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Välkommen kära recentior till Uppsala Universitet 
och till Gästrike-Hälsinge nation!

Du har nu kanske börjat den roligaste tiden i ditt 
liv. Att vara student i uppsala är något som är unikt 
och bara personer som har varit det kan förstå 
vad det innebär. Det är därför vi kan säga att du 
förmodluigen har gjort ett bra val när du valde 
Uppsala. Samt gjorde du ett oerhört bra val att 
komma hit till GH!

Oavsett om du har bott här hela ditt liv eller flyttat 
över hela Sverige kommer du att få se en sida av 
Uppsala som inte alla får möjligheten att se. Vi 
hoppas att du får fullt av nya positiva upplevelser 
och att dina år som student blir något du senare ser 
tillbaka på med värme. 

Denna tidning är fylld med information rörande 
Gästrike-Hälsinge nation för att du ska få en över-
blick av det nationen har att erbjuda. Se gärna till 
att ta ett pass i baren eller på annat sätt engagera 
dig inom nationen för att få tillfälle att möta nya 
människor samt få roliga upplevelser, för studen t-
livet blir så roligt som du gör det!

Vänliga hälsningar,
Henrik Klarén & Johan Wistedt  
Redaktörer för Ghasetten

Ledare
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Lugn och fin. Det du håller i din hand är 
vad vi akademiska människor kallar för 
en tidning. En samling med pappersark 
sammanbundna till ett slags häfte fyllt med 
information och bilder. Just denna kallas för 
Recetten. Och riktar sig just till dig som är 
lite förvirrad över situationen du befinner 
dig i. Du är antagligen ny i stan. Du kanske 
känner dig lite ensam. Lite vilse. Kanske har 
du inte hittat någon bostad än och sover 
på ett vandrarhem eller i ett tält. Plötsligt 
kommer någon och tar tag i din hand. 

– Kom så skriver vi in dig på en nation, 
säger någon, möjligtvis en fadder. En rask 
vandring genom staden följer. Du blir 
hastigt introducerad till en rad  mer eller 
mindre vackra hus från 1800-talet. 

– Välj någon bara, det spelar inte så stor 
roll, annars får du inte gå på krogen och på 
klubbar, säger faddern. 

Men du tvekar lite när ni passerar det vackra 
gula huset på Trädgårdsgatan 9. Det verkar 

så annorlunda. Inte för stort och inte för 
litet. Gästrike-Hälsinge nation står det på 
skylten. En glad person introducerar sig 
själv och trycker den här tidningen i din 
hand. Tveksam läser du dessa ord. 

Nu när jag har din uppmärksamhet, låt 
mig säga några sanningens ord. Nationerna 
i Uppsala är, vilket du kommer att få höra 
många gånger, unika. De är del av en flera 
hundra år gammal tradition. Påfallande 
ofta går den traditionen ut på att göra sig 
till åtlöje eller dricka för mycket snaps, 
men ändå. Flera hundra år! Nationerna i 
Uppsala kan erbjuda saker som ingen annan 
studentförening i Sverige kan. Bostäder, 
bibliotek, restaurang, pub, körer, spex, 
studieplatser, baler, orkestrar jobb och mer! 
Dessutom saker som är mer svårdefinierade, 
som vänskap, erfarenhet, utmaningar och 
umgänge. Kärlek? 

Kanske! Allt är möjligt!

VAD ÄR DETTA?  VAD HÄNDER?

Hello!

Welcome to Gästrike-Hälsinge nation. Commonly referred to as GH.

This magazine is a great introduction to the nation, its people and what it can offer you 
during your time in Uppsala. Unfortunately, most of it is in Swedish.

The good news is that Swedish, an indo-european germanic language, is relatively easy to 
learn. The bad news is that for this magazine to be helpful during your first time in this 
strange new city, you need to be able to already read Swedish.

But don’t worry. The nation has thought of everything. Foreign students at the nation have 
their very own representatives. Two International Secretaries (IntSek) have been provided 
to make your transition to a new country all that easier. The currently elected IntSeks are 
Rhianna Rees and Tove Molin. They have written an introduction for that we’ve placed at 
the very end of this magazine.

Welcome to GH!



5

Besök stora salen.
Se den gamla puben.
Besök 3Q-expen.
Hänga på 3Q expen lite för 
länge.
Spana in alla ölen i puben.
Spana in alla snygga 
 människor i heltidargänget.
Not understanding what this 
checklist is because you don’t 
speak Swedish.

Lyssna på när kören övar
Bli ombedd att lämna 
 rummet när kören övar. 
Gå på reccemottagning!
Gå på reccegasque!
Gå på landskap
Var förvirrad på landskap.
Ha väldigt roligt på sexan 
efter landskapet.
Käka bakis-pannkakor i 
pannkaksbaren.

Fråga någon vad spex 
 innebär.
Köpa cykel :)
Få den stulen :(
Gå på pubrunda.
Spela brädspel.
Bli less på denna checklista, 
fyll i allt i alla fall och traska 
till 1Q för att försöka få en 
present för besväret. 

[  ]
[  ]
[  ]
[  ]

[  ]
[  ]

[  ]

[  ]
[  ]

[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]

[  ]

[  ]

[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]

Gästrike-Hälsinge nation ligger på trädgårdsgatan 9. Vi ligger i en liten grupp tillsammans 
med Västgöta och Östgöta nationer, men det är egentligen inte långt till någon av de andra 
nationerna i staden. Nationen har traditionellt, som kanske namnet avslöjar, riktat sig till 
studenter från Gästrikland och Hälsingland. Det tidigare kravet på tillhörighet till något 
av dessa landskap har dock, precis som på nästan alla nationer, fallit bort och idag är alla 
välkomna att vara med i nationen.

