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Ledare
”Nästa nummer ska göras i så god tid så vi kan ägna timmar åt småpil-
let sista veckan!”
Jo men tjena, helt plötsligt har veckorna rasat förbi och deadline när-
mar sig i samma hastighet som kaklet närmar sig ansiktet en överför-
friskad kväll på valfri nation. Så, sista minuten, som alltid. Det är alltid 
här jag hamnar. Gör inte idag det du kan skjuta upp till imorgon. 

Om jag var en superhjälte skulle mitt namn vara ”Procastination Girl” 
– jag skulle få allt gjort men alltid i sista stund precis innan allt går 
åt helvete.  I skrivande stund har jag en hemtenta, två redovisningar, 
en C-uppsats och en B-uppsats som ligger och pockar på uppmärksam-
heten i bakhuvudet. 
Det är lugnt, jag tar det där sen. Först ska jag bara… göra allt det där 
andra. Jag tänker att de som inte skjuter upp saker utan hugger tag i 
alla måsten och krav på en gång är samma hedervärda personer som 
spar ”det bästa till sist”. Det är beundransvärt men tråkigt och uselt. 
För tänk om livet hunnit gå dig förbi innan du kommer fram till göt-
tigheterna? Att vänta med det bästa till sist är en styggelse. 

Du hinner äta dig mätt på den torra ytterkanten på kanelbullen innan 
du kommit till den saftiga mittendelen, batteritiden på iPhonen är un-
der 10 % innan du kommit till den roligaste podden och så vidare. Om 
du nu skulle råka dö, hastigt och lustigt, imorgon skulle du nog hellre 
velat ha de där pubrundorna, klubbesöken, pannkaksbruncherna och 
gasquerna avklarade än alla de där högskolepoängen, meriterande er-
farenheterna och torr kanelbulle.  

Så, mitt råd till dig blir nu att procastinera en stund, bläddra igenom 
Ghasetten och ta dig till GH för ett besök på vårt steakhouse. Eller 
söndagspuben kanske, eller käka lite pannkakor på lördag. Planera din 
valborg; ska du skrota champagnegaloppen för vår glassbar kanske? 
Ta en helg i skidbacken eller dra ut på ett äventyr. 
Plugget finns kvar imorgon också och det kommer inte ha blivit mer 
eller mindre roligt för att du lät det jäsa ett tag. Jag förstår väl att man 
måste ta tag i saker för eller senare men jag ska bara… 
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Härmed kallas
Gästrike-Hälsinge

nations medlemmar till
vårterminens andra
lagtima landskap på

Nationen
Torsdagen den 7 maj

Bland annat ska följande behandlas:
Val av köksmästare HT2015

och för första gången
Val av Hofmästare HT2015

Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens anslagstavla senast fredagen den 1 Maj. Hjälp gärna 
valnämnden med att finna lämpliga kandidater till de poster som ska väljas. Särskilda förslagslistor sitter på an-

slagstavlan. Det går även att använda sig av institutet enskilt landsmanna förslag.

ENSKILT LANDSMANNAFÖRSLAG
Detta innebär att alla nationsmedlemmar har rätt att föreslå kandidater till de poster som ska väljas. Ett sådant 

förslag måste inlämnas till Förste kurator senast en vecka före landskapet.

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

ligt till Förste kurator senast en vecka före landskapet.

LANDSKAPSSEXA
Efter landskapet bjuds det på mat, dryck och trevligt umgänge. Glöm dock inte att ta med ditt terminskort och 

id-kort.

Varmt välkomna,

Emil Ställvik
Förste Kurator

Uppsala den 20 April 2015



Strax kommer du att få läsa om fyra människör som du 
kanske aldrig haft kontakt med, inte har en aning om 
vad de har för position eller vad de ansvarar för på 
nationen. På den här sidan får du en kort förklaring till 
vilka dessa människor är. 

För att GHs dagliga organisation ska fungera behövs det 
ledare, och dessa består av fyra stycken heltidsanställ-
da med olika arbetsuppgifter. I Uppsalas nationsvärld 
kallas de för Kuratorer, de är alltså ansvariga för 
nationens välbefinnande. De uppgifterna innefattar 
representation, administration och medlemsfrågor 
(Förste kurator eller 1Q), ekonomi och redovisning     
(Andre kurator, 2Q), personal och verksamhetsans-
varig (Tredje kurator, 3Q) och sist men inte minst hy-
gien och lageransvarig (Köksmästare, KXM).

Dessa personer befinner sig, allt som oftast, på nationen 
och finns tillgängliga för dig när du har frågor och 
funderingar eller vill bekanta dig mer med nationen. 

I varje nummer av GHasetten har dessa personer en 
stående sida där de skriver om aktualiteter och 
informerar dig om deras arbete på nationen.

C&E 

......Psst psst
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1Q

Poof! – så försvann fyra månader av 2015. 

Det är verkligen så det känns! Min uppfattning av vad som 
har hänt i världen – utanför Nationen – är lika med noll. Jag 
har inte en aning. Inte den blekaste. Nada. Zilch.

Antar att det är lite så kuratorslivet formar sig runt en under 
början av året. Det börjar så här:
I januari försöker man febrilt komma på vad man ens äm-
bete innebär, du känner dig som en höna utan huvud. Feb-
ruari handlar om mottagningsverksamhet och ta hand om 
recentiorer, vilket är mysigt för då är du inte ensam om att 
inte ha en aning. Men mars är en underlig månad, som 
mestadels består av att släcka bränder och att representera 
– Snapphanebalen hos Krischan i Lund och Årsfest med        
Satakuntalainen Osakunta i Helsingfors och glöm inte Fes-
tival på båten! – som mest verkar få tiden att gå för fort. 
Kuratorslivet är helt enkelt för roligt!

Sen har vi ju april, årets vackraste månad! Solen börjar kika 
fram över trädtopparna och man kan plocka fram som-
marjackan, trots att det fortfarande är minusgrader om nät-
terna – så kylan biter när man huttrande smyger hem en 
sen kväll. 

Långa dagar och mörka nätter som tidigare tyngt börjar 
bytas ut mot allt längre luncher i solen och sprider en vi-
brerande känsla i kroppen. Och jag hoppas att det är den 
känslan som du - som just nu läser det här – har, en känsla 
av att allt är möjligt, inga problem är för stora och att allt går 
att lösa. Du kanske till och med har börjat med vårstädnin-
gen? Det har i alla fall vi gjort, sopat bort grus, damm och 
fimparna från plattläggningen på baksidan och har ställt 
fram stolar och bord på trädäcket.

Snart ska vi putsa fönster och flytta ner Ghuben inför som-
maren, men inte innan vi hunnit hålla Förfesten och Klub-
ben på Kvalborg samt Ghlassbaren på Valborg. Sen får vi ju 
inte glömma allt annat som vi planerar, inför Sillunchen och 
Majmiddagen, Stora Personalfesten och så kommer Vår-
balshelgen med allt snabbare kliv. Sommarrestaurangens 
personal är anställd och de jobbar hårt med förberedelserna 
inför öppningen den 1:a juni. Man kan inte säga annat än att 
terminsavslutet kommer bli fantastiskt!

Om man ser till vad nationen gör utanför programverk-
samheten så ska vi välja Köksmästare och för första gången 
en Hofmästare som tillsammans med mig och 2Q samt 3Q 
electi ska jobba heltid nästa termin. Ett helt klubbverk ska 
väljas den 7:e maj, och jag håller tummarna för ett lika bra 
gäng bensindränkta eldsjälar som vi haft den här terminen. 
Det är något särskilt med det där, med nationsaktiva och 
jag vet att det krävs något alldeles unikt för att stå pall inför 
trycket som klubbverkare, men det är också något väldigt 
vackert över alla funktionärer. Det skapar en obeskrivlig 
känsla hos mig, som kan se allt arbete som görs av funk-
tionärer som bara ger och ger. Och ger. Och. GER. 

Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte vad jag ska säga. Jag 
känner mig berusad, pirrig, bubblig och helt upprymd! Jag 
kanske är kär, kär i Nationen och alla fantastiska människor 
i den. Vem vet, kan jag möjligtvis drabbats av nationssjuka? 
Eller så är det enkelt bara Kalmars 1Q-middag med Mexiko-
tema, och dess rester av texmex och tequila som ännu inte 
helt lämnat min mage.

Emil Ställvik
Förste Kurator 
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3Q2Q

Så var det snart dags för Valborg igen alltså, och här på 
GH betyder det bara en sak: glass, och mycket av det. Detta 
förstås för att vi har en glassbar på Valborg med såväl kul-
glass som glassdrinkar. Själv har jag oväntat nog ganska 
många åsikter om glass, och bryr mig betydligt mer om det 
än vad som är helt normalt. Vi har en lång historia, glass 
och jag, med traumatiska barndomsminnen, deprimerande 
höstkvällar och en ganska intressant januarikväll med två 
halvlitersförpackningar, en halv plastsked och tre kilom-
eters promenad när det var ungefär -12°C ute. 2014 utklas-
sade min totala glassförbrukning alla andra enskilda livs-
medelsgrupper, eller ja, kanske inte ölen men det är inte en 
riktigt schysst jämförelse – är man en ölnörd så är man och 
öl är betydligt dyrare än glass. Det är okej att påstå att jag 
har ett problem, det kanske till och med är rimligt. Vad som 
dock inte är okej att påstå att vad som helst är glass eller att 
äta den hur man vill; det finns tydliga definitioner som alla 
borde känna till från barnsbenen. 

Först och främst är det fullständigt förbjudet att kalla andra 
frusna desserter som inte är glass för glass. Med detta syf-
tar jag specifikt, men inte uteslutande, på sorbet, frusen yo-
ghurt och parfait som folk av någon outgrundlig anledning 
har svårt att skilja på. Det är enkelt, sorbet innehåller inte 
mejeriprodukter, frusen yoghurt baseras på yoghurt och 
parfait fryses inte ner under omrörning. Det är inga direkta 
fel på någon av dem, de har alla sin plats och sina bra sidor – 
men om någon erbjuder mig glass och sedan serverar någon 
av dessa istället kommer ni inte att gilla resultatet. Undan-
taget är den fantastiska kreationen ”isglass”. Om någon ens 
yttrar ordet ”isglass” i min närhet så börjar mitt blod koka 
– det är inte ens ett kul skämt att jämföra en isbit av saft på 
en träpinne med något så ädelt som glass. Jag kan godkänna 
gelato som glass, även om det tekniskt sett är en underklass.
Sen kommer vi in i diskussionen angående vad som är 

tillåtet att ha för ingredienser i glass. Här finns det inte lika 
tydliga instruktioner och det är tillåtet att ha åsikter, även 
om de flesta är fel. Huvudsaken här är att det viktigaste i 
en glass alltid ska vara själva glassen; tillsatser som frukt, 
nötter, choklad och likör är självfallet tillåtet och uppskat-
tat men de ska tillsättas med måtta. En glass som försvin-
ner in i ett virrvarr av extraingredienser och såser må falla 
inom definitionen för glass, men det är inget man borde 
prata högt om. Jag nämner inga namn men ett visst ameri-
kanskt glassföretag som i endast i en sort av tjugo visar att 
de faktiskt också kan göra glass ligger inte högt på min fa-
voritlista. Det är tveksamt ifall deras produkter förtjänar att 
kallas glass. Frågan då är ifall det är okej att lägga till saker 
i glassen som inte tillsattes under produktionen. Svaret är 
enkelt: nej. Strössel, kolasås och dylikt är en travesti som 
varje glassbar med ett uns av självrespekt borde förkasta. 
Det är en förolämpning mot skaparen som kan liknas med 
att hälla ketchup på en lasagne. Att äta vaniljglass tillsam-
mans med varma bär eller att servera en glasskula som ett 
tillbehör är dock skillnad, det är att skapa en ny rätt som 
innehåller glass utan att förstöra dess egenvärde. Dessa rät-
ter bör förstås benämnas för vad de är så att inga glasskon-
nässörer blir lurade. 

Hur äter man glass då? Det kan väl inte vara något jag kän-
ner att jag har rätten att klaga på? Jodå, alla gånger. Tre saker 
sticker ut; strut eller bägare, smält glass och vilka årstider det 
är okej att äta glass på. Den första är enkel då det egentligen 
bara finns ett val – bägare förstås. Struten förstör smaken av 
glassen i botten av struten, plus så blandar den smakerna för 
mycket. Bäst är förstås att äta ur separata skålar där risken 
för beblandning är minimal. Angående smält glass så är 
glass en form av fryst dessert, nyckelordet här är fryst. Om 
glassen inte längre är fryst är den oätbar, ergo så måste glass 
ätas snabbt. Punkt slut – gör om, gör rätt. När det gäller 
årstiderna så är allt jag har att säga att glassen jag åt den där 
januarikvällen för så många år sedan i alla fall inte smälte. 
Jag hade ingen känsel i mina fingrar på en bra stund men 
glassen smälte inte.

Till sist ska jag lämna er med ett gott råd från en som har 
varit med förr: Se till att aldrig gå hemifrån utan en sked – 
du vet aldrig när du kommer att behöva den nästa gång.

Egil Mattsson
Andre Kurator 
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3Q

”Dags för sista Q-rutan.”
Det mailet väntade i min inkorg likt ett brev i brevlådan.
Har det verkligen gått så lång tid? Börjar jag närma mig 
slutet på kuratorstiden?
För mer än ett år sedan, när jag funderade på vad jag skulle 
ta mig till i livet, var det någon som smög upp till mig och 
viskade, ”Har inte du funderat på att ställa upp till 3Q?”
Dessa oskyldiga ord startade en omöjlig dröm. Ett virrvarr 
av kampanjer, intervjuer och debatter.
Landskapet närmade sig med stormsteg. Jag började tap-
pa håret av stress. Och till slut. Ögonblicket när jag kliver 
fram till talarstolen. Stora salen tystnar. Det talet jag höll då 
glömmer jag aldrig. Sedan, de längsta 20 minuterna i mitt 
liv medan rösterna räknades.
”Landskapet har valt Ivan de Boulloche till Tredje Kurator.”
Vilken lättnad. Äntligen kunde jag andas ut. 
Så här i efterhand kan jag erkänna att bristen på andra kan-
didater borde ha gjort mig mer avslappnad.

Jag kommer också ihåg min första dag på kontoret. 
Den 4 augusti, klockan 10:00 strövade jag och mitt självför-
troende in på kontoret.Jag satte mig självsäkert i kontorss-
tolen. Öppnade mailen. En halv miljon olästa mail.
Andas lite. Det här ska nog gå bra, tänker jag.
Då stormar personalansvarig på sommarrestaurangen in.
”Hej Ivan, jag behöver göra löner, kan jag använda datorn 
eller gör du nu viktigt?” En produktiv första dag, intalade 
jag mig själv medan jag backar ut ur rummet, det är bra att 
komma in i jobbet sakta.

En månad efter det är det vårt första 04-släpp och det är lätt 
kaotiskt.”Jag hade ju en hel månad att förbereda mig!” 
Men det gick bra. Ganska bra i alla fall. Huset står kvar. Titta 
inte på mig sådär.

