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Hej kära läsare!

Ett nytt år, nya möjligheter och framförallt en ny termin ligger 
framför oss.

I denna anda har vi redaktörer lyckats koka ihop ett sprillans nytt 
Ghasettnummer som vi tror kommer vara roligt att läsa.
Målet med denna upplaga har för oss varit att försöka föra fram 
många olika perspektiv och skribenter med intressanta tankar 
och åsikter. Vår tanke är att GH:s tidning ska vara både rolig 
för oss att skapa och för er att läsa. Det hoppas vi såklart att ni 
tycker- för kul har vi haft de senaste veckorna med att skapa 
denna utgåva; om än lite stressigt.

I denna utgåva får vi bland annat lära oss mer om sporten 
Ultimate Frisbee, komma i satirisk anda , samt få perspektiv 
på tid. Det har verkligen varit superspännande att träffa och 
diskutera med de olika skribenterna i denna upplaga. 
Vi ser även fram emot att träffa fler under den kommande 
terminen så om du som läsare skulle vara intresserad av att 
skriva för tidningen är du jättevälkommen att kontakta oss.

Vi som är redaktörer just nu är ganska gröna gölingar i 
tidningsbranchen. Det har varit en läroprocess att inse allt som 
det innebär att vara redaktör för en nationstidning. Värt att 
tillägga är att vi är långtifrån fullärda ännu. Långa arbetsdagar 
och sena kvällar gottgörs dock mycket av den otroliga förmånen 
att få jobba sida vid sida med sin bästa vän.
Med dessa ord önskar vi er trevlig läsning och att 2019 blir ett 
fantastiskt år för er alla!
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4 Ghasetten 

Datumet var den 1:a januari och spåren efter Sylvester var 
överväldigande: dekorationsgirlanger i hallen, gardiner 
fördragna i Hälsingerummet och några 2Q:ar som smög 
upp till mötesrummet för att se över inventeringar. Efter 
satt mig inne på det som nu var mitt kontor så påbörjades 
den högst viktiga uppgiften: att uppdatera hemsidan 
och andra informationsväsentliga kanaler. Att kliva på 
som Förste Kurator är spännande då ingen dag är den 
andra lik och det är ju den fantastiska charmen med 
uppdraget! För nationsvärlden kan vara lite nervkittlande, 
spännande och högst förvirrande på samma gång. 
Tänk, det tog ju baaaaraaaa 1h att försöka logga in på 
hemsidan den där första dagen för jag hade missuppfattat 
inloggningsprocessen. 

Kan inte direkt påstå att det var en strålande start på mina 
prestationer som 1Q. Vid skrivande stund har jag inte ens 
gjort klart min första månad och jag funderade på vad jag 
egentligen skulle skriva här. Jag kom fram till följande: 
på nation får man chansen att utan vidare erfarenhet att 
lära, växa och ha kul! Det är något jag ser som en röd tråd 
genom min tid på nationen oavsett om det var när jag 
bestämde mig för att arbeta mitt första pass i puben med att 

hälla öl, sitta i inskrivningen 
som reccevärd eller 
uppdatera vår hemsida 
som Förste Kurator. Det 
var däremot inte något 
jag riktigt förstod när 
jag var på besök hos GH 
första gången.
Det var i maj 2010 som 
jag med min gymnasieklass 
precis varit på husrunda med 
dåvarande 1Q och konceptet 
”nation” var mest bara diffust och förvirrande. Det är ju 
en typiskt bra grej det där att lära sig och utvecklas även 
om det är småsaker. Oavsett om det ger kunskapen om vad 
konceptet ”nation” innebär eller om det är att effektivisera 
hemsideuppdateringen från 1h till 1minut. Tänk hörni, vad 
fantastiskt att man ständigt kan lära sig nya saker. 
Försök ta del av den nationsvärld som erbjuds er, oavsett 
hur ni gör det för den är ju alldeles, alldeles.. Underbar! 
 
Förste kurator 
Anna-Linnéa Åsblom

Förste Kurator

I nuläget när jag skriver detta har det gått 17 dagar 
på 2019. Det har redan hänt otroligt mycket i 
världen som skapat många frågor. Har Sverige en 
regering? Kommer denna regering styra på en 
annans partis budget? Kan Annie Lööf bestämma 
sig? Har den otroligt folkkära svt-profilen antastat 
småpojkar i USA? Varför är människor så otroligt 
onda och elaka? Mitt fokus ligger tyvärr inte på 
dessa stora frågorna dock. Jag går in på min andra 
termin som andre kurator på nationen, så mitt fokus 
är till 99.9% på nationen. Halvårsbokslutet blev klart 
och nu är en ny termin igång. Jag har redan börjat 
tänka att allt nu sker för sista gången, för mig då inte 
för nationen, yes väldigt själv centriskt. Sista gången 
jag går på en reccegasque, sista gången jag går på 
en KMK-sittning, sista gången jag behöver gå på 
en städdag, sista gången jag behöver sitta på detta 
urtrista mötet. Det är mycket att se fram emot att 
slippa men också mycket att sakna.

