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Elin Simmesgård

2015 har övergått i 2016. Höstterminen har blivit vårtermin och 
1Q-Emil har transformerats till 1Q-Ida. Nytt och fräscht på GH, 
med andra ord. Eller ja, det är på g i alla fall. Ni kanske har 
märkt att köket och dess verksamheter lyst med sin frånvaro? 
Ja, det är ju lite svårt att vända pannkakor och grilla burgare 
när köket saknar utrustning... och golv.... och eh ja, allt man 
kan behöva för matlagning överlag. Men det är på gång, har 
jag hört! Nå, vi har ju ändå en hel del andra verksamheter som 
pågår för fullt. Klubbverkarna och funktionärerna har varit på 
myshelg och samlat energi för terminen. Föreningarna håller i 
kulturkvällar såväl som spelkvällar, fotbollsträning och fotografi-
expeditioner. Det händer på GH, det hör man ju! 

Ghasetten letar med ljus och lykta efter glada skribenter. Eller, 
du behöver faktiskt inte ens vara glad. Du kanske vill skriva en 
upprörd debattartikel om kaos i korridoren? Eller bara skriva en 
dyster krönika om hur jobbigt det är att vara student överlag 
eller deppigheten som infunnit sig när du inte kan käka på 
Ghastropuben längre. Det är, som alltid, rätt fritt vad du kan 
tänkas skriva om. Sport, kärlek, nyheter eller grubblerier. 

Jag hoppas ni fått en trivsam start på året och inte ådragit er 
stora fysiska skador i trängseln på Campus1447 eller fått 
psykiska men av kursernas dignande litteraturlistor. Om avkopp-
ling behövs finner du den helt klart i puben här på GH. Eller i 
biblioteket (det brukar vara väldigt lugnt och skönt, kryp ihop i 
en ångestklump i nåt hörn en stund vettja!) för den delen. 

Puss och kram!



	   	  

Härmed kallas

Gästrike-HälsinGe

nations medlemmar till

Höstterminens andra

laGtima landskap på

nationen tisdaG den 
23 februari 2016

kl 18.00

Bland annat ska Följande Behandlas:
Val aV ANDRE KURATOR HT16-VT17
Val aV TREDJE KURATOR HT16-VT17

Val aV köksmästare Ht16

FullständiG FöredraGninGslista kommer att anslås på nationens anslaGstavla senast 
tisdaGen den 17 FeBruari.

 hjälp Gärna valnämnden med att Finna lämpliGa kandidater till de poster som ska väljas. 
särskilda FörslaGslistor sitter på anslaGstavlan. 

det Går även att använda siG av institutet enskilt landsmanna FörslaG.

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

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

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

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

landskapsseXa
eFter landskapet Bjuds det på mat, drYCk oCH treVliGt umGänGe. 

Glöm doCk inte att ta med ditt terminskort oCh id-kort.

VARMT VÄLKOMNA

Ida Westerborn
Förste Kurator

Uppsala den 28 januari 2016
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om framsidan

Klubbverkar- & funktionärshelg VT 2016
Helgen 15 – 17 januari åkte 
vårterminens klubbverk 
tillsammans med ett gäng 
funktionärer på uppstartshelg på 
Norredatorp. 
Det planerades verksamheter, 
diskuterades kring hur den optimala 
nationen ser ut, lektes lekar, åts god 
mat och sjöngs en hel del. 

Funktionärerna uppträdde med en 
fantastisk sång om livet efter 
klubbverkartiden, heltidarna 
ordnade GH-quiz och bastun 
användes minst sagt flitigt. 
Torpet var kallt men mysfaktorn hög!