Vi är en medelstor nation som erbjuder mycket. Just storleken är en anledning att gå med i 
just vår nation. Det är nämnligen väldigt kort kö till våra bostäder, och dessutom har vi flest 
stipendier per medlem. Något som kanske hjälper en sorgsenhöstkväll när pengarna tryter. 
Dessutom innebär vår rimliga storlek att det går fort att så säga bli en i gänget. 

Nationen drivs av fem heltidsanställda, styrs av styrelsen och ekonominämnde och vår 
symboliska ledare är inspektor Anders Virtanen. Alla dessa är valda av nationens egna 
medlemmar på så kallade landskap (ett sorts årsmöte, som sker flera gånger per år). 
Nationens viktigaste medlemmar är dock sådana som jag (och kanske du?) som erbjuder 
sin tid för att skriva tidningar, arbeta i puben, ordna fester, sjunga i kören, spela i orkestern 
och mycket annat. 

Varför inte ta chansen och bli en del av något unikt? 

Att vara student i Uppsala samt hänga på nation är lite som att fylla i en checklista. 
Man som så många andra är med om lika konstiga saker. Därför har vi på redaktionen 
gjort en checklista som ni kan få fylla i baserat på vanligt förekomna saker som händer i 

en students liv här på GH.

Vad är GH nation?
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Anders Virtanen är nationens Inspektor, 
vald efter två år som proinspektor. Anders 
är  uppfödd i Gävle/Sandviken och kom till 
Uppsala 1976, då blev han även medlem i 
nationen. GH var ett självklart val och bostad 
lyckades ordnas i en Stockholmskorridor på 
Studentvägen 30. 

Anders var under sin aktiva period på GH na-
tur- och tidningsförman. Som naturförman, 
vilket enligt honom själv var en självutnämnd 
post, organiserade han exkursioner ut i naturen 
och förläsningsbesök på nationen. Genom 
sina båda ämbeten bidrog Anders även till 
Ghasettens innehåll. Som tidningsförman 
 sålde man nämligen annonser till  tidningen, 
vad som idag kallas för en  annonsackvisatör 
och som naturförman hade han en ruta i 
 tidningen som hette Djävulska Djur. 

Bland Anders bästa minnen från GH är 
det tillfälle då han och två kamrater vann 
den  interna striden mellan Gästrikar och 
 Hälsingar i Nationens Inre Kamp. Anders 
visste inte riktigt vad han ville plugga vid 
sin ankomst till Uppsala men disputerade 
så småningom i kemi. Disputationsmiddag 
och efterföljande fest huserades här på GH. 
Anders fraktade ner älgkött för att bjuda sina 
80 gäster på, detta genom en vän som åkte till 

en slaktare i  Bollnäs. Denne begav sig sedan 
mot stationen, placerade köttet i en vagn och 
såg tåget lämna stationen. Nere i Uppsala stod 
en beredd  Anders med sambon Marie och 
såg tåget anlända. De gick på i angiven vagn 
och  plockade av köttet, slängde upp det på 
cyklarna och levererade det till köket på GH 
för tillagning. Förutom tågtransporterat kött 
bjöds det även på 14 sorters snus.

Sedan dess har Anders arbetat som professor i 
kemisk biologi och idag som professor i särskild 
molekylär cellbiologi. Som här märks har 
Anders i sitt arbete pendlat fram och tillbaka 
mellan ämnena och rört inom både kemi och 
biologi. Han fascineras av gränsland av olika 
slag och menar att det är i mötet det händer 
- där är det aldrig tråkigt! Detta gränsland, 
menar han, finns att hitta på GH - olika 
utbildningar, bakrund och egenskaper samlas 
på ett ställe vilket fick honom att engagera sig i 
nationen. Han anser att nationen ger bildning 
som ger en annan dimension än utbildningen. 

Vad Anders vill hälsa alla nya medlemmar är: 
Ta chansen! Spontanitet kan betyda mycket 
och ingen livsplan ska vara så utstakad att man 
inte kan ta en uppdykande chans!

Anders Virtanen  
  - Vår inspektor
På 1600-talet förbjöds nationerna på grund av att de 
 började konkurrera med universitetet. Detta gjorde 
 nationerna genom att hålla föreläsningar för varandra.
  

Efter ett tag gav Universitetet natinerna tillåtelse att 
starta upp igen med kravet att de skulle ha en professor eller 
lärare från universitetet som inspekterade verksamheten.

 

Inspektortiteln finns kvar än idag, fast positionen ser lite 
 annorlunda ut. Utöver en stor representations roll så arbetar  inspektorn 
mycket med stipendie-arbetet på nationen samt sitter med i  besvärsnämnden och 
mycket mer. 

Anna Bengtson    
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Hej recentior,

Varmt välkommen till Uppsala! Jag heter Sara Taxén 
och är Förste kurator (1Q) här på Gästrike-Hälsinge 
Nation. Att vara 1Q på GH, som vi kallar oss till var-
dags, innebär att jobba heltid på nationen. 

Som Förste kurator har jag ansvar för nationens 
medlemmar och funktionärer, att vårt fina gula hus står 
kvar och så har jag även ett övergripande ansvar för GH. 
Ibland får jag till och med representera nationen utåt eller 
hålla något tal, men jag trivs såklart allra bäst här på Trädgårdsgatan 9 med vår härliga 
hemkänsla. 