I snart 4 år så 
har nationen varit mitt 
andra hem och det 
känns 
lite läskigt att det 
inte är så långt kvar 
nu. 

För att vara exakt 
så är det 103 dagar 
kvar till valborg (viktigt 
ändå) och 164 dagar kvar 
som 2Q på den här nationen. 

Pernilla Eklund, er 2Q i ganska många dagar till

Andre Kurator
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Hallå 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 får du 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. Du kommer med största sannolikhet springa på 
mig, någon annan heltidare eller funktionär om du 
besöker nationen.

Vill du testa på hur det är att 
jobba ett pass i puben? Eller 
kanske till och med bli en 
del av klubbverket? Att 
jobba på nation är något 
alla uppsalastudenter bör 
testa åtminstone en gång 
under sin studietid! Hör av 
dig till mig på 3q@ghnation.
se

Tredje kurator 
Jesper Borglund Vannebäck

Tredje Kurator

Hej alla glada! Mitt namn är Carl von 
Zweigbergk och är den här terminens 
Hovmästare. ”Vänta nu, det där namnet känner 
jag igen, var inte han det förra våren också?” 
kanske ni tänker då och ni har helt rätt, detta 
blir min tredje termin på ämbetet, och vilken 
grej det har varit! Tänka sig, två Vårbaler, två 
Sångboksgasquer!
För ett år sedan satt jag och funderade ut hur 
man redovisade uthyrning eller på vilket sätt 
man bäst sorterade bestick och glas. Resan 
hit har varit lång och än är det inte slut än, 
massor av uthyrningar och annat skoj kommer 
hända den här terminen, jag lovar er.
Personligen ser jag mycket fram emot att besöka 
våra vännationer i Lund och Finland igen, de 
resorna kommer länge vara förknippad med 

många bra minnen. Mitt favoritminne 
ifrån Lund är när man skulle köpa 
present till sin bordsdam och 
då jag även införskaffade mig 
en miniradiostyrd bil som jag 
körde runt med på bordet 
under balen. Det var kul!
Eller när jag slog vad med våra 
kära Tove Melon att slicka Satos 
stora maskotbjörn i Finland 
under glassköparresan kl. tidigt. 
Det var ännu roligare!
Tänka sig vad mycket kan hända när man 
engagerar sig på sin nation…

Hovmästare 
Carl von Zweigbergk

Hovmästare

Hej kära medlemmar! 
En ny termin har nu dragit igång. Engagerade 
studenter försvinner från Uppsala efter avklarade 
studier, Gästrike- & Hälsinge nation står kvar. Det 
gör jag också, i samma stad, på samma nation och 
i samma kök. 
För drygt ett och ett halvt år sedan klev jag in i 
nationsköket för första gången. Jag hade inte en 
aning om vad jag hade gett mig in på. Klubbverks 
ämbetet bidrog till att jag fann ett intresse jag 
tidigare inte hade haft, matlagning. Efter avslutad 
ämbetsperiod började jag ganska frekvent arbeta 
som uthyrningskock för nuvarande hovmästare 
och kära kollega, Carl. 
Nu ett och ett halvt år senare står jag i samma kök 
som jag klev in i som klubbverkare. 

Den här gången gör jag dock som köksmästare. Efter lite 
drygt tre veckor har jag redan hunnit med 
en del trots att pubverksamheten 
bara har varit igång i vecka. Vi har 
en ny meny, hur spännande? 
Jag ser väldigt mycket fram 
emot terminen och första 
gasquerna, det kommer dock 
dröja hela vägen till mars... 
Hur ska man orka vänta så 
länge? Och för att inte tala om 
den mest spännande middagen, 
majmiddagen! Jag tror och hoppas 
att det här kommer att bli en fantas-
tisk termin! Vi ses säkert i puben!

Köksmästare 
Jim Aronsson Bünger 

Köksmästare
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HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS
MEDLEMMAR TILL VÅRTERMINENS

FÖRSTA LAGTIMA LANDSKAP PÅ NATIONEN
TISDAGEN DEN 26 FEBRUARI 2019 KLOCKAN 18:00.

Bland annat ska följande behandlas:

VAL AV ANDRE KURATOR VT19-HT19
VAL AV TREDJE KURATOR VT19-HT19

VAL AV KÖKSMÄSTARE HT19

Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast freda-
gen den 22 februari. 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!

