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Kära läsare!

Detta nummer ges ut med vemod. Torkel Janssons, 
inspektor emeritus, har gått ur tiden. En inspektor som  
få av dagens studenter träffat, men vars arbete i nationens 
namn gjort att nationen är det den är idag, framförallt i 
sitt arbete kring våra kontakter med vännationer på andra 
sidan Östersjön. En minnestext finns att läsa på sida 7.

Men det finns mycket att glädjas åt; nationen lever, och 
vi får i detta nummer möta nationens nya klubbverk och 
läsa om pop-band med GH koppling! Även gasquer har 
upplevts av flera, och Kräftgasquen minns vi tillsammans 
med vår krönikör!

Ett viktigt syfte med Ghasetten är att bjuda in till landskap. 
Till skillnad från tidigare terminer är det inte längre bild 
på en hel redaktion till höger utan endast mig. Om du vill 
göra nått kul i höst, ställ upp till redaktör. Det är ganska 
ensamt i redaktionen. Vill du göra något, kanske inte lika 
kul, men ändå, finns massor av annat kul som du som ny, 
nygammal eller bara gammal att engagera sig i!
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Bästa medlem av Gästrike-Hälsinge nation,

Välkommen till en ny termin av god mat, god dryck och goda 
vänner! Jag tror att det kommer att bli en av de bästa på länge.
Vid det här laget känner ni ju igen mig. Jag har därför fått 
äran att skriva om vad jag vill, tänka sig! Jag tänkte därför att 
jag kunde berätta lite om min sommar.

Det är lite märkligt att vara kurator på sommaren. Stan är 
ganska tom och nationen likaså. En har tid till att göra viktiga 
saker som inte hinns med under resten av året, eller saker 
som är rentav onödiga men ganska roliga. Ett bra exempel 
på detta är att ha lite semester!

När semestern är slut är studenterna fortfarande inte tillbaka. 
Däremot så kommer andra besökare till nationen i deras 
ställe, och en behöver inte känna sig så ensam och övergiven. 
Den cremefärgade, pratglade katten Cimex har, som vanligt, 
varit ett väldigt uppskattat sällskap i TrädGHården. Till 
gänget har också en liten igelkott anslutit sig som glatt ätit 

av vad vi haft att bjuda på! Ganska rogivande är det, 
och då och då flanerar det förbi några turister som verkar 
undra vad det här är för stort, fint hus och vad det är för tokar 
som sitter och hetsdricker iskaffe där utanför. 

Men nu, nu är det dags. Sommarpraten som ackompanjerat 
cykelturerna till och från nationen har tagit slut. Studenterna 
är tillbaka, och tur är väl det. Jag hoppas att vi ses på nationen 
i höst, det kommer att bli alldeles toppen!

Sara Taxén
Förste Kurator

Förste Kurator

Året var 2015, de var en mörk och kall dag i min dåvarande 
nationskorridor. Jag hade bott där i ungefär i två månader 
när jag återigen gick ut i vårt kök för att fixa något att äta. 
En av mina korridorsgrannar sitter där och dricker öl 
med en kompis och frågor om jag vill umgås med dem. 
Det var så det hela började, en kväll när vi blev lite fulla 
så sådde han fröet om att bli nationsaktiv på en nation 
som jag knappt satt min fot på innan. Jag bodde nämligen 
i en korridor genom en annan nation som han då också 
gjorde. Det är väl som de säger att alla bra idéer börjar 
när man har en (några) öl i kroppen. Nu sitter jag här tre 
år senare och har varit Andre kurator sedan den 1 Juli. 

Om jag ska vara helt ärlig kan min text sett exakt 
likadan ut som när jag klev på som köksmästare 
för 1,5 år sedan men det är ju lite skitsamma. 

Kort och gott heter jag Pernilla Eklund och är galen 
nog att bli heltidsanställd på den här nationen för tredje 
gången. Hoppas vi ses något under mitt år på nationen 

som Andre Kurator. Mitt tips till dig som aldrig varit på 
gasque här är att gå på Seperationsbalen i höst som äger 
rum den 10 November. Höstens höjdpunkt enligt mig!

Pernilla Eklund
Andre Kurator

Andre Kurator
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Hej alla medlemmar,
Nu har terminen dragit igång på riktigt, insparken är över 
och plugget börjar bli på allvar. Du har säkert haft din första 
inlämningsuppgift eller kanske till och med ett fläskigt 
seminarium. Tänk då på att de första fem dagarna efter 
helgen oftast är de som känns jobbigast, och att du varje dag 
alltid är välkommen till nationen. Här kan du få en stund 
till att tänka på något annat än plugget, kanske spela ett 
sällskapsspel, äta något du själv inte lagat eller bara dricka 
något gott.

Det är inte alls 
omöjligt att 
ni hittar 
mig eller 
någon 
annan av 
heltidare 
eller 
funktionärer 
i puben en kväll. 
Hoppas vi ses!

Jesper Borglund Vannebäck, Tredje Kurator

Tredje Kurator

Var hälsad, kära läsare. Detta är 
ett kort meddelade ifrån eran 
tillförordnade Hovmästare för 
HT18, tänk på mig klottrandes 
ihop dessa ord ifrån en imaginär 
skyttegrav.