Ida Westerborn 
 - Förste Kurator
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Q-rutor

1Q

Äntligen är 2016 här! 
Jo absolut, visserligen har mer än en månad 
av det nya året redan passerat när du läser 
det här men för mig känns det som det var 
igår min underbara företrädare Emil gav 
mig en lycka till-kram i GH:s trädgård när 
klockan slog midnatt på nyårsaftonsnatten. 
Det sägs att tiden går fort när en har roligt 
och det stämmer verkligen för jag förstår 
inte riktigt vart den här kalla 
januarimånaden har tagit vägen.  
Som nytillträdd kurator på nationen har det 
varit fullt upp och massor att sätta sig in i. 
Mycket tid går åt till det faktum att nationen 
dessvärre saknar kök för tillfället, på grund 
av en vattenläcka i höstas. Det blir en hel 
del samtal med byggbolag, myndigheter 
och försäkringsbolag och sakta men säkert 
går det framåt i återuppbyggnadsproces-
sen. Detta hindrar dock inte aktiviteten och 
engagemanget på nationen. Det händer 
massor. Under året har vi redan hunnit med 
att åka på uppstartshelg för vårterminens 
klubbverk och funktionärer, inskrivningen har 
slagit upp sina dörrar och verksamheterna 
har dragit igång. Vi har representerat på 
Vinterpromotion och bibliotekets stolar har 
fått ett välbehövt ansiktslyft. Vår kära pub 
Ghuben har fyllts av dryck, ett våffelfika har 
uppstått och våra internationella 
sekreterare har ordnat både semmelfika 
med quiz och ölprovning för nya studenter. 
Kören och spexgruppen är igång och repar 
igen efter juluppehåll, Oenologiska håller 
provningar och vår idrottsförening GHIF 
håller på att återuppstå efter några års vila. 
Och ännu mer planeras det. Vi ska ha 
reccemottagning, föreningsvecka och 
Recentiorsgasque tillsammans med våra 
grannar VG och ÖG. En föreningsvecka där 
nationens föreningar får möjligheten att visa 
upp sig och locka nya medlemmar ska 
hållas och stipendier utlysas. 

Det kommer hållas quiz och jazzspelning i 
Ghuben. Våra funktionärer jobbar för fullt 
med att hålla bibliotek uppdaterade, arkiv 
organiserade, skriva nationstidning, 
dokumentera allt roligt som händer, bära 
nationens fana, och välkomna nya 
medlemmar. Kulturnämnden organiserar 
en gluntafton i mars. Det vankas gasquer 
och festligheter och valborgsplaneringen 
är redan igång. Vi ska besöka och besökas 
av våra vännationer. Allt detta och mycket, 
mycket mer. Nationen känns väldigt levan-
de just nu vilket är fantastiskt roligt! 

I hopp om att hitta inspiration till denna 
Q-ruta slog jag upp Ghasettens tredje 
nummer 2014. På andra uppslaget hittar jag 
en gruppbild där jag själv ingår. Det är en 
bild av det fantastiska klubbverket 
vårterminen 2014 - taget precis innan vi ska 
iväg på den fantastiska kmk-sexan. Vi ser så 
härligt lyckliga ut allihop. Och det är väl 
exakt så att även om klubbverkarlivet ibland 
kan kännas tufft och stressigt är det också 
fantastiskt. Och vilka vänner en får. Två av 
de andra personerna på den där 
gruppbilden är dessutom mina 
heltidarkollegor på nationen idag, det är 
verkligen inte dåligt. Jag hoppas, och tror, 
att vårterminens klubbverk kommer få en 
minst lika härlig termin som den vi hade för 
två år sedan. Och du, det finns fortfarande 
några lediga poster i klubbverket så du har 
chansen att vara med! Kom in och hälsa på 
mig uppe på kontoret så kan vi diskutera 
saken närmre över en kopp kaffe eller två. 

Det må råda köksbrist på nationen men 
härliga människor och fantastiska 
möjligheter till engagemang finns det gott 
om. Kom och häng med oss, det blir kul! 



2Q
Svante Nilsson 
- Andre Kurator
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Q-rutor

ghasetten
      nummer ett tvåtusensexton

Hej alla nationsmedlemmar!
Hoppas att höstterminen och alla dess ljuvliga helger och fester har varit underbara. 
På nationen har mycket hänt och samtidigt inte. Verksamheterna har gått på lågvarv 
nu när renoveringen av köket har påbörjats men jag har fortfarande haft mycket att 
göra. Efter sex månader som 2Q känner jag mig säker med en hel del saker men nya 
problem som måste lösas kommer fram hela tiden, det är det härliga livet som kurator 
på en studentnation! 

