hon en köksmästare i famnen.
”Vad gör du?” frågar hon och försöker putta undan den tunga 
finlandssvensken som hänger på henne.
”Idun?” svarar Hannes. Han låter full. Fullare än henne. Han gör 
ingen ansträngning att räta på sig utan hänger med hela sin 
tyngd på henne.
”Bort med dig,” säger hon och försöker lönlöst putta bort 
honom.
”Det var fest Idun. För mig! Och jag var arg på er.” Köksmästaren 
börjar nu låta ledsen.
”Fest?” säger Idun och försöker fokusera på det viktiga.
”Ni festar alltid utan mig, och jag vill bara vara din vän.”
Hannes börjar gråta i hennes famn och Idun känner hur hon 
nyktrar till lite. 
”Vi festar inte utan dig Hannes. Och du är min vän.” 
Hannes börjar snyfta högljutt. Försiktigt försöker hon styra kra-
men inåt huset. 
”Och det var en snygg bartender, och en docka som hette An-
dreas och ingen sa att jag var från dalarna.”
Idun lyckas till slut föra in den gråtande köksmästaren till hal-
len. Hon skakar av sig hans kram och han sätter sig på golvet 
och fortsätter gråta. Hur mycket har han druckit egentligen? 
”IDUN!” Skriker någon plötsligt och genom korridoren ser hon 
Albert komma springandes. Och bakom honom… Tre frack-
klädda män och Samantha med 3Q-staven?”
”Öh… Hej?” säger Idun dumt. 
”Idun. Huset är infekterat av spöken. Samantha är ond nu. Vi 
måste förstöra spökölen.”
”Va?” 
”Jag hinner inte,” säger han och tar tag i hennes hand och drar 
henne uppför trappen mot stora salen. 
”Vänta, va?” Hon tvekar på trappsteget, men bakom henne 
kommer Samantha in i hallen, svingandes 3Q-staven. Den 
dundrar in i väggen och krossar glaset på anslagstavlan som 
hänger där. 
”Vi vill bara festa lite!” skriker monstret som Samantha blivit och 
svänger staven igen. Bakom hennes skrattar de frackklädda 
männen rått. 
”Hannes! Ta dig ut härifrån,” skriker Albert och fortsätter upp för 
trappen. 
Samantha och spökenas uppmärksamhet vänds mot den 
gråtande köksmästaren. 
”Luft,” mumlar han för sig själv och börjar krypa ut genom yt-