Men nu känner jag mig som en mästare på kontoret. Full 
kontroll är mitt motto.För den oinvigde som trillar in kan 
det verka lätt kaotiskt, papper överallt, polsk punk i högta-
larna. Men detta döljer snart två terminer av erfarenhet som 
3Q och den visdom som medföljer.
”Ge mig vishet att acceptera de saker jag inte kan förändra.”
3Q-expen kommer aldrig vara städad. Det är en del av char-
men att trilla över tomma backar, trafikkoner och flaskor 
med alkoholfri öl.

Hur känns det att kliva av då?
Det kommer att vara en lättnad, en vinst (jag klarade det!) 
och såklart en tragedi. För nationen då, som inte längre 
kommer att ha min vägledande hand till hjälp.

Det är bitterljuvt. Jag har ingen aning vad jag ska göra eft-
eråt. Jag har ingen aning vad jag ska göra istället för att 
spendera all tid på GH. Som så många andra kommer jag 
att åka till Stockholm. Jag ska dock försöka hinna tillbaka 
ibland för att klaga på min efterträdare. Det har varit otrol-
igt kul och otroligt jobbigt. Nationen har gett mig en chans 
att ta ansvar, att göra misstag och att lära av de misstagen. 
Jag har träffat så mycket roliga människor jag aldrig kom-
mer att glömma. Gjort så mycket roligt och dumt. Tack för 
den här tiden.

Adjö GH, och adjö Uppsala. Jag glömmer er aldrig. 
Kanske ser ni mig som en PFD i någon lite post i framtiden 
men nu är det här kapitlet klart.

Ivan de Boulloche
Tredje Kurator
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Då var det dags för Q-rutan igen. Min andra och min sista. 
Mars har varit en intressant månad med många roliga 
händelser. Bland annat har vi haft en marsgasque (med det 
bästa temat ever: båt), två storpubar med grym livemusik 
och mat, en andra reccemottagning/personalfest och en 
lyckad städdag med välförtjänt sexa. Och restaurangen har 
varit i full gång varje torsdag. 
 Allt detta innebär att det har serverats många nya och spän-
nande maträtter! Jag har fått smaka på utsökta små 
mini-Krakar (plural för mini-Krake), grönkålscappucino 
(som jag lyckades skvätta över hela köket), saffrans 
sabayonne, fylld vårkyckling och shepards pie. All denna 
mat är bland det bästa med det här jobbet.
 
Mer spännande maträtter är även påväg. 
Restaurangmenyn är ändrad i april och den är nu väldigt Ca-
jun inspirerad. ”Cajun cooking” är en matkultur från södra 
USA (från Louisiana för att vara mer bestämd) där lök, pa-
prika, selleri och vitlök spelar huvudkaraktärerna (enligt 
wikipedia kallas de för ”the holy trinity” utan vitlöken (som 
i och för sig är en typ av lök) och ”the holy trinity and the 
pope” med vitlöken som påve). 
 Det kommer i alla fall bli mumsig comfort food, saftigt 
kött från stekbordet och goda burgare för den hungrige att 
smaska i sig på torsdagar.
 

Det är ju också snart dags för Högtiden av alla högtider för 
Uppsalas studenter: Valborg (för att inte glömma Kvalborg 
och Skvalborg). Det är då man ska ta sig till den skönaste 
trädgården i Uppsala för GHLASSFEST! 
Godaste glassdrinkarna, tequila slushies, barbeque. 
Glass! 

Jag står nu med uppgiften att köpa in glass i mängder.
En citronsorbet? En bubbelgum? Eller ska jag ta det säkra 
kortet med jalapeño och persika?
 
Efter det kommer majmiddagen: mitt eldprov som 
köksmästare. Mitt sista test. Jag skulle ljuga om jag sa att jag 
inte var nervös, men jag finner i alla fall trygghet i att jag 
är omringad av så många duktiga människor. Sen är min 
ämbetsperiod nästan slut. På nästa landskap 7 maj kom-
mer nästa köksmästare väljas. Nästa person som kommer 
få privilegiet att sitta här på kontoret kl. 23 och skriva nästa 
Q-ruta. Vem blir det? Spänningen är olidlig.
 
Ha de gott!

KXM

Tove Molin
Köksmästare
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I den kalla senvinterluften traskade vi på väg mot våra nya 
liv. Vintern hade ännu inte gett upp och solens tappra strålar 
nådde inte ända fram för att värma våra förväntansfulla rec-
ce-fingrar. Vi visste ingenting om någonting och spännin-
gen steg varje gång vi kom att tänka på den underbara san-
ningen: vi skulle börja studera på Uppsala universitet. Och 
den vetskapen värmde i alla fall mina frusna vinterfingrar, 
det som solen ännu inte förmådde göra.

Det är väldigt speciellt att vara en recce. Man har ingen koll 
på någonting alls, ändå gör man allt i sin makt för att lura sig 
själv, och alla andra, att läget är under kontroll. Man skaffar 
alla böcker i tid (läs köper hela terminens böcker nya från 
Bokus och mördar därmed sin stackars plånbok). Man dub-
belkollar schemat trehundra gånger innan lampan släcks på 
kvällen för att inte missa något (jag hoppas det inte bara var 
jag..?). Överväldigad av studentlivets alla fester undrar man 
hur plugget ska hinnas med? De snälla äldrekursarna ler i 
mjugg, skakar på sina kloka gamla huvuden och tycker synd 
om de nya små reccarna för deras okunskaper.

Kort sagt, att vara recce är läskigt, nytt, och väldigt roligt. 
För oavsett om reccen ifråga är en inbiten Uppsalabo som 
tycker sig känna varje skrymsle och vrå - från Uppsala hö-
gar till IKEA eller om hen är en nykommen främling från 
fjärran land, så öppnar Uppsalas studentliv upp en helt ny 
värld. En värld som ingen utanför universitetets väggar har 
den fantastiska förmånen att få komma åt (och det är ju där-
för de stackarna också borde börja plugga här..!)

För hur bra är det inte att kunna släpa med sig sina blytunga 
böcker till en mysig nation (varför inte fantastiska GH till 
exempel!) och väl där hälla i sig några liter billigt kaffe? Hur 
ljuvligt är det inte att aldrig mer behöva ha en lugn stund 
(om man nu inte vill det förstås) eftersom det ständigt finns 
gasquer, pubquiz, spelkvällar, bruncher, sittningar och släpp 
av alla de slag, som ska avnjutas? Ja jag säger det igen, Upp-
salas studentliv är en helt ny värld för vilken vilsen recce 
som helst!

Och när dammet lagt sig, när insparken är ett fint minne, 
när första tentan är godkänd och den senaste sittningens 
alla ljuvligheter spelas upp för våra inre ögon, då slår det oss 
plötsligt. Det slår oss att solen skiner och att snön har smält. 
Att vi överlevde första tentan och att vi faktiskt hinner med 
rätt mycket fritid också. Då inser vi att vi håller på att lämna 
recce-identiteten bakom oss. Att vi är klara med halva ter-
minen och att det gick fortare än kapplöpningen mot mi-
crovågsugnarna vid tolvsnåret. Vi är Uppsalastudenter och 
har lite, lite mer koll än förut. Och vi kommer på oss själva 
med att se fram emot nästa termins kull av nervösa reccar. 
Oj vad vi ska ta bra hand om dem, precis som våra faddrar 
tog hand om oss.

Elin Karlsson
Reccentior VT15

Om att vara Recce



Skidåkning i  Järvsö

I lagom höjd med Kilafors börjar de blåa bergen torna upp 
sig och jag kan släppa Uppsala för en stund. Släpper semi-
narium, tentor och grupparbeten. 
De där blåa bergen har jag sett hundratals gånger och kom-
mer se hundratals gånger igen. Här känns det hemma. Här 
känner jag vägen. 
Har lite för hög hastighet resten av sträckan, skogsvägarna 
mellan Järvsö och Färila slingrar sig fram i mörkret och jag 
har varje kurva i ryggraden. 
Sent på kvällen tar vi av på Kilbovägen i Färila, Ljusdals 
kommun, och åker upp för den lilla grusvägen till Simmes – 
släktgården där min mamma är uppväxt och där min mor-
mor fortfarande bor. 
Min sambo och jag har tagit långhelg för skidåkning i Järvsö, 
2 mil från Färila. 

