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I somras satt jag, Henrik, med ett gäng andra nationsaktiva, 
en del gamla kuratorer, vissa från mitt eget gamla 
klubbverk, och andra som engagerat sig inom kör och 
spex. Vi började prata om vilka vi var som personer, 
och lyckades efter diskussion alla vara överens att vi nog 
aldrig ens hade sagt hej till varandra om det inte vore för 
nationen. Vi hade inga egentliga gemensamma intressen, 
hade väldigt olika personlighetsdrag, och genom en kort 
genomgång av vad vår ”typ” var, konstaterades att ingen 
av oss nog passade som varandras vänner - trots att vi nu 
alla var det!

Visst är det lite intressant, hur vi alla hamnar här. Vi 
kommer hit med alla möjliga bakgrunder. Vissa är i 
Uppsala endast för att studera, men hittade hem i det gula 
huset. Vissa kom endast till Uppsala för studentlivet, och 
fick mer därtill. Vissa har bred koppling till hemlänet, och 
vissa har aldrig varit där. Vi dyker alla upp här av olika 
anledningar.

I denna Ghasett, som för övrigt blir mitt sista nummer som 
redaktör, så får vi en inblick i hur man kan hamna här, och 
var det kan leda oss. Vi får en recension av recentiorstiden, 

vi får en inblick i pubmästarens liv – ett liv som infödd 
GH:are, vi får perspektiv på hur det är att gasqua, och vi 
får en intervju med hedersledamot Barbro Dahlbom-Hall 
– Uppsalas och GH:s första kvinnliga förste kurator 1965; 
vad har nationslivet lett henne vidare?

Vi hoppas att detta nummer av Ghasetten blir minst lika 
kul att läsa som det var för oss att ta fram, för det var faktiskt 
helt-okej-jättekul!
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Kära medlem,
 
Nu börjar min tid som kurator att lida mot sitt slut. Jag författar 
således min allra sista Q-ruta. Det är en speciell känsla, för 
det är en av de första sista gångerna jag gör någonting. Fler 
och fler saker jag gör kommer att bli för sista gången, och till 
slut slår klockan 00.00 och det är plötsligt 2019. Då flyger jag 
direkt till Madeira för 1 veckas retreat, tjo!

Det här året har varit oerhört roligt, stundtals tufft, men 
framförallt extremt givande och lärorikt. Allra mest nöjd 
är jag med att huset fortfarande står kvar (peppar, peppar). 
Känslan att få vara med och driva en så pass stor organisation 
med en så mångfacetterad verksamhet för studenter är häftig. 
En sådan stor chans får en liksom inte någon annanstans, 
inte i så unga år i alla fall. Kanske borde du också prova? 
 
Trots sentimentaliteten är faktiskt inte året slut riktigt än. Vi 
har många höjdpunkter kvar att se fram emot och jag har 
några veckor kvar att njuta av. Om bara någon dag separerar 
G från H i den kanske mest episka Separationsbalen hittills. 
Jag hoppas att vi kommer att ses där, vid rätt bord (H 

såklart), eller kanske 
på dansgolvet efteråt. 
Stundar gör också 
min personliga 
favorittillställning, 
L u c c e g a s qu e n . 
Har du inte hunnit 
gå på Luccegasque 
på GH tidigare så 
bara måste du gå i år, 
det kommer du inte 
att ångra för en sekund!

Nu vill jag ändå passa på att t a c k a 
för mig, och jag önskar alla läsare ett 
trevligt slut på terminen och året. Tack till alla kollegor jag 
har haft under våren och hösten, och tack till alla engagerade 
studenter jag har fått lära känna och hänga med. Det har varit 
en ära att vara er Förste kurator och det har varit fantastiskt 
kul!

Förste kurator,
Sara Taxén

Förste Kurator

Hösten. Nu är den här och stör oss igen. Även om jag själv 
oftast älskar hösten för att man kan ha mysiga kläder på 
sig och det blir mörkt ute så blir man som person ganska 
oinspirerande. Det blir i alla fall jag vilket kommer speglas i 
denna text. 

Jag har suttit och funderat i några dagar (försent såklart) 
på något härligt ämne att skriva om men de är liksom 
stopp på idéer. Det enda som snurrar i mitt huvud just nu 
är siffror, typiskt en 2Q kanske. Något som ändå lyser upp 
är att några dagar efter denna GHasett blir publicerad så 
är det Separationsbal. Det är verkligen höjdpunkten på 
höstterminen. När vi delar upp stora salen i två och jublar 
för det landskap man själv tillhör och buar på det landskapet 
som man inte själv tillhör. 

Jag är ju då varken från Gästrikland eller Hälsingland men 
det landskapet som jag känner mig mest kopplad till är ändå 
Gästrikland. Det gränsar till Dalarna som jag själv är från och 
har ändå spenderat ett antal timmar där i mina ungdomsår. 
En annan koppling som min kära kompis Emma försöker 
insistera på är att jag nästan kommer från Hofors. Det är 
den märkligaste kopplingen någonsin då jag kommer från 

Avesta men 
man får väl 
ta vad man 
får. Jag har 
f ö r v i s s o 
suttit på 
b å d a 
s i d o r n a 
nu när 
jag tänker 
efter, men 
de är ju 
inte så n o g a , 
poängen är mest att 
det är så jävla kul att få 
härja lite. För det är ju 
som sagt faktiskt tillåtet under 
denna bal. 