När min ämbetsperiod tog slut i somras 
stod jag där undrades vad som skulle komma 
hädanefter, jag hade fortfarande kvar ett engagemang kvar 
under sommaren, ett bröllop i juli månad men ingenting 
efter det, och då förberedelserna upptog så mycket av min tid 
fortsatte jag på i stort sett daglig basis komma in till nationen 
för det ändamålet. 
Ju fortare tiden gick och ju närmare till den ödesdigra dagen 
kom fick jag en känsla av ro. Inte längre drabbades jag av ren 
och skär panik av att jag tycktes glömma snapsglasen (har 

hänt en gång) eller liknande mardrömsscenarier, 
utan jag snarare kände ett lugn.
”Jag vet ju hur det här fungerar!” tänkte jag 
triumferande en gång allt medan jag putsats 
klart alla vattenglas på egen hand. Inte för att 

det är ett slitsamt arbete utan ett uttröttande 
sådant, men ni fattar poängen, kära ni. 

 
En varm dag i juli stod de där, och jag stod där, klockan var 

sen men alla inblandade parter var nöjda, och någonstans i 
efterdyningarna av den kvällen gjorde jag ett beslut, ett beslut 
som ska komma att vara resterande tid av året. Om GH hade 
varit relevant för diverse kvällsblaskor hade de läst, ”HAN 
GÖR DET IGEN! – HVM kämpade och kämpar ännu mer!” 

Mycket kärlek från Hovmästare
Carl von Zweigbergk

Hovmästare

Köksmästare
Välkomna till 
den nya termi-

nen, kära med-
lemmar!

Vilken sommar hade vi. Ni studen-
ter tog en välförtjänt paus från era studier, men GH tog 
ingen sådan paus. TräGHården var i full gång när du solade 
på stranden eller vandrade det berget. Och det var säkert en 
bra sommar för sommarrestaurangen, massor av god mat, 
god dryck, och goa vänner. Och vi hade live musik. 

Allt vi kan göra nu är att se fram emot den nya terminen 
som kommer att packas med spännande evenemang. 

Detta är min först termin som köksmästare så jag ser väldigt 
mycket fram emot att lära mig nya saker, få erfarenhet 
och laga upp god mat till er alla. Detta kommer att bli en 
utmanande termin men jag säger: challenge accepted. 
Och många av er säger det också: vårt nya klubbverk som 
bestämt sig för att ägna mycket av sin tid på nationen, nya 
funktionär och heltidare som tar ansvar för nya tjänster. 
Många av er accepterade utmaningarna för den nya termi-
nen och laddar på den med full fart.

We can do this!! Detta kommer att bli en bra termin!

Veronika Bosakova, Köksmästare
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HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS 
 MEDLEMMAR TILL HÖSTTERMINENS 

FÖRSTA LAGTIMA LANDSKAP PÅ NATIONEN 
TISDAGEN DEN 2 OKTOBER 2018 KLOCKAN 18:00.

Bland annat ska följande behandlas:
VAL AV FÖRSTE KURATOR VT19-HT19

VAL AV HOVMÄSTARE HT18
VAL AV KÖKSMÄSTARE VT19

Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast 
 fredagen den 28 september. Hjälp gärna valnämnden att finna lämpliga kandidater till de 
poster som ska väljas. Särskilda anmälningslistor sitter på anslagstavlan. Det går även att 

använda sig av institutet enskilt landsmannaförslag.

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

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

ÄRENDE PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN
Alla nationsmedlemmar har rätt att få ett ärende upptaget på föredragningslistan om 
man lämnar in förslaget skriftligt till Förste kurator senast en vecka före landskapet.

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

Glöm inte att ta med nationskort och ID-kort.

VARMT VÄLKOMNA!

Sara Taxén
Förste kurator

Uppsala 14 September 2018



 Ghasetten  7

En av G-H:s främsta profiler under se-
nare år – inspektor 2001 - 2011 – pro-
fessor Torkel Jansson har gått ur tiden. 
När han pensionerades och lämnade 
den ärorika geijerska professorsstolen 
på Historicum valde fyra av hans histo-
rikervänner att redigera en festskrift till 
Torkel. Skribenter hämtades bland den 
långa rad forskare som han handlett 
fram till doktorsexamen. Boken gavs 
den finurliga titeln ”Nationen så in i 
Norden”; välvalt eftersom den utomor-
dentligt speglar Torkels
engagemang. Utöver svensk histo-
ria, framför allt folkrörelserna under 
1800-talets senare år, låg nämligen 
hans fokus även på olika nordiska län-
der som Finland och Estland.

Genom hustrun Grete Solberg hade 
han också fasta stödjepunkter – geogra-
fiska och andra – i vårt västra naboland. 
Men särskilt imponerade hans kunska-
per i finskugriska språk. Han forskade 
mycket om relationerna Sverige-Fin-
land och spelade en viktig roll under 
det så kallade Märkesåret 2009 då
man uppmärksammade att två sekel 
gått sedan länderna skildes. För sina in-
satser förärades Torkel en finsk orden, 
överlämnad på ambassaden i Stock-
holm. Vidare fick han hedersuppdraget 
att tala från talarstolen i plenisalen i 
riksdagen och gjorde då något som ofta 
förekom i hans tal på nationen:
sjöng en sång. I detta fall valde han en i 
sammanhanget särskilt lämplig snapsvi-
sa ur G-H:s sångbok nämligen: 

”Minne. Är jag svensk eller finne – kommer inte ihåg. Min-
ne. Är jag ut eller inne…”

Men hjärtat fanns ändå hela tiden i hälsingska Ramsjö; hans 
uppväxtmiljö. I den naturliga förlängningen följde ett myck-
et djupt engagemang i vår nation. Här skrevs han in redan 
under sextiotalets senare år och framhöll ofta med uppen-
bar glädje att han alltsedan dess oavbrutet varit medlem av 
nationen – rimligen smått unikt. Till bilden hör också det 
stipendium som Torkel och Grete instiftat som står öppet för 

utländska studenter som är medlem-
mar av nationen. 