Den kanske inte ser så mycket ut för världen, Järvsöbacken. 
Med sina 8 liftar och 19 nedfarter (pulkabacken inräknad) 
skulle jag säga att 1-2 dagar i backen räcker mer än väl, det 
är inte hit du åker för intensiva äventyrsåk offpist utan sna-
rare för några sköna åk, långa lunchpauser och relativt tidigt 
avslut på dagen. För 630 kr får du ett 2-dagars skipass och 
kan åka mellan 9.30 och 16.00 – två kvällar i veckan utökas 
öppettiderna med kvällsåk 18.00 - 20.30. 
Vår första dag i backen bjuder på strålande sol och utmärkt 
före, vi äter medhavd matsäck sittandes mitt i blåbärsriset 
och känner kinderna strama av den plötsliga exponeringen 
för sol. 

Vi står en stund uppe i Zoosvängen som, vilket namnet an-
tyder, gränsar mot Järvzoo. Idag har vi turen med oss och får 
faktiskt syn på en lekfull järv som showar loss med en gren 
precis framför näsan på oss. De påannonserade myskoxarna 
lyser dock med sin frånvaro. 
Vår afterski lämnas outforskad och efter skidåkningen kör vi 
beslutsamt till Björks i Färila; charkuteriföretaget anno 1905 
som idag drivs av fjärde generationen i släkten. Stekfläsk, 
Forbondekorv, rökt fläskytterfilé och skinka är vad den här 
arma Uppsalastudenten kräver hem till kyl och frys. Den 
unga tjejen som expedierar oss rundar av våra inköp med 
att slänga ner ett par varmkorvar i vår kasse ”så ni har nåt att 
gnaga på i bilen”.  Jag skulle kunna skriva något lustigt om 
det där att tjoffa i sig kall varmkorv i bilen de 5 minuterna 
det tar hem till mormor men i ärlighetens namn slukade vi 
dem redan på parkeringen.  

Dag två är solen ett minne blott och vi stretar på i mulen 
snålblåst. Det är inte lika härligt men vi står på hela för-
middagen. Lunchen grillar vi själva mitt i pisten där ett par 
vindskydd och grillar placerats ut. Det är inget mysväder så 
rätt omgående återupptar vi skidåkningen för en kort stund. 
Vi åker upp i en av de två sittliftarna på Syd och ser en lap-
pkåta trona mitt i backen. I kåtan huserar Chinovas Eft-
ertanke; ett mysigt tillhåll för mat- och fikasugna. Varm 
choklad, ostkaka, Glödhoppor och tunnbrödsklämmor 
med renkött är några av alla läckerheter som erbjud - allt 
ekologiskt och kravmärkt. Elden sprakar i mitten av kåtan 
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och vi sätter oss på en av de utbredda renfällarna. Dricker 
en kopp varm choklad med vispgrädde och njuter av lugnet 
och värmen. Lokala företag så som JarseOst, Hälsingestin-
tan (kött) och Kakfén i Färila finns representerade. Några 
äldre damer sitter och fikar och bjuder barnbarnen på sock-
erbullar. Tiden står stilla och alla måsten och krav på hem-
maplan känns fasligt långt borta. 
Vi avslutar dagen i backen rätt tidigt och åker hem till 
Simmes där vi fortsätter njuta av det oerhörda lugnet och 
mormors goda mat. 
Söndagen spenderar vi med sovmorgon och en utflykt till 
lilla Los för vintermarknad innan det är dags att packa ihop 
oss och bege oss de 28 milen hem igen. Efter tre dygn i Häls-
ingland är batterierna laddade och den annalkande veckans 
föreläsningar och inlämningar känns med ens lättare att sig 
an. 
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Krönikan
Liljekonvalj, krokus, och påskliljor fyller gräsmattorna 
som helt plötsligt har blivit gröna. Kommunen jobbar hårt 
för att sopa bort det sista gruset. Extrapris på jordgubbar på 
Folkes och studenter som springer runt i sina framplockade 
vårjackor syns på gatorna med blålila systembolagspåsar. 
Förväntansfulla inför kvällens tentafest. 

Det finns nog inga tydligare tecken på att det äntligen har 
blivit vår. Det känns liksom i luften. Vårblommor, vårluft, 
vårdofter och framför allt vårkänslor. Det känns som hela 
staden är fylld med kärleksfulla, exalterade studenter som 
bara ser framemot våren. Härligt. Men innan vi nu förhastar 
oss och drömmer oss bort till våren och sommaren ska vi 
kanske stanna upp och tänka tillbaka till vad som har hänt 
på nationen den här terminen. För det har varit en hel del. 

Året inledes med en hejdundrande sylvestergasque, full-
satt som vanligt och nya köksmästare Tove glänsande med 
nyårsklassiker som toast skagen, oxfilé och vit choklad-
mousse. Glada och lite lätt genomfrusna gäster samlades 
i trädgården och firade in det nya året med fyrverkeri och 
bubblor. Kvällen avslutades såklart med ett fartfyllt släpp 
med nostalgilåtar och gästerna dansade natten lång – vissa 
utan skor men jag nämner inga namn. 

Sen kom den ljuvliga reccetiden, nya ansikten dök upp på 
nationen, lite lagom borttappade och nervösa men glada. 
Våra fantastiska reccevärdar hjälpte alla att hitta rätt på na-
tionen och efter reccemiddagen med rundtur i huset så blev 
det dags för reccegasquen. Den första stora gasquen för alla 
nya. Som vanligt firas denna underbara kväll i goda vänners 
lag tillsammans med ÖG och VG. Grannsämjan var ett fak-
tum när stora salen fylldes med gäster från alla tre nationer. 
Det blev lite förvirring under nationssången då resultatet av 
en ny nationspianist och medlemmar som aldrig hade hört 
sången gjorde att vi fick stanna upp, andas och börja om 
igen.
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Även andra gången var sången knapp igenkännbar med det 
är nog inget som lite övning inte kan fixa till. Det var tre 
1Qar som höll välkomsttalet och uttryckte att vi är starkare 
tillsammans; att vänskapen mellan de tre nationerna är av 
stor betydelse för vår existens. Det var tre underbara sån-
ganförare som gav oss många skratt under sittningen vilken 
sedan avslutades med ett tacktal och allmän sång med tre 
inspektorer. Ensam är vi bra men tillsammans är vi bät-
tre. Som vanligt var det dock ÖG bostadslotteri, detta år i 
cirkusanda, som i mina ögon vann priset som med under-
hållande inslag under kvällen. Den fick mig också att tänka 
tillbaka till förra året när jag satt otroligt nervöst på min 
plats medan de tre inspektorerna skulle skjuta pilbåge på 
en måltavla som var uppsatt precis bredvid en av nation-
ernas mest dyrbara tavlor. Men som tur är förstod ÖG vår 
oro över nationens konst och faktumet att vi helst inte ser 
någon av våra reccar bli genomborrade av en pil och tonade 
ner spänningen i lotteriet bara en aning. 