terdörren. 
Samantha tvekar en sekund men börjar sedan röra sig mot 
trappen med spökena tätt bakom sig.
Albert fortsätter dra Idun uppför trappen. När Samantha 
svingar staven igen och den dundrar ner i golvet bakom henne 
blir det dock fart på förste kuratorn och hon och Albert rusar 
uppför trappen.
”Vad fan händer?” frågar hon mellan andetagen. Alla verkar ha 
mist förståndet.
”Spöken är riktiga!”
Idun börjar sakta ner utanför stora salens dörrar. 
”Är det här ett skämt eller?” frågar hon. 
Albert öppnar dörrarna och en fullsatt stora sal vänder sig om 
och stirrar på dem.
”Vad…” säger Albert. Men han tvekar bara en sekund innan han 
börjar springa längs väggen genom salen. 
”Ni kan inte störa sittningen!” skriker Samantha bakom dem. 
I brist på annat springer Idun efter Albert. Händer försöker 
greppa ta i henne och de välklädda personerna vid borden 
skriker ilsket efter dem när de springer. Men innan någon 
hunnit resa på sig är de igenom salen och in i köket där Idun 
smäller igen dörren efter dem. Hon tar ett djupt andetag.
”Vad händer?” frågar hon igen. 
”Kökspersonalen!” skriker Albert. 
Idun förstår först inte vad han menar men när hon vänder sig 
om ser hon att fyra människor i kökskläder stirrar på dem från 
köksytan. 
”Hej,” försöker Idun säga men Albert har redan börjat dra henne 
mot pubtrappan. Personerna i köket stirrar chockat på dem i 
några sekunder men börjar sedan röra på sig. Unisont sträcker 
de sig mot knivräcket. Albert trycker ut Idun i pubtrappan och 
smäller sedan igen dörren. En sekund senare hör de hur kasta-
de knivar klattrar mot andra sidan dörren. Albert börjar dra i 
Idun uppför pubtrappan igen men denna gång vägrar hon.
”Nu får det räcka. Jag är första kurator och jag vill veta vad fan 
som händer! Det här skämtet har gått för långt.”
”Det finns ingen tid att förklara.”
”Så säger de i filmer.”
Dörren bakom dem börjar öppnas och Albert kastar sig mot 
dem för att hålla den stängd.
”Pubmästare köpte in en spököl. På riktigt. Den väckte något 
i huset och nu är det någon slags spökgasque på g. Jag och 
Samantha googlade lite och tydligen ska man förstöra objektet 
som orsakar hemsökelsen för att bli av med den,” säger Albert 
så fort han kan.
Någon kastar sig mot dörren och den öppnas lite innan Albert 
kan trycka igen den igen. 
”Det här är sjukt.” 
”Gå upp till puben och förstör den stora flaskan från ’Ghost 
Brewing’.”
”Den kostar typ trehundra spänn!”
”Gör det bara. Innan de kommer igenom dörren!”
Albert puttar henne mot trappen och utan vikten mot dörren 
öppnas den svagt igen.
”Det är ingen fara Idun, jag vill bara slå dig lite i huvudet med 
den här staven,” hör de andre kurator säga genom dörren innan 
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Albert lyckas trycka igen den.
”Jag betalar öljäveln och det behövs. Spring!” Skriker Albert 
och Idun reagerar till slut. Hon springer uppför trappen och 
sliter upp dörren till en mörk och tyst pub. Hon hittar flaskan 
fort. Den står på översta hyllan i kylen. Den stora dödskallen 
på hade räckt för att identifiera den, men den lyser också svagt 
i den annars mörka puben. Idun plockar ut den ur kylen och 
ställer den på bardisken. Ska hon verkligen ha sönder den? 
Flaskan är fin och hon böjer sig fram för att titta närmare på 
etiketten. Den stora dödskallen tycks röra på sig, färgerna flyter 
ihop svagt.
”Graveyard ale,” säger hon för sig själv och känner försiktigt på 
korken. Känns dumt att krossa flaskan. Den kostar ju trehundra 
spänn. Dessutom har hon inte smakat den än. Spöken finns 
inte på riktigt. Det hela måste vara något sjukt skämt för att få 
henne att ha sönder en fin öl.
”IDUN!” skriker Albert från trappen och hon skakar på huvudet. 
Hennes kollegor är i fara. Hon lyfter flaskan över huvudet och 
gör sig beredd att krossa den mot bardisken. Hon stannar till 
igen. Ett glas kan väl inte skada?

Torsdag, 09:00, Mötesrummet.

”Inget av skärsåren var särskilt farliga. Du krossade verkligen 
flaskan i sista sekund,” säger Albert. Han är tillbaka från akuten i 
tid till deras veckomöte. Han är täckt av bandage och plåster.
”Förlåt, jag… hittade den inte,” säger Idun. 
”Huvudsaken är att alla är vid liv,” säger han.
”Du var den enda som ens skadade sig,” påpekar Hannes.
”Hallå! Jag har emotionell skada som fan. Jag var en docka ett 
tag!” protesterar Andreas högljutt.
”Och jag har världens träningsvärk i armarna,” säger Samantha.
”För att du försökte mörda oss,” säger Albert, men det är ingen 
ilska i hans röst.
”Ok. Alla klarade sig. Huset är typ helt. Förutom lite väggskador 
och en krossad skärm,” säger Idun.
”Förlåt att jag försökte mörda er och att jag vandaliserade 
huset. Hur många gånger ska jag behöva säga det?” 
”Vad sägs om att vi tar ledigt resten av dagen. Och morgonda-
gen?” 
Heltidargänget är för en gångs skull eniga om något. 
”Jag ska bara fixa en grej på kontoret,” säger Idun på väg ut. ”Jag 
möter er där nere.”
Väl inne på kontoret sätter sig Idun bakom sin kontorsstol. 
Hennes ögon reflekteras i den mörka skärmen och det ser 
nästan ut som att hon inte har några pupiller. Hon sätter 
igång datorn och medan den startar öppnar hon en låda i sitt 
skrivbord och tar fram ett litet ölglas, till hälften fyllt av en mörk 
öl. Idun loggar in på ratebeer och tar sig till ’Ghost Brewing 
Graveyard Ale’. Hon dricker sedan försiktigt upp resterna av 
ölen.
”Lite avslagen nu,” säger hon för sig själv, ”Men fortfarande lika 
god.”
Hon ger ölen högsta betyg. 