När han lämnade inspektoratet sum-
merade Torkel sina erfarenheter i en 
lång intervju i Acta Gestricio-Helsin-
giae nr 5. Som absoluta höjdpunkter 
lyfte han då fram firandet av vår vän-
nation Satakuntalainen Osakuntas 
350-årsjubileum i Helsingfors samt 
undertecknandet av G-H:s vänskaps-
fördrag med estniska Korp! Filiae 
Patriae från Tartu – eller Dorpat som 
historikern Torkel gärna sade. Ändå 
var Torkels bestående minne den väl 
fungerande vardagen på nationen. 
Till det
som han fått med sig i bagaget hörde 
en ökad respekt för unga människor 
som gjorde enorma insatser för att 
sköta verksamheten, både ekono-
miskt och rent praktiskt. 

G-H:s historia kunde han bäst av 
alla, vilket vi fick många prov på, 
bland annat i föredrag i kulturnämn-
dens regi. 1996 års jubileumsskrift 
inleddes med Torkels genomarbeta-
de studie av nationsmedlemmarnas 
bakgrund ifråga om samhällsklass 
och geografisk hemort. Som med-
lem av Actans redaktion medver-
kade han med en hel rad mycket 
värdefulla bidrag. Sålunda tecknade 
han inkännande porträtt av två så 
framstående landsmän – och häl-
singar! – som Arthur Engberg och 
Nathan Söderblom.

Så det finns mycket att sörja över när denne mångkunnige, 
viljestarke, flitige och skicklige skribent och hälsing gått ur 
tiden. Minnesstunden på nationen den 14 oktober kommer 
säkert att samla många. Tankarna går till hedersledamoten 
Grete och till barnen Karin och Nils.

G-H:s Inspektor Anders Virtanen, förste kurator Sara Taxén, 
förste kurator 2002 Javiera Tinoco,
hedersledamot Bo G Hall.

Torkel Jansson (1947-2018)
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Augusti, månadernas söndag. Precis som söndagen en tid 
av ångest. Augusti är uppbrottens tid. Människor flyttar 
och förbereder sig för nya åtaganden, arbeten och studier. 
Ljuset förändras till en sådan grad att William Faulkner, 
nobelpristagare i litteratur, valde att ge en av sina romaner 
namnet “Light in August” trots att boken inte handlar om 
vare sig ljus eller augusti. Luften förändras också. Den blir 
mer mjuk och sval, lite som en laxfilé någon daskar i ansiktet 
på en när man sover. Augusti är också en tid för död, då allt liv 
som kommit under våren och exploderat under sommaren 
nu sakta börjar dö.

Så om augusti är dödens tid, varför inte bara gå på Kräftgasque 
på GH och åtminstone dö av skratt, värme och kärlek istället? 
Jag tycker i alla fall att det låter som en mycket bättre
idé!

Gasquen börjar självklart med fördrink och det obligatoriska 
hattmakeriet. Någon gör en röd hatt med texten “hej 
snygging, kan jag få din hummer? och på baksidan står det 
“I’m so cray!” Någon annan gör en otroligt vacker kräfta 
i ett pannband, lite som en sån där fjäder alla har när det 
är fest med 20-talstema (mvh Ljug.kand modevetenskap). 
Mest imponerad är jag av en 3Q emeritus som gör, vad jag 
antar är, en replika av Taj Mahal i hattform. Jag frågar 3Q 
emeritus om han någonsin besökt Taj Mahal och vad det är 
för koppling till kräftskivan. 3Q emeritus svarar att hen bara 
läst om Taj Mahal i ett nummer av Kalle Anka &amp; CO., 

men att hen förstått att det måste ha KRÄFTS mycket arbete 
för att bygga Taj Mahal. 3Q emeritus kan inte börja äta 
förrän efter en timme in på gasquen eftersom käken fastnat i 
ett krampläge av allt skrattande. 

Så börjar gasquen, och dagen till ära har man valt att sitta 
utomhus under GH:s nya fina markis! Snart kommer maten. 
Överfulla fat av röda kräftor. Plötsligt tar mina minnen mig 
tillbaka till förra årets kräftgasque där en 1Q emerita lärde 
mig äta kräftor ordentligt. Själv åt hon inte mindre än 32 
stycken. Tyvärr kunde jag inte äta riktigt lika många kräftor 
som hon gjorde vid årets kräftgasque, men det visar återigen 
vad mycket man kan lära sig genom att vara nationsaktiv.