Även om verksamheterna just nu inte är så mycket att hurra för så det hänt myck-
et i våra andra projekt. Vår valnämnd har jobbat för fullt med att skapa en enklare 
och bättre portfölj av verktyg som förhoppningsvis kommer att dra in mer underbara 
människor i framtidens GH. Du kanske har gått förbi nationen och sett våra nya 
affischer för engagemang där du kan skriva upp dig om du vill engagera dig inom 
GH?

Inskrivningen pågår också för fullt och våra recceförmannar jobbar för fullt för att nå 
ut till alla framtida möjliga medlemmar. Förhoppningsvis så kommer vi även denna 
termin ha en reccegasque om renoveringen flyter på smärtfritt, men det återstår att 
se. Vi har inte förlorat hoppet!

Vår kära pannkaksbar kommer under en period att vara ändrad till ett våffelfika! 
Första tillfället var en succé och vi hoppas att du kommer besöka den för ännu mer 
succé! Där kan du äta våfflor av den mer matiga typen men även baguetter och 
annan mat av fikatyp. 

Redan nu så ha arbetet med planering inför valborgshelgen (det är faktiskt en helg i 
år) påbörjats. Vi har bestämt oss för att inte bara fortsätta med vår populära GHlass-
bar som vi vanligtvis håller på valborg utan även expandera den till kvalborg, dagen 
innan valborg! Jag och alla som kommer att jobba då hoppas att du besöker den 
utöver alla andra roliga aktiviteter som pågår runt om i Uppsala. 

Det var nog allt som jag hade att säga för denna gång men jag hoppas att vi ses 

nån gång på nationen framöver.



3Q
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Q-rutor

Emil Mekdadi
- Tredje Kurator

Bankandet och hamrandet pågår för fullt utanför kontoret där vi sitter. 
Hantverksljuden blandas med ABBAs greatest hits som just nu spelas ur högtalarna. Vår 

Förste Kurator stängde precis kontorsdörren så att vi (läs: jag) inte skulle störa dem som 

pluggar. Blandningen representerar livet på detta lilla zoo perfekt. För det är den enda 

arbetsplatsen där en kurator kan sitta och spela ABBA på högsta volym och hamrande 

pågå utanför dörren, utan att Hovmästaren på samma kontor ens höjer ett ögonbryn.  

 

Detta är min andra termin som Tredje Kurator på nationen, och jag måste vara ärlig och 

säga att jag inte har någon aning om hur arbetslivet ser ut på riktigt. För i den här lilla 

bubblan är livet konstigt, knasigt, bubbligt, spännande, och alldeles, alldeles underbart… 

När jag skulle väljas till kurator så vädjade jag till nationen: take a chance on me, that’s all I 

ask of you honey. När jag blev vald var lyckan total och titeln som electus övergick raskt till 

ett mer bastant incitus. Mitt i den första terminen var det många känslor av money money 

money, must be funny… (kuratorslivet är lika fattigt som studentlivet, jag lovar) men även 

stunder av gimme, gimme gimme, some sleep after midnight! Men jag måste dock 

påpeka att jag redan nu i början av den sista terminen som kurator börjat få en känsla av 

when you’re gone, how can I even try to go on? 

Det är lätt att sätta fingret på de många erfarenheter som nationen har givit en, och hur 

många olika färdigheter som snabbt utvecklas från Bambi på is till stadighet och kunskap, 

men det är även en alldeles speciell insikt som jag kommit fram till. 

Gästrike-Hälsinge Nation, couldn’t escape if I wanted to, Gästrike-Hälsinge Nation, knowing 

my fate is to be with you. Nu insåg jag precis att ABBA-referenserna kanske var i överkant, 

jag får kompensera nästa ruta med Queen. 

PS: Ja, jag går runt med den där fårskinnsliknande manteln i princip varje dag. 

Och ja, jag känner mig fabulös i den. 
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nationshändelse

Oenologiska Föreningen är en förening 
inom nationen som samlar de som är 
intresserade av att fördjupa sina kunskaper 
om dryck och mat. Efter en tid i dvala har 
föreningen nu varit igång i över ett år och 
intresset för provningarna är stort och 
fortsätter att öka stadigt. Provningar hålls 
ungefär en gång i månaden med 
varierande teman och provningsledare.

