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”VISST GÖR DET ONT NÄR KNOPPAR BRISTER. VARFÖR SKULLE 
ANNARS VÅREN TVEKA?”NU HAR DOCK VÅREN SLUTAT TVECKA 
OCH DRAGIT IN ÖVER UPPSALA MED BULLER OCH BÅNG. INTE 
NOG MED ATT DET VARIT MARSGASQUE PÅ NATIONEN, ALLDELES 
STRAX (FÖRMODLIGEN INNAN TIDNINGEN KOMMIT UT TILL MED-
LEMMARNA) ÄR DET GHLASSBORG OCH MAJMIDDAG I VÅRT 
GULA HUS. KNOPPAR BRISTER BÅDE HÄR OCH VAR MED ANDRA 
ORD. 

GHASETTENS REDAKTION HAR UTÖKATS DÅ JAG FÅTT EN KOL-
LEGA TILL REDAKTÖRSÄMBETET: VARMT VÄLKOMMEN IVAN DE 
BOULLOCHE! IVAN KÄNNER VISSA AV ER KANSKE IGEN FRÅN 
TIDEN HAN TILLBRINGADE SOM 3Q OCH DEN KURATOR SOM 
SKRIVIT DE MEST BESYNNERLIGA OCH UNDERHÅLLANDE 
Q-RUTORNA. HANS YPPERLIGA SKRIVFÖRMÅGA VÄLKOMNAS 
MED GLÄDJE HÄR I GHASETTEN. 

I TERMINENS ANDRA, OCH SISTA, NUMMER AV GHASETTEN FÅR 
DU TRÄFFA NATIONENS NYVALDA KURATORER (OCH SOM 
ALLTID DE NUVARANDE), LÄSA OM UTBYTESSTUDIER OCH EN TITT 
PÅ KONSTNÄREN ANNA ODELLS UTSTÄLLNING. 
TYCKER DU ATT NUMRET BLEV LITE KORT?  
VI PÅ REDAKTIONEN VILL GÄRNA HA DITT BIDRAG TILL 
TIDNINGEN! HAR DU SKRIVIT EN KRÖNIKA OM NATIONSMATEN, 
EN DEBATTARTIKEL OM STÄDDAGARNA ELLER RITAT EN 
TRÄFFSÄKER KARIKATYR PÅ KURATORERNA? 
SKICKA IN DITT BIDRAG TILL OSS - GHASETTEN@GMAIL.COM 

P.S DET BEHÖVER INTE HANDLA OM NATIONEN, HAR DU SKRIVIT 
NÅGOT FINT/ROLIGT/SMART/INTRESSANT SÅ VILL VI GÄRNA TA 
DEL AV DET!



	   	  

Härmed kallas

Gästrike-HälsinGe

nations medlemmar till

vårterminens andra

laGtima landskap på

nationen tisdaG den 
10 maj 2016

kl 18.00

Bland annat ska Följande Behandlas:

val av Hovmästare Ht 2016

FullständiG FöredraGninGslista kommer att anslås på nationens anslaGstavla senast 
torsdaGen den 6 maj.

 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 17 april 2016



Ida Westerborn 
 - Förste Kurator
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1Q

Livet går fort när en är kurator på studentnation i Uppsala. Hur är det 
möjligt att det redan är mitten av april?! Det känns som igår jag för 
första gången använde mina nycklar för att öppna upp huset och 
påbörja min första dag som heltidsanställd på nationen. Eller ja, inte 
som igår förresten med tanke på allt som hänt sedan dess. Vi har haft 
Reccegasque, marsgasque och Damsupé. Vi har åkt och hälsat på 
härliga människor hos GH:s vännationer i Lund och Helsingfors. Vi har 
haft städdagar, livespelningar, kulturkvällar, quiz, landskap, massor av 
möten och mycket, mycket mer. 

Men nog talat om det som redan varit och låt oss blicka framåt: 
Våren är ju äntligen här (studentikost Hurra!). Är den inte underbart? 
Våren alltså. Årets bästa årstid, åtminstone för Uppsalastudenter. So-
len skiner, fåglarna kvittrar, blommorna blommar. Folk går runt i shorts 
trots att det bara är 10 grader ute, nya glassar lanseras, love is in the 
air, Uppsalas befolkning lockas ut ur sina hem och hänger på bryg-
gan längs ån, cykelantalet fördubblas och Nationens heltidsanställda 
spenderar så många minuter de bara kan av dygnet utomhus i solen 
med en kopp kaffe i handen. Skvalborg, Kvalborg och Valborg står 
runt hörnet. Sillunch och Majmiddagen vankas och som körsbäret på 
glassdrinken avslutas det hela med en hejdundrande Vårbal, den 21 
maj. 

Med våren och solen kommer också det nya och fräscha. Här på 
nationen för denna fina årstid i år med sig en nyrenoverad trädgård, 
ett otroligt efterlängtat och nyrenoverat kök och en nymålad nedre 
bar. Vi har ett nytt valborgskoncept, Ghlassborg, som levererar två 
dagars Ghlassbar istället för en. Puben kommer att flytta till nedervå-
ningen och i och med kökets återkomst äntligen erbjuda fantastisk 
mat igen och Pannkaksbaren tar över lördagsfikat igen. 

Ett nytt gäng sommarheltidsanställda har rekryterats som tillsammans 
kommer att driva nationens, och antagligen hela student-Uppsalas, 
mest uppskattade sommarhäng. Sommarrestaurangen Trädgårds-
gatan 9 återuppstår från sin vinterdvala den 31 maj och håller öppet 
måndag till lördag hela sommaren, tills terminen drar igång igen i 
höst. Föreställ dig en ljum sommarkväll, fantastisk mat, svalkande drin-
kar och goda vänner i en grönskande trädgårdsoas mitt i stan. Det, 
om något, är väl livet? 

Q-rutor
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Q-rutor

2Q
Svante Nilsson 
- Andre Kurator

Har tiden verkligen gått så här snabbt? Det är en många tankar som snurrar runt i mitt hu-
vud just nu. För det känns verkligen som att det har gått snabbt. Kanske vore det mer rimligt 
om det känts långsamt. Sedan november så har verksamheterna i stort sätt stått stilla då vi 
har renoverat köket. Men vi på nationen har ändå gjort vad vi kan för att alltid ha något att 
göra, så det kanske inte är så konstigt ändå. Och nu sitter jag på kontoret, tredje veckan i 
april, och skriver på min sista q-ruta. Mycket av det som skrivs nedanför kommer kanske re-
dan att ha hänt men varför inte prata om det lite ändå?