Vi sätter i oss kräftor och kräftorna sätter sig också på något 
märkligt vis på oss genom att man spiller “kräftsaft” och det 
där läskiga orangea mojset som följer med när man drar ut
kräftstjärten. Samtidigt som efterrätten dukas in faller mörkret 
mer och mer. Mätta, belåtna och med ny, kaffeinducerad, 
energi blickar vi framåt mot GHs första 04-släpp för terminen.

Kräftgasquen på GH är en ganska avslappnad gasque. Det 
är den enda gasquen (troligen) som äger rum utomhus, som 
minst följer konceptet “trerättersmiddag” och är en av få 
gasquer där man faktiskt äter med händerna och är rätt grisig. 
Således är det i mitt tycke en perfekt gasque att inleda läsåret 
och en fantastiskt spännande höst på GH med.

Kräftgasque - En historia från någon    
som definitivt var där

Text: Emil Dahlöf
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@ghnation
#dettaharhäntpågh

Poolparty med nyfylld pool och 

lyssnar på Mendez sommarprat i vår 

trädgård! Ta gärna med badkläder 

till re
staurangen ikväll, vi har dock 

tyvärr in
gen uthyrning av badkläder 

i baren @kristia
nstadsnation 

ser det bra ut? #dethänderpågh 

#toopoolforcool

So happy to meet so many new students 

at our international Q&A. Luckily it was 

a beautiful day and our garden was the 

perfect place to make new friends and 

mingle. We hope everyone is as excited for 

the new semester as we are!

Gör som Amrit, Emil och Henrik och engagera dig på GH! Vi har något för alla och vi erbjuder dig att bli del av ett riktigt härligt gäng ak-tiva. Nu söker Valnämnden kandi-dater till landskapet den 2 oktober.

GH siktar högt! I helgen är vi på kick-off för att 
planera höstterminen. Vilket toppengäng För mer bilder, 

kika in på GH:s 
instagram:
@ghnation
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Att dra bort från vin och sång - Till 
vardagslivets tråk och tvång: Tankar 
och tips från en SYO!
Arbetslivserfarenhet, arbetslivserfarenhet, arbetslivserfarenhet. Överallt denna efterfrågan på arbetslivserfaren-
het. Men om ingen vill anställa en, hur ska då arbetslivserfarenhet kunna inhämtas? 

Vet du att många arbetsgivare ser det som något positivt att du ar-
betat på Max, McDonalds eller liknande snabbmatskedjor? Anled-
ningen? Det visar att du är stresstålig och har god simultanförmå-
ga, en mycket eftertraktad egenskap i arbetslivet. Under 2000-talet 
har tekniken exploderat. Att alltid kunna vara uppkopplad och 
åtkomlig har på ett orimligt sätt ökat arbetslivets förväntningar på 
de anställda. Det är en stress, även om den inte känns i kroppen, 
att alltid kunna vara nådd. Att inte kunna åka till sin bästa vän 
utan att lämna telefonnumret dit till sina föräldrar, så de kan nå en 
om det behövs, utan istället känna paniken över att mobilen bara 
har 10% batteri. Att då dessutom kunna arbeta under stress, kom-
ma ihåg alla element som ska hanteras samtidigt, att veta att det 
som piper den här gången är pommes frites och att så fort kunden 
tryckt in sitt kreditkort i kortläsaren finns ca 5 sekunder att trycka 
av pipet och ta upp dessa pommes innan de bränns, så länge mat-
gästen inte kommer på att denne ska betala kontant istället för med 
kort… Ja, du förstår nog var jag vill komma.

Nu kanske du som läser detta tänker “men jag har ju kommit in på min utbildning, jag har ju mitt på det 
torra. Jag behöver inte spetsa mitt CV.” Heh, tänk igen. Arbetsmarknaden förändras ständigt. Det är omöj-

ligt att förutspå om det du utbildar dig till nu kommer leda till 
ett jobb när du studerat färdigt, eller om yrket ens finns kvar 
fem år efter att du utbildat dig. Eller tvärt om - att jättemånga 
söker sig till just samma yrke som du själv. Hur sticker man då 
ut ur mängden? Eller detta, faktiskt ganska vanliga, scenario; du 
hinner gå en halv termin innan du känner “oj, det här är ju inte 
alls vad jag vill bli”, och behöver försörja dig på annat sätt tills 
nästa termin börjar- om du vill börja plugga något annat redan 
då. Hur kommer du försörja dig utan arbetslivserfarenhet? Och 
det där sabbatsåret som det mumlas om i hörnen på campus, på 
korridorsfesten, på kräftskivan, på reccemottagningen. Ett år, 
eller halvår, då man tar en paus från plugget för att jobba, resa 
eller vad man nu vill göra, den sabbaten måste ju också sponsras 
på något sätt. Arbetslivserfarenhet kan aldrig vara dåligt. Det är 
bra för dig, din personliga utveckling och ditt CV!

Många arbetsgivare ser det som något      
positivt att du arbetat på Max, för den 
som vill stå ut ur mängden med sitt CV 
är nationsengagemang att föredra. Dessa 
två är goda exempel på detta!

Text: Emelie Tannfors



 Ghasetten  11

På GH kan den som vill utvecklas. 
Möjligheterna att lära sig ledarskap, få 
utveckla och driva stora organisationer, 
eller kanske starta egna projekt inom  or-
ganisationen (varför inte en ny förening?) 
är oändliga. Vår nation är en organisation 
där studenterna styr. Och vi älskar det.   