Nu tillbaka till mina siffror och så hoppas jag vi ses och härjar 
tillsammans den 10 November. 

Andre kurator, 
Pernilla Eklund

Andre Kurator
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Ca tre månader har nu gått sedan jag påbörjade mitt 
ämbete som Tredje kurator och jag har äntligen börjat 
känna mig lite varm i kläderna. Det känns i och för sig lite 
tråkigt nu när nationen ska splittras på separationsbalen den 
10/11.  

Då jag själv inte har någon personlig koppling till varken 
Gästrikland eller Hälsingland så ställs jag inför ett rätt tufft 
val. Ska man följa vår Förste kurator till Hälsinge nation 
eller vår Hovmästare till Gästrike nation? Och vem får 
huset, klubbverket och all öl? Vid närmare eftertanke går 
jag nog dit klubbverket går, för utan dem hade mitt ämbete 
varit helt omöjligt. Allt det andra går ju trots allt att ersätta.

Det blir nog lite jobbigt att försöka hitta ett nytt hus och 
för att inte tala om dyrt. Man kanske kunde slå sig ihop 
med en annan nation? Både Gästrikland och Hälsingland 
hör ju egentligen till landsdelen Norrland. Då skulle man 
kanske kunde heta: Gästrike-Norrlands nation, Norrlands-
Hälsinge nation. Hur man än vrider och vänder på det så 
låter det ju inte alls bra. GH kommer aldrig kunna vara GH 

om det saknar antingen 
G:et eller H:et, det 
hör liksom ihop på 
nått sätt. Tänk 
om alla nationer 
skulle bete sig 
såhär. Då skulle 
Norrlands helt 
plötsligt bli 
sju nationer. 
Detta skulle 
resultera i en 
nationsinflation 
och kaos 
skulle bryta ut på 
Uppsalas gator, vilken nation 
ska man nu gå till? Detta får 
framtiden avgöra och fram till dess är ni varmt 
välkomna till GH-nation

Tredje kurator,
Jesper Borglund Vannebäck

Tredje Kurator

Mat har alltid spelat en väsentlig roll i livets ritualer. Från 
att bryta fastan till den sista måltiden kommer människan 
alltid införliva kulinariska inslag i hennes vardag, 
vare sig det rör sig om ren och skär överlevnad 
eller till mer festliga tillställningar. 
Tillsammans med drycken har 
oförglömliga seder och riter skapats, 
också här på Gästrike-Hälsinge 
Nation och därför har jag följande 
att säga er:

Vi på GH är inte komna till världen 
för att genomskåda den, tro aldrig 
det. Det är lika bra att ge tusan i de 
stora sammanhangen. Vi ska leva i 
det lilla, i den lilla världen. Den ska vi 
hålla oss till och den ska vi odla. När en 
gäst kommer till GH bör vara en fröjd att besöka 
vår pub och våra gasquer, bort med surhet och tristess, bort 
med dystra nunor och in med sång, glädje och gemenskap.

Låt oss glädjas här i dag medan vi är unga, njuta av att var 
lycklig när vi är lyckliga. Därför är det nödvändigt och inte 
det minsta skamligt att jubla sig åt den lilla världen. Borta 

i min exil – uthyrningsverksamheten – bedriver jag även 
denna glädjeverksamhet, sliter och släpar likt Caliban, mitt 

i stormens öga, och därför säger jag detta: hör mig ryta! 
GH! GH! 

Nu mina älskade vänner, mina älskade 
landsmän, landsmaninnor, kära bröder, 
högt värderade systrar, min mamma, 
min pappa, samt högt magnifike 
Cimex, har jag pratat slut och ni kan 
ta det för vad ni vill – en musikvetares 
sentimentala utgjutelser eller en 

lallade 28-årings eländiga snack, det 
bryr jag mig inte om! Eller förresten, jag 

bryr mig, jag bryr mig jättemycket, och 
hädanefter kommer alltid bry mig om GH, 

för framförallt GH.

Skål, gutår!
Hovmästare,

Carl von Zweikbergk

Ps. Hört att Separationsbalen är snart, glöm inte att 
Gästrikland är bäst. Ds.

Hovmästare
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HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS 
 MEDLEMMAR TILL HÖSTTERMINENS 

ANDRA LAGTIMA LANDSKAP PÅ NATIONEN 
TISDAGEN DEN 20 NOVEMBER 2018 KLOCKAN 18:00.

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

VAL AV HOVMÄSTARE VT19
VAL AV KÖKSMÄSTARE VT19

Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast 
 fredagen den 16 november. 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 25 Oktober 2018
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Jag ska inte ljuga, första gången jag stegade in på GH nation 
var jag ganska nervös. Jag minns att jag gick runt och ifrågsatte 
vad jag ens gjorde i en så pass gammal och i mina ögon 
sofistikerad byggnad. Dock måste jag erkänna att det inte 
tog lång tid innan jag kände mig välkommen och hemma i 
detta stora, mysiga och väldigt gula hus. Jag har under dessa 
veckor bytt om inför säkert en tredjedel av alla klubbverkare, 
gråtkramats med (vid tillfället) okända personer på toan och 
lärt andra reccar att flossa. 