Som sagt så är min tid som Andre kurator snart över, sista juni för att vara exakt – då räknar 
jag inte in den månaden av bokslut i juli. Det har verkligen varit en resa, men ännu är det 
inte helt över! Vi har fortfarande tre stora events som behöver planeras och genomföras – (K)
Valborg, Majmiddag och Vårbal. Sedan är det fritt fram för oss att lämna över det mesta av 
ansvaret på nationen till vår underbara Sommarrestaurang! Sommaren kommer att invigas 
som den inte gjorts på flera år. Trädgården har totalrenoverats, köket är även det renoverat. 
Samt så har vi fräschat upp nedre bar och planerar även att fräscha upp toaletterna under 
sommaren. Så vi kan verkligen säga att nationen har fått en stor uppfräschning. 

Mitt i planeringen av resterande stora arrangemang så lär jag upp vår nästa Andre kurator, 
Johanna Rystedt. Det är skönt för mig att kunna lämna över nationen i ett nytt och fräscht 
skick så att Johanna kan fokusera sin energi på andra saker, då det verkligen tär på humö-
ret och energin att konstant se nationen halvrenoverad. Men det är värt all oro när jag ser 
slutresultaten! Jag vet i alla fall att jag kommer att sitta i trädgården och njuta över att det är 
så fint men även att det är över för mig del. 

(K)Valborg är snart här som sagt, och alla har engagerat sig i planeringen. I år så kommer vi 
att hålla i ett annat koncept än vanligt. Istället för klubb och glassbar så kommer vi i år att 
ha två (2!) dagar av vår populära Ghlassbar! Vi hoppas verkligen att alla läsare kommer och 
hälsar och tar med sig alla sina vänner! 

Inte mycket långt efter (K)Valborg – redan dagen efter – så är det dags för Majmiddagen 
som är en lite mer avslappnad festlighet speciellt för de som är lite mer utomstående. Till 
exempel så kan man som engagerad medlem bjuda in sina föräldrar till en dag av att lära 
känna Uppsalas studentliv. Det kommer verkligen bli kul och jag tror vi har ett antal överrask-
ningar att vänta oss. 

En av de sista – men väldigt viktiga – sakerna jag har att säga är att alla borde engagera sig 
i nationslivet! Under åren på nationen har jag träffat så många trevliga personer, vissa har 
blivit vänner för livet hoppas jag. Det är nog en viktig ingrediens för en fortsatt lyckad framtid. 
Så, passa på att engagera dig – det är aldrig för sent! Nästa Landskap för att väljas in är den 
tionde maj – för sent för att detta ska komma ut i tid – men jag hoppas du redan har kontak-
tat oss! 

Till sist så vill jag säga tack. Tack till alla trevliga personer jag har jobbat med under året, men 
speciellt tack till er – medlemmarna. Det är för er som vi gör allt och jag hoppas att det fort-
sätter vara så i framtiden!

Nu är det bara att räkna ner dagarna till allt resterande roligt som händer – och sommaren 
speciellt!
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Q-rutor

Emil Mekdadi
- Tredje Kurator
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Det är den 18:e april, mindre än två veckor innan Valborg. Jag borde kanske, eftersom det-
ta är min sista ruta i Ghasetten, skriva den i en lugn miljö där tankarna får sammanfatta året 
som varit och där jag fyndigt men samtidigt poetiskt beskriver min tid som tredje kurator. 
Men icke! Jag skriver den i all hast mellan Valborgs-beställningar, valnämndsringande och 
förberedande inför min sista KMK-bal som denna måndagskväll har att bjuda på. Det känns 
fantastiskt att det är så mycket som myllrar under ytan nu, så många event, så många 
förväntningar och så stort engagemang från alla som är delaktiga! Det är idag sex veckor 
tills jag avgår som 3Q och min fantastiska efterträdare Johan Wistedt efter sommaren får 
ta över stafettpinnen (eller ska jag säga 3Q-staven?). Och trots att jag tillsammans med de 
andra på kontoret sitter i en gyttja av frågor som exempelvis ”hur många liter glass äter folk 
under Ghlassborg!?”, ”hur många hundratals liter öl ska jag beställa!?” eller ”vilken tid hade 
vi den där kafferasten nu igen!?” så har ett lugn infunnit sig hos mig, ett lugn som säger 
”wow Emil, det är snart sommar, ett helt år som kurator är snart fullbordat, ska du inte skaffa 
ett sommarjobb?” men som senare invänder med ”å andra sidan kan du ju spela Xbox hela 
sommaren istället, det har du förtjänat”. 

Oavsett vad framtiden har att erbjuda så vill jag poängtera vilken fantastisk tid jag haft här 
på nationen under de senaste åren. Att ha börjat som en liten volontärarbetande pubvärd 
till att två och ett halvt år senare avsluta mitt kuratorsår, att ha fått se och uppleva fem 
olika klubbverk i rad och att under denna tid fått skymta nationen ur alla dess olika vinklar, 
är något jag inte kan vara mer tacksam över. Jag kommer mest troligt att när jag passerat 
30-sträcket, 40-sträcket och kanske till och med 60-sträcket, vackla in på nationen då och 
då, muttrandes ”hrrmmm, på min tid fick man minsann ta trapporna upp till puben, inte åka 
hiss!” eller liknande. Men innan jag riskerar att bli gammal och bitter så vill jag tacka de som 
gjort den här fantastiska resan med mig. 

Så… 
Tack Robin Albertsson, Hanna Landén, Ida Westerborn, Svante Nilsson & Emil Ställvik. 
Tack Ivan de Boulloche, Erik Nilsson, Umberto Borla, Hannes Willén, Per Elfberg, Sam Wenell, 
Emelie Rhen-Frisell, Emelie Hedström, Karin Lindgren, Sofie Gunnarsson, Carin Thunman, Kaj-
za Jansson, Leona Mittermayer och Carola Alvarado.
Tack Sara Bohlin, Simon Taylor, Nora Hansson, Olle Levin, Ulrica Sievert, Emma Strandqvist 
och Johanna Rystedt. 
Tack Anders Persson, Erik Larsson, Sandra-Marie Eriksson, Miranda Berg, Hans Andersson 
Törnfeldt, Saarah Andersson Kurko, Maja Forssell, Julia Thorstensson, Tony Rundström, Egil 
Mattsson, Tove Molin och Paulina Rajkowska. 
Tack Olof Sundström, Patrik Eklund, Ludvig Nilsson, Pernilla Eklund, Johan Wistedt, Aukje de 
Boer, Axel Kjell, Emelie Tannfors, Johanna Öberg & Fanny Thyr. 
Tack David Mattsson, Sofia Daresjö, Andrea Kübler, Sofie Berglöf, Saranya Silawiang, Unni 
Barge och Astrid Haukka. 