På GH har arbetare gått från att inte ha 
någon kunskap alls, till att arbeta som 
bartenders, kockar, servitörer på fina 
restauranger, som projekt- och orga-
nisationsledare, och utvecklingen du 
kommer uppleva kan inte hittas någon 
annanstans. Du väljer hur långt du vill 
komma, och GH har varit en inkörsport 
för många studenter genom tiden. Det är 
lätt att hamna på GH, det är lätt att fast-
na och det är lätt att älska det man gör.

Har du hört att egenskaper som om 10 
år kommer uppskattas är fantasi, lojalitet 
och viljan att arbeta hårt för att nå sitt 
mål? Fantasi, kan inte uppnås genom 
studier. Samma sak med lojalitet och 
arbetsförmåga. Sverige är ett fantastiskt 
land som kommit långt i jämställdhet, 
BNP osv jämfört med andra länder. Det gör att ungdomar inte behöver arbeta, för familjen har pengar 
ändå, och därmed inte får lära sig värdet av hårt arbete. Gissa hur populärt det är på arbetsmarknaden… 
Och som tur är för dig: allt detta kan GH lära ut! Som vår inspektor Anders brukar säga: På universitetet 
utbildar man sig, på nationen bildar man sig!

Kontakta 3Q, ta ett pass och se var det leder. Min personliga favorit är pannkaksbaren ;)

Att få vara med och driva egna projekt är välkommet, men 
vill du ha lite erfarenhet först innan du vet vad du vill göra 
har vi flera möjligheter till att hjälpa till vid sidan av dina 
studier:

- Jobba bar under pub eller släpp, upplärning sker på plats 
så du behöver varken åka till Marbella eller betala tusentals 
kronor!

- Kökspersonal, där du får lära dig att jobba organiserat i ett 
restaurangkök med andra studenter. Kanske får du på sikt 
feeling och vill ordna upp någon kväll med din alldeles egna 
meny?

- Servering, antingen under finare sittningar eller i vår pub. 
Roliga kvällar med lagkänsla och skratt görs bäst i servisen.

- Pannkaksbaren, vår fikaverksamhet. De flesta som helt en-
kelt gillar att baka kan här få chansen att sprida sin bagargläd-
je, eller om man har en bra pannkaksvändarteknik! Lördags-
morgnar med så mycket pannkakor och fika att du blir trött 
är givet att bli en bra start på helgen!

Kontakta 3Q på 3q@ghnation.se eller sväng förbi nedre kon-
toret om du vill veta mer om hur du kan jobba på nationen!
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Klubbverket: Nationens hjältar
Har du funderat på hur du kan få ditt studentliv att få den där extra 

kryddan? Vissa vill, och medan de blir en tight grupp som jobbar 
i nationens tjänst gör de våra pubkvällar, vår gasquer och 

våra släpp till nationsbesök vi gärna vill ha mer av!
 Att vara klubbverkare kräver inte mycket att bli, ofta be-

höver man bara vara sugen på att få vänner och en kul 
stund i Uppsala. Att vara klubbverkare är desto tuf-

fare. Dessa går in i ledarroller på nationen, och 
leder arbetet i våra dagliga verksamheter. 

Att som ung få stort ansvar bygger såväl 
persona som utgör en bra grund för ett 

CV. 
  Långa nätter blir till tidiga morgnar 

för klubbverkare. Att festen be-
hövs för att väga upp för arbetet 

är självklart; och myten om 
KK-korten gör klubbverkar-

na till de mest populära 
att vara vän med i Upp-

sala: Aldrig betala och 
aldrig stå i kö för 

något event för 
sig själv och en 

vän!  

Pga. underlig form 
på denna sida har 
Oskar Helsing 
klippts bort. Re-
daktionen ber om 
ursäkt för detta, 
men kan intyga att 
han var där och att 
han var snygg på 
denna bild.
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Klubbverket: Nationens hjältar

Namn: Oskar Lidin
Titel: Pubmästare
Bästa GH-minne: Häng i puben med 
klubbverket från förra terminen.
Vad ser du mest fram emot den-
na termin? Kmk-sittningar, nya 
människor och nya möjligheter
G eller H? H
Studerar: Civilingenjör IT   
Bästa egenskap som klubbverkare: 
Har koll på skvaller

Namn: Amrit Kaur
Titel: Bitr. Pubmästare
Bästa GH-minne: Kmk-balen förra termi-
nen!
Vad ser du mest fram emot denna termin? 
Take-overs! Är sugen på att dra i såväl indisk 
som österikisk matkultur i vår pub!  
G eller H? G
Studerar: Orientaliska programmet med in-
riktning mot Hindi.
Bästa egenskap som klubbverkare: Riktig 
papparazzi!

Namn: Oskar Helsing
Titel: Klubbverkare
Bästa GH-minne: Landskapssexa i våras!
Vad ser du mest fram emot denna termin? 
Hårt men kul arbete i puben med de andra 
klubbverkarna!  
G eller H? H - som i Helsing
Studerar: Juridik
Bästa egenskap som klubbverkare: Jag är bäst å 
det mesta, och även ganska ödmjuk.