Den första provningen för terminen 
fokuserade på get- och fårost med 
tillhörande dryck. Disa Hasselberg höll i 
trådarna (eller snarare osten) inför en fullsatt 
provningspublik. Det är andra gången Disa 
håller i en ostprovning, vilket förklaras  
med att ost är en av hennes stora passio-
ner och att hon gärna delar med sig av 
sin kunskap. Hon inleder provningen med 
att gå igenom ostens tillverkningsfaser, och 
säger samtidigt att anledningen till varför 
provningen har ett fokus på get- och får är 
att folk överlag tenderar att äta alldeles för 
mycket ost från komjölk, vilket inte är lika 
spännande, tycker hon, och får 
instämmande nickar från provningsdelta-
garna. 

Provningen går raskt vidare och samtliga 
blir uppmuntrade till att peta, klämma och 
dofta på den första av de sju ostbitarna, för 
att sedan smaka denna, först separat och 
sedan i kombination med något av de fyra 
dryckesalternativen – ett portvin, ett kraftigt 
rött, en alkoholfri äppelcider, och ett franskt, 
friskt vitt – för att se vad som passar bäst 
tillsammans. 

Oenologiska Föreningen 
Get- och fårostspro vning med tillhörande dryck
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nationshändelse

Efter varje ostpresentation sprider sig ett 
nyfiket sorl i biblioteket – Vad smakar den här 
då? Örter? Lite nötigt kanske? Hur funkar den 
med det vita? Med portvinet? Deltagarna 
undersöker och provar med hjärtans lust och 
reaktionerna på provningen och Oenologiska 
Föreningen i övrigt är mycket positiva. 

Pär, en glad provningsdeltagare, tycker att 
provningarna alltid är väldigt trevliga men 
att han tyvärr inte hann gå på så många ifjol, 
”men i vår ska jag gå på fler, jag har hört att 
mycket kul är på gång”. Helena och Martin är 
på sin första provning, men tycker att det är 
jättekul och, som Helena understryker, ”särskilt 
då man får möjligheten att vidga sina vyer 
när det kommer till mat och dryck.”

Är du intresserad av att gå med i föreningen? 
Har du frågor? Vill du vara först med att få 
veta när nästa provning hålls?
Maila oenologiska@ghnation.se eller leta upp 
Oenologiska föreningen på Facebook!

OenOlOgiska föreningens prOvningar vT 2016

22/2 – Brandy: Från druva till kupa
15/3 – Vitt vin: A ”vin-vin” situation 
7/4 – Öllandet Sverige
11/5 – Världens oliver
25/5 – Sill, snaps och snittar

Oenologiska Föreningen 
Get- och fårostspro vning med tillhörande dryck
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På grund av en vattenläcka renoveras nationens kök för 
tillfället. I köket finns bara golvbjälkarna kvar och stora 
salen är fylld av allt som tidigare bodde i köket. 

Det är lite kaotiskt men på nationen händer det massor 
ändå! Puben har öppet sex kvällar i veckan och serverar 
förutom massor av god dryck, enklare mat och på 
lördagarna serveras våffelfika på nedervåningen. 
Förhoppningsvis står ett nytt, skinande kök klart inom en 
snar framtid och vi på GH kan återgå till att servera 
fantastisk mat till Uppsalas studenter!

på nationen

VART TOG KÖKET VÄGEN?
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Värnar du om hembygden? 
Vill du uppleva hälsingegårdarna på riktigt nära håll? 

Hälsingegårdarna har på senare år blivit ett allt mer omtalat 
och omskrivet besöksmål och år 2012 skrevs sju stycken av dem 
in på UNESCO:s världsarvslista. Nu ser Gästrike-Hälsinge Nations 
kulturnämnd över möjligheterna att anordna en resa till 
Hälsingland i början av sommaren för att besöka just 
hälsingegårdarna. För att kunna genomföra en hembygdsresa 
krävs dock någon eller några personer som är intresserade av 
att organisera det hela och därför behöver vi dig! Hör av dig till 
Förste Kurator på 1q@ghnation.se om du är intresserad av att 
hjälpa till att organisera denna fantastiska händelse
 - häng på, det blir kul! 

efterlysning

HEMBYGDSRESA
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nationshändelse

GLUNTKVÄLL PÅ GH! 