Anne-Linnéa Åsblom 
Förste kurator

Uppsala 
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Världens äldsta levande människa är 116 år gammal. För att vara människa är det väldigt gammalt. Den 
äldsta människan jag känner är nog inte ens över 100 år om jag tänker efter. Du som läser detta kanske har en 
farmor eller farfar, mormor eller morfar som är över 100, det blir ju vanligare och vanligare. Jag är i alla fall 
rätt säker på att ingen känner någon som är över 300 år gammal. Människor lever ju oftast inte så länge. 
När jag ser mig omkring i  min studentlägenhet kan jag inte fästa blicken på något som är 300 år gammalt. 
Kurslitteraturen är visserligen begagnad med på sin höjd ett par år (beroende på hur snål jag varit vid inkö-
pet). Möbler och liknande är köpta på IKEA eller second hand och kan på sin höjd vara ett par decennier 
gamla. 

Nu kanske inte min studentlägenhet kan representera genomsnittet, så jag ber dig som läsare att se dig om-
kring, finns det något i din närhet som är riktigt, riktigt gammalt? Omöjligt är det nog inte men svårt skulle 
jag nog vilja påstå. Faktum är ju att de flesta saker inte blir 300 år gamla. 
Länder då? Med ett Europeiskt mått mätt är 300 år en rätt blygsam ålder och det är svårt att säga ett exakt 
datum för när ett land verkligen börjar finnas. Vårt grannland i öst firade nyligen ett hundra år av självstän-
dighet och länder som Serbien och Slovakien har officiellt varit självständiga ett par år. Om man ser över At-
lanten på USA, som kanske inte behöver någon närmare presentation så blev de förenta staterna ett enhetligt 
land 1776. 1776, det är ju bra länge sedan. Kanada blev till, någon gång på 1800-talet och Mexiko 1646, det är 
årtalet som Gästrike-Hälsinge nation kan spåras tillbaka till. Genom en snabb räkneövning så får jag fram att 
det rör sig om 373 år. Så gamla är som sagt inte människor, saker eller till och med länder. Det är viktigt med 
perspektiv ibland.

Nationens historia är dess kanske största tillgång. I mångt och mycket så representerar nationens hus, fana, 
ämbeten och traditioner vad som är bra med något som är gammalt. Samtidigt är det viktigt med förnyel-
se, gamla traditioner ger plats åt nya, huset renoveras och nya ämbeten tar form utifrån en modern nations 
behov. Det är nästan så att man häpnar över hur något med nästan fyra hundra år på nacken samtidigt är så i 
tiden. 

Dagar blir till år men GH består 
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Nu slår vår nation upp dörrarna för ett nytt år. Mycket har troligen förändrats från nationens födelse för tre 
hundra år sedan, troligen till det bättre. Ett nytt år innebär en tillströmmning av nya medlemmar, som för-
väntansfulla inför studentlivet skriver in sig på nationen, går på reccemottagning och reccegasque och får lära 
sig skålordning, (jag kan det fortfarande inte) samt den inte alltför lätta texten till ”O gamla klang”. 
Utan dessa förväntansfulla nationsmedlemmar skulle nationen aldrig kunna stoltsera med sina 373 år på 
nacken och jag ser själv mycket fram emot att de dem alla ett varmt välkommnande till Uppsala och till Gäst-
rike-Hälsinge nation. 

När jag själv kom som recentior till nationen för lite mer än ett år sedan lockades jag av nationens gemen-
skap, den mysiga puben och inte minst Uppsalas finaste hälsingetapet. Ett år senare har jag jobbat fler pub-
pass än jag kan räkna till, fortfarande inte vunnit nationens åtråvärda städkavaj för prestationer på städdagar 
och jag har kommit hem från nationen lagom i tid till att ICA-Väst i Flogsta precis har öppnat på morgonen 
mer än en gång. Viktigast av allt är alla nya vänner jag fått under min relativt korta tid på denna 373-åriga 
nation. 

Så om detta är första gången du som recentior slår upp Ghasetten så lyder mitt råd till dig: engagera dig i 
Uppsalas roligaste studentnation och bli en del av dess historia och hjälp till att forma dess framtid. För även 
det kommande pubpasset ska fyllas och någon ska få äran att bära städkavajen och jag vill tro att kassören på 
ICA-Väst även 2019 vill fnissa åt någon som dyker upp på morgonen klädd i högtidsdräkt. 
Året 2019 ligger framför oss med allt vad det innebär. Vintern kommer att dra sig undan och göra plats för 
uppsalavåren, kanske årstiden som klär staden bäst. I takt med att dagarna blir längre och cykelbanorna min-
dre livsfarliga förbereder sig nationen för de årliga evenemangen. Det kommer bland annat vankas vårbal, 
majmiddag och såklart ett fantastiskt valborgfirande att se fram emot. 