Utöver dessa femtiofem personer som jag antingen varit heltidare eller klubbverkare med, 
vill jag även ge ett stort tack till alla ni andra som varit med i svängarna, som arbetat och 
slitit för nationen under denna tid och som gjort nationen värd att arbeta för. Slutligen vill 
jag önska Johan Wistedt, Johanna Rystedt, Erik Larsson och ännu okände hovmästare lycka 
till. Ni kommer göra ett fantastiskt jobb på ert nya äventyr. 
Ida Westerborn, show ’em how it’s done! Over and out. 
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Q-rutor

HvM
Robin Albertsson

- Hovmästare 

Kära medlemmar, recentiorer, klubbverkare, kuratorer och annat folk.
Om elva dagar, i skrivande stund, kommer Uppsala som många känner de upplösas i en 
explosion av hysteriskt firande. Ohanterliga mängder besökare kommer strömma in med 
UL-pendeln, ironiskt nog den enda dagen den fungerar som den ska, ån kommer inhysa 
farkoster av alla tänkbara former. Champagnekorkar kommer fara genom luften som 
projektiler, huvudbonader kommer överväldiga himmelens ljus, jag tror det var under 
rektorn Laurentius Petri Gothus (1571-1574) tid som de examinerande studenterna 
uttalade sig till en grupp recentiorer;

Examinerade studenter: A thousand examinerade studenter of the Uppsala universitets 
empire will descend upon you. Our studentmössor will blot out the sun!
Recentiorerna: Then we will festa in the shade.

Denna illvilja mellan de examinerande studenterna och recentiorerna fortsatte termin 
efter termin. Det kända citatet;
I’m gonna make the recentior an offer he/she can’t refuse.
Besvarades med;
I’m just a recentior standing in front of a examinerad student asking him/her to festa 
with me.

Nu orkar jag inte leta efter fler ”passande” filmcitat för att beskriva valborgs betydelse 
och utveckling, inte för att jag har lyckats så bra hittills. 

FEM SNABBA OM MIN TILLVARO PÅ GH JUST NU
Hur känns det inför Kvalborg/Valborg?
Det känns riktigt bra, lite stressigt men det kommer bli två fantastiska dagar
Hur går det egentligen för köket?
Nästa fråga tack..
Hur känns det att du nu efter 5 terminer abrupt ska sluta bo på nationen?
(vuxen man gråter)
Vad var det roligaste/jobbigaste med din period som Hovmästare?
Det roligaste var absolut att få jobba med mina kompisar, eller kanske att få förtroendet 
av nationens medlemmar, eller var det alla 7Q-middagar? 
Det jobbigaste, se förra svaret.
Ditt ämbete är ganska enformigt så jag har tyvärr inga andra frågor
…

Kära medlemmar, recentiorer, klubbverkare, kuratorer och annat folk, för att försöka 
sammanfatta denna något osammanhängande och smått förvirrande Q-ruta så är jag 
galet peppad på den kommande perioden, jag kommer sakna den lilla bubbla som är 
nationslivets inre kretsar. 
Nu måste jag sluta för att krångla på mig fracken och springa till kmk-balen.
Mycket kärlek från Hovmästaren
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tips

Lagom till årets Majmiddag kommer en ny upplaga i Landsmannaföreningens 
serie Acta Gestricio-Helsingiae. Det rör sig om den sjätte i ordningen sedan 
starten 1998. Som vanligt ger den -- på drygt hundra sidor – en rad olika inblickar 
i nationens liv idag – och förr.  Ofta är de illustrerade med roliga bilder.

Utgåvan inleds med Torkel Janssons läsvärda uppsats om Nathan Söderblom. 
Sonen av Trönö – eller snarare Bjuråker/Hälsingtuna  – är utan jämförelse vår 
genom tiderna mest kända nationsmedlem. Som ärkebiskop kallades han 
”Protestantismens påve” och fick rader av hedersdoktorat, blev medlem av De 
Aderton och mottog Nobels fredspris. Fastän bortgången sedan mer än åttio år 
är han på något sätt ständigt aktuell. Men Nathans mycket nära kopplingar till 
nationen – han var både förste kurator och Inspektor – är kanske inte så kända.  
Med Torkels text får vi veta mer.

I övrigt kan man läsa om från våra olika jubileer; t ex hur det 2011 med såväl 
buller som bång firades att två sekel gått sedan Gestrike och Helsinge nationer 
slogs samman. Och två år senare firade i sin tur Landsmannaföreningen sina 75 
år – bland annat genom att vid en glad fest överräcka 60 000 insamlade kronor 
till renoveringen av GH:s tavlor.

Hemlänet har en given plats och presenteras i texter av två hedersledamöter. 
Gunilla Kindstrand berättar spännande om sitt nyss avslutade uppdrag som 
chefredaktör för fyra hälsingska dagstidningar. Och den tyvärr nyligen 
bortgångne Göran Severin bidrar med en text om den imponerande 
verksamhet som Gästriklands Kulturhistoriska Förening står för. Där var han både 
stöttepelare och eldsjäl.

Men minst lika viktigt är alltså att Actan speglar nationens aktiva liv både idag 
och i gången tid. Dit hör de senaste fem förste kuratorernas rapporter om åren i 
GH:s ledning liksom blixtbelysningar av redaktörernas slit med Ghasetten eller av 
det återuppväckta spexintresset på GH. Det äldre kan vi bekanta oss med hjälp 
av förre  nationsfotografen Carl Johan Hjälmes drygt 50 år gamla 
minnesbilder – i dubbel bemärkelse.   
Allt som allt mycket lockande läsning för alla intresserade av nationen!

Bo G Hall

Acta Gesticio-Helsingiae
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utbyte

Hej Nils! Vad har du för kul att berätta för Ghasettens 
läsare?
Jo det är så här att jag var på utbyte i Nya Zeeland 
VT15, vilket var det bästa jag gjort i hela mitt tju-
gosjuåriga liv och extraknäcker just nu för Interna-
tionella Kansliet (IK) med att marknadsföra deras 
utbytesprogram. Så jag tänkte helt enkelt ta tillfället 
i akt och sprida lite matnyttig info och kanske råka 
inspirera någon till att själv prova vingarna och flyga 
iväg på sitt livs äventyr. 