Nu kommer vi till den underbara marsgaquen, den som 
är okänd som en av de blötaste gasquerna under året. Och 
vad var då mer passande än temat båt? Matroser, papego-
jor, master, segel och kaptener samlades på M/S GH för 
att sakta men säkert segla henne till trygga hamnen, i det 
här fallet släppet. Det serverades Linie Akvavit som hade 
korsad ekvatorn fler gånger än en riktig sjöman ens skulle 
våga drömma om. Tallrikarna var överfyllda med alla havets 
läckerheter (även om jag fortfarande ifrågasätter valet att 
inte servera några kolhydrater för besättningen skull). Eft-
ersom de i kajutan hade lyckats pricka in alla mina allergier 
(och man helst inte ska blanda allergitabletter med Linie 
Akvavit) så finns det inte så mycket att berätta om släppet 
men jag har fått återberättat för mig att folk dansade så länge 
de orkade för att sedan lägga sig i sina vinglande hängmat-
tor för att sova ruset av sig.  

Men nu lägger vi de förflutna gasquerna i arkivet och i skri-
vande stund taggar jag redan för damsupén som i år har te-
mat Ghasino Noir. Jag kan inte ens gissa mig till vad killarna 
har planerat för lekar och skoj men jag hoppas innerligt på 
en upprepning av underhållningen som var på damsupén 
för några år sen där en stackars kille blev inlåst i stora salen 
och i ren panik började strippa för tjejerna. 

Nu kära studenter hoppas jag att ni ser framemot våren, val-
borg och vårbalen lika mycket som jag ty det, kära medlem-
mar, är Uppsalas absolut bästa och roligaste årstid. 

Krönikören
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kicka igång valborgshelgen på bästa sätt!
Börja med trädgårdsfesten med gasolvärmare, lampbeklädda träd, bäriga drinkar, fräsch trädgårdsmeny möjlighet till 
bordsbokning. William Öberg a.k.a HIPNO står för skön musik under trädkronorna PÅ FÖRFESTEN
Senare på kvällen kan du njuta av två basförstärkta dansgolv, fyra barer och gratis garderob, sjukt bra DJ’s och härligt soff-
häng i trädgården. SHARKS, SKOGSBERG & AKDOGAN, DJ MADA och KATTRICIA står redo för att leverera grym 
musik som får dig att dansa natten lång.   NATIONSKORT KRÄVS.

FÖRKÖPSBILJETTER FINNS ATT KÖPA PÅ NATIONEN FÖR BARA 100KR
GÄLLER BÅDE FÖRFESTEN OCH KLUBBEN. 

Nu är det dags igen, solsken, skön stämning och framför allt GLASS! 
Till de som vill ha en mindre hetsig Valborg har GH skapat en liten oas i hjärtat av hela kaoset. Kom hit och njuta av den 
absolut skönaste stämningen, glass, glassdrinkar, grillad mat och lounge musik i vår trädgård.

Om du köper förköpsbiljett till Kvalborgs-Klubben är inträdet gratis! För andra 20 kr.
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Studenthälsan och Studentgyn ligger på andra våningen i 
kårhuset på Övre Slottsgatan 7. Här finns det läkare, sjuk-
sköterskor, psykologer och kuratorer med studierelaterad 
hälsovård som inriktning.  

Hit söker du dig när du har problem som rör studielivet; 
kanske gäller det stress, prestations- eller tentaångest, kan-
ske känner du att du har koncentrationssvårigheter eller har 
en rädsla över att prata inför publik. 
Studenter vid Uppsala Universitet eller SLU har möjlighet 
att delta i Studenthälsans många kurser för att underlätta 
studietiden. Du kan även vända dig hit när du har funderin-
gar kring dina eller andras alkoholvanor. 
Studentgyn är en privat preventivmedels- och gynekolog-
mottagning för kvinnor, oavsett om du är student eller inte. 
Här erbjuds du alltid korta väntetider och mottagning som 
är öppen både dag- och kvällstid. 

Studenthälsan omfattas av sekretesslagen och all personal 
har tystnadsplikt. De har även ett eget journalsystem vilken 
är frikopplad från övriga sjukvården – detta innebär att in-
gen annan vårdgivare eller universitetet kan se ditt besök på 
Studenthälsan.  

Studenthälsan
  när du mår dåligt under studietiden

Visste du att?

Campus1477, studenthälsans egen 
träningsverksamhet, består av två 

träningsanläggningar – Science Park 
och Blåsenhus. Det finns gym, grupp-
träning och klättervägg samt ljusrum 

för att kompensera ljusunderskott 
och en massör. 

Läs mer om Studenthälsan: www.sh.uu.se 
och Studentgyn: www.studentgyn.se

 
              

           Kurser du kan gå 

Bara uppsatsen kvar (workshop) 
Hantera din stress 
Öka ditt självförtroende, stärk din 
självkänsla 
Våga tala 
Vägar ur duktighetsfällan (workshop)

15nummer två tvåtusenfemton



Hur var GH på din tid?

Evert Vedung, f. 1937 i Sveg. Professor Emeritus i stats-
vetenskap. Även aktiv som författare, konsult, föreläsare på 
Göteborgs universitet, Mälardalens högskola och Helsing-
fors universitet. Aktiv hedersdoktor i Aalborg samt gästlära-
re i vid Fluminenseuniversitetet i                              Rio de 
Janeiro, Riksrevisionen och universitetet i Brasilia.
 

Vad gör du idag? 
Jag är 78 år, har tre 
söner med son-
hustrur och tio 
barnbarn. Umgås 
mycket med dem, 
särskilt under 
sommarn med fis-

keturer och bärplockning. Jag har flera goda vänner, även 
från studenttiden i Uppsala. Går på gym med min bror 
Tage. Åker på enstaka resor som exempelvis till Ryssland 
i Pusjkins fotspår och tyskspråkiga länder med min vän     
Matti Similä från Helsingfors. 

När var din aktiva studenttid på GH? 
Glad i hågen skrev jag in mig själv i GH på hösten 1959. 
Efter lång värnplikt på I5 i Östersund - Kalla kriget pågick 
ute i Europa - var det otroligt skönt att komma till Uppsala. 
Möttes på järnvägsstationen av mina klasskamrater från 

Bollnäs, Mats Bäck och Kristina Persson-Notting. Minns att 
Kristina kastade till mig en halv urdrucken kvarting renat i 
taxin. Nu djävlar börjar livet tänkte jag! Hängde med på GH 
fram till 1965.

Varför valde du GH-nation? 
Född i Sveg men gick gymnasist med tre andra                                     
härjedalingar i Bollnäs högre allmänna läroverk. Alla                 
skolkamrater skrev in sig i GH. Släkt i Färila och rötter i 
Ramsjö. 

Var du en ”aktiv” eller ”passiv” medlem av GH? 
Jag gick på gasquer. Målet var att festa på alla 13 nationer, 
ett mål som jag utan svårighet lyckades nå. Minns när jag 
bröt målsnöret på Gotlands. Mest aktiv under våren 1964 
som redaktör för GHasetten. Per H Jonsson var 1Q då. Bo 
G Hall tidigare.

Hade du någonsin ångest eller oro inför framtiden un-
der din studietid? 
Ja, personliga saker. Gifta sig, skaffa barn, hur ska det gå? 
Studieval. Började med historia. Vill sen läsa juridik. Avråd-
des. Vad skulle jag göra? Misslyckades under ett år med 
doktorsavhandling. Fick byta ämne. Dystert. Sista året som 
doktorand var mycket tungsint. Alla andra på Rackarber-
get hade skaffat jobb och flyttat till eget, jag bodde kvar i 
studentlägenhet, gick och skrotade och tänkte att jag aldrig 
blev klar och att det inte skulle bli något av mig. 