Kulturnämnden presenterar:

Till Uppsalas klassiska kulturarv hör Gluntarna. Dessa sånger 

handlar om möten mellan två studenter (Glunten och Magistern) under 

1840-talet. Vardag och fest i dåtidens Uppsala skildras i totalt trettio 

duetter mellan en bas och en baryton. De kan gälla 

penningproblem, kärleksbesvär men också ren livsglädje. Ofta 

återgivet med varm humor – till exempel hur det gick när Glunten som-

nade under en föreläsning – och snarkade så högt att professorn fick 

sluta… Eller hur den tillbedda bakom rutan inte behagade 

reagera på den vackra serenaden till hennes ära. 

Gunnar Wennerberg var upphovsman till både text och musik. 

Efter åren vid Fyris gjorde han en vacker karriär och blev 

ecklesiastikminister – med ansvar för skol- och kyrkofrågor.  

På sin tid var gluntarna mycket omtyckta och sjöngs överallt i landet, 

kanske oftast i kretsar med någon akademisk anknytning. 

De brukar räknas till svensk vistradition; placerade efter Bellman men 

före Sjöberg och Taube. Mest känd är väl ”Här är gudagott att vara” 

som ingår som en del i den glunt som handlar om en examenssexa på 

Eklundshof. Gluntarnas popularitet har skiftat över åren men deras be-

tydelse som dokumentation över studentliv och stadsbild i Uppsala för 

150 år sedan är omistlig och förklaringen till att Wnnerberg fått en egen 

staty vid Carolinabacken.

”Glunt-Akademien” – har som uppgift att slå 
vakt om arvet från Wennerberg. Under en 
Gluntafton inbjuds du till att lyssna på 
Michael Sahlin och Harald Bohlin, 
ackompanjerade av Gunnel Fagius. 
Kanske blir det också tid för 
allsång; ett av akademiens omtyckta inslag 
på Uppsalas ”Kulturnatt” under senare år.  
Det här har alla chanser att bli en verklig 
kulturkväll!

När? 
Torsdagen den 3 mars  
Kl 19.00 

Var? 
GH:s bibliotek

Pris?
GRATIS!
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gh:are

Hej Klub bverKet! 

Namn: Sofie Berglöf  
Ämbete: Barvärd  
Studerar: till gymnaiselärare i historia 
och engelska 
Bästa minnet på GH: Luccegasqu-
en 2015 utan tvekan. Det löste sig så 
fantastiskt trots att vi inte hade en egen 
lokal att ha den på och jag träffade 

massor med härliga människor!

Namn: Unni Barge
Ämbete: Pannkaksvärd 
Studerar: Civilingenjör i miljö- och 
vattenteknik, första året. 
Bästa minnet från GH: När jag vann en 
quiztävling och priset var en vinprovning 
på GH. Bra umgänge och bäst 
stämning!

Namn: Johan Wistedt
Ämbete: Klubbmästare 
Studerar: Civilingenjör Elektroteknik, 
fjärde året
Bäst med GH: Nationen är liten nog så 
att man lätt lär känna de flesta som 
arbetar för nationen. Men även 
tillräckligt stor för att kännas levande.

Namn: Ludvig Nilsson  
Ämbete: Pubmästare  
Studerar: Civilingenjör Teknisk Fysik, kul 
nästan jämt!  
Bästa minne från GH:  Under 
klubbverkarhelgen inför HT15 så hade 
vi sjukt bra väder och vi hade med en 
barnpool vilket var otroligt skönt i 
värmen plus väldigt mysig när 15 
klubbverkare klämde sig ner i den.
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gh:are

Hej Klub bverKet! 

Namn: David Mattson
Ämbete: Pubvärd  
Studerar: Sjuksköterskeprogrammet
Bäst med GH: Det är nog att det är 
väldigt lätt att komma in i gemenska-
pen på nationen. 

Namn: Sofia Daresjö 
Ämbete: Pubvärd 
Studerar: Veterinär på SLU 
Bäst med GH: Att det är en liten, mysig 
nation. Det är även superkul med alla 
olika sorters öl vi har, jag ser fram emot 
att prova dem och lära mig om dem.