Namn: Tim Andersson
Titel: Klubbverkare
Bästa GH-minne: Ghuben
Vad ser du mest fram emot denna termin? 
På ett bra sätt
G eller H? G
Studerar: Elektroteknik
Bästa egenskap som klubbverkare: Lyssnar 
inte på vad Tove säger.*

*Lyssnar heller inte på Redaktörens frågor, 
vilket gav underliga svar.
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Namn: Lovisa Wahlund
Titel: Klubbverkare
Bästa GH-minne: Så trött och dålig humor 
att det blir kul i köket under sommarrestau-
rangen.
Vad ser du mest fram emot denna termin? 
Att få lära känna alla ch få roliga minnen ihop.
G eller H? G
Studerar: Psykologi
Bästa egenskap som klubbverkare: Jag är positiv!

Namn: Anders Winka
Titel: Klubbverkare
Bästa GH-minne: Häng i TrädGHården 
efter sista tentan i våras.
Vad ser du mest fram emot denna termin? 
Att lära känna en massa nya nice personer
G eller H? H - som i Häst
Studerar: Teknisk fysik
Bästa egenskap som klubbverkare: Att jag kan 
behålla lugn i stressiga situationer.

Namn: Tobias Campbell
Titel: Klubbverkare
Bästa GH-minne: När jag fick sången under en 
sexa för första gången.
Vad ser du mest fram emot denna termin? Hårt 
jobb, hårdare utekvällar med den bästa nationen i stan!
G eller H? G
Studerar: Ämneslärare - Historia
Bästa egenskap som klubbverkare: Öppen för nya 
människor och nya utmaningar.

Namn: Filip Rescec
Titel: Klubbverkare
Bästa GH-minne: Pannkakor i trädgården när 
solen tittade fram för första gången i april.
Vad ser du mest fram emot denna termin? Att 
träffa trevliga människor, få vänner och få hänga 
många kvällar tillsammans.
G eller H? GT
Studerar: Samhällsvetarprogrammet
Bästa egenskap som klubbverkare: Spellistan jag 
kommer spela i puben!
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LEDIGA STIPENDIER HÖSTTERMINEN 2018

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 uppgif-
ter 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 hänvi-

sas 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 Gästri-
ke-Hälsinge nation. Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Ansökan sker direkt via internet. Denna termin 

kommer dessa stipendier att utlysas från den 25:e augusti till den 12:e september.

Höstterminen 2018 ledigförklaras följande nationsstipendier:

J.A. Andbergs á 3 800 kr samt ett extra stipendium á 1 900 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt för stipendiat att ånyo söka och erhålla stip. 
 
Karl Valentin Bergstens á 2 200 kr samt ett extra stipendium á 1 100 kr
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för avkomling till provinsialläkaren 
Karl Valentin Bergstens i Haparanda fader handlanden P. Bergsten. Utdelas varje år av nationen på årets sista landskap. 
 
Carl & Maria Blombergsson á 9 100 kr 
Till med. Eller teol. stud. av Gästrike-Hälsinge nation som är född och uppfödd inom Gävleborgs län och som genomgått 
någon av detta läns gymnasieskolor eller Fjellstedtska skolan i Uppsala. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år 
i sänder under ytterligare högst tre år. 
 
Olof Bäckenbergs á 1 900 kr 
Till fattig och förtjänt student av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för släkting till hospitalspredikanten Olof 
Bäckenberg och därefter för student född i Gävle. Utdelas på hösterminens sista landskap. Får innehas i fyra år. 

Dahl & Valley-ianum á 1 500 kr 
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för stud. född i Gävle och besläktad 
med magistratssekreteraren i Gävle Carl Dahl eller hans hustru Marg. Chr. Dahl, född Valley. Utdelas för ett år på höstter-
minens sista landskap. 
 
Otto von Friesens á 5 100 kr
Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i nordiska språk och som där jämte är i behov av ekonomisk 
hjälp. Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år. 
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Gefle á 2 100 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
  
Gefleborgs Läns Sparbanksfond á 7 000 kr
Till obemedlad medlem av Gästrike-Hälsinge nation med hemort inom Gävleborgs län. Får innehas i två år med ett års 
prolongation.

Gästrike-Hälsinge Nations á 14 400 kr 
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation. För åtnjutande av detta stipendium fordras att 
stipendiaten i nationssalen håller ett föredrag eller inleder en diskussion över ett självvalt vetenskapligt ämne. Utdelas varje 
hösttermin för ett år. Kan tilldelas samma person högst två år i följd. 
 
Jonas Hellbergs á 24 300 kr 
Till stipendiat utses årligen en medlem av Gästrike-Hälsinge nation som visat begåvning för högre studier. Vid lika meriter 
må hänsyn tagas till ekonomiskt behov. Studerande kan tilldelas stipendiet mer än en gång. 
 
Helsinglands Enskilda Banks á 4 500 kr 
Till obemedlad begåvad och välartad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till prolonga-
tion efter ansökan med ett år i sänder ytterligare två år. 
 
Dagmar och Philibert Humblas á 6 700 kr (2 st. ordinarie) 
Till stipendiat utses i Gävleborgs län född medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Det ena stipendiet tilldelas nationsmed-
lem, som med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet. Företräde äger sådan studerande, som studerar 
konstvetenskap eller musikvetenskap. Det andra stipendiet tilldelas studerande, som med flit och framgång bedriver studier 
vid Uppsala universitet, dock utan företräde för visst ämnesområde. Stipendium utdelas för ett år med rätt till prolongation 
för ett år i sänder under högst två år. Den, som ej kunnat utnyttja möjlighet till prolongation kan söka stipendium på nytt. 
Dock kan stipendium ej innehavas mer än tre år sammanlagt. 
 