Okej så trevligt, varsågod scenen är din!
Uppsala universitet har utbyten över hela världen, 
allt från Svalbard till Hawaii och Japan till Sydafrika, 
totalt har vi avtal med 400 utländska universitet. 
Dessa går att söka utbyte till antingen genom IK eller 
via din institution. IK ansvarar för så kallade generel-
la utbyten, det vill säga sådana där du får läsa vad 
som helst på värduniversitetet så länge du är be-
hörig till kursen, till exempel behörighet till en B-kurs 
kräver att du tidigare läst A-kursen, med andra 
ord precis som här i Uppsala. Ansöker du däremot 
via din institution gäller andra regler, då måste du 
oftast plugga detsamma som du annars skulle läst 
här hemma, om du till exempel studerar vid Före-
tagsekonomiska institutionen måste du plugga just 
företagsekonomi. 

Är det så det funkar alltså, hur gjorde du själv?
Jag åkte via IK:s generella program till University 
of Canterbury i Christchurch NZ och pluggade 
Statskunskap, Internationella Relationer, Makroeko-
nomi och Musik vilket inte har direkt något med be-
teendevetarprogrammet jag läser på här hemma. 
De andra utbytesambassadörerna var i Singapore, 
USA, Tjeckien och Chile. Det ska jag passa på att 
berätta apropå Tjeckien, åker man inom Europa så 
kallas det för Erasmus+ oavsett om det är genom IK 
eller institutionen. Detta har fördelen att ett stipendi-
um på ungefär 15 000:- ingår för samtliga utbyten. 

Här kommer en kort intervju med Nils Öberg, 
GH:are sedan HT12 som även stolt titulerar sig 
som ”utbytesambassadör för Uppsala universi-
tets Internationella Kansli” efter sitt utbyte VT15.

Underbara utbyte!
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utbyte

Detta räcker såklart inte för alla omkostnader 
men är en go extraslant i fickan och du behö-
ver inte oroa dig för finanserna i övrigt då alla 
utbyten (även utanför Europa) är studieme-
delsberättigade och CSN kommer att rulla in 
på kontot precis som vanligt. 

Vad sysslar du och de övriga 
utbytesambassadörerna med förresten?
Jo vi har som sagt i uppgift att hjälpa IK med 
marknadsföringen och håller presentationer 
om våra egna utbyten för att inspirera, står 
ute på campus och bjuder på kaffe och ger 
information samt anordnar lite aktiviteter 
då och då. Vi hade till exempel en pubkväll 
på Smålands i höstas med quiz med temat 
utbyten. För övrigt så står all info som vi inte 
har i huvudet klart och tydligt på IK:s hemsi-
da: http://www.uu.se/student/utlandsstudier/ 
eller googla bara på ”utbyte uppsala uni-
versitet”. Där finns allt du behöver veta om 
ansökningsprocessen, var du kan plugga, om 
CSN, boende och tillgodoräkning av kurser 
osv. Dessutom står där om utlandspraktik och 
sommarkurser för den som inte vill vara iväg så 
länge. 

Har du några sista tankar att förmedla, kanske 
något härligt minne från din egen tid i Nya 
Zeeland? 
Javisst, passa på att söka resestipendier, 
antingen via universitetet eller via GH som jag 
gjorde, fick 12000 av nationen som täckte flyg-
biljetterna, stort tack för det! När man ändå 
är iväg så är det fint att ha lite extra pengar 
att spendera på aktiviteter och resor runt om 
i landet. Jag åkte dessutom till Fiji med en till 
kille från Uppsala för resestipendiepengar från 
Snerikes. Mitt starkaste minne är nog när jag 
satt i bussen på väg till bungy jump och hade 
dödsångest och därför lyssnade på sound-
tracket till Bröderna Lejonhjärta och tänkte på 
lilla farmor i torpet utanför Vimmerby för att 
försöka känna något slags lugn. Överväg att 
inte hoppa Bungy jump det är så fruktansvärt 
vidrigt, fast nej sjukt nice efteråt! 

Till sist vill jag bara uppmuntra folk till att våga 
ta steget med utbyte, det kan kännas som ett 
stort projekt i början med ansökningen och 
allt men när man väl kommer igång går det 
snabbt och du kommer inte ångra dig, det blir 
ditt livs äventyr jag lovar! 
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Hej (nya) heltidare! 
Det blåser ständigt föränderliga vindar på nationen vad gäller personerna bakom verksamheten. 
Våra kära heltidare är de som under 1-2 terminer sliter med nationsjobb innan de byts ut av nya 
förmågor (läs. är förbrukade och kasserade). 
Ghasettens Ivan de Bollouche har träffat nyvalda 2Q, 3Q och KXM för en pratstund om det kom-
mande ämbetet. 

Efter den digitala intervjun lyckas jag ta mig till nationshu-
set i början på april för en klassisk intervju, i person, med 
Andre Kurator electi Johanna Rystedt och Trejde Kurator 
electi Johan Wistedt. Det är varmt, nationsfotograf Tove 
Molin tar bilder på våra nyvalda i trädgården och till slut 
sjunker vi ner i varsin lädersoffa i nedre bar.

Hur känns det? Har ni landat lite? 
Johanna: Det känns bra. Känns mest kul.
Johan: Ja, samma här. Det var väldigt kul att bli vald och 
det är först nu det egentligen börjar kännas att man har 
blivit vald. Först svävade man lite på molnen.

Våra läsare är oerhört nyfikna. Vart är ni från? 
Johanna: Jag kommer från Sandviken, i Gästrikland.
Johan: Jag är från Märsta.

Vad studerar ni?
Johanna: Jag läser juridik.
Johan: Jag läser civilingenjör, elektroteknik. 
Varför valde ni Gästrike-Hälsinge Nation?
Johanna: För mig vart det ganska naturligt eftersom jag 
kommer från Gästrikland. Jag googlade runt lite när jag 
kom till Uppsala och GH verkade vara en normal nation, 
så då tog jag den. 
Johan: Jag började faktiskt inte i Gästrike-Hälsinge Nation. 

Det var en kylig dag i slutet på mars när jag fick för mig 
att intervjua våra nyvalda heltidare. Köksmästare electi 
Erik Larsson bor dock för närvarande på Gotland och var 
därmed svår att möta i person. Eftersom reseersättning 
till Ghasettens skribenter tydligen är för mycket att be om 
fick intervjun ske över internet. I cyberspace så att säga. Vi 
använde oss av vad ungdomarna kallar för ett ”chattpro-
gram”. På grund av diverse anledningar vart dock korres-
pondensen lite i det långsammare laget och intervjun som 
följer nedan tog nästan två veckor att genomföra. Erik 
Larsson är dock en trevlig prick och all tid och uppmärk-
samhet han lägger på en är att betrakta som en gåva. 