Något annat som är nytt detta år, är att jag den kommande tiden ska axla rollen som krönikör här i Ghaset-
ten. Något som jag ser fram emot och som jag hoppas att du som läsare även gör. Oavsett om du steker din 
tusende hamburgare i nationens kök eller ska ta en tugga av din första i puben , oavsett om du är 1Q eller 
recce så är jag säker på att vi tillsammans kan göra 2019 till det bästa året i Gästrike-Hälsinge nations 373 
åriga historia. 

Vid pennan Oskar Helsing.
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The field complex where the tryout held place looked lika a cathedral of Astro Turf

Text: Jonathan Berggren 

Ultimate, sometimes called Ultimate Frisbee, is a team sport.  The objective in Ultimate, is to catch a Frisbee in the 
end-zone.  I have been fortunate to have been able play at a very high level, and have had the honor of representing 
Sweden twice.  Once at the under 19 World Championship and once at the under 23 World Championship.  On the 
12th and 13th of January, I tried out for the Swedish Mixed Ultimate Team, and this is the story of the first day of that 
tryout. 

Walking into the field complex is like walking into a cathedral of AstroTurf.  The ceiling is a high and arched cylin-
drical dome.  There is no chance of accidentally hitting the ceiling with a Frisbee. There are two groups of ultimate 
players on the left side of the hall, gathering on some bleachers meant for spectators.   One group is trying out for the 
women’s national team and that is definitely the larger group.  There is a smaller group that includes both men and 
women.  This is the tryout for the mixed national team, which is the team that I am trying out for.  

As I arrived a bit late I had missed the first part of the tryout which consisted of a timed 60 meter dash and various 
ultimate drills.  I arrived just as part two of the tryout was about to start

Part two of the tryout was an inter-squad scrimmage.  The coach who is also a playing member of the team, Jonathan 
Sjögren, split us all into two teams based on our positions.  I was on the team with the white shirts and our opponents 
wore dark shirts.  The dark shirts started the game flawlessly and scored four quick and easy points. One of the points 
was partially my fault.  Our team was on a fast break and I received a throw.  I wanted to play too quickly and threw 
a lefty backhand to my teammate Hampus Colbrand.  He dropped it as it was about a foot to his left, and he had not 
anticipated that I would throw the frisbee so soon after I received it.  Because it was a practice game each team was al-
lowed to call as many time outs as they wanted to talk about the game.  Being down four nil is a demoralizing feeling, 
and our team wisely chose to call a time out. 

Our team huddled up in a circle.  Being down 4 nil is hard but losing early in a game is the best time to be losing.  
There was still plenty of time that we could use to claw ourselves back into the game. We decided that our team had 
been to individually focused early in the game. We all wanted to impress the coach, and were playing in an aggres-
sive and cocky hot shot style.  Playing this way tempted us to make riskier decisions, and resulted in more turnovers.   

The Ultimate Tryout
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Our team decided to make an effort to play more within our abilities, and cut down on the risks that we were taking 
with our throw.  This change in priorities is what brought our team back into the game. 

Nora Osterhus, a very talented German woman, received the frisbee just at the edge of the endzone.  I was a few meters 
in front of her and make a diagonal cut in the endzone.  This is my chance to score my first point of the tryout.  Nora 
sees that I am open and throws to me but the throw is low.  I layout, fully extending my body in the air to reach the 
frisbee.  My hand touches the frisbee.  My hand does not close on the frisbee and it bounces off.  I yell in frustration. 

A few points later me and Nora’s previous situation is reversed.  I have the frisbee on the goal line and Nora is a few 
meters open in the endzone.  She is wide open and I fake a throw in order to get the player marking me to move.  I 
throw her the disc and she scores, hopefully my previous errors have been redeemed. 

Each point was a battle, as the teams were very similar in terms of skill.  As I was one of the quicker cutters on our 
team, I was often tasked with guarding the men on their team that would run for deep passes.  One of these players was 
Max Hodges, who plays for Stockholm Odin.   Max, like me is a dual citizen.  I am a dual citizen of the United States 
and Sweden, and Max is a citizen of the UK and Sweden.  Max is a tad shorter than my 183 cm, but is a freak athlete.  
He is possibly one of the most well rounded cutters at the tryout, I am also a cutter so I am competing with Max for a 
spot on the team.   Our team was most worried by 
Max’s ability to go deep and score on us so I stood 
behind him to make going deep difficult, and gave 
him the short passes.  