Karl Jernbergs á 3 600 kr samt ett extra stipendium á 1 800 kr
Till medellös manlig stud. av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde i första rummet för sådan som ägnar sig åt botaniska 
studier och i andra rummet för en med. stud. Utdelas varje hösttermin. 

A.G. Longbergs á 3 000 kr
Till med. eller fil. stud. av Gästrike-Hälsinge nation, född antingen i Gästrikland eller Hälsingland, som genomgått gym-
nasieskola och som varit närvarande vid universitetet minst en termin, med företräde för släkting till donator A.G. Long-
berg från Gävle såvida vederbörande uppfyller ovanstående villkor dock utan avseende på födelseort. Utdelas årligen av 
nationen på höstterminens sista ordinarie landskap. Får ej innehas längre än tre år i följd. 
 
Sven & Elsa Marins á 10 700 kr samt ett extra á 11 400 kr
Till stud. av Gästrike-Hälsinge nation som ägnar sig åt studiet av nusvenskt språk med särskild tyngdpunkt lagd på språkvår-
den. Företräde för den som härstammar från någon av donatorernas syskon, varvid närmare släkting har företräde framför 
mer avlägsen. Utdelas för ett år i sänder. Stip. kan tilldelas samma person sammanlagt högst fyra gånger. 
 
C.Y. Sahlins á 3 200 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för två år med möjlighet till ett års prolongation efter ansö-
kan

Skånbergs á 9 800 kr 
Till behövande studiebegåvad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i 
sänder under ytterligare högst tre år. 
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Stipendiet av den 23:e mars 1866 á 2 100 kr 
Till behövande skötsam och flitig medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet för stipendiat att 
ånyo söka och erhålla stip. 

Erik och Oscar von Wolkers extra stipendium á 1 500 kr
Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för den som är född i Forsa eller Hanebo socken och med fram-
gång bedriver filosofiska eller botaniska studier. Företrädesrätt med hänsyn till födelseort utgör ej hinder att utdela stipendi-
et 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.
 
Anders Upströms premium á 2 200 kr 
Till behövande förtjänt medlem av Gästrike-Hälsinge nation som bedriver språkvetenskapliga studier, med företräde i 
första hand för den som jämväl vinnlagt sig om studier av det ”götiska språket” och därnäst för den som ägnar vetenskapligt 
studium åt forn- och nysvenskan samt i andra hand teologistudent som ådagalagt framstående kunskaper i de grekiska och 
hebreiska språken. Utdelas efter eller utan ansökan vid varje hösttermins slut. Kan högst tre gånger tilldelas samma person.

Göransson-Sandvikens forskarstipendium (ansökan på särskild blankett)
Under 2018 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 har från och med den 1:a januari 2017 en separat utlysning som gäller hela året 

Ansökningsförfarande
Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett. En ansökan gäller för samtliga stipendier, men du måste naturligtvis 
ange vilka stipendier du söker. Registerutdrag från Studentportalen samt en konfidentiell självdeklaration måste bifogas 

samtliga stipendieansökningar.  
Observera att detta ej gäller för Göransson-Sandviken och Göransson-Sandviken resestipendium, som skall sökas på separat 

blankett (självdeklaration och övriga bilagor skall följa även denna ansökan).
Den som söker Göransson-Sandviken stipendier skall bifoga intyg från handledare.

Sista ansökningsdag är den 12:e oktober 2018

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 12:e oktober

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 Görans-

son-Sandviken och Göransson-Sandvikens resestipendium). Ytterligare frågor hänvisas till

Egil Mattsson
Stipendiesekreterare

070 - 783 07 08
stipendier@ghnation.se
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 Inskrivningsveckorna är i full gång. Överallt i stan är nation 
efter nation på högvarv i att matcha och slå varandras event i 
kampen om de nya reccarna. En dröm som recce att få detta 
stålbad i vad nationerna har att erbjuda. Tidigare år har GH 
arrangerat många olika events, men i år är en ny akt på plats 
under recceveckorna: Arsadi, ett modernt soul pop-band ska 
ha spelning på nationen. 

Bandet består av de fyra medlemmarna Anthony Bachtiar, 
Nils Öberg, Feria Hikmet och Pedram Effati. För GH må 
Arsadi vara en ny akt, men för Arsadimedlemmarna Anthony  
och Nils är det en känd plats. Nils började sjunga i GH-
kören  i samband med sin flytt till Uppsala från Nyköping. 
I kören fick han ett socialt sammanhang och kören kom att 
ge honom såväl familjekänsla som ett kvalitativt musikaliskt 
utbyte:

”De flesta av mina nuvarande kompisar har jag på ett 
eller annat sätt fått direkt genom kören eller indirekt lärt 

känna deras kompisar”

Efter något år gick även Anthony med i GH-kören. De var då 
båda med i kören som tenorer, en del av kören som hade en 
väldigt kamratlig kultur. Tenorerna sågs ofta utanför körrepen 
hemma hos Nils eller Anthony; där repen utmynnade i 
jammande och på sikt i att starta ett band ihop.