Hej Erik. Vad ser du fram emot under din tid som köksmäs-
tare?
Jag ser fram emot massvis med saker! Att få ha så pass 
stort inflytande över vad nationen serverar är nog kanske 
det mest spännande (och skrämmande)! Sedan ser jag 
fram emot att få jobba med ett nytt klubbverk och att 
hjälpa till med att hålla nationen igång!
En och annan fest tackar man förstås inte heller nej till.

Du har ju varit på Gotland under en termin. Vad av det 
gotländska kommer du ta med dig till din tid som köks-
mästare?
Lammkött! Matvarianten alltså, inte den typen man hittar 
01:45 på Värmlands. Utöver detta tar jag även med mig 
en vindtolerans som helt garderar mig för Uppsalas milda 
bris.

Då får vi utgå från att fåren är en favorit från Gotland. Vad 
skulle du säga är din största inspiration från nationens 
egna landskap?
Framförallt tänker jag på den starka kultur som finns i land-
skapen, med allt från sång, dans och snickeri. Jag finner 
den lite ganska mörka tonen både fascinerande och 
inspirerande. Rent matmässigt får jag nog hålla mig till vilt, 
rörost är inte min grej är jag rädd.

Tror du att du och dina kollegor kommer att vara en kraft 
för godhet i Uppsala?
Absolut! Godhet och rättvisa! Gärna med mantlar.

Har du något saftigt skvaller att dela med dig av till Ghas-
ettens läsare?
Tyvärr inte! Det är mycket svårt att få tag på saftig skvaller 
från Gotland, det tenderar att vara ganska torrt och segt 
när jag väl får tag på det.

Tack så mycket för din medverkan. Jag skulle kunna pas-
sa på att fråga om du har någonting du vill säga? Ordet är 
fritt.
Glöm inte att besöka Sommarrestaurangen i sommar! En 
riktig stolthet för nationen och riktigt god mat.

KXM.

2Q & 3Q
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Jag var med i andra nationer i början. Sedan vart jag 
indragen, till exempel i spexgruppen och började inse hur 
kul det var att engagera sig här. Sedan blev jag medlem 
och började engagera mig mer och mer. 

Vad ser ni fram emot under er kommande kuratorstid?
Johan: Det ska bli väldigt kul nu, när jag faktiskt börjar som 
Tredje Kurator, att ha ett fungerande hus. Vilket vi inte haft 
det senaste halvåret.
Johanna: Jag ser också fram emot ett så helt hus det bara 
går. Och sedan ser jag fram emot att vara på GH på hel-
tid. Att inte behöva ha en massa plugg och grejer som tar 
en massa tid. Att kunna satsa på GH för att jag tycker det 
är jätteroligt att vara här.
Johan: Samma sak här egentligen.

Apropå ickefungerande hus, om ni är tvungna att välja, 
vattenskada eller brand? (Nationen har drabbats av båda 
det senaste året.) 
Johan: Jag skulle nog ändå säga vattenskada i det läget. 
En brand kan nog förstöra bra mycket mer än en vatten-
skada tror jag.
Johanna: Jag hoppas nog på en liten brand. Om jag 
måste välja. 

Fortfarande på det spåret, vad är ni rädda för?
Johanna: Jag är lite rädd att huset ska sjunka ner i jorden 
och försvinna.
Johan: Jag är väl lite rädd att man ska hitta något nytt. Nu 
när man äntligen är klar med vattenskadan. Hoppsan, här 
har vi plötsligt mögel i grunden. Eller något sånt där.

Har ni märkt att folk behandlar er annorlunda nu när ni är 
valda?
Johan: Lite kanske. Inte annorlunda att folk plötsligt har 
mer respekt för en. Men folk som man kanske inte känner 
så bra kommer fram och hälsar och frågar om det ska blir 
roligt med 3Q-posten i höst.
Johanna: Så är man inbjuden till mer fest. 
Johan: Mycket mer fest.

Vad är något ni skulle vilja arbeta lite extra med?
Johanna: Det är svårt att veta.
Johan: Fortsätta på det arbetet som vi håller på med. 
Försöka få folk att se hur roligt det är att faktiskt arbeta på 
nationen. Hålla i de arbetare vi faktiskt får in.

Hur ser ni, kanske främst Johan, på verksamheterna till 
exempel?
Johan: Jag är mycket för det här med Gastropuben. Även 
fast vi aldrig fick chansen att testa den ordentligt. Men 
under den korta stunden vi hade var det jättekul att job-
ba. Det var en större verksamhet som inte var alltför stor. 
Passade GH väldigt bra med den nivån nationen har.
Johanna: Jag vill att GH ska vara en nation som syns. 

Känns som att vi hamnar i glömska ibland bland många 
studenter.
Johan: Jag skulle vilja få upp det ryktet att GH är det stäl-
let där man har den bästa maten, det bästa ölutbudet. Vi 
har väldigt bra drinkar även om vi kanske inte är nationen 
som har den största klubbverksamheten. Men att det vi 
gör, det försöker vi göra så bra som möjligt. Kvalitet före 
kvantitet.

Johanna, verksamheterna är kanske inte riktigt din fråga.
Johanna: Nej, men förutom att göra det jag ska och göra 
det bra tycker jag att det är lite svårt att veta. Vad jag vill 
utveckla alltså.

Känner du dig nervös inför 2Q-arbetet?
Johanna: Ja, lite. Jag har ganska mycket saker att lära 
mig. Men jag har också lång tid på mig. Det är ett stort 
ansvar och det känns lite läskigt.

Johan, kan vi med din bakgrund i spexet förvänta oss en 
spexigare Tredje Kurator?
Johan: Jag var väl den i spexet som var minst spexig. På 
det sättet att jag var den som sa: Vänta lite, nu måste vi 
tänka till här. Detta kanske är lite väl extremt.
Det kanske blir lite mer spexigt men jag vågar inte lova 
någonting.

Johanna, kan vi med din bakgrund i kören förvänta oss 
mer skönsång från Andre Kurator? Inget emot sittande 
Andre Kurators skånska stämma så klart.
Johanna: Det blir nog mer sång än skånska i alla fall.

Vad är era starkaste svagheter? Eller svagaste styrkor?
Johanna: Hmm.  
Johan: Jag kan vara väldigt väldigt envis ibland. Om jag 
bestämmer mig för något kanske jag inte släpper det 
i första hand. Vilket kanske kan vara en svaghet i vissa 
situationer.
Johanna: Jag kanske har svårt att känna mig helt nöjd 
med mitt arbete. Vilket kanske är en stark svaghet på det 
sättet att jag jobbar hårt tills jag känner mig nöjd.