Personerna på GH
Under den korta tiden jag varit medlem har jag fått förmånen 
att lära känna många fantastiska människor. Fördelen 
med att Gästrike-Hälsinge-nation är en medelstor nation 
är det faktum att man hinner lära känna de som är aktiva 
medlemmar. GH är nationen där man som recce kan ha 
diskussioner om delad vårdnad av ett par mjukisbyxor med 

förste kuratorn, argumentera med klubbverkare om vilket 
wildkidslag som är bäst och söka en plats som redaktör för 
Ghasetten (och få platsen trots att man hållit ett stressat och 
osammanhängande tal på landskapet). GH är nationen där 
du kan bli bjuden på öl av klubbverkare, dabba utan att 
få hat (eller ja, i alla fall inte bli utkastad). Det är en skön 
nation där man kan vara sig själv. Anledningen till detta 
är det faktum att det finns en igenkänningsfaktor och man 
upplever som nykomling att  man får vara hur man vill utan 
att bli dömd. Vi har klubbverkare som har varit med i Barda 
och kuratorer som tycker om att plocka upp gamla fimpar. 
Den charmigaste personen på GH  måste dock ändå vara 
Amritpreet Kaur Bhandal, hon har ett leende som smittar och 
är den klart bästa kramaren på nationen. Hon är bruden som 
på ett passionerat sätt kan förklara den avgörande skillnaden 
mellan vanliga färsbiffar och Wallenbergare vilket gör henne 
till en sann gastronom.

Rec(c)ension av första tiden 
på GH  Text: My Graffman Lögdahl
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/5* *Avdrag på grund av att det aldrig 

finns tillräckligt många korta för-
kläden till serveringspersonalen

Reccegasquen var en upplevelse som jag (trots många snaps) sent kommer glömma. Inte bara fick vi äta god mat ackompan-
jerat med ett rödvin som fick det att svida i tänderna, utan även sjunga fler snapsvisor än jag trodde var möjligt. Här fick vi 
reccar lära oss livsviktiga kunskaper inom nationslivet, så som att skriva lagom opassande hälsningar i varandras sångböcker   
( när jag dessutom fick veta att man inte får titta på hälsningarna förrän da-
gen efter vaknade mitt inre busfrö till liv). Alla kanske inte träffade sitt livs 
kärlek eller sin nya bästis men samtliga kan nog  säkert intyga att vi gick från 
middagsbordet ett flertal facebookvänner rikare. 

Evenemang
Många av de evenemang som GH anordnar är roliga och definitivt ett bra 
sätt att fly från tentaångesten några timmar. Under helger kan man skaka 
sina lurviga i takt till musik från inhyrda DJ:s och proppa nyllet med pann-
kakor när baksmällan infinner sig dagen efter. Föreningar som involverar 
spex, körsång och god mat gör att det finns något för alla. Det svåra för oss 
reccar har snarare varit att begränsa oss och välja vad vi helst vill göra. 

Jobba på GH
Att jobba på GH är lite som att dra ur en skruv; det kan ta lite tid att få grepp, men efter ett tag snurrar det på av bara farten. 
Att det inte var något krav att från början kunna alla hundra ölsorterna innebar en enorm lättnad för alla oss reccar som för 
första gången satte vår fot bakom en bardisk. Det är något att rekommendera för personer som någon gång har haft en dröm 
om att jobba som bartender. Drinkkunskaper är inget som egentligen krävs eftersom det är större sannolikhet att kungen 
skulle komma på besök iförd en kilt än att någon skulle få för sig att beställa en ”Dry Martini”. Det faktum att mat och dryck 
(alkoholfri) är gratis under arbetspasset kan även innebära en tröst för alla vars studiebidrag brukar vara slut veckan efter 
löning.

        Glada GH-medlemmar på väg till reccemottagningen
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Tänk dig Sverige 2043. Musikbranschen har p.g.a. att ännu en generation vägrar betala för musik blivit 
konstigt urvattnad. Det finns fortfarande en del band som är väldigt bra, men så finns det också ett stort 
band som envisas med att vara förband på alla konserter. Det stora bandet var kul första gången du såg dem, 
men varje gång du går på konsert har de alltid samma repertoar. Den känns uttjatad, men du vet att det 
som kommer efteråt är superbra, därför genomlider du förbandet. - Exakt så är reccegasquen! Förbandet var 
naturligtvis ceremonin i aulan. Varenda gång är det samma skämt och samma tal. Det enda upplyftande var 
att bandet som skulle spela i sann rockstjärneanda dök upp 3 minuter innan de skulle gå på. 

Som tur är så är själva gasquen på nationen mycket bättre. Efter vad som kan ha 
varit världshistoriens längsta fördrink och flest mingelångestcigaretter rökta dun-
kar 3Q upp till bords. Till min stora förtjusning väljer han att skoja till det lite 
och kallar gästrikar för gästringar. Den här reccegasquen hamnade jag på hon-
nören, som för kvällen var ganska liten men otroligt mysig! Bordssällskapet var så 
härligt att jag struntade i att jag missade chansen att få sitta ute bland reccarna 
och finljuga, vilket annars är reccegasquens höjdpunkt! Ett av mina bästa finljug 
var för något år sedan när jag sa att det på min tid var tradition att 1Q skulle vara 
febersjuk på reccegasquen.