”Vi har länge velat spela på GH och att äntligen få 
komma hem ch ha vår releasefest här känns som att 

cirkeln är sluten”
Väl på GH är stämningen god, medlemmarna i bandet är 
peppade och har koll på såväl teknik som utmaningar med 
akustik i nationens stora sal. Att spela på GH är som att spela 
på hemmaplan, eller som nationen ofta känns: som ett andra 
hem i Uppsala.

Denna spelning har blivit en del av bandets release av sin 
EP ”Vivid colours”. Spelningarna ligger på rad längs med 
hösten på olika platser, och dagen efter ska man spela på kul-
turnatten. Ryktet har gått om att detta band med framtiden 
för sig ska spela, och nationens stora sal blir snabbt fylld av 
såväl inbitna fans, som de nära och goda vännerna i kören. 
Men även en hel del nya lyssnare hittar till GH denna kväll. 

Klubbverkarna under kvällen är glada åt spektaklet. Glädjen 
sprids i huset av att ha en stor live akt - hur länge var det 
sedan sist? Och stressen i servisen med det ökade antalet be-
sökare vägs upp av att få livemusik rätt in i köket.

Rhianna Rees, ansvarig för bokningen under inskrivnings-
veckorna är nöjd. Och många frågar efter fler spelningar på 
GH. För Arsadi är fokuset att sprida sin musikglädje, kanske 
dyker de upp på GH snart igen?

Arsadi på GH  - en koncert i kända lokaler
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Funktionärer och Ämbetsinnehavare
HT18

-  Johan Wistedt
-  Emil Dahlöf
-  Ivan de Bollouche
-  Tommy Norgren
-  Per Elfberg
-  Sara Bohlin
-  Emil Ställvik
-  Emil Eriksson
-  Aukje de Boer
-  Johanna Rystedt

-  Egil Mattsson (Ordf.)
-  Oskar Lidin
-  Sandra-Marie Eriksson
-  Pernilla Eklund
-  Karin Hemlin
-  Aukje de Boer
-  Johanna Öberg
-  Erik Skogh (bitr.sek.)
-  Hampus Brunnberg
-  Klara Lysell

-  Henrik Klarén (Ordf.) 
-  Patrick Jacobs
-  Terese Bergenstråle
-  Amrit Kaur
-  Hampus Brunnberg
-  Alexander Christiansson
-  Emil Eriksson

-  Anna Rumetshofer
-  Tobias Blomberg
-  Amrit Kaur
-  Jim Aronsson
-  Linnéa Johansson

-  Ulf Cigén
-  Anders Franck
-  Peter Skogqvist
-  Kåre Eriksson
-  Alexander Christiansson
-  Malin Dahlén
-  Tobias Berglund
-  Tommy Norgren

-  Disa Hasselberg
-  Oscar Byström
-  Matilda Gauffin
-  Anna-Linnéa Åsblom
-  Bo G Hall 
-  Elias Waagaard

Förste kurator
Andre kurator
Tredje kurator
Köksmästare
Inspektor
Proinspektrix
Nationskaplan
Pubmästare
Bitr Pubmästare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Pannkaksvärd
Bibliotekarie
Redaktör
Krönikör
Internationell sekreterare
Internationell sekreterare
Reccevärd
Reccevärd
Nationsvärdinna
Fanbärare

-   Sara Taxén
-   Pernilla Eklund
-   Jesper Borglund Vannebäck
-   Veronika Bosakova
-   Anders Virtanen
-   Ylva Hasselberg
-   Nadja Elhousny Nygårdh
-   Oskar Lidin
-   Amrit Kaur
-   Tim Andersson
-   Oskar Helsing
-   Anders Winka
-   Stina Jansson
-   Erik Skogh
-   Henrik Klarén
-   Emil Dahlöf
-   Rhianna Rees
-   Tove Molin
-   Anna Rumetshofer
-   Patrick Jacobs
-   Hanna Landén
-   Erik Skogh

-   Niusha Fiezi
-   Linnéa Johansson
-   Nora Hansson
-   Oskar Byström
-   Jobin Borhan
-   Olle Djerf
-   Sofie Berglöf
-   Christopher Häll
-   Anna-Linnéa Åsblom
-   Matilda Gauffin
-   Rhianna Rees
-   Petter Byqvist
-   Isabel Sundström
-   Nadja Elhousny Nygårdh
-   Ulrik Elg
-   Javiera Tinoco
-   Jonas Västibacken
-   Niklas Hultén
-   Cimex

Vice Dito
Marskalk
Markalk
Nationsmusiker
Nationspianist
Sånganförare
Sånganförare
Datorförman
Arkivarie
Antikvarie
Miljöfunktionär
Besvärsnämndsledamot
Besvärsnämndsledamot
Nationskaplan
Skattmästare
Skattmästare
Revisor
Revisor
Nationskatt

Heltidare, klubbverk och funktionärer

Nämnder och styrelsen

Marknadsföringsnämnden

Ekonominämnden

Kulturnämnden

Valnämnden StipendienämndenStyrelsen



Kalendarium
2

12
28

10
20
25

8
11
16
17
31

Landskap
Höstgasque
Städdag

Separationsbal
Landskap
Städdag

Luccegasque
Andra reccemiddagen
Städdag
Julpuben öppnar
Sylvestergasque

Oktober
–
–
–

November
–
–
– 

December
–
–
–
–
–