Vad minns du från din tid på GH? Berätta lite.
Min första sista april. Efter springet i backen så grundade vi 
på Gubbhyllan. Eftersläpp på GH. Med trevliga Sonia Ny-
lund som dam. Var där med Mats Bäck och Sören Svensson 
från Kilafors. Sören försvinner. Oro på efternatten. Efter-
hand visar det sig att han hamnat i finkan för fylleri. I UNT 
dagen efter kunde följande läsas: valborgsmässonatten varit 
ovanligt stökig på stan. Ett 20-tal personer togs om hand av 
polisen, ”därav dock endast en student”. Gissa vem!!
   På en gasque på GH stötte jag på Kerstin Westman från 
Linsell, klasskamrat från Realskolan i Sveg. Hon hade tagit 
studenten i Sundsvall, så vi hade inte setts på ett tag. Hon 
gifte sig sedermera Codrington i New Jersey. Hon kommer 
alltid på klassträffar. Vi håller kontakt än.

Ghubbar    
och

Ghummor
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Hur ser dagens GH ut för dig? 
Ibland spelar GH en roll senare i livet. Under förberedel-
ser för Unionsmarkeringen 2005 samlades ett antal norska 
och svenska historiker och statsvetare på Voksenåsen i Oslo.   
Initiativet till dessa träffar togs av Stig Ekman, GH-are och 
professor vid Stockholms universitet. Med i gänget fanns 
ingen mindre än professor Torkel Jansson, senare inspek-
tor. Bo G Hall, tidigare 1Q fanns med i sammanhanget. Och 
så jag själv förstås. Vi utarbetade olika studier som presen-
terades till minnet av Unionsupplösningen 1905. 
   Genom Torkel deltog jag för något år sedan i majmiddagen 
och utsågs till hedersrecentior tror jag det blev. En annan 
var Sten Jagell som jag träffat på rysslandsresor.

Vad skulle du ge dagens unga GH:are för tips och 
goda råd?
Var inte så blyg och oföretagsam socialt när du ligger i 
Uppsala. Träffa andra studenter, gå fram och samtala. An-
vänd också dina lektorer och professorer. Samtala med 
lärarna efter lektionerna. Ställ frågor till dem, undra över 
dina problem. Och håll kontakt senare i livet med dina 
gamla lektorer och professorer!
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GHame
Society

 GH’s alldeles egna LILLA spelforening

Oftast börjar mötena 17.00 på söndagar och om söndagspu-
ben kommer vara öppen så sitter vi i puben och lagom till 
spelen har tagit fart så öppnar söndagspuben 18.00 vilket 
utgör ett gyllene tillfälle att gotta sig åt någon spännande 
ny öl eller, om spelandet i sig är ett tillräckligt stort äventyr, 
en gammal beprövad favorit. Vi har även spelat på lördagar, 
vilket i samklang med pannkaksbaren skänker mersmak 
åt spelandet. Tanken är dock att prova även lite fler dagar 
framöver. Även vissa temadagar är löst planerade. En dag 
med bara klassiska spel som schack, mahjong, kinaschack 
och mancala etcetera i samarbete med GH’s bibliotek är en 
idé som nämnts. Även andra event utan anknytning till spel 
kan komma att äga rum så småningom. Till exempel film-
kvällar, bakdagar eller vad som helst som är rimligt. Alla är 
välkomna, till och med uppmuntrade, att lämna förslag. 

GHame Society är till för alla och man kan bli anhängare 
även utan nationskort. Det kommer troligtvis kosta 35kr/
halvåret för GH-medlemmar och 70kr/halvåret för övriga. 
Man får vara med på första träffen gratis för att se om man 
tycker det är värt det. Vårt största fokus är brädspel även om 
vi i framtiden även vill prova på rollspel. Det är inte heller 

Om du vill prova på att komma på nästa spelträff så kontakta oss på ghamesociety@
gmail.com eller gå med i vår facebookgrupp GHame Society så kommer du bjudas in 
till samtliga förestående evenemang. 

helt omöjligt att det blir något litet lan någon gång.
I nuläget har vi alltid tillgång till cirka 20 spel. Allt från Risk 
Legacy till klassisk Schack

Vidare har vi en kultur där alla medlemmar brukar ta med 
sig spel när de kommer så det finns allt som oftast fler spel 
att prova på. När vi köper in nya spel röstar vi på de spel som 
vi vill ha och köper in det spel som fick flest röster eller flera 
om budgeten tillåter.

Anders Persson 
Ghame Society’s ordförande

Det är högst oklart (ett högt skattat citat inom GH) vad det var som gjorde att GHame Society 
fick fart så snabbt. För det är underligt att en förening utan medlemmar som inte ens existerar 
möts ungefär en gång i veckan för att dregla över spel och njuta av varandras sällskap.
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Vill du ha mer pengar över?

Låna din kursbok på GH! I biblioteket på GH har vi kurslitteratur 
i ämnena historia, idéhistoria och ekonomisk historia. Här finns 
även uppslagsverk, hembygdslitteratur och ett par skönlitterära 
klassiker. 

Biblioteket är öppet för utlåning på tisdagar 15-19, men här finns 
studieplatser varje vardag. Vill man komma in och låna en annan 
tid kan överenskommelse göras med bibliotekarien. Våra böcker 
finns även registrerade på nationsbibliotek.se, där kan man reser-
vera och låna om en bok.
 
Bibliotekarien nås på:
0707615524 
Bibliotekariemejl 
nora.hansson@hotmail.se
bibliotekarie@ghnation.se

Varmt välkomna!

Bibblan @GH
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Vagabondstudenten 
   på cykel till Thailand av Tomi Blumén

del 2.  Näsblod och nationalsång

Jag kom gåendes upp mot motorvägen efter att ha krupit 
undan för en skitpaus. Toapappret var slut så jag hade an-
vänt mig av stenar, stora som små, för att göra rent. Det 
skulle förmodligen resultera i en hemorrojd men jag före-
drog det framför att cykla kladdig alla dagar i veckan. De 
två tidigare nätterna hade jag inte sovit en blund eftersom 
febern tagit ett stenhårt grepp om mig och hållit mig vaken. 
Man vet när man påbörjar en sån här resa att det kommer 
skitperioder som dessa men de är ändå riktiga skitperioder 
när de väl kommer. Jag minns att jag hade spenderat den 
första vakna natten funderandes över hur jag hamnade på 
såna här platser. På nästan alla områden när det fanns ett val 
mellan lyx och fattigdom så valde jag lyx, men mer än någon 
annan jag känner finner jag mig på platser av misär, smuts 
och fattigdom. Ibland var det kul och spännande, ibland 
värdelöst. Jag tyckte, eller tycker, att folk borde resa mer. Då 
menar jag inte till Svenssonturistorter på all inclusive där 
man sippar sin Mai Thai, blir blåst på pengar och får precis 
samma upplevelse som miljoner före dig. Inte heller menar 
jag backpacking som den blivit idag. Vilket också egentligen 
är ett precis lika paketerat och förplanerat resande bara att 
man får ha på sig hippiebyxor och åker buss istället för taxi 
till aningen mer avlägsna och annorlunda men likväl kon-
trollerade turistattraktioner. 
Folk borde gå ut ur sin bekvämlighetszon oftare. Ta ett 
par febers, göra det naturligt att skita utomhus, ha resan 
framöver oplanerad, tvingas gå oduschad en vecka och ta 
en utgång på det. Ha en vit vecka från nätet, ta en soapy 
massage, satsa 50k på rött, byta resväska med en främling, 
ljuga en hel dag och tala sanning dagen efter, ha det jävligt 
skit helt enkelt eller ha det jävligt bra. Vara egoistisk så länge 
du spar konsekvenserna till sen. Du vet att du blir världens 
bästa vän, pojkvän och pappa ändå när tiden kommer. Den 
andra natten tänkte jag på vad mitt Pokémon-namn skulle 
vara.