I år kunde jag som sagt inte finljuga, men jag fick ägna mig åt något annat. 
Något som kanske egentligen är det viktigaste med reccegasquen; att lära rec-
carna viktiga traditioner. Och vad kan väl vara viktigare än den traditionsenliga 
shotluckanrundan? Iväg sprang vi och det hela mynnade så småningom ut i att 
jag fick en banana skids och fick veta att de inte är veganska.På tal om saker 
man stoppar i sig och dess egenskaper tål det verkligen att nämnas att gasquens 
mat som vanligt var i toppklass och att den för ovanlighetens skull var helt och 
hållet vegetarisk, vare sig man ville eller inte. Kören körade, spexet spexade och 
Inspektor Anders höll i sedvanlig ordning ett väl planerat och tänkvärt tacktal. 
Sedan bar det iväg in i dimman på släppet på ÖG.

Reccegasquen är slutet på den, i mitt tycke, roligaste tiden under en termin: inskrivningstiden. Att få väl-
komna de nya studenterna till Uppsala, lära dem allt man kan (nåja) och sedan avsluta med  en riktigt 
trevlig gasque är verkligen det finaste uppdraget man kan ha. Och det gäller t.o.m. när man tvingas se på ett 
riktigt kasst förband!

Terminens recentior 
Jobin Borhan tar emot 
medalj av Kuratorskon-
ventets vice ordförande 
under reccemottagning i 
Universitetshuset.

Krönika: 
Reccegasquen

Text: Emil Dahlöf
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Grannsämjan- The battle of the nations
Text: Billy Clerk

Sunday, September 30th at Ösgöta nation, Västgöta nation and 
Gästrike – Hälsinge nation were invited to battle at the house of 
the ruling champions for Grannsämjan.
What is Grannsämjan you may ask ? Well, it’s a contest between 
these three neighborly nations for second place. Why second 
place ? Because first place means hosting the championship for 
the following year and third place is… well, third place.
Furthermore, Gästrike – Hälsinge nation doesn’t have to come 
out first place for everyone to recognize it’s the best nation of 
them all.

The afternoon started off with every nation’s triumphing entran-
ce, such as our beautiful nation marching in with its flag, megap-
hone and thirst for battle.
Afterwards, the first challenge began and took every nation by 
surprise : a quiz about them and their history. It’s through blood 
and tears that the present members and leaders managed to sur-
vive such a daunting trial, though it was only the beginning…
Later on, the members’ physicality was about to be tested when 
the second challenge was revealed : an extension cord   pulling 
contest. This time, it’s through strength and sweat that the na-
tions’ finest showed what they were made of.
At this point, half way through the championship, everyone 
was tired. Some rest was sorely needed but no one was about 
to   give up as the third challenged was unveiled. This time, the participants would have to measure the 
weight of some vegetables and drinks. This turned out to be a complicated and stressful mind game.
It’s only then, after having been through some much, that the people present that day discovered the 
atrocity of the fourth and final challenge ; only the most enduring would succeed in this last confronta-
tion. They were about to play… musical chairs !

That was a very demanding afternoon, filled with intense moments. But, those who had made it this far 
were about to be rewarded with a wonderful sexa.
All that effort, that energy, the involvement of each and every one, it all led here ; it all led to that mo-
ment where they could all enjoy some food and drinks together.
Now obviously, the sexa wasn’t as good as the ones we have at Gästrike – Hälsinge but still, they tried 
their best.

As for the result ? It’s no surprise that Gästrike–Hälsinge nation won. Although, as the winners are sup-
posed to host Grannsämjan the following year, Västgöta nation always loses on purpose, so, we decided 
to give them the title of winners of Grannsämjan 2018 !
They will have to organize everything in 2019 and as always, our nation still comes out on top. 
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KLV
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”Öppna ögonen och ta vara på möjligheterna som 
nationen ger dig!”-En intervju med Barbro Dahlbom Hall

Barbro Dahlbom Hall är en av Gästrike-Hälsinge nations kära alumner. Genom sitt liv har hon varit en 
riktig pionjär och det var på nationen som allting började. I den här intervjun berättar Barbro om sin tid på 
GH, vad nationen har betytt för henne och avslutningsvis delar hon med sig av några ord om hur man får ut 
den allra bästa nationstiden.                                                                                              Text:Elin Sterner