Hur ser ni på avlönade redaktörer till Ghasetten?
Johanna: Är det en fråga till mig? 

Finns det i budget?
Johanna: Jag ska se.

Har ni något ni skulle vilja säga till Ghasettens läsare?
Johan: Engagera dig.
Johanna: Engagera er! Kom till GH och häng. Glöm inte 
bort puben. Kom och häng i världens finaste nya trädgård 
i sommar.
Johan: Passa på att vara i sommarrestaurangen det här 
året.
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Detta budskap var mycket tydligt under en glad marskväll med fullt hus i nationsbiblioteket. 
Då arrangerade GH:s kulturnämnd en träff om och med ”Gluntarna”. Denna samling sångliga möten 
mellan en tenor (”Glunten”) och en bas (”Magistern”) tillhör ju det klassiska uppsaliensiska arvet. De 
skildrar studentlivet för mer än 150 år sedan och fick ord och ton av Gunnar Wennerberg (1817-1901). 
För honom var de ett sätt att minnas stunderna vid universitetet invid Fyrisån. Texterna innehåller både 
vemod och glädje och bjuder ofta på klart humoristiska inslag. Till exempel handlar en av dem – nr 5 – 
om hur glunten var på en föreläsning och satte sig på första bänk för att bli 
särskilt uppmärksammad av professorn. Men det hela slutade med att glunten somnade och 
snarkade så högljutt att dennes föreläsning måste avbrytas.

Totalt omfattar Gluntarna trettio duetter som raskt blev mycket populära och framfördes lite över allt i 
vårt land, kanske främst i miljöer med kontakter till den akademiska världen. I svensk musikalisk 
vistradition brukar de placeras mellan Carl Michael Bellman och Evert Taube. Till skillnad från dem 
lämpar sig dock Wennerbergs verk normalt inte för allsång – med ett remarkabelt undantag. 
Nämligen den hyllning till det goda livet som ingår i en glunt – nr XXV – där sångarparet på Eklundshof 
firar en lyckad examen. Då brister de nämligen ut i – den just som allsång så verkligt populära – 
”Här är gudagott att vara”.

Arrangemanget i GH:s bibliotek kom till stånd genom ett samarbete med Glunt-Akademien; en 
förening som slår vakt om Wennerbergs minne och verk och är öppen för alla intresserade. Dess 
ordförande heter Harald Bohlin som nu sjöng Gluntens parti men också passade på att göra reklam 
för sin förening. Som Magistern uppträdde Mikael Sahlin och för det mycket viktiga – inte alls så enkla 
– pianospelet svarade Gunnel Fagius. Kan man kanske hoppas att några ur vår förnämliga nationskör 
vill skapa vår egen GH:ska gluntgrupp? Visst vore det roligt att återigen på nationen få höra 
exempelvis den glunt – nr 3 – som citerades inledningsvis. Där frågar Glunten: 
”Är inte Uppsala märkvärdigt bra, bättre än alla andra städer här i Norden? Jag vågar till och med 
påstå, jaha! Bättre än någon annan fläck på denna jorden”.  Och Magistern svarar: 
”Du talar som en häst. Uppsala är bäst!”

Och det är bara att hålla med.
Bo G Hall

GHLAD GLUNTKVÄLL!
- Uppsala är bäst!



En kylig dag i mars varje år samlas en del av 
nationens medlemmar för att fira marsgasque. 
Även jag vågade visa upp mig. Jag anlände 
tidigt. Tre kuratorer i högtidsdräkt stod och vän-
tade i trappen, upplysta av ett märkligt blått 
ljus. Jag kände mig plötsligt underklädd i kost-
ym. Hade jag missat någonting?  Jag kastade 
försiktigheten åt sidan och annonserade högt 
mig själv med ett kraftigt, ”Goddagens!” 
Ett varmt mottagande följde. Jag blev upplyst 
att kuratorerna följde kvällens tema, Marskapi-
tel: In Aqua Veritas. De var uppklädda inför ett 
ordenskapitel. Runt deras halsar hängde små 
flaskor med ett blått innehåll. Jag var nyfiken 
men vågade inte dryfta frågan om den mystis-
ka vätska de prytt sig med. Istället småpratade 
vi om allt möjligt medan de andra gästerna 
anlände. Någon gjorde mig uppmärksam på 
snittar och mousserande och med något i 
magen och i handen började jag känna mig 
mer bekväm. Mina farhågor om att vara under-
klädd visade sig vara obefogade då det inom 
kort dök upp en haj, två gudar och en gotlän-
ning med en tallrik runt halsen. 
Det dröjde dock inte länge innan den frid jag 
börjat känna stördes. Dörrarna till samvaron for 
upp med en smäll och plötsligt hördes ett ban-
kande i golvet. Det vankades ordenskapitel i 
det till detta tillfälle nyskapade sällskap. I vanlig 
ordning är sådana att betrakta som hemlig-
stämplade. Denna utsända tänker enbart säga 
att den halvtimme som följde var i vattnets 
tecken. Nyinvigda, medaljerade och törs jag 
säga pånyttfödda begav vi oss sedan ner för 
trappen och in till nationens bibliotek där mid-
dagen väntade. 

Ett ord om logistik och vattenskador bör sägas 
vid den här punkten i texten. Nationens kök har 
under hösten drabbats av en fasansfull kata-
strof. En vattenskada har påtvingat en fullstän-
dig renovering av köksytan. På grund av detta 
har köksattiraljer hittat ett hem i stora salen. 
Och på så sätt fann marsgasquen sitt hem i 
biblioteket. Maten var fraktad från vår gran-
ne bland bokstavskombinationerna Västgöta 
Nation. 

Till följd av detta väntade enbart en två-rätters 
middag i biblioteket. En sämre människa hade 
kanske klagat, men er skribent har nöjet att 
informera er att han oftast blir mätt på bara två 
rätter. Så även denna gång, på mat som trots 
frakten smakade förträffligt.
Marsgasquen var i år liten och mysig. I stearinlju-
sens sken samtalade jag med goda bordsgran-
nar och saboterade av misstag folks temaenli-
ga utklädnader. 
Det hölls tal, välkomsttalet av Ida ”GH är en 
cocktail” Westerborn höll hög klass och jag kän-
de mig i sanning välkommen. ”In Aqua Veritas” 
var temat för kvällen och det hölls senare tal till 
både vattnet och sanningen. Av nationsvärdin-
nan hölls talet till det förstnämnda. Ett förträffligt 
tal på alla sätt och undertecknad höll på att 
falla av stolen av skratt. Talet till sanningen hölls 
av nationens arkivarie Emma Strandqvist, pas-
sande nog utklädd till Justitia. Det var en histo-
ria om svunna tider och om akademiker med 
höga tankar om sig själva och Uppsala. Salen 
var som trollbunden. Dessert serverades, och 
strax därefter punsch.
Sedan var det dags för spex. Upp på scenen 
steg Scenghångarna, nationens främsta spex-
förening , som framförde en mytologisk fars 
om ett gudaval mellan Neptun och Frej. Detta 
spektatel gick i ordvitsandets tecken och var 
väldigt uppskattat.
Till slut var det dags för tacktalet. Den stora 
mängden personal var dock till skillnad från 
tidigare under kvällen inte särskilt raska och 
försöken att sjunga dem till ekade länge inom 
biblioteket innan de vitklädda klubbverkarna 
visade upp sig. 