Jag hade vaknat och tagit mig till ett apotek för huvudvärken 
men det hjälpte föga så jag stod ut med den och hade så 
gjort under två timmars cyklande. Jag hade ett 3 dagars lager 
solkräm på min hud och smetade på ett lager till, det bör-
jade kännas som att en kondom trätts över mig vars uppgift 
var hålla all hetta och värme inne mer än att hålla strålnin-
gen ute. Jag hade sedan länge struntat i att hålla samma steg 
som boysen. Det var irriterande nog att jag skulle cykla 120 
km med fullblossad feber. 
Jag staplade ändå fram som en vingklippt drake på de iran-
ska vägarna. Mitt sinne flöt iväg då och då och jag fann 
mig själv mitt på vägen med en kö tutande lastbilar bakom 
mig ett flertal gånger. Varje gång jag kom ikapp boysen på-
pekade de hur blek eller röd jag såg ut men jag hörde dem 
knappt. Jag ville bara att de skulle dra, dra i förväg så jag 
slapp allt annat och fick vara i min egen värld och uthärda 
den här jävla febern själv. Jag var uselt sällskap ändå och jag 
ville inte plåga någon annan med det. Jag minns inte så my-
cket av vad jag såg eller hörde på vägen, jag kände mig hög 
som en rymdsond hela dagen och aldrig riktigt närvarande. 
Jag cyklade vid någon tidpunkt tillsammans med en annan 
cyklist och vi pratade hemlängtan och nationalsånger. Han 
sjöng marseljäsen och bad mig sen sjunga Du gamla du fria 
och jag var nära på att gråta för första gången på tolv år. 
Av en jävla nationalsång. När jag nådde slutet på “din sol 
din himmel dina…” fick jag en så stor klump i halsen att 
jag var tvungen att avbryta. Mannen frågade om det var allt. 
Jag sa nej men att jag inte gjorde den rättvisa. Saknad hade 
sköljt över mig och jag visste att om jag tar ton igen så skulle 
jag börja tjuta. Jag tvingade ner allt som jag alltid gjort och 
fortsatte cykla. Jag var tvungen att cykla ifrån mannen, han 
var en vacker man men åsynen av honom fick mig att må 
dåligt, jag kanske fortfarande skulle brista om jag cyklade 
vid honom. Han påminde om klumpen. Så jag fortsatte min 
hallucinationsfärd genom helvetet, hur bräcklig som helst
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Vagabondstudenten 
   på cykel till Thailand av Tomi Blumén

del 2.  Näsblod och nationalsång

Jag nådde boysen under sen eftermiddag. Vimmelkantig och 
yr, men jag håller minen. Att febern gör mig illröd går inte 
att dölja så det bjuder jag på. Vi cyklar runt och letar mobi-
labonnemang åt dem och jag vill bara sova, jag vill att dagen 
ska slukas av natten, känna mig helt ensam, gömd från allas 
ögon, somna och feberyra tills allt går över. Omstarta min 
bräcklighet innan det är försent. Vi cyklar förbi ett barn som 
gråter och hennes pappa smiskar henne öppet på gatan. Jag 
undrar vad hon gjort, och om hon kommer göra det igen, 
vart går smiskgränsen? Efter ett tag ser jag att barnet egent-
ligen inte gråter utan skrattar, och pappan borstar av damm 
från byxorna på henne. Sen upptäcker jag att boysen är långt 
framför mig uppe på en brant backe. Kanske 5 km lång och 
500 m hög, jag växlar ner och börjar trampa. Tutorna ljuder 
från bilarna men överröstas av nationalsången som spelas i 
mitt bakhuvud och ökar volym i takt med att mer blod pres-
sas dit. Jag känner hur saknaden försöker pressa upp locket 
men jag tvingar åter ner det. Jag försöker spela upp Rocket 
Man istället men det blir en blandning som inte gifter sig. 
Huvudet dunkar hårdare och illamåendet når högre upp 
i halsen, jag tänker på när jag senast mådde så här dåligt, 
kanske när min gammelmorfar dog för länge sen, eller den 
gången jag var deprimerad på riktigt innan en nyårsafton. 
Jag la mig aldrig i fosterställning men då kunde jag gå in i ett 
släkt rum och vara för mig själv och komprimera skiten och 
lägga så mycket annan skit, bra som dåligt, på det att inget 
av det skulle ta sig upp igen. Nu var jag tvungen att göra allt 
cyklandes. Och såvida man inte vill ge upp resan för sakens 
skull så är det bara att trampa på. Dessutom har jag alltid 
föredragit doggystyle framför fosterställningen. Detta var 
tankar som för länge sedan lämnat mig och jag medan jag 
kände trafiken susa förbi hur febern började säga ifrån. Den 
bad mig inte längre hallucinera utan att minnas. Minnas 
allt fantastiskt jag kunde uppleva på andra platser än här. 
Och den gjorde det genom att mentalt ta död på min kropp, 
plåga mig vidare. Jag minns att jag frustade som en tjur ett 
par hundra meter medan vågen av känslor blev till en tsu-
nami. Jag minns hur jag ville hinna upp och kunna kasta ner 
skiten från krönet, men halvvägs upp i backen med en puls 
på 200 och en kroppstemperatur och pascaltryck i skallen 
på samma samt ett tålamod som tagit slut exploderade till 
sist min näsa i en stor skur blod som täckte räcket och as-
falten runtom mig. Jag stannar medan det fortsätter forsa, 
sätter pekfingret över ena näsborren och blåser ut en salva 
till. Slutsnackat, jag var på fall och kontemplerade vad det 
betydde, om detta var något allvarligt.

Ett gäng iranier stannar med sina motorcyklar och frågar 
en ensam finne mitt i en backe på ett ensamt berg med ett 
ansikte nerfläckat med blod om han är OK. Medan melodin 
på nationalsången skruvas upp decibel för decibel svarar jag 
att allt är i sin ordning. De erbjuder mig en cigarett, jag har 
inte rökt på flera månader men känner att nu är en lika bra 
tidpunkt som någonsin.  Jag täcker för tändaren medan en 
av dem tänder upp och suger in. Jag vänder mig ifrån dem 
och ser ut över dalen, när jag når ”jag vill leva jag vill dö i 
norden” så sköljer all saknad över mig på en gång. Jag ser 
morsan och farsan få sin dagliga promenad med hunden. 
Jag hör ljudet från tunnelbanespärrarna i Gamla stan när 
man drar sitt SL-kort. Jag känner lukten från Mälaren och 
bensin när man är ute med båten. Kylan mot ansiktet när 
man åker skidor på vintern. Jag hör samtal om brudar, fest 
och framtid med brorsan. Ser oss sittandes vid varsin dator 
med en Vanilla coke i ena handen och en lövgrotta i den 
andra. Röklukten på kläderna när man vart ute på klippan 
och grillat. Morgonångesten före plugget när man ser dagg 
på fönsterrutan. Beslutet att skolka som följer. Jag ser Elin 
och hennes mjuka aningen fuktiga läppar, hennes lena hy 
och utstrålande värme. Jag ser saker jag vill göra med henne 
när jag kommer hem. Plocka jordgubbar, cykla till hennes 
morföräldrars hem och fira midsommar. Ta med henne på 
fest, stolt visa upp henne för alla på stället och ha sex med 
henne på toaletten. Försvinna från Sverige under en tid och 
göra vad vi vill tillsammans utan en tanke på något annat… 
Sen är jag återigen vid backen och med hjärtat i halsen men 
inte en tår på kinden. Jag undrar om jag är normal eller inte, 
om jag vill vara normal eller inte. Vad är normalt? Ska man 
skratta eller gråta? Ne, låt oss cykla upp resten av backen 
och sova. Så det gjorde jag…
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I vilken vår hjälte möter en ny kund och diskuterar arbetsrelaterade frågor