FIN



23
nummer ett tvåtusensjutton

Att engagera sig på GH
Längtar du efter att bli mer delaktig i nationslivet på GH? Då kan jobbet som barhjälp vara något för dig!

I GH:s pub finner du en trivsam miljö att umgås med vänner. Baren erbjuder ett brett sortiment av öl och för 
de som föredrar drinkar, vin eller alkoholfritt finns detta självklart också att tillgå. Köket serverar fantastiska 
burgare, nachotallrik och liknande som passar de flesta. För att erbjuda dessa tjänster och för att baren ska 
kunna gå runt behöver nationen engagerade medlemmar som kan ställa upp och arbeta ett pass då och då, 
det är här du kommer in!

Att stå i baren kan verka lite skrämmande men är faktiskt både roligt och enkelt. Ett barpass är ett bra sätt 
för nyinflyttade att skapa kontakter och även för den sociala att möta nytt folk. Ett pass är oftast mellan 
klockan 17:30-01:30, på söndagar 17:30-00:30. Arbetsuppgifter varierar genom kvällen och kan vara att ser-
vera mat, blanda drinkar och kontrollera nationskort vid dörren.

Tempot skiljer sig beroende på allt mellan vilken dag det är, hur många pubrundor som är inplanerade och 
hur många som jobbar den dagen. Oftast går det i vågor med mer eller mindre att göra. Något som kan vara 
bra att veta är att det inte innebär några som helst förpliktelser vid valet av pass. Du väljer själv hur ofta du 
vill jobba och vilka pass som passar dig och dina studier bäst.

Förutomatt få en mindre summa pengar får den som arbetar tre eller fler gånger komma på våra personal-
fester och serveras mat under arbetspasset. Detta tillsammans med fantastiska medarbetare borde kunna 
övertyga även den mest tveksamma. Om du tycker att detta låter intressant, hör av dig till 3q@ghnation.se 
för att boka in dig på ett pass.

Intervju med en klubbverkare:
Namn: Emil Eriksson

Studerar: Tyska

Varför började du jobba i baren?  
Jag började jobba i sommarrestaurangen, då var det 
mest för att jag inte hade så mycket annat för mig. 
Men det var ju också lockande att jobba på GH efter-
som jag är väldigt ölintresserad. Och så var det väldigt 
kul också, så jag fortsatte att engagera mig som klub-
bverkare.

Vad fick dig att fortsätta? 
Jag valde att fortsätta engagera mig denna termin, 
just för att förra terminen var så pass rolig. Och det är 
alltid kul att vara med och påverka utbudet i puben.

Vad skulle du säga till de som funderar på att ta ett 
pass? 
Till de som är nyfikna på att jobba ett pass skulle jag 
säga att det bara är att boka upp sig på ett pass. Det 
är väldigt roligt att jobba i puben, både lugna och 
mer kaotiska kvällar. Och om det inte faller någon i 
smaken att jobba i puben så har man i alla fall testat.
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LEDIGA STIPENDIER 
VÅRTERMINEN 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 ut-
betalas 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 inter-

net. Denna termin kommer dessa stipendier att utlysas från den 31:a januari till den 21:a februari.

Vårterminen 2017 ledigförklaras följande nationsstipendier:

Hilding Andreassons à 21 800 kr 
Till mindre bemedlad stud. av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till ett års

 prolongation.

Kurt Belfrages à 19 500 kr samt ett extra stipendium á 8 400 kr
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.

Otto von Friesens á 4 450 kr (extra stipendium)
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.

Folke Hedbloms minne à 5 800 kr samt ett extra stipendium á 2 450 kr
Till stipendiat utses flitig och behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, som bedriver studier vid Upp-

sala universitet. Vid i övrigt lika meriter äger den företräde, som gjort nationen de största tjänsterna.
Stipendiet utdelas för ett år. Studerande kan tilldelas stipendiet mer än en gång.
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Ragnar Isaeus à 12 000 kr samt ett extra stipendium á 5 150 kr
Till behövande manlig medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för två år med möjlighet till ett års prolon-

gation. Får ej uppbäras mer än en gång. Innestår vid varje ledighet en termin.
John Lingmans à 8 100 kr

Till stud. av Gästrike-Hälsinge nation som är född i Gävleborgs län samt har genomgått gymnasieskola där. 
Hänsyn tas mer till verkligt behov än vunna studieresultat och ålder. Utdelas för ett år i sänder på vårterminen 

och utgår då med hela beloppet. Tidigare innehavare kan ånyo tilldelas stip.