År 1980 grundade Barbo sitt egna företag Barbro Dahlbom Hall Konsult AB där hon har arbetade som 
konsult med fokus på chefs - och ledningsutveckling. Genom åren har företaget leverarat kurser, program 
och seminarier inom ledarskap och genus samt personlig handledning för chefer i topposition inom privat 
och offentlig sektor. Hon har även innehaft flera internationella uppdrag, bland annat för FN. För sitt 
engagemang i ledarskapsutveckling samt hennes arbete med att skapa insikt om hur ledarskap och kön 
är sammankopplade har hon fått flera prestigefulla utmärkelser. Hon har bland annat blivit Medicine 
hedersdoktor vid Uppsala universitet, Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band, Årets Le-
darutvecklare 2008 och Årets Ledarbok 2004. Barbro har även varit “sommarpratare” i P1 år 2007. Barbro 
växte upp i Stockholm och flyttade sedan för att studera samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Till 
en början var hon med i Snerikes nation, men efter ett tag kände hon att det inte riktigt var nationen för 
henne. Då fick hon upp ögonen gör GH. Barbros syster var nämligen redan medlem där och så hade hon 
även hört en del rykten om att GH hade de absolut roligaste festerna. Allt gott hon fått höra om nationen 
visade sig dessutom vara sant. Det var en mysig nation med gedigna tillställningar och trevligt sällskap, en 
tradition som hon har fått höra lever kvar än idag. På GH träffade hon även kärleken Bo G Hall som var 
den dåvarande förste kuratorn. Senare gifte sig paret och hade sin bröllopsmiddag på GH.
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Barbo Dahlbom Hall, 1Q  1965 och Bo G Hall 1Q 1962 på recentiorsgasque i september 1962. 

 Barbro har alltid varit en människa med naturliga ledarkunskaper. Därför är det inte särskilt konstigt att 
uppdraget som förste kurator lockade. När en kvinna för första gången nominerades till 1Q blev hon inte 
vald, vilket förvånade Barbro. Anledningen till det var att alumner från GH åkte tillbaka till Uppsala för att 
rösta emot kvinnan. År 1965 blev Barbro däremot vald till nationens första kvinnliga förste kurator.
- Jag är en person som har ett öppet sinne för vad som kan göras, berättar hon.
Barbro observerade bland annat att det inte fanns någon riktig mottagning för de nykomna recentiorerna och 
anordnade därför reccemottagningen. 
Enligt Barbro var kuratorsåret en oerhört viktig ledarutbildning med mycket ansvar och en hel del att säga till 
om, men hon stortrivdes med sitt uppdrag.
- Det var verkligen ett väldigt bra år, säger hon förtjust. Jag vill tacka GH för det året, det betydde mycket för 
mig.
Något av de mest utmanande uppgifterna som 1Q kan vara att hålla tal och för Barbro var det inget undan-
tag.
- Det måste ha hörts hur mycket mina ben skakade, säger Barbro och skrattar till.
Däremot tyckte hedersledarmoten Rune Höglund, den då väldigt kända VD:n på Handelsbanken, om hennes 
tal så mycket att han erbjöd henne ett jobb på stående fot. Barbro kände dock inte att det var något för henne 
och tackade nej.
Det roligaste minnet som Barbro har från nationen var då hon blev utnämnd till hedersdoktor år 1999 vilket 
firades med champagnefrukost i trädgården. Alla var där och delade den fina stunden tillsammans.
- Det var jättekul! berättar hon med ett stort leende på läpparna. 
Som en avslutning på intervjun delar Barbro med sig av några ord, speciellt riktade mot alla kära reccar, om 
hur man får ut den absolut bästa tiden på nationen.
- Lär känna många nationskamrater som är annorlunda än dig själv, läser andra ämnen än vad du gör och har 
andra åsikter än vad du har. Ta in så mycket du kan och lär dig så mycket som möjligt. Öppna ögonen och ta 
vara på möjligheterna som nationen ger dig!
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@ghnation
#dettaharhäntpågh

As an active member at GH nation, we     

learn for life. The last days we have been 

varnishing our beautiful wooden floors. 

Without earlier experience, a fantastic 

result was reached (after the second try) 

To wear such a cool outfit was only a 

bonus! 

 I söndags hade vi Gasquestäddag med 
massa människor och under dagen har 

vi städat huset, haft tävlingar mot varan-
dra och avslutat med fin gasquemiddag 

med sång och gott sällskap

Lite ändringar i pubmenyn är gjor-da! Sväng gärna förbi och smaka vår hemgjorda veganska burgare eller varför inte en cheeseburgare med tryffelmajonäs?

Vilken fantastisk Reccegasque vi fick vara 

med om igår, tack alla som kom!

Vi har fått 440 nya medlemmar och är nu 

totalt 2034 stycken GH:are. WOW!

Grattis säger vi även till terminens recentior, 

Jobin!

För mer bilder, 
kika in på GH:s 

instagram:
@ghnation
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       (Sekunden efter att Johan dragit en riktigt dålig ordvits)                                                  Text: My Graffman Lögdahl
                                                                                                           
Vill du tjoa, tjimma och dansa, samt få reda på ifall älgar har svansar? Då är GH:s spexgrupp Scenghångarna något för dig!
Oavsett om du är en inbiten teaterapa, eller en nybörjare är du välkommen. Det viktigaste är att du har skrattmuskler och ett 
glatt humör. Om du är rädd för att din humor inte erhåller rätt kvalitet frukta icke; i spexgruppen är få ämnen för känsliga att 
skämta om och ingen idé för dum för att skrivas upp. Här flödar ordvitsarna, vissa så dåliga att gruppmedlemmar har flytt till 
Svalbard för att återhämta sig. Framförallt består spexgruppen av varma, glada och härliga människor som gärna välkomnar 
den som är nyfiken och ivrigt förklarar sina skruvade internskämt. 
Scenghångarna är inte bara tilltalande för oss som gillar teater och sång, utan även för personer som gillar att diskutera de 
djupa frågorna här i livet. Exempelvis: Skulle en hybrid mellan en bock(goat) och en älg (moose) kallas Goose eller Moat? 
Och vilken är egentligen den sjukaste nöten?
"Så fort jag gick med i GH:s nation sökte jag upp spexgruppen. Det är verkligen ett fantastisk sätt att få koppla av och skratta 
lite mitt i tentaångesten och höstmörkret", säger Amanda Ahlström som har varit medlem i gruppen i flera år. 