He is also a remarkably good thrower and this makes 
him even more difficult to guard.
The score is 11- 11 and the game is tied for the first 
time since nil-nil.  My dark team has slithered back 
into the game, playing a slow and methodical offen-
ce.  We have only attempted throws we can definitely 
complete, each of us knowing our roles.   Our earlier 
time out was a crucial turning point for the game.   
We play a hard point starting on defense but dark 
scores on us, and we are behind again. 

The game we are playing is to 14.  The game is tied 
again at 13-13.  Next point wins.  Everyone is exhau-
sted at this point and both teams have been playing 
progressively sloppier.  One of our handlers throws 
deep to Hampus who is sprinting toward the endzone.  Hampus scores easily, ending the game.  Our team wins the 
game, having been behind the whole game previously. The first day of the tryout is over.
 I highly recommend you try Ultimate for yourself.  GH nation’s team, the Jagged Jackdaws, would love to have you at 
practice.  Practice is on Saturdays 14-15 at Katedralskolan.  Don’t worry we are playing inside. 

Added note: 
The GH team is currently looking for people who are interested in joining a team tournament in Bergen the 23-24 of 
february. No prevoius experience of playing ultimate frisbee reccuired, you are most welcome to go along just for fun. 
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Kuratorskonventet når överrenskommelse

Efter flera månaders förhandlingar har Uppsalas tretton nationer nått en överenskommelse för de hur 
kuratorkonventets nya presidium ska se ut. ”Det har varit en lång väg hit, men det visar att vi har ett 
fungerande system. ”Jag ska göra mitt bästa för att representera Östgöta nation. Och de andra nationerna, 
så klart”, säger Jakob Päronson, från Östgöta nation, som tar plats som ny Curator Curator. Tillsammans 
med honom kliver också Viktor Sydgren från Östgöta nation på som Vice Curator Curatorum. ”Att båda 
jag och CC är från Östgöta visar egentligen bara att vi är från Östgöta”, säger han om valet. Den sista nya 
medlemmen av presidiet är Custos Pecunia, Johan Wall, från Gotlands nation. 

Vissa är dock besvikna över resultatet. Västgöta nations förste kurator, Annika Persson, hade större för-
hoppningar för sin egen nation, och hade hoppats få fler platser. 

”Vi vägrade att samarbeta eller ens prata med någon av de andra nationerna, och det är uppriktigt sagt en 
skandal att vi inte fått samtliga poster. På något sätt är dock detta de internationella studenternas fel”, säger 
hon. 
Även Norrlands nations förste kurator är besviken.
 ”Vi hade förväntat oss stöd av Kalmar nation”, säger förste kurator, Laila Rensson. ”Men vi vet hur det 
gick.” 
Hon syftar på den överenskommelse Norrlands nation gjorde med V-Dala nation, där planer fanns på 
att spärra av den delen av staden där Kalmar nation ligger, så att ingen någonsin hade behövt se eller bli 
påverkad av en kalmarit igen.
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Andra är mer accepterande av det nya läget. Uplands nation, som bara kunde tänka sig att stödja Östgöta om 
de inte fick stöd av V-Dala, och kunde tänka sig att stödja Norrlands så länge Kalmar fick makt, men bara om 
Göteborgs var med på ett hörn. Men inte om Västgöta eller Gästrike-Hälsinge hade en position samtidigt. 
Och Stockholms nation kunde bara vara med om de stöddes av Göteborgs, men då fick inte Kalmar stödja 
Smålands. ”Vi är nöjda med det nya läget, tror jag,” säger Uplands nations förste kurator Peps Potatis. 
Även Smålands nation är nöjda med resultatet. ”Vi har fått igenom det vi ville”, menar Smålands nations för-
ste kurator Tomte-Tina, ”Vi var bara tvungna att ändra allt vi ville först.”
Gotlands nation är nog de som är mest besvikna. ”Nja, de glömde ju bort oss”, säger Gotlands nations förste 
kurator Barbro Larssson. ”Så vi undersöker nu möjligheterna att riva alla broar över ån och välja en egen 
kung.”
Vår egen nations förste kurator, nya och fräscha Anna-Linnea Åsblom talade exklusivt till Ghasetten om re-
sultatet. ”Ska jag vara helt ärlig”, viskade hon till undertecknad i ett hemligt möte i teknikförrådet. ”Så förstår 
jag inte riktigt vad som händer.”  
Andre kurator Pernilla August hade starkare åsikter. ”Jävla fjantar. Varför behöver vi ens ett presidie? Jag vill 
åka på semester”, sa hon till Ghasetten utanför nationshuset. Sedan rökte hon två paket cigaretter i protest 
och ligger för närvarande inlagd på akademiska. ”För att det är trevligare här”, fräste hon när hon blev tillfrå-
gad.  
Nationens tredje kurator, Jesper Borgbäck-Vannelund, hade väldigt lite att säga. ”Illuminati”, meddelade han 
Ghasetten och kröp sedan in i en folietäckt ryggsäck. 
 