Direkt efter tacktalet flydde jag middagen. Inte 
på grund av dåligt sällskap eller undermålig 
mat. Det hade varit en fantastisk kväll. Anled-
ningen till min flykt var betydligt enklare än så. 
Det var en enkel önskan att hinna med tåget 
hem. 

nationshändelse

RAPPORT: MARSGASQUE
Av: Ivan de Boulloche

ghasetten
      nummer två tvåtusensexton 15



ghasetten
      nummer två tvåtusensexton16

Hälsinglands museum 
hembygd

INVIGNING. Den 5 mars var det invigning 
av Anna Odells utställning ”Okänd, kvin-
na 2009-349701 på Hälsinglands museum i 
Hudiksvall. 

Anna Odell är Konstfackeleven som rönte stor 
medial uppmärksamhet 2009 med sitt konst-
projekt, filmen ”Okänd, kvinna 2009-349701”. 
Filmens syfte var att rekonstruera Odells tidigare 
insjuknande 1995 för att påvisa maktstrukturer 
inom vården, den sjukes pådyvlade offerroll 
och samhällets syn på psykisk sjukdom. 

Odell filmade sig själv när hon spelade 
psykotisk och självmordsbenägen på Liljeholms-
bron i Stockholm och blev intagen på akutmot-
tagningen S:t Görans sjukhus efter att hon blivit 
uppmärksammad av förbipasserande. Dagen 
efter episoden avslöjar hon att det hela är ett 
examensarbete på Konstfack och att hon är 
frisk, egentligen.  Ett avslöjande som väcker 
starka känslor hos läkaren hon samtalar med.

Odell fick motta stark kritik för att slösa samhälls-
resurser för ett personligt projekt och åtalades 
för våldsamt motstånd, falskt larm och oredligt 
förfarande. Det senare dömdes hon även för i 
Stockholms tingsrätt. 

I utställningen som visas på Hälsinglands 
museum fram till den 28 maj ingår ovan 
nämnda film men även ljudupptagningar, 
journaler, bilder och objekt. 

Ghasettens Elin Simmesgård var på plats i 
minglet och undersökte utställningen. 
Ett avskalat rum med bältad säng, metervis 
med löpsedlar från kvällstidningar, journalut-
drag och flertalet ljudupptagningar från 
läkarsamtal, polisförhör och rättsalen ramade in 
själva filmen från Liljeholmsbron på ett 
fängslande sätt. Det är svårt att positionera 
sig i frågan om Odells agerande och huruvida 
det är ett försvarbart användande av resurser. 
Konstnären lyckas väcka huvudbry och tankar 
kring psykisk sjukdoms plats i samhället.  

”Avslöjandet”  
Ljudupptagning från Odells avslöjande i samtal med läkare. 
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”En mäktig dokumentation 
som med sin integritet och 

klokhet belyser 
utsattheten hos en psykotisk 

person gentemot polis, l
äkare och vårdapparat.” 

/Hälsinglands museum

Metervis med löpsedlar från kvällstidningar samt en 
iscensättning av rummet med bältessäng Odell omhändertogs i. 

Utdrag ur Odells journaler från 1995 och 2009.  

”Decenniets mest 
omtalade konstverk... 

etablerar Odell som en av 
samtidens mest intressanta 

konstnärer.” /DN

”En mäktig dokumentation 
av vilka krafter som kan 

sättas i rörelse av en 
konstnärlig handling.” /

Aftonbladet

”En oerhört metodisk studie 
som på ett ovanligt skarpt, 

seriöst och generöst sätt 
blottlägger samhällets
 hierarkier.” /Kulturnytt

”Det är återhållet och 
dämpat och en fantastisk 

inramning.” /Expressen



Det har skett två dödsfall på nationen. Både sittande första kurator och hans efterträdare har gått 
bort i vad polisen avfärdat som olyckor. Tredje Kurator tillika privatdetektiv August Hårdh anar 
dock fult spel och lyckas bevisa att det är mord, men vem är ligger bakom? Först på vårbalen 
faller bitarna på plats. Under tacktalet till Augusts sekreterare och köksmästare Tova Melon, ob-
serverar vår hjälte att Första Kuratorn gråter. Och plötsligt står allt klart för honom. Den riktiga Tova 
Melon har egentligen avlidit i en fruktansvärd olycka och hennes tvillingsyster Erika Melon har tagit 
hennes plats. Första Kuratorerna har sett detta som en hemsk men nödvändig lösning. Men Erika 
är inte där för att hjälpa, det är hon som ligger bakom morden. Och när hon försvinner under mid-
dagen misstänker August att hon har en sista, fruktansvärd del av sin hämnd att utföra.