Förutom att spela teater och sjunga får du även chans att skapa dräkter och dansa. Du 
kan få erfarenheter värdiga att skriva upp i CV:t, exempelvis hur man bäst sminkar 
ett kille till en bondbrud och vilka outfits som bäst passar en prinsessa. Säkra källor 
kan även bekräfta att Scenghångarna har klirr i kassan som ger dem möjligheter att 
hyra dansstudios och liknande. Studiebesök till omtalade IKEA kan även utlovas för 
medlemmar. 
En annan bra sak med scenghångarna är att mängden spex de utför beror mycket på 
medlemmarna. 

- Vid förfrågan om Scenghångarna vill uppträda på diverse baler brukar vi sätta oss 
ner i gruppen och känna efter om det är något vi anser att vi hinner med samt har 

roliga ideér till. Sedan anpassar vi oss efter det, säger Johan som är ordförande för 
gruppen. ” 

Det är alltså gruppen som bestämmer hur mycket som ska göras, om inspirationen tryter har de möjligheten att ta en paus 
från sketchmakandet. 
Sammantaget är Scenghångarna en samling humorisktiska personer som tycker om att få människor att skratta. För att få reda 
på mer skoj som Scenghångarna har för sig kan man även följa deras konto på instagram @scenghangarna. Vid intresse kan 
man även få hänga med medlemmarna och fika på tisdagar kl 18:00.

Under ett av gruppens framträdanden förra
terminen

Spexigt Värre!
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Looking as professional as ever with 
slightly sleep-deprived eyes, the man 
of the hour is awaiting me: Oskar Li-
din. As an offspring of a long dynasty 
of GH members, he was baptized under 
the supervision of three curators, joined 
the nation as a crisp six-month-old and not only gave up his career as a professional tennis player but also 

his ambitions to become a pancake host 
in order to take on the responsibility of 
pubmaster. When I ask him about his 
career choices, he simply smiles and says, 
“I was born to be a GH member.” How 
I wish I had the same confidence about 
my choice to study humanities which has 
left me doing pub reviews. I am therefore 
glad that Mr. Lidin will grant me a glimp-
se into the tumultuous world of the GH 
pub, his kingdom. 

As I enter the Ghuben, I cannot help but 
feel impressed by its legacy. Originally 
separate, Gästrike-Hälsinge nation dates 
back to 1646. The two regions united in 
1811. In 1880, they moved into the house 
the nation is located at today, which 
offers a library, a grand hall, offices, and 
the pub: Ghuben. Besides many clubs 
and activities, the Ghuben is the nation’s 
most prominent feature. Having previous-
ly been on the top floor, it is today to be 
found on ground level with spacious se-
ating and a lush garden. It is this saloon 
where my first trip as a restaurant and 
pub critique will take me. I am excited. 

What is Work?
What is Beer?
What is Life?
- Ghuben.

”I was born to be a GH-member” - Oskar Lidin, 2018

”The old pub”, where it was on the top floor before moving 
down spring 2016
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The Ghuben is not only a historical artefact but of living, drinking relevance. With around 120 sorts, it has 
given GH the reputation as ‘beer nation,’ which does not stop the general public from simply preferring 
the cheapest option available. Every week, the students in multicolored overalls, who fill the Ghuben on 
regular weekdays to procrastinate, devour around 400l of Gränges. When asked about less popular beer 
types, Mr. Lidin’s eyes light up. He wishes to emphasize that there is so much more than tap beer. There 
is a world—respectively two fridges—to explore. To ensure that also less privileged brands receive their 
five minutes of fame, he thus rotates the tap beers regularly. I curiously ask what his favorite is and am not 
disappointed: Solstice d’été, a German inspired sour wheat beer. 

To find out more about his affection for lowkey beer types, I follow 
the pubmaster and some klubbworkers with ulterior motives to the 
Stockholm Beer & Whiskey Festival. On the way there, we almost lose 
him since he does not want to sit with us in front of the train toilets. 
However, we luckily reconvene. At the festival, it becomes apparent 
that Mr. Lidin is one of the few people who actually knows what 
they are doing. While his companions discover a magical button that 
delivers 0.5l glasses of beer upon activating, press the button one too 
many times, and finally buy an unnecessary gadget to hold the glasses; 
he is making new connections. In fact, Mr. Lidin is on a first name 
basis with all Swedish breweries he is working with. I ask him how he 
goes about finding a new beer. “I just know,” he answers wisely. I am 
in awe. I am also in awe of Amritpreet Kaur Bhandal who came in a 
“Varannan Vatten” shirt to remind folks to drink water. There is still 
kindness left in this world, which cannot be said about various sugary 
alcohol slushis on display.  