Härnäst väntar vi att se det nya presidiets verksamhetsplaner.  
 
Ghasettens politiska korrespondent, Ivan de Boulolocololsche.
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@ghnation
#dettaharhäntpågh

 Ny termin innebär att vi återigen har     
haft vår kickoff för funktionärerna i helgen. Vi har haft olika diskussions-workshops, verksamhetsplanering & en 

himla massa kul tillsammans! Hoppas ni 
är lika förväntansfulla inför kommande 
termin som vi är nu när verksamheten öppnar igen imorgon efter en tids julup-
pehål!

Första spad-
taget är härmed taget för förtätningen av 

Studentvägen! Vi längtar efter att få ge 
ännu fler Uppsalastudenter oförglömliga 
minnen från detta fantastiska område. 

Med från GH var bland andra Inspektor 
Anders Virtanen, Lars Bäcklund (1Q 

1956) var med och tog det förra spadtaget 
för Studentvägen, och så Förste kurator 

sara Taxén som gjorde en stark grävinsats 
och samtidigt hälsade att vi tillsammans 
förbättrar studenternas boendesituation i 

Uppsala!

I helgen var ett stort, glatt och kallt GH-
gäng och hälsade på våra fantastiska vän-
nerr @krpfiliaepatriae i Tartu. Tack för 
att vi fick komma och för en fin vistelse!

För mer bilder, 
kika in på GH:s 

instagram:
@ghnation

 

 

Vi finner att vi vid kvällens 

landskap har valt Jim
 Aronsson till 

Köksmästare VT19, Hanna Landén till 

Köksmästare HT18, Carl von Zweig-

bergk till H
ovmästare VT19 och An-

na-Linnéa Åsblom till Förste kurator 

2019.
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FÖRTJÄNSTMEDALJ

Gästrike-Hälsinge nations förtjänstmedalj har, den 8 december 2018, tilldelats Emil Ställvik 
med motiveringen:

Genom sitt drivna och engagerade arbete för nationens framtid i projekten ”Framtidsgrup-
pen” och ”Förändringsresan” har Emil på oegennyttans grund gagnat nationen i många år. 
Därmed har Emil också spelat en nyckelroll i ett ta fram nationens vision- och målbild, ett 

arbete som hjälpt nationen att hitta en tydlig identitet och en gemensam väg framåt med god 
mat, god dryck och goda vänner.

 

Anders Virtanen               Sara Taxén             Pernilla Eklund 
    Inspektor                   Förste kurator           Andre kurator  
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Now the spring semester, the second semester for me will come soon. The saying that time flies like 
an arrow is true! This reminds me of the time I arrived at Uppsala university and chose this attractive 
nation: GH nation. 
So now I will tell you why I chose GH nation.
Simply, I love the people, atmosphere, and food here. GH people are friendly and have warm and open 
minds. They are also international friendly. For instance, Gasques, the fancy parties are held in Swedish, 
we have instructions and sing songs in Swedish. However, they always translate in english for us. There 
are many international students at GH nation, so they consider about and help international students at 
all the events. It is very helpful for us. Having many international students  means it is easy to get to know 
people and make friends! 

As I said above, we have lots of internationals here, but of course, we also have opportunity to talk, 
interact with Swedish students. When you come to Sweden, you probably believe that you want to get 
to know Swedish people, experience their culture, need help from them to get to know about Swedish 
life, and sometimes learn Swedish from them. However sometimes it is difficult to become friends with 
Swedish people, because they are shy more than you and I expect. Though since coming here to GH, 
you don’t have to worry about it. This nation is not too big and not too small, so you can easily know 
Swedes, feel like family and enjoy many organized events too! GH nation is the “lagom” nation. Lagom 
is a famous Swedish word. It means “Just enough,” “Not too much or too little,” “Just right,” “Enough to 
go around,” “Fair share.I also like atmosphere here. In the ”welcome week” for new international students 
in August, I came to GH nation and played board games with some people in the garden. ”

An international experience

Text: Nao Taniguchi
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GH nation has a beautiful cozy garden where you can drink, eat, talk and play board games. It is too cold 
now, but in the summer time it is amazing! The atmosphere in the garden makes us feel comfortable, stay 
longer and enjoy time with friends. Actually, the people I played games with in the garden in the first week 
are now very good, familiar friends for me. 
As I said, one of the features of this nation is that we have many board games. International students usually 
don’t have such games and don’t want to buy them just for one semester or one year! So, I often go to the na-
tion and enjoy eating food and playing board games with my friends. Sometimes we even have a ”board game 
night” where you can get to know new people. 