Mitt kontor hittar du på entréplan i huset där jag håller mottagningstid nästintill varje 
dag. Om du har frågor om GH, Uppsala, studentlivet eller något annat så är du alltid 
välkommen att kontakta mig. Jag ser fram emot att få träffa dig framöver! Grattis till ett 
fantastiskt val av nation och jag önskar dig lycka till med ditt nya studentliv i Uppsala. Jag 
hoppas att vi ses snart på både Reccemottagningen och Reccegasquen  
- det vill du inte missa!

Välkommen till Gästrike-Hälsinge nation!

Då jag växte upp i Hälsingland, var GH ett självklart val för mig. Inom kort insåg jag att 
jag hade fler anledningar än min anknytning till hemlänet för att komma till nationen.

Jag hoppas att du som recentior, precis som jag, hittar många anledningar till att vara här. 
Kanske är din anledning en kort bostadskö, god öl, en arbetsplats att 

få erfarenhet, god mat, underföreningar att engagera sig i, goda 
drinkar, eller så har du en helt egen unik anledning att vara 

just här. Oavsett hoppas jag att du, precis som många före 
dig, hittar ett hem på nationen.

Nationen blev så mycket ett hem för mig att jag har 
valt att vara här på heltid. Idag är jag nationens andre 
kurator som är ansvarig för nationens ekonomi. Om du 
har jobbat pass i någon av verksamheterna är det jag som 

betalar ut din välförtjänta lön. Du får alltid vända dig till 
mig om du har frågor om något!

Jag hoppas vi ses på nationen i vår! Kanske redan på recce-
mottagningen den 1:a februari?

1Q - Sara Taxén 

2Q - Aukje de Boer
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Välkommen till Gästrike-Hälsinge Nation, kära recce! Mitt namn är Carl von Zweigbergk 
och är en av heltidarna här på nationen som Hovmästare. Vad gör då en Hovmästare?

 En Hovmästare på GH är ansvarig för nationens uthyrningar, gasquer samt baler. Det 
är mitt jobb att se till att kniven ligger år rätt håll under en middag eller att helt enkelt 
beställa in rätt sorts läsk (det rätta svaret är naturligtvis Trocadero). 

Vad som är nytt under vårterminen är att till skillnad ifrån tidigare 
terminer har jag flyttat upp en nivå här i världen, d.v.s. tidigare 
har Hovmästarens kontor befunnit sig på marknivå tillsam-
mans med Tredje kurator och Köksmästare. Numera 
huserar jag nästan uppe på vinden, två trappor upp 
tillsammans med vår Andre kurator, Aukje. Här uppe 
kommer jag nog stormtrivas, får bara se till att inte få 
hybris här uppe bland molnen.. 

Nåväl! Om du som ny student vill prova på servering-
syrket är det bara att knata upp till mig och anmäla ditt 
intresse, ingen förkunskap krävs, bra, eller hur?! 

Mycket kärlek från Hovmästaren

Hej alla nya Reccar . Nu är de dags för en ny termin i 
Uppsala och jag hälsar er välkomna till denna fantas-
tiska stad. 

Jag heter Martin Palmqvist och är Tredje kurator 
(3Q) på Gästrike-hälsinge nation. För er som undrar 

vad en 3Q gör så kan jag förklara de. Jag som Tredje 
kurator jobbar heltid på nationen tillsammans med mina 

kollegor. 

Jag som 3Q är ansvarig för att verksamheten fungerar T.ex. 
våran pub GHuben. Jag är även ansvarig för vårt klubbverk och letar 

personal så att vi kan ha öppet. 

Mig kan du hitta på entréplan, jag har mottagningstid mån-tors, så om man behöver hjälp 
eller undrar något så finns jag behjälplig under dessa tider. Jag får gratulera att du valt 
Uppsala att studera i och framför allt att du valt GH som din nation. 

Jag önskar dig ett lycka till med studierna så ses vi nere på nationen! 

3Q - Martin Palmqvist

HVM - Carl von Zweigbergk
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1Q – Förkortning för Förste kurator. 1Q på 
GH är ansvarig för medlemsfrågor, huset och 
mer.

2Q – Förkortning för Andre kurator. 2Q på 
GH är ansvarig för den dagliga ekonomin, 
bokföring och mer.

3Q – Förkortning för Tredje kurator. 3Q på 
GH är ansvarig för de dagliga verksamheterna, 
klubbverket och mer.

Akademisk kvart (AK) – Lektioner och fö-
reläsningar börjar en kvart senare än utsatt tid. 
Detta ger en vettig rast då och då men härstam-
mar troligen från den tid då man inte hade fick- 
eller arm-bandsur. När man hörde kyrkklock-
orna slå hel timme kunde man gå hemifrån och 
komma i tid. 

Bal – Nationerna ställer till med bal (väldigt 
fin middag) två gånger per år, höstbal och 
vårbal, där vårbalen är den största. Under 
balen har gästerna högtidsdräkt.

CC – Curator Curatorum (kuratorernas 
kurator). Ordförande för Kuratorskonventet. Se 
kuratorskonventet för mer info.

Champagnegalopp – En tid på 
valborgsmässoafton då ett smått absurt antal 
studenter drar runt på gator och nationer för 
att dricka bubbel (läs: spruta ner varandra). 
Vid 15 talar rektornvid Carolinabacken varefter 
studenterna tar på sig mössorna och galopperar 
ner för backen till nationerna.

CP – Custos Pecuniae (pengarnas väktare). 
Ekonomiansvarig för Kuratorskonventet. Se 
kuratorskonventet för mer info.