Back in Uppsala, I meet up again with Mr. Lidin in the beautiful Ghuben. He welcomes me with truffle 
cheese, because as a professional he knows how to bribe a Swiss reporter to make him look good. On that 
note: He is wearing some subtle glitter highlights that flatter his complexion. I struggle to maintain my 
professional integrity, and I wonder what has led this up-and-coming pubmaster to the level of success the 
Ghuben and he are on today. What tips does he have for youngsters trying to follow his footsteps? “Set your-
self goals,” he advises, “Think about what you want to achieve with the position you have taken on.” What 
else? “Don’t overwork yourself.” 
Upon learning about his childhood, favorite underrepresented beers, networking skills, and inspiration to 
reach for the stars, I vow to take this late advice of his to heart and say goodbye. I recommend everyone to 

pay a visit to the Ghuben 
and try an insider tip beer 
from the broad selection. 
And whatever you are 
doing, whether becoming 
a pubmaster or joining a 
Wednesday pub crawl, set 
yourself goals and then go 
for them!  

Clubworkers going to work - try-
ing out what Stockholm beer and 
whiskey can offer GH!

Text: Layla Koch
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Organisationen personifierad på 
vår nation

Tre var de som deltog med repre-
sentation

1Q, 2Qoch 3Q var faktiskt där
Med insignia de alla bär

En Gasque - två perspektiv

Det var en gång ett klubbverkargäng
Som jobbade hårt och gick sent i säng
De hade alla mycket potatis att laga
Så låt oss ej vänta, nu börjar vår saga

Allt började redan strax innan lunch
Jim stod stekte - vad passar till 

punsch?
Så många frågor en kock måste 

knäcka
Kommer 7 sorters täter verkligen 

räcka?

Tim och Layla dukar alla 
bord

Och bak i deras huvud 
hörs HVM:s ord:

Vin-öl-vatten- och snaps-
glas

I denna ordning, annars 
blire knas!

Vad är det för hink?
Med finare ord en fördrink

Gå runt, vara trevlig och mingla
Hitta sin bordsherre och pingla

Så trevligt, och gott, en tävling 
om chips!

Den där känns som grill, men 
vips

Ett uns utav dill och chilli och 
kanske fänkål?

En rest i min mun från en tidi-
gare chipsskål 

En klubbverkar-saga➢➢➢

En gasque-gäst-saga ➢➢➢
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Knöl på knöl och sång på sång
Lös koppling till jordäpplen 

varje gång
Desperata försök till nya rim på 

tät
Rimma på potatis är inte lät(t)

Sighsten på besök även denna 
gång

Spela och sjöng en fåordig sång
När bjudet var över så blev de raska

Försvann så att gäster kunde 
fortsätta gasqua

Så tar gasquen slut innan kvällen 
blir lång

Honnören skriver hälsning i 
böcker för sång

Efter en kväll fylld med potatis, i 
mat såväl som dryck

Ska kvällen avslutas med ett sista 
ryck:

O gamle klang och jubeltid
Våra gäster lämnar salen med 

potatisfrid

En Gasque - två perspektiv

Gästerna är här - dags 
att servera

Ett glas vin - kanske 
flera?

”Så du är vegan och 
allergisk mot allt utom 

lök?”
”Ska se om vi kan slå 

ihop något i vårat kök”

Hanna hon fixar med efterrätten
Blir temat komplett - potatis på alla 

sätten?
Är man en sann kock får man im-

provisera ibland
- En dessert som liknar ett potatis-

land!

Go team, Go verk Go hela laget
Det gick ju bra, nu sista taget
Ut och sjunga sittningen till

Ska vi kanske sjunga om kokt med dill?

Så avslutas kvällen med att alla möbler 
bära ut

Snipp-snapp-snut, så var klubbverkarsa-
gan slut
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Har du någonsin funderat på om ditt storhetsvansinne börjar 
få allvarliga följder? Kanske har du tänkt att du faktiskt nog 
skulle kunna komma till final i Idol? Kanske har du tänkt att 
det nog är en rätt bra idé att söka den där extrakursen i teore-
tiskt ledarskap du hört så mycket om? Kanske har du någon 
gång tänkt att det är en bra idé att basera en hel temafest med 
tillhörande mat på en enda rotfrukt? Den enda skillnaden 
mellan de tre givna exemplen är att den senaste faktiskt är 
en riktigt bra idé, även om det definitivt är ett storhetsvan-
sinneskriterium.

Det är nämligen bara spritt språngande storhetsvansinne 
som kan komma på idén med en potatisgasque. OCH EN 
SÅDAN SUCCÉ DET BLEV! Vackert klädda gäster kom i 
drösar för att njuta den bästa av potatisrätter. 

Undertecknad hade tydligen också drabbats av storhetsvan-
sinne eftersom jag på något sätt fått för mig att klädkoden var 
kavaj eller utklädnad enligt temat. Klädkoden skulle dock 
visa sig bara vara kavaj, varför jag blev mycket fundersam när 
jag stod där i min hazmat-suit och såg att ingen annan klätt 
ut sig. Ingen av mina nationsaktiva kamrater hade heller sagt 
någonting sedan jag kom klockan 17. Jag blev således tvung-
en att snabbt springa hem och byta kläder innan gasquen. 
Det här ska ni få fan för.