Namn: Saranya Silawiang  
Ämbete: Pannkaksvärd/fikavärd
Studerar: Civilingenjörsprogram inom 
system i teknik och samhälle 
Bästa med GH: att man kommer varan-
dra nära, som arbetskollegor och som 
vänner. Man får även lära känna kura-
torerna/heltidare på ett bra sätt, men 
även andra som jobbar på GH.

Namn: Axel Kjell
Ämbete: Barmästare 
Studerar: Teknisk Fysik, tredje året
Bäst med GH: Gemenskapen och ölut-
budet. Mitt bästa minne är med kören 
och mitt första arbetspass i Ghuben.
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festligheter

SeparationSbal 2015
GäStrike vS. HälSinGe

Den 7 november hölls den årliga separationsbalen på GH - en gång om året bråkar de båda landskapen 
så fruktansvärt att de väljer att ta avstånd från varandra med högljudda okvädesord!
Turligt nog tenderar vänskapen att återuppstå under kvällens gång... 
Kvällen bjöd på utsökt mat, spex med Astrid Lindgren som tema, uppträdanden av kören, en hel del 
snapsvisor och dans in på småtimmarna. Här kan du se några glimtar av kvällen - fler finns att hitta på 
www.ghnation.se
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Nu utlyses de stipendier som förvaltas av Gästrike-Hälsinge Nation. Stipendierna kan sökas av alla 
medlemmar av nationen som studerar vid Uppsala Universitet. Vissa stipendier har dock förbehåll, 
såsom ämnesinriktning, födelseort etc. När du söker stipendier bör du alltid tänka på att enbart 
söka de stipendier du är berättigad till. Tänk på att alltid styrka alla uppgifter med vidimerade 
handlingar; gäller även födelse- och studieort om det är meriterande för de stipendier du 
söker. Om det finns två eller fler enligt statuten likvärdiga kandidater kommer nationens 
stipendienämnd att ta hänsyn till övriga uppgifter angivna i ansökan. Ett ordinarie stipendium 
utbetalas med halvårbeloppet per termin efter inkommen bevakningsblankett och kan sedan 
prolongeras så länge statuten tillåter. Ett extra stipendium utdelas direkt med halvårsbeloppet och 
kan sedan inte prolongeras eller bevakas. För mer utförlig information om hur du söker stipendier 
vid Gästrike-Hälsinge Nation hänvisas frågor till nationens stipendiesekreterare på 
stipendier@ghnation.se.

Utöver de stipendier som utlyses här har universitetet många stipendier som endast kan sökas av 
medlemmar av Gästrike-Hälsinge Nation. Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Ansökan sker 
direkt via internet. Denna termin kommer dessa stipendier att utlysas från den 5:e till 22:a februari.

VÅRTERMINEN 2016 LEDIGFÖRKLARAS FÖLJANDE NATIONSSTIPENDIER

Hilding Andreassons à 18 700 kr 
Till mindre bemedlad stud. av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till ett års 
prolongation.

Kurt Belfrages à 16 800 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.

Gefle (1 st. extra á 1 000 kr)
Till flitig och ordentlig behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde vid lika kvalifikationer 
för medlem bördig från Gävle. Utdelas för två år i sänder

Folke Hedbloms minne à 4 900 kr
Till stipendiat utses flitig och behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, som bedriver studier vid 
Uppsala 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.

Ragnar Isaeus à 10 300 kr 
Till behövande manlig medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för två år med möjlighet till ett års 
prolongation. Får ej uppbäras mer än en gång. Innestår vid varje ledighet en termin.

Klintberg-Oxenstiernas (1 st. extra á 6 300 kr)
Till förtjänt behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde vid i övrigt lika omständigheter 
för den som är född i Gävle eller genomgått Vasaskolan där. Utdelas för tre år med möjlighet till 
prolongation för ett år i sänder.

John Lingmans à 7 000 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 stipendie. 