Dubbel kvart (DK) – Om en tillställning 
börjar 18DK betyder det att fördrinken intas 
mellan 18 - 18.30 varefter sittningen börjar. Du 
bör alltså vara på platssenast klockan 18:30.

Electa/Electus/Elekti – (kvinna/man/
plural) Titelsuffix på person som ska tillträda 
ett ämbete på till exempel en studentnation.

ERGO – Uppsala Studentkårs tidning, 
utkommer varje månad.

Emerita/Emeritus/Emeriti – (kvinna/
man/plural) Titelsuffix på person som tidigare 
haft ett ämbete på till exempel en studentna-
tion.

Fakultet – Uppsala Universitet är indelat i 
nio stycken fakulteter som samlar besläktade 
ämnesområden.

Funktionär – Som funktionär på nation har 
du ett specifikt ämbete så som redaktör, fanbä-
rare etc. Nationerna har funktionärsposter för 
nästan allt man kan tänka hjälper nationen.

Gasque – Större fest, oftast trerätters middag 
med dryck, sång och underhållning samt efter-
följande dans/släpp (efterfest).
 
Ghlassborg – GH:s Valborgsevent som 

Om du börjar hänga på nationerna, eller bara med äldre studenter för den delen, så 
inser du snart att du måste lära dig tugget. Under de si så där 400 år som nations- och 
studentlivet i Uppsala har utvecklats har ord kommit till och fallit av. Det här är några 
av dem. Förhoppningsvis kan den här listan hjälpa dig att inte framstå riktigt så hand-
fallen som du faktiskt är.

AKADEMISK ORDLISTA
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sträcker sig över både Kvalborg (29/4) och 
Valborg (30/4). Ghlassborg är din oas i 
valborgskaoset och utlovar skön stämning, 
härlig loungemusik, mat, dryck och framför allt 
glass i mängder! 

Ghasetten – GH:s tidning som Reccetten är 
en liten version av.

Gästkort – Temporärt terminskort som kan 
köpas av de som studerar på annan ort och är 
på besök i Uppsala. Går att köpa på nationerna 
och hos Kuratorskonventet.

HVM – Förkortning för hovmästare. Hov-
mästaren på GH är ansvarig för uthyrnings-
verskamheten på nationerna, nationernas gas-
quer och mer.

Inspektor - Nationerna förbjöds på 1600-talet 
men fick starta upp igen omde hade en professor 
eller lärare från universitetet som inspekterade 
verksamheten. Inspektorn finns kvar än idag.

Inspark – Välkomstverksamhet under runt de 
1-3 första veckorna för nya studenter. Oftast 
väldigt roligt!

Institution – Uppsala Universitet har ett 80-
tal institutioner som bedriver utbildning och 
forskning inom specifika ämnesområden så som 
matte, språk, mm.

Intis – Förkortning för internationell student.

KK-kort – VIP-kort som utdelas av Kura-
torskonventet till studenter som är engagerade 
i kår- och nationsvärlden. KK-kortet berättigar 
till fritt inträde samt att med en gäst gå före kön 
till alla nationer. På GH finns det en del ämbe-
ten som ger KK-kort som belöning.

Klubbverk – De studenter som sköter pub-, 
fika- och restaurangverksamheterna på natio-
nerna. Är hjärtat för de dagliga verksamheterna 
i huset. Klubbverkarna byts ut varje termin även 
om många ofta är klubbverkare i två terminer.

Konsistorium – Universitetets styrelse.

Kurator – Ämbete som innehas av student 
som tar studieuppehåll för att arbeta heltid på 
nationen under ett år. Kuratorer finns på alla 
nationer, ofta tre stycken (1Q, 2Q och 3Q), 
som har olika arbetsuppgifter. På GH så har 
vi 1Q, 2Q, 3Q samt utöver kuratorerna två 
heltidsanställda mästare KXM och HVM.
 
Kuratorskonventet – Nationernas 
samarbetsorgan som jobbar med gemensama 
frågor som rör alla nationer.

Kvalborg – kvällen innan valborg.

Kåren – De olika studentkårerna har till 
uppgift att vara studenternas representanter 
och hjälp i utbildningsfrågor och studiesociala 
frågor. Genom kåren representeras studenterna 
i olika beslutandeorgan inom Universitetet. I 
Uppsala finns det nu flera kårer för specifika 
ämnen/fakulteter, men Uppsala studentkår är 
fortfarande störst och äldst.

KXM – Förkortning för köksmästare. 
köksmästaren på GH är ansvarig för inköp av 
mat och  dryck på nationerna, köket i huset och 
mer.

Landskap – Nationernas högsta beslutande 
organ som håller möte 2-3 gånger per termin. 
Här har alla nationens medlemmar rösträtt och 
viktiga ärenden samt val till ämbeten avgörs. 
Efteråt bjuds det på sexa.

Luccegasque – Stor gasque på hösten med 
julbordsbuffé. Ofta med flera olika julbord 
under middagen. En gasque som du omöjligt 
går hungrig från.

Majmiddag – Avslutningsfesten på 
Valborgsfirandet. Ofta hög medelålder och 
mycket god mat. Väldigt trevligt.

Nation – Uppsala har tretton studentnationer. 
Nationerna härstammar från 1600-talet 
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då studenter från samma trakter samlades 
i olika föreningar - därav nationernas 
uppdelning i landskap eller grupper av 
landskap. Nationerna försöker tillfredsställa 
medlemmarnas behov av ett studiesocialt liv vid 
sidan av Universitetet. Nationerna har diverse 
föreningar, studieplatser, bostäder, stipendier 
och mycket annat. Dessutom driver de olika 
typer av restaurang- och pubverksamheter.  
Ditt andra hem i Uppsala!