Efter en mycket svår chipsprovning på fördrinken dunkar 
3Q upp. Väl i salen går nationssången och någon skojar till 
det genom att sjunga “potatisland” istället för Gästrikland, 

vilket är ett väldigt målande sätt att beskriva landskapet på. 
Välkomsttalet hålls och 1Q berättar om att hennes favoritpo-
tatis är hennes 93-åriga farmors smörkokta potatis, samt visar 
prov på vem som är den sanne potatismästaren genom att 
name-droppa inte mindre än 6 potatisrätter.

Dagen till ära är all förtäring gjord av eller kopplad till potatis. 
Snapsen består av potatisbrännvin som är mer eller mindre 
okryddad. Visst är det fantastiskt när spriten verkligen bara 
smakar sprit? Förrätten är de godaste rårakorna jag någonsin 
ätit, varmrätten bjuder på inte mindre än 7 potatistillbehör 
till en mycket god kalvfilé och efterrätten är ett stilleben som 
avbildar Gästrikland (d.v.s. ett potatisland).

Musikunderhållning av SiGHstinska Kapellet hyllar potati-
sen, ett tal om potatisens vikt för Sveriges utveckling hålls 
och sedan är det dags för potatisquiz. Även här har man 
drabbats av storhetsvansinne och tror att quizet ska kunna 
köras på nationens wifi. Paus måste tas för att göra de svåra 
tekniska förberedelserna. Första plats i potatisquizet knips av 
signaturen 1Q 2020 och priset är potatischips.

Potatisgasquen kan således sammanfattas med potatis och 
storhetsvansinne. Och vad är väl bättre än potatis och stor-
hetsvansinne om man ska gå in i terminens andra 04-släpp 
på GH? Stärkta av stärkelse stod vi där i dimman och bara 
dansade och dansade, tills ett mörkt, isande vrål väckte oss ur 
vår trans. Hotet i Ödmården har vaknat.
                                                                Text: Emil Dahlöf

En kväll jag bintje kommer glömma!

Krönika:
Potatisgasquen
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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 (Sekr.)
-  Oskar Lidin
-  Sandra-Marie Eriksson
-  Pernilla Eklund
-  Karin Hemlin
-  Aukje de Boer
-  Johanna Öberg
-  Erik Skogh (bitr.sek.)
-  Hampus Brunnberg
-  Klara Lysell
-  Eda Deniz Caner

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

-  Anna Rumetshofer
-  Tobias Blomberg
-  Amrit Kaur
-  Jim Aronsson (ordf.)
-  Linnéa Johansson
-  Albin Heijkenskjöld

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

-  Erik Skogh
-  Oscar Byström
-  Matilda Gauffin
-  Anna-Linnéa Åsblom
-  Bo G Hall 
-  Elias Waagaard

Förste kurator
Andre kurator
Tredje kurator
Inspektor
Proinspektrix
Pubmästare
Bitr Pubmästare
Barmästare
Klubbmästare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Pannkaksvärd
Pannkaksvärd
Pannkaksvärd
Pannkaksvärd
Bibliotekarie
Bibliotikarie
Redaktör
Redaktör
Krönikör
Internationell sekreterare
Internationell sekreterare
Reccevärd
Reccevärd

-   Sara Taxén
-   Pernilla Eklund
-   Jesper Borglund Vannebäck
-   Anders Virtanen
-   Ylva Hasselberg
-   Oskar Lidin
-   Amrit Kaur
-   Anders Winka
-   Tobias Cambell
-   Tim Andersson
-   Oskar Helsing
-   Lovisa Wahlund
-   Frej Björnsson
-   Layla Koch
-   Stina Jansson
-   Dylan Green
-   Amanda Gustafsson
-   Dorian Jagusch
-   Erik Skogh
-   Imane Hassani
-   Henrik Klarén
-   My Graffman Lögdahl
-   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
-   Albin Heijkenskjöld
-   Christine Norling
-   Christopher Häll
-   Alexander Christiansson
-   Felix Morsbach
-   Rhianna Rees
-   Anna-Linnéa Åsblom
-   Matilda Gauffin
-   Rhianna Rees
-   Karin Carlsson
-   Petter Byqvist
-   Isabel Sundström
-   Nadja Elhousny Nygårdh
-   Ulrik Elg
-   Javiera Tinoco
-   Jonas Västibacken
-   Niklas Hultén
-   Cimex

Nationsvärdinna
Fanbärare
Vice Dito
Marskalk
Markalk
Nationsmusiker
Nationspianist
Sånganförare
Sånganförare
Nationsfotograf
Nationsfotograf
Datorförman
Datorförman
Nationstekniker
Sexamästare
Arkivarie
Antikvarie
Miljöfunktionär
Lika villkors-ansvarig
Besvärsnämndsledamot
Besvärsnämndsledamot
Nationskaplan
Skattmästare
Skattmästare
Revisor
Revisor
Nationskatt

Heltidare, klubbverk och funktionärer

Nämnder och styrelsen
Marknadsföringsnämnden Ekonominämnden

Kulturnämnden

Valnämnden

Stipendienämnden

Styrelsen



Kalendarium
10
20
25

8
11
16
17
31

Separationsbal
Landskap
Städdag

Luccegasque
Andra reccemiddagen
Städdag
Julpuben öppnar
Sylvestergasque

November
–
–
–

December
–
–
–
–
–