Dörren till vinden stod öppen och jag sprang uppför trappen. Jag såg Tova från dörrkarmen, hon stod bland 
ett par gamla soffor, nedtyngda av bortglömda sångböcker. En absurd impuls att börja städa vinden for 
genom mitt huvud.
”Det är över Tova,” sa jag till henne och hon stelnade till när hon hörde min röst. ”Eller ska jag kalla dig Eri-
ka?” 
Hon vände sig om. Svett i ansiktet och galna ögon. ”Så du listade ut det till slut? Gamla, trötta, dumma, 
Augusth som bara ville kliva av.”
”Det tog ett tag,” medgav jag. ”Men när jag såg första kuratorn gråta under ditt tacktal föll bitarna på 
plats.”
”Då vet du vad de gjorde! Då vet du att hela den här nationen förtjänar att brinna!” 
Det var först då jag såg vad hon hade i händerna. Långa tändstickor, redo att sätta eld på de torra sång-
böckerna runt om henne. De skulle brinna som fnöske. Och med vårbalen på gång i stora salen. Med natio-
nens undermåliga brandsäkerhet var det inte en fråga om någon skulle brinna inne. Snarare hur många.
”Det är ingen där nere som hade något med det som hände att göra,” sa jag lugnt och tog ett försiktigt 
steg mot den instabila köksmästaren. 
”Stanna där du är!” fräste hon till mig. ”De höll det hemligt. Min systers död.”
”Han som var ansvarig är död. Du mördade honom. Riggade kristallkronan att falla. Hans efterträdare är 
också död. Räcker inte det?”
”Nya 1Q:n var också delaktigt. Du såg hennes tårar under talet. Hon vet att den riktiga Tova Melon är död. 
Hon är medskyldig.” Hennes händer skakade, tändstickan hårt greppad. 
Jag försökte rationalisera deras beteende, ”Skandalen hade förstört nationen, en köksmästare, död på 
grund av en undermålig fritös? Vi hade behövt stänga.”
Hennes ögon hårdnade. ”Du är en av dem.”
Jag insåg först i det ögonblicket hur mycket nationen faktiskt betytt för mig. Kanske var jag en av de med-
skyldiga. Tovas död hade varit en horribel tragedi, men att stänga nationen för evigt på grund av det? Jag 
var inte säker på att jag hade hanterat situationen annorlunda än de två första kuratorer som nu vilade på 
bårhuset. 
”Var är din andra syster? Var är Anna Melon?” 
Erika såg plötsligt orolig ut. Skyldig. 
”Hon var i vägen. Hon var tvungen att hållas undan.”
”Är hon död?” En plötslig rädsla greppade mig, för den mystiska kvinna som hemsökt mina tankar under de 
senaste veckorna. 
Tova såg förfärad ut. ”Va? Nej, hon är inlåst i mitt källarförråd. Hon kunde inte tillåtas varna dig.” Hon flina-
de, ”Inte för att du förstod något i alla fall.”
Innan jag hann reagera drog hon tändstickan mot boxen. Lågan lyste starkt i den annars mörka vinden.
Desperat kastade jag mig mot henne samtidigt som hon sänkte lågan mot de torra sångböckerna. Jag 
kolliderade hårt med henne och hon ramlade bakåt över en gammal soffa Jag ställde mig upp och letade 
desperat efter tändstickan. Jag kunde höra ljudet av firande nerifrån. Där. På golvet. Jag kastade mig ner 
och kvävde den lilla lågan med mina händer. Plötsligt kände jag en enorm smärta skjuta genom mitt ben. 
Jag tittade runt. Min före detta sekreterare hade hittat en silverkniv bland serviserna på vinden och begravt 
den i mitt lår. Jag sparkade med mitt andra ben och kände hur min fot träffade hennes ansikte. Hon ram-
lade bakåt, höll sig för ansiktet och skrek. Medan hon var distraherad lyckades jag ställa mig upp, all vikt 
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på mitt oskadade ben. Tändstickorna låg mellan mig och Erika och jag kastade mig mot dem. Erika gjorde 
detsamma men min tyngre vikt tvingade henne bakåt. Hon kolliderade med en hylla och plötsligt regna-
de det porslin och silverbestick. Jag låg på tändstickorna och försökte skydda huvuden från det oväntade 
servisregnet. När det tystnat tittade jag upp igen. Erika var borta. 
Jag såg mig oroligt omkring, beredd på en attack. Men istället kände jag plötsligt riktiga regndroppar i an-
siktet. Luckan till taket stod öppen. 
Ur min ficka halade jag upp min plunta och tog en djup klunk. Jag var tvungen att göra något åt kniven 
i mitt ben innan jag kunde avsluta detta. Jag en av de övergivna sångböcker och bet i den, spände mig 
och drog ut kniven ur mitt lår. Jag band mitt lår lite snabbt med min frackväst och sedan började jag halta 
mot stegen till taket. Det här skulle få ett slut nu.
På taket var det storm. Det kändes som samma regn som hade regnat den där ödesdigra dagen för så 
länge sedan när Jan T Stallbukt hittades död i stora salen. 
Jag hörde ett skrik, ”Kom igen August!”
Tova stod på det hala taket och skrattade, ”Det är så här det slutar!”
”Det är över. Det finns inget du kan göra!”
Hon skrattade igen, ”Det finns en sista sak jag kan göra för att skada den här Nationen!”
Jag insåg plötsligt vad hon pratade om. Erika tänkte hoppa.
”Har det inte varit nog med död?” frågade jag henne desperat. 
Erika tog ett steg mot takets kand. 
Sista chansen. ”Tänk på Anna! Vad ska hon göra utan dig?” 
Erika stannade. Regnet öste ner på oss. Vinden ven. Plötsligt saggade hon ihop, föll ner på sina knän. Och 
där på taket, grät till slut även köksmästaren.
Två veckor senare satt jag i trädgården med ett glas whisky, en cigarr och en god bok. Solen sken ner för 
omväxlings skull och jag hade lagt min hatt åt sidan för att suga i mig dess sällsynta strålar. Det var min sista 
dag på jobbet och jag tänkte inte göra något arbete överhuvudtaget. Istället satt jag och skrattade åt de 
sommaranställda stackarna som desperat försökte ställe i ordning sommarrestaurangen trots att jag var i 
vägen. 
Erika Melon, för mig känd som Tova, satt i häktet och avvaktade rättegång. Hennes syster Anna var på fri fot 
igen men höll sig på avstånd. Förståeligt med tanke på situationen. Mitt ben var på bättringsvägen, även 
om doktorn sagt att jag aldrig skulle kunna använda det fullt lika bra som tidigare. Jag längtade fortfarande 
till senare på kvällen då jag för sista gången skulle halta härifrån men jag insåg nu att det var med en viss 
längtan jag skulle se tillbaka på det gula huset och dess invånare. Med en djup suck öppnade jag min bok 
enbart för att bli avbruten av en servitör.
”Herr Hårdh, du har fått ett brev,” sa han och räckte fram ett svart kuvert. 
”Av vem?” frågade jag, posten hade jag tagit in den morgonen.
Servitören ryckte på axlarna, ”En stor man i rock. Skäggig.”
Det sa mig ingenting och med ett eget ryck på axlarna rev jag upp kuvertet. Jag fiskade ut en lapp med 
texten: KAN DU LÖSA DETTA HERR HÅRDH?
Jag höjde förvånat på ögonbrynen och grävde lite till i kuvertet. Ut föll ett foto. Det var kuratorskonventets 
kontor. På sitt skrivbord låg Curator Curatorum med en kniv i bröstet.
Plötsligt hörde jag sirenerna från Övre Slottsgatan.
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MAJ 

1 Majmiddag
10 Landskap
21 Vårbal
26 Personalfest 
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