Nationsguiden – Samlar alla 
nationsevenemang under hela terminen. Finns 
pånätet: nationsguiden.se och som app för både 
Android och iOS.
 
Nationskaplan/-vän – En funktionär som 
kan kontaktas när man har frågor om livet eller 
behöver prata ut. Har tystnadsplikt och är ofta 
utbildad präst, psykolog eller liknande. 

Nationskort – Den värdehandling som 
ger dig tillträde till nationerna (och diverse 
studentrabatter). Alltså din viktigaste ägodel.
 
Noll-Fyra (04) – Gasque där nationen har 
öppet till 4 på natten. Släppet börjar oftast vid 
23 så det blir en lång kväll.

Pubrunda – Tillställning där man drar från 
nationspub till nationspub. Målet är att besöka 
samtliga 13 nationer.

Recentior – Recce i folkmun. Benämning 
på nyinskriven student vid Universitetet. 
Brukar användas under första terminen men 
traditionellt är man recce hela första året.

Redaktör – De volontärer som ligger 
bakom Ghasetten och Recetten. Utan tvivel 
de viktigaste och vackraste människorna på 
nationen och någon som alltid ska behandlas 
med oerhörd respekt. 

Separationsbal – GH:s höstbal då nationen 
splittras i två för en kväll. Vilken sida väljer du: 
Gästrike eller Hälsinge? 

Sexa – Lättare måltid med uppsluppen 
stämning. Inte sällan trerätters. Mycket sång 
och skrål men inte lika formellt som en gasque.

Sexamat – Lättare mat som oftast serveras 
ungefär klockan 2 på natten under de gasquer 
som har 04-släpp.

Sittning – Den del av en gasque eller bal då 
man sitter till bords.

Släpp – Den del av en gasque som infaller då 
man rest sig från bordet och även släpper in 
andra i huset. Ofta är släppet en ”klubb” med 
flera dansgolv och barer i huset.

Spex – Humoristisk teaterföreställning 
eller sketch. Inte sällan på rim. Ofta med 
musikaliska inslag.

Studievägledare – Finns på Universitetet 
och på institutionerna för att vägleda dig om 
du undrar över dina studier.

Städdag – Infaller en söndag varje månad och 
innebär städning av nationshuset. Frukost och 
lunch serveras som ersättning och om du städat 
i fyra timmar eller mer bjuds du på en t städsexa 
på kvällen.

Uppdok – Uppsala Universitets Dokumen-
tationssystem. Håller koll på dina studie-
resultat. Finns det inte där finns det inte 
 registrerat.

Vännation – Nationerna har utbyten med 
nationer i andra städer och länder, dessa 
kallas för vännationer. Dessa kommer ofta på 
besök till större gasquer, så som vårbalen och 
luccegasquen.
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Nationen kan vara precis det du vill att den ska vara! Kanske är den huset du väljer att 
äta ute med dina kursare, kanske är vårt bibliotek platsen du kommer lätta tentastressen, 
kanske är vår festsal platsen där du kommer uppleva gasquer, baler och allt annat som gör 
Uppsalastudentlivet unikt? Kanske är det platsen där du kommer finna vänner för livet? 
Nationen driver ett antal verksamheter där du kan äta, dricka, umgås och ha det trevligt. 
Dessa är öppna för vem som helst att gå på som innehar nationskort. Vill du finna ett hem 
hemifrån i Uppsala är det att engagera sig som är din väg, och vägen startar ofta genom att 
man väljer att jobba ett pass på nationen!

– prata med 3Q eller annan heltidare, som har kontor på nationen, så ser hen till att du får testa 
på det område du är intresserad av. GH har även ett antal underförening som ständigt söker 
nya medlemmar – läs mer nedan där vi beskriver verksamheterna, engagemangsmöjligheter 
och underföreningarna närmre. Vårt mysiga bibliotek, beläget på entréplan i nationshuset, gör 
sig utmärkt som studieplats och du är varmt välkommen att nyttja det dagtid alla vardagar.

VERKSAMHETER PÅ GH 

GHuben – Vår pub är belägen på entréplan i huset och är allmänt känd som innehavare 
av Uppsala nationers största och mest spännande utbud av öl. Förutom öl erbjuder Ghuben 
även cocktails, cider, vin och whisky samt mat till den hungrige. Öppet alla dagar i veckan 
från 18:00. Och som GH-medlem har du specialpris med 2 burgare för priset av 1 på burgare 
på måndagar!

Pannkaksbaren – Varje lördag mellan 11 och 14 serverar våra fantastiska pannkaksvärdar 
kaffe, hembakat fika och såklart underbara amerikanska pannkakor som gjort GH till den 
givna lördagsbrunchen för många Uppsalastudenter. Ett perfekt tillfälle att umgås med vän-
ner eller lyxa till lördagsplugget!