”Du är sen,” sa köksmästare Tova Melon när jag kom in på kontoret. 
Röken låg som vanligt tung där inne, Tova hade säkert avverkat ett halvt paket under den halvtimman jag vart försenad.
”Jag vet,” svarade jag och hostade lite för att poängtera situationen innan jag halade upp mina egna cigaretter ur fickan. 
Det tillskrynklade paketet var dock till min besvikelse tomt. Jag slängde det uppgivet i ett hörn. Tova observerade allt 
detta med en ointresserad blick. 
”Får jag...” började jag säga men hann inte avsluta meningen innan Tova suckade djupt och sträckte fram sitt paket. Jag 
log mot henne och passade på att norpa två cigaretter. Jag klämde fast den ena bakom örat innan jag tände den andra.
”Nu är jag redo att börja dagen,” sa jag efter att ha tagit ett djupt bloss och hostat lite .
”Du har en kund,” sa Tova efter några minuter och nickade mot hörnet bakom mig. Jag vände mig om och satte nästan 
hjärtat i halsgropen. I hörnet på kontoret satt en ung dam, i klänning och de högsta klackar jag sett, en slokande hatt på 
huvudet. Allt i svart.
”Tova,” väste jag till köksmästaren, ”du är min sekreterare, du borde ta hand om sånt här.”
”Jag är inte din sekreterare,” väste hon tillbaka. Jag ignorerade min sekreterares oprofessionella attityd och ställde mig 
upp. Jag fimpade cigaretten och sträckte ut handen till den svartklädda skönheten.
”August Hårdh, Tredje Kurator och privatdetektiv,” introducerade jag mig själv.
”God morgon August,” svarade hon, ”Jag heter Violetta Blad. Jag är här eftersom jag har ett problem du kanske kan hjälpa 
mig med.”
”Låt höra.” Jag gestikulerade åt henne att slå sig ner och jag gjorde detsamma. 
”Cigarett?” Frågade jag och sträckte fram den jag haft bakom örat. Hon tog emot den med ett svagt leende och lät mig 
tända den åt henne. 
”Ärendet är ganska privat,” började hon säga och tittade menade på Tova.
”Jag litar blint på min sekreterare,” svarade jag.
”Jag är inte din sekreterare,” sa Tova igen. Jag ignorerade hennes kommentar, ibland var hon på det humöret.
”Då så,” sa Violetta, ”det hela gäller Jan T. Stallbukt.” Jag suckade inombords. En av de som ställde upp till Förste Kurator 
i landskapet nästa vecka. Detta var inte något jag ville bli indragen i.
”Jag har fått… höra ett rykte gällande herr Stallbukt,” fortsatte hon, ”Och jag skulle vilja anlita dig för att undersöka frå-
gan.”

Detta var för mycket. Pengarna hade varit välbehövliga, men det vore nationspolitiskt självmord att bli inblandad i något 
sånt här precis innan ett landskap. Min plan var att hålla huvudet lågt och avvakta landskapets resultat. 
”Jag ber om ursäkt fröken, men detta är inte något jag vill ta i,” sa jag till Violetta abrupt.
Hon såg förnärmad ut, ”Men jag behöver din hjälp August.” Jag skakade på huvudet, detta var den sortens problem 3Q-
posten inte behövde. Sedan tidigare förpassad till ett mindre kontor, med en lön som tvingade mig att jobba extra som 
privatdetektiv.

”Jag är ledsen, men jag tror att det är bäst om du går.”
Stackars Violetta såg nästan tårögd ut. Det vred sig lite inombords, men vad hade jag för val? Hon tittade på mig en sista 
gång med bedjande ögon. Jag vände mig bort och letade bakom örat efter en cigarett som inte fanns där. Det tog några 
sekunder, men sedan hörde jag dörren till kontoret smällas igen. Tova Melon tittade på mig från sitt skrivbord. 
”Inga kommentarer är du snäll,” sa jag till henne, ”svara bara i telefonen om det ringer. Jag går ut en stund.” Jag satte på 
mig min hatt och rock och klev tung i hjärtat ut ur kontoret. 

FÖLJETONG: KAPITEL 1 av Schweiziska Frank  
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FÖLJETONG: KAPITEL 1 av Schweiziska Frank  

Korridoren väckte inga överraskningar. Skräp på marken, oputsade fönster, dörrar som inte går att stänga.
Det var höga förhoppningar inför 1Q-valet. Föregående 1Qar hade varit drabbade av skandaler och korruption. Attityden 
var att vinnaren i valet skulle rensa upp nationen, att en ny era var på väg. Jag ville inte veta något om Stallbukt eller hans 
konkurrent Karl Jansson. Jag ville att en av dem skulle vinna och att medlemmarna höll hoppet upp tills jag klev av om en 
termin. Sedan kunde Stallbukt eller Jansson driva nationen i marken om de ville. 

Gile Takdottir stod och rökte utanför bakdörren, tryckt mot väggen för att undvika det nedösande regnet. Hon var ett 
mysterium. Nationens första kvinnliga Andre Kurator och tillika islänning.
”Hur står det till August?” 
”Du vill inte veta.” 
Hon tittade på mig fundersamt.
”Haft något spännande besök nyligen?”
Jag svarade inte, fortfarande i tankar om nationen och landskapet som hägrade runt hörnet.
Gile tittade bort, ”Jag tror att nästa vecka kommer att bli  väldigt spännande.” Jag visste inte hur jag skulle tolka hennes 
ord. Men det var inte första gången hon gjorde mig förvirrad. Gile var omöjlig att läsa och hon visste om det. Använde det 
till sin fördel. En kvinna som ljög lika lätt som hon andades. 
”Jag går till Västgöta en stund.” 
Jag kunde känna Giles blick i ryggen medan jag gick iväg. Hennes röst följde mig runt hörnet.
”Är det inte lite tidigt August?” 

Västgöta Nation var tomt, klockan var bara tolv och Västgötarna var kända för att inte dyka upp innan två. Däremot fanns 
det en del av nationen som alltid var öppen. Bakom några oskyldiga källarluckor låg Djäknen, deras inte helt lagliga pub. 
Bartendern välkomnade mig med en lång och vass kniv. Något otrevligare än den whiskey jag förväntat mig. 
”Jag är lite stött, Berra. Känner du inte igen mig?” Den taniga västgöten andades ut när han såg att det var jag.
”Är du inte lite tidig?” Frågade han medan han stoppade kniven i skärpet. Jag suckade tungt för att poängtera min jobbiga 
dag. 
”Det har varit en sådan dag.”
Berra ställde fram en flaska whiskey. Jag nickade uppskattande till honom.

Västgöta Nations pub var dit jag gick för att dränka min sorger. Berra var bra på att lyssna och dålig på att prata. Perfekt 
för att höra klagomål och skvaller med andra ord.
Precis som de andra nationerna hade GH också en ”pub” gömd nånstans. I vårt fall på vinden. 
Men det kändes mindre tryggt att socialisera på hemmaplan så att säga.
Idag, när regnet öste ner och politiken tagit över nationshuset, kändes som en perfekt dag att spendera på Djäknen.
Föga anade jag vad som komma skulle. Efter några timmar i trevligt sällskap med Berra och whiskeyflaskan slogs luckan 
till puben upp.

En förtvivlad Tova Melon stod där.
”Det har skett ett mord på GH.”

Fortsättning följer…
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Kalendarium 

APRIL

29 Kvalborgsklubb 

30 Valborg och Ghlassbaren 

MAJ        

1 Majmiddag  

7 Vårens andra lagtima landskap med sexa 

10 Städdag på Nationen, avslutas med sexa 

16 Vårbal med 04-släpp 

 

JUNI

1 Sommarrestaurangen öppnar  
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