One of the reasons why I chose GH nation is because of the 
delicious food. (Food is the most important thing for us 
students!!) We have four kinds of tasty of hamburgers at the 
pub. In each nation they have their own burgers. I compared 
many burgers with friends. (You should do this! It is really 
fun for food lovers.) and GH burgers are our favorite. It is 
true, I don’t want to just advertise. On Mondays you can en-
joy two burgers for price of one if you are a member. These 
days I like to eat vegan burgers. Even if you are not vegan, 
you should try this! It is very tasty. GH is famous for having 
many kinds of beer. I don’t know so much about beer, but 
GH is a good nation for people who love drinking beer too. 
On Saturday, you can also enjoy delicious pancakes. I cannot 
stop talking about food. I think I should stop now. Please 
just come and try our delicious food.
In this nation, you can enjoy Uppsalas student life with nice people, cozy atmosphere, and delicious food. You 
can of course, enjoy many organized events too. GH nation is now the place I feel I belong to.
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Nu utlyses de stipendier som förvaltas av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendierna kan sökas av alla medlemmar av nationen som studerar vid 
Uppsala Universitet. Vissa stipendier har dock förbehåll, såsom ämnesinriktning, födelseort etc. När du söker stipendier bör du alltid tänka 
på att enbart söka de stipendier du är berättigad till. Tänk på att alltid styrka alla uppgifter med vidimerade handlingar; gäller även födel-
se- 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-Häl-
singe nation hänvisas frågor till nationens stipendiesekreterare på stipendier@ghnation.se. 
 
Sista ansökningsdag är den 1:a mars 2019 
 
Utöver de stipendier som utlyses här har universitetet många stipendier som endast kan sökas av medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation. 
Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Ansökan sker direkt via internet. Ha i åtanke att utlysningsperioden för universitetets 
stipendier skiljer sig från nationens. 
 
Vårterminen 2019 ledigförklaras följande nationsstipendier: 
 
Hilding Andreassons à 28 100 kr  Till mindre bemedlad student av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till ett års 
prolongation. 
 
Kurt Belfrages à 25 100 kr Till flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, i första hand sådan som genomgått gymnasieskola i 
Söderhamn eller Vasaskolan i Gävle. Stipendiat skall äga positivt intresse för främjandet av ”internationellt samförstånd, god vilja och fred 
genom en världsgemenskap av män från alla yrken och tjänster, förenade genom tjänandets idé (Rotary Internationals ’four objects’.p.4)”. 
Utdelas för ett år med möjlighet till prolongation högst ett år. 
 
Folke Hedbloms minne à 7 400 kr Till stipendiat utses flitig och behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, som bedriver studier vid 
Uppsala universitet. Vid i övrigt lika meriter äger den företräde, som gjort nationen de största tjänsterna. Stipendiet utdelas för ett år. Stu-
derande kan tilldelas stipendiet mer än en gång. 
 
G.A. Huldbergs extra stipendium á 2 050 kr samt ytterligare ett extra stipendium á 1 650 kr Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge 
nation, med företräde för infödd Hudiksvallsbo. Utdelas för två år med möjlighet efter ansökan till ett års prolongation 
 
Ragnar Isaeus à 15 400 kr samt ett extra stipendium á 6 200 kr Till behövande manlig medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för två 
år med möjlighet till ett års prolongation. Får ej uppbäras mer än en gång. Innestår vid varje ledighet en termin. 
 
Klintberg-Oxenstiernas extra stipendium á 8 050 kr samt ytterligare ett extra stipendium á 6 500 kr Till förtjänt behövande medlem av Gäst-
rike-Hälsinge nation, med företräde vid i övrigt lika omständigheter för den som är född i Gävle eller genomgått Vasaskolan där. Utdelas för 
tre år med möjlighet till prolongation för ett år i sänder. 
 
John Lingmans à 10 300 kr Till student av Gästrike-Hälsinge nation som är född i Gävleborgs län samt har genomgått gymnasieskola där. 
Hänsyn tas mer till verkligt behov än vunna studieresultat och ålder. Utdelas för ett år i sänder på vårterminen och utgår då med hela be-
loppet. Tidigare innehavare kan ånyo tilldelas stipendiet. 
 