Gasquer – Flera gånger per termin ordnas traditionella fester på GH. Då vankas det oftast 
trerättersmiddag med tillhörande dryck och efterföljande släpp. Två gånger per år är det dessu-
tom bal! Dessa fester är det som gör Uppsalas studentliv till något extraordinärt i jämförelse 
med andra universitet. Datumen för dessa går att finna i kalendariet, och vill du ha tips om 
vilka gasquer som passar just dig - Fråga valfri nationsengagerad på GH

VAD KAN JAG GÖRA PÅ
GH?
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JOBBA PÅ GH 

På nationen kan du välja och vraka mellan olika jobb. Vi kräver ingen tidigare erfarenhet, 
och det enda kravet är egentligen att du vill ha kul! Att skriva upp sig på ett pass tvingar 
dig inte att göra det igen; och vilka dagar du vill jobba väljer du helt själv. Detta overkliga 
arbetsförhållande gör att det passar väldigt bra för den som studerar samtidigt - Vilket du 
som student i Uppsala förhoppningsvis gör?! Nedan följer exempel på vad man kan göra 
i jobbväg på just GH-nation:

Puben – Du hjälper till i pubköket samtidigt som du plockar glas och säljer öl. Detta gör du 
tillsammans med den klubbverkare som är ansvarig för kvällen och de andra jobbarna. Ett 
roligt och varierande jobb! Inte en ölexpert? Ingen fara! Här har du det optimala tillfället att 
bli det! 

Pannkaksbaren – I pannkaksbaren hjälper du bland annat till med att ställa iordning innan 
gästerna kommer. Du förbereder och ser till att fylla på och hålla snyggt under serveringen 
samt diska och städa efter stängning. Att jobbat på pannkaksbaren är ett utmärkt sätt att lära 
känna nationen!

Gasque/bal/uthyrning/släpp – Dessa festliga tillställningar gästas av många. Innan 
middagen börjar hjälper du till att duka och ställa iordning stora salen. Sedan serverar du 
mat och dryck under middagen samt röjer upp efter middagens slut. Självklart får du också äta 
av den goda maten. När städningen är klar väntar det ofta ett släpp (klubb) efter middagen. 
Är du en nattuggla som gillar tempo kommer du ha kul. Här behövs folk som kan stå i baren, 
plocka disk och stå i dörren och garderoben.

Städdag – Sker en gång i månaden och ger förvisso inget klirr i kassan men om du kommer 
och hjälper till i fyra timmar får du en gratis sexa (middag) på kvällen. Under dagen serveras 
också gratis frukost och lunch. Skön stämning och evig tacksamhet utlovas från heltidare och 
klubbverkare till de medlemmar som kommer och hjälper till!

Om du tycker om att jobba kanske du så småningom blir uppringd av valnämnden. 
Varje termin behöver vi nya klubbverkare som driver och ansvarar för de olika 
verksamheterna. Dessa personer är de som får nationen att gå runt och är ofta en 
inkörsport för vidare nationsengagemang, men framförallt är en klubbverkartermin 
kanske det bästa sättet att få riktigt goda vänner i din nya hemstad! 

- Vill du bli en av dem? Prata med 3Q och få chansen att driva den verksamhet du 
brinner för!!
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Är du intresserad av att sjunga i en kör, idrotta med andra personer, lära dig spexa i 
sann studentanda, smaka delikatesser eller bara sitta och spela ett bra brädspel? Då är 
underföreningarna något för dig! Med den stora spridningen på vad man kan göra så 
lovar vi att det finns just en underförening som väcker ditt intresse. Om du är nyfiken 
på någon av nationens underföreningar och vill veta mer är det bara att kontakta Förste 
kurator Sara Taxén – (1Q@ghnation.se eller 018 666 141).

Ghame Society – Nationens egen spelförening träffas regelbundet och umgås över ett 
sällskapsspel eller två. Alla oavsett kunskapsnivå inom olika typer av spel är hjärtligt välkomna 
till Ghame society. Ghame Society hittar du på Facebook eller så tar du kontakt med dem via 
deras mail ghamesociety@gmail.com. 

Ghasetten – Nationens tidning, utkommer totalt sex gånger på år. Gillar du att skriva, fota, 
lay-outa så är det här föreningen för dig! Hör då av dig till någon av redaktörerna via mailen: 
ghasetten@gmail.com.

GHIF – Nationens egen idrottsförening. Deras mål är att alla ska ha enaktivare och roligare 
studenttid.Volleyboll och löpning har tidigare vart på 
schemat. Har du idéer? En sport du älskar? Tveka inte! Hör av dig till GHIF via deras mail 
ghifordf@gmail.com, gilla dem på Facebook eller kika förbi på ett av deras evenemang. 

GH-kören – En fartfylld och rolig kör med en varierande repertoar. De sjunger allt från pop 
och rock till visor och snapsvisor. Verken framförs på nationens tillställningar, egna konserter 
och deltagande i nationskörsfestivalen samt vid andra musikaliska sammanhang. Intresserad? 
Titta in på www.gh-koren.se. 

Oenologhiska föreningen – Anordnar varje termin olika typer av provningar för en  billig 
peng. Senaste åren har bland annat ölprovningar, ostprovningar, bubbelprovning, glögg-
provning och olivprovning hållits. Annonseringen inför sker Facebook och medlemsutskick. 
Oenologiska föreningen har en grupp på Facebook eller så når du dem via oenologiska@
ghnation.se. 

ScenGHångarna – Sätter upp underhållning till gasquer och andra evenemang på 
nationen. Gillar du att stå på scen, spexa eller skriva manus? Då är det här föreningen 
för dig! Scenghångarna når du via deras egen grupp på Facebook eller genom att maila 
scenghangarna@gmail.com. 

Sighstisnka kapellet – Nationens orkester är tillbaka från de döda! Sighstinska kapellet 
repar på mån dagar och brukar uppträda på de mer traditionsenliga gasquerna. 