Herman Lundqvists minne a 5 500 kr samt ett extra stipendium á 2 350 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation som genomgått gymnasieskolan i Hudiksvall. Utdelas för 

två år med möjlighet till ett års prolongation.

Sven och Elsa Marins á 10 000 kr (extra stipendium)
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. Stipendiet kan tilldelas samma person samman-

lagt högst fyra gånger.

Modins à 3 700 kr samt ett extra stipendium á 1 600 kr
Till flitig och skötsam med.stud. av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas årligen.

To a diligent member of Gästrike-Hälsinge nation who studies medicine. Awarded for one year.

Herman Palmgrens à 5 400 kr samt ett extra stipendium á 2 300 kr
Till manlig medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för den som genomgått gymnasieskolan i 

Hudiksvall. Utdelas för ett år med möjlighet till ett års prolongation.

Grete Solbergs och Torkel Janssons stipendium à 4 800 kr
Till välförtjänt utländsk medlem av Gästrike Hälsinge nation. 

Utdelas för ett år i sänder och utgår då med hela beloppet. Stipendiat kan ånyo söka och erhålla stipendiet

Nathan Söderbloms minnesfond à 2 500 kr
Stipendiet tilldelas medlem av Gästrike-Hälsinge Nation vilken idkar studier i teologi eller allmän religionsvet-
enskap med dess hjälpvetenskaper och som därjämte 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.

Tranbergs à 1 400 kr
Till stud. av Gästrike-Hälsinge nation som är infödd hälsing. Utdelas av nationen för ett år på vårterminens sista 

ordinarie landskap.

Ingeborg Wahlströms à 14 600 kr samt ett extra stipendium á 6 300 kr
Till med. stud. av Gästrike-Hälsinge nation, född i Hälsingland. Tillsätts för ett år i sänder. Tidigare innehavare 

kan ånyo tilldelas stip.
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Erik och Oscar von Wolkers a 1 400 kr
Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för den som är född i Forsa eller Hanebo socken och 

med framgång bedriver filosofiska eller botaniska studier. Företrädesrätt med hänsyn till födelseort utgör ej hin-
der att utdela stip. till annan nationsmedlem som befinnes mer meriterad med hänsyn till villkoret om framgång-

srika studier i de angivna ämnena. Får behållas, även efter avlagd slutexamen, högst två år.

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 yt-
terligare 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 självdekla-
ration 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 17:e mars 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 17:e mars

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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Sylvestergasquen. Gasquen med stort S. Årets sista fest. Årets mest maxade fest. Årets sista chans att njuta 
av en glittrande, storslagen afton och bete sig som det inte fanns en morgondag. 

Vilket bättre sätt finns att tacka av det som varit och fira in det som komma skall? Jag kan inte komma på 
något jag hellre gör på årets sista dag än att spendera kvällen i GH:s stora sal (med nya gardiner kvällen till 
ära).Vad bättre än  lyssna till en gammal 1Q, som drar en helt rimlig parallell mellan 2016 och en Fuckboy, se 
ett spex som leder till allsång och följa eminenta sånganförare som håller ett föredömligt tempo – allt ack-
ompanjerat av god mat, god dryck och goda vänner. Halva Göteborgs nation fanns på plats och uppvisade 
extremt bra festsinne men också extremt dåligt lokalsinne. Klubbverket fick den uppmärksamhet och ära de 
förtjänar och middagen blev klar i gooood tid innan tolvslaget så gästerna kunde skåla in det nya, 
spännande 2017 i Uppsalas mysigaste trädgård, omgivna av fyrverkerier som exploderade över Uppsala. 
En nyåraftonsdröm. 

EN LITEN TEXT OM SYLVESTERGASQUEN

Hur många 1Q:ar är för många 1Q:ar?



KALENDARIUM
Februari

2:a Reccemottagning
11:e Reccegasque med VG & ÖG

19:e Städdag
21:a Landskap 

Mars
10:e Marsgasque (04-släpp)

17:e St. Patrick’s day – Storpub
19:e Städdag

31:a Funktionärsmiddag

April
 

7:e Sångboksgasque (04-släpp)
10:e -17:e Påskpub

23:e Städdag
29:e Kvalborg – Ghlassborg
30:e Valborg – Ghlassborg

Maj
1:a Majmiddag
9:e Landskap 

20:e Vårbal (04-släpp)
26: Personal & Reccefest

28:e Städdag

Juni

1:a Sommarrestaurangen öppnar