L E D I G A  S T I P E N D I E R  V Å R T E R M I N E N  2 0 1 6
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Herman Lundqvists minne a 4 700 kr samt ett extra stipendium á 2 750 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation som genomgått gymnasieskolan i Hudiksvall. Utdelas för 
två år med möjlighet till ett års prolongation.

Modins à 3 200 kr samt ett extra stipendium á 1 800 kr
Till flitig och skötsam med.stud. av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas årligen.

Herman Palmgrens à 4 600 kr samt ett extra stipendium á 2 700 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 4 200 kr
To a deservant foreign member of Gästrike-Hälsinge nation. Awarded for one year and the full amount is 
granted directly. Applicants can be awarded the scholarship more than once.

Nathan Söderbloms minnesfond à 2 100 kr samt ett extra stipendium á 2 400 kr
Stipendiet tilldelas medlem av Gästrike-Hälsinge Nation vilken idkar studier i teologi eller allmän 
religionsvetenskap 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 1 200 kr samt ett extra stipendium á 700 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 12 600 kr
Till med. stud. av Gästrike-Hälsinge nation, född i Hälsingland. Tillsätts för ett år i sänder. Tidigare innehavare 
kan ånyo tilldelas stip.

Erik och Oscar von Wolkers a 1 200 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 hinder att utdela stip. till annan nationsmedlem som befinnes mer meriterad med hänsyn till villkoret om 
framgångsrika studier i de angivna ämnena. Får behållas, även efter avlagd slutexamen, högst två år.

Göransson-Sandviken (ansökan på särskild blankett)
Under 2016 finns det ca 1 500 000 kr tillgängligt för utdelning.
Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation som studerar eller forskar vid Uppsala universitet. 
Kan även för fortsatt vetenskapligt arbete tilldelas sökande, som avlagt doktorsexamen. 
Stipendium kan tilldelas för en tid av två år, varefter prolongation kan beviljas för högst två år i sänder intill 
ytterligare fyra år. Inspektor utnämner stipendiat efter hörande av nationens stipendienämnd.

Göransson-Sandviken resestipendium (ansökan på särskild blankett)
Under 2016 finns det upp till 500 000 kr att utdela som ett eller flera stipendier.
Resestipendium tilldelas svensk sökande, som minst fyra terminer bedrivit grundläggande högskolestudier, 
för utrikes eller inrikes resa av väsentlig betydelse för den sökandes utbildning. Resans ändamål skall vara 
kvalitetshöjande studier inom grundutbildning eller forskarutbildning. Resestipendium kan utdelas för 
deltagande i kurser och konferenser, för vetenskapliga studiebesök eller annat specificerat ändamål. 
Innehav av annat stipendium, utbildningsbidrag eller motsvarande utgör ej hinder för erhållande av 
resestipendium.
Stipendieansökan skall innehålla resplan, kostnadsberäkning och konfidentiell självdeklaration. Efter 
avslutad resa skall reseberättelse inges till styrelsen för Stiftelsen Göransson-Sandviken stipendiefond. 
Om resplanerna förändras eller skiljer från dem, till vilka stipendiet har utdelats, måste stipendiaten 
anhålla hos stipendienämnden om att få disponera stipendiet för den ändrade resan. 
Av praxis utdelas ej resestipendium till studerande som ämnar bedriva utbytesstudier som finansieras inom 
studieprogrammet
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Ansökningsförfarande

Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett. En ansökan gäller för samtliga stipendier, 
men du måste naturligtvis ange vilka stipendier du söker.
Observera att detta ej gäller för Göransson-Sandviken och Göransson-Sandviken 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 26:e februari 2016

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 
26:e februari.

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

Ida Westerborn
Förste Kurator
018 - 666 141

1q@ghnation.se 



KALENDARIUM 
FEBRUARI

2 Reccemottagning 
13 Reccegasque 
21 Städdag 
23 Vårens första lagtima 
landskap

APRIL

15 Damsupé 
24 Städdag 
29 Kvalborg: Ghlassbar 
30 Valborg: Ghlassbar 

MAJ 

1 Majmiddag
10 Vårens andra lagtima 
landskap
21 Vårbal
26 Personalfest 
29 Städdag 

MARS 

11 Marsgasque 
20 Städdag 

JUNI 

1 Sommarrestaurangen 
öppnar 