NATIONENS UNDERFÖRENINGAR 
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Gästrike-Hälsinge Nations historia sträcker 
sig ända tillbaka till den 2 november 1811. 
Då godkände konsistoriet (Uppsala uni-
versitets styrelse) sammanslagningen av 
Gästrike- och Hälsinge nationer. En sam-
manslagning som var en följd av ett sjun-
kande medlemsantal, länets gemensamma 
och enda gymnasieskola som låg i Gävle och 
det faktum att de båda nationerna haft sam-
ma inspektor sedan 1790; först Erik Jonas 
Almqvist och vid tid för sammanslagningen 
Samuel Ödmann (som man kan ses på mål-
ningen på 3Qs kontor). 

Nationernas första tid är höljd i historiens 
dunkel. Detta på grund av att en av 
Uppsalas stadsbränder, närmare bestämt 
den 1782, den förstörde näst intill alla av 
Gästrike nations tillhörigheter vilket gör det 
svårt att datera nationens grundande. När 
nationerna gjordes obligatoriska 1663 vet 
man dock att Gästrike nation existerade. I 
Hälsinge nations arkiv kan man däremot 
hitta en bibliotekskatalog från mitten av 
1700-talet. I den går det att läsa om en 
räkenskapsbok som innehåller räkenskaper 
från 1646 och framåt, så tillsvidare betraktas 
det som Hälsinge nations födelseår.

Under 1600- och 1700-talet levde nationen 
genom att regelbundet anordna möten 
och diverse sammankomster hemma hos 
kuratorn eller inspektorn. Vid dessa tillfällen 
höll dissertationer, dvs. avhandlingar, om 
olika ämnen som för tiden ansågs aktuella 
och lärorika. Hälsinge nation höll många 
gånger föreläsningar om hemlandskapet 
och levnadsförhållandena där, man hade 
också samtal om den egna nationen. Letar 
man protokoll från den här tiden hittar man 
ibland mycket kortfattade beskrivningar. 

Den 6 oktober 1749 besvärade man sig 
inte med att skriva en längre redogörelse 
än; ”Voro landsmännerne hos Curator 
Westerman tillsammans, då et och annat 
rörande nationens fördel afgjordes.” 

Idag ser vi nationens verksamhet i första 
hand som pubkvällar och en mysig fika 
på helgen. Under de första århundradena 
fungerade det helt och hållet som en hjälp 
i studierna. Många av dem som kom till 
Uppsala för att studera levde under den här 
tiden fattigt och bodde dåligt. Man kunde 
också, då som nu, låna pengar från nationen 
för att klara sig tills nästa matpaket hemifrån 
kom. Den pant studenterna oftast lämnade 
var en bok, som för tiden ansågs vara en 
 mycket värdefull ägodel. De panter som 
aldrig löstes ut blev sedan grunde för nation-
ens bibliotek där man sedan kunde låna sin 
kurslitteratur istället för att köpa den.  Under 
denna tid var det heller inte helt ovanligt 
att studenter avled under sin studietid, 
hade inte familjen råd att bekosta den dyra 
 transporten av kroppen till hemorten skedde 
begravningen i Uppsala och nationen stod 
då för kostnaden.

I början av 1800-talet hade Gästrike nation 
vid ett tillfälle 7 medlemmar och Hälsinge 
nation 8. Så kom sammanslagningen 1811, 

Gästrike-Hälsinge Nations   Historia 
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antalet studenter vid universitetet ökade 
och nationerna växte. Sammankomsterna 
fick inte längre plats hemma på kuratorns 
studentrum och man fann sig själva 
i behov av en lokal. Under mitten av 
1800-talet huserade Gästrike-Hälsinge 
nation i flera olika byggnader, bland 
annat i Domtrapphuset där restaurang 
Domtrappkällaren idag ligger och 
under 12 år i det gamlaobservatoriet på 
Svartbäcksgatan (det äldre gula huset vid S:t 
Per Gallerian). Verksamheten var fortfarande 
den samma om tidigare men nu i mycket 
större omfattning. Biblioteket svällde och 
ständigt letade man nya lokaler. 1873 köpte 
nationen tomten på Trädgårdsgatan och 
under de följande 7 åren kämpade man 
med att bygga ett nationshus som kunde 
fylla alla de krav man kan tänkas ha. Så, 
1880, stod där det hus som vi än idag bor i. 
Nog för att det har byggts om och delar har 
byggts till, men i grunden är det samma hus.
 
Allt eftersom levnadsförhållandena för 
studenterna blev bättre ändrades fokus från 

att försöka hålla varandra vid så 
långt som till examensdagen till 
att istället inrikta sig mot det 
vi idag kallar det studentikosa. 
Spex, sång och festligheter. 
Vad sägs som att en 1Q under 
1940-talet en festlig kväll efter 
en svensexa på Flustret körde 
motorcykel i stora salen? 

På 1950-talet gjordes nationens 
kanske viktigaste projekt någon-
sin för sina medlemmar. Stu-
dentbostäderna på Studentvägen 
uppfördes och man kunde till 

en början erbjuda mer än hälften av sina 
medlemmar en bostad där. Verksamheten 
under 1970- och 80-talet tas mer och mer 
över av festligheter, även om den alltid 
varit central i nationslivet. Det startas pub, 
kafé, disco och restaurang.  Uppsalas nöjes-
värld domineras under den här tiden av 
 nationerna då det var enklare för dem att få 
 tillstånd för sina verksamheter än vad det var 
att öppna civila pubar och restauranger. 

Och visst kan vi sluta oss till att vi i 
grunden har samma syfte idag som vid 
nationernas bildande. Vi driver pub- och 
fikaverksamhet, anordnar gasquer och 
har studieplatser i biblioteket  av samma 
anledning som man i slutet av 1700-talet 
köpte in 40 stycken anatomiplanscher. 
Nationen vill ge medlemmarna en så god 
studietid som möjligt, både med allvar och 
fest. För den som vill veta ännu mer står 
arkivets dörr alltid på glänt. För att få veta 
mer om var och hur, prata med en heltidare 
på nationen så vet denne eventuellt mer.