Herman Lundqvists minne a 7 100 kr Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation som genomgått gymnasieskolan i Hudiksvall. 
Utdelas för två år med möjlighet till ett års prolongation. 
 
Modins à 4 700 kr Till flitig och skötsam medecine student av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas årligen. 
 
Herman Palmgrens à 6 900 kr Till manlig medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för den som genomgått gymnasieskolan i 
Hudiksvall. Utdelas för ett år med möjlighet till ett års prolongation. 
 
Grete Solbergs och Torkel Janssons stipendium à 6 200 kr Till välförtjänt utländsk medlem av Gästrike Hälsinge nation.  Utdelas för ett år i 
sänder och utgår då med hela beloppet. Stipendiat kan ånyo söka och erhålla stipendiet 
 
Nathan Söderbloms minnesfond à 3 200 kr samt ett extra stipendium á 1 250 kr Stipendiet tilldelas medlem av Gästrike-Hälsinge nation 
vilken idkar studier i teologi eller allmän religionsvetenskap med dess hjälpvetenskaper och som därjämte är i behov av ekonomisk hjälp. 
Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år. 
 
Tranbergs à 1 800 kr samt ett extra stipendium á 700 kr Till student av Gästrike-Hälsinge nation som är infödd hälsing. Utdelas av nationen 
för ett år på vårterminens sista ordinarie landskap. 

Lediga Stipendier vårterminen 2019
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Ingeborg Wahlströms à 18 800 kr Till medecine student av Gästrike-Hälsinge nation, född i Hälsingland. Tillsätts för ett år i sänder. 
Tidigare innehavare kan ånyo tilldelas stip. 
 
Erik och Oscar von Wolkers a 1 900 kr Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för den som är född i Forsa eller 
Hanebo socken och med framgång bedriver filosofiska eller botaniska studier. Företrädesrätt med hänsyn till födelseort utgör ej 
hinder att utdela stip. till annan nationsmedlem som befinnes mer meriterad med hänsyn till villkoret om framgångsrika studier i 
de angivna ämnena. Får behållas, även efter avlagd slutexamen, högst två år. 
 
Göransson-Sandvikens forskarstipendium (ansökan på särskild blankett) Under 2019 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 natio-
nens 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 Görans-
son-Sandviken stipendier skall bifoga intyg från handledare. 
 
Sista ansökningsdag är den 1:a mars 2019 Ansökan med konfidentiell självdeklaration lämnas till Förste Kurator. Bevakningsblan-
ketter från stipendiater som tidigare terminer blivit tilldelade stipendier ska också vara inlämnade senast detta datum, dessa åter-
finns hos Förste Kurator eller på nationens hemsida. Den som skall prolongera sitt stipendium måste också lämna in en fullständig 
ansökan senast den 1:a mars 
 
Nationens stipendienämnd följer i huvudsak universitetets stipendieregler vid tillsättandet av stipendium. Detta innebär att inne-
hav av doktorandtjänst eller forskarutbildningsbidrag ej är förenligt med innehav av stipendium (gäller ej Göransson-Sandviken 
och GöranssonSandvikens resestipendium). Ytterligare frågor hänvisas till 
 

Egil Mattsson Stipendiesekreterare 070 - 783 07 08 stipendier@ghnation.se
 

Available Scholarships in the spring sesemser of 2019
These are the scholarships that are managed by Gästrike-Hälsinge Nation and are available for its members who study at Uppsala Univer-
sity. Some scholarships have reservations for place of birth, field of study etc. and should only be applied for if you qualify for them. If two 
or more candidates are deemed to have equivalent merits based on the scholarship criteria, the scholarship board will take into account 
other information given in the application. A regular scholarship is paid in a deposit of half the annual amount each semester for the 
duration of the scholarship. All regular scholarships can be prolonged by the holder for as long as the description states. An extra scho-
larship is a one-time payment of half the annual amount and cannot be prolonged. For more detailed information regarding scholarships 
and applications, please contact the Secretary of Scholarships at stipendier@ghnation.se.

The last day of application is on the 1st of March 2019

In addition to the scholarships proclaimed here there are also a number of scholarships that are managed by the university but only are av-
ailable to members of Gästrike-Hälsinge nation. For more information regarding those scholarships; please visit the university’s web page.

In the spring of 2019 the following scholarships are available for international students:

Hilding Andreassons à 28 100 SEK
To a member of Gästrike-Hälsinge nation in need of financial support. Awarded for one year with the possibility of prolongation for 
another year.

Kurt Belfrages à 25 100 SEK
To a diligent member of Gästrike-Hälsinge nation, with precedence to member who graduated from a high school in Söderhamn or “Vasaskolan” in Gävle. Appli-
cants should have a positive interest in “the advancement of