Gästrike-Hälsinge Nations   Historia 



Vill du jobba för Ghasetten?

Är du intresserad av journalistik eller har du ett intresse för att 
skriva på hobbynivå, kanske du tycker om att fota?

Vi söker intresserade till att engagera sig inom Gästrike- Hälsinges 
nationstidning Ghasetten. Inga förkunskaper krävs, endast 

 intresse. 

Om detta låter som något för dig, tveka inte!  
Hör av dig till oss på: 

 ghasetten@gmail.com

Vill du testa jobba i veksamheterna?

Om du är sugen på att träffa nya människor, blanda drinkar och 
lära dig mer om olika ölsorter, laga mat och pannkakor rekom-

menderar vi starkt att du hör av dig till oss.

Vi söker frivilliga till att arbeta i GH:s veksamheter: Ghuben, 
Ghastropuben och Pannkaksbaren. Inga förkunskaper krävs 

och du kan ta pass då det passar just dina studier. Detta är en 
fantastiskt rolig upplevelse som kan ge nya erfarenheter till din 

 universitetstid.

Hör av dig till:  
3q@ghnation.se eller 1q@ghnation
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Welcome to GH!

Dear international students, Congratulations on your choice of nation. We, the international 
secretaries of GH nation, welcome you to our house and are thrilled that you will be 
spending this semester, and hopefully more, with us. To familiarize yourself with the nation 
we have provided a short description of what GH is and what you can expect from your 
time with us. GH is an abbreviation for ‘Gästrike-Hälsinge’ nation. It is one of the thirteen 
student nations in Uppsala. Founded in 1646, it was originally composed of students from 
the two histori- cal provinces of Gästrikland and Hälsingland situated in the east coast of 
central Sweden. Today it has almost 2000 members from all parts of Sweden as well as 
all corners of the world, including you as well! The house is a beautiful late 19th century 
building located at Trädgårdsgatan in central Uppsala.
      
GH nation has five students who function as full-time employees:

The first curator (1Q) is the administrative and executive head of the nation. 1Q is 
responsible for issues regarding the members of GH, the nation building, student housing, 
contact with the university representatives, the student union, media and so forth.

The second curator (2Q) is responsible for the economy of the nation. 2Q is in charge of 
book keeping, salary payments and loans to members.

The third curator(3Q) is head of personnel, employment and the daily activities of the 
nation. If you want to try and work a shift in our pub, this is the one you want to talk to! 

The head of kitchen (KXM) is in charge of the nation’s supply of food and beverages. 

Last but not the least, the rental manager(HVM) is in charge of renting out the nation for 
parties, weddings, graduation dinners and so forth. 

Furthermore, there are about a hundred people voluntarily working at the nation doing 
everything from: running the pub, night clubs, cooking, operating the restaurant, playing 
piano, carrying the nation’s flag when needed, welcoming new students into the nation and 
being the nation’s photographer. If you want to be a part of this, there is always some way 
you can help the nation. Being an active member in the nation is a great way to get to know 
new people and the best way to try out the Uppsala student-life, exploring its full potential! 

ENGLISH CORNER



So, what is GH about? GH is about having a good time while studying at Uppsala University. 
And how does one have a good time with us?
Well, there is an abundance of opportunities...

The pub, GHuben, is the pride of GH nation. Located at the ground floor of the house, 
it sports one of Uppsala’s biggest assortments of beer. It is open all days of the week from 
6pm, and has a special GHastro-pub two days in the week, which offers a higher quality 
menu cooked by our kitchen master! On Saturdays, the house hosts a pancake bar where 
American pancakes are served with various toppings as well as traditional Swedish pastries 
and sandwiches. It is the perfect brunch to start a weekend off! One Sunday a month, a 
cleaning day is organized to clean the house. Cleaning for four hours awards you a free 
dinner at the end of the day as well as breakfast and lunch during the day. It is one of the 
best ways to make new friends and get a proper meal - a valuable resource for students!
 
A semester in Uppsala is not complete without attending at least one traditional gasque. 
A gasque is a formal student party composing of a traditional dinner followed by a club 
style party. A great way to learn how these gasques work out is to attend the GH-nation 
“reccemottagning” and the “reccegasque”. The reccemottagning is less formal, but also 
offers an opportunity to meet and see everything our nation has to offer. The reccegasque is 
more like a more formal gasque. Both of them are great for new students and really shows 
you the cultural side of both Uppsala and GH!

We know you’re going to have a great time in Uppsala, and we hope to see you soon in our 
nation house again! Don’t be afraid to ask any of our members for information or advice, 
you’ll find they are a friendly group of people.

See you around!
     Rhianna Rees. and Tove Molin



Kalendarium
8
15

1
10
18
27

9
11
26

6
22
29
30

1
8
10
26

Verksamhetsstart
Städdag

Reccemottagning
Reccegasque
Städdag
Landskap

Marsgasque
Städdag
Påskpub (t.o.m 2 april)

Sångboksgasquen
Städdag
Ghlassborg (kvalborg)
Ghlassborg (Valborg)

Majmiddag
Landskap
Personal och reccefest
Vårbal

Januari
 –

 –

Februari
 –

 –

 –

 –

Mars
 –

 –

 –

April
 –

 –

 –

 –

Maj
 –

 –

 –

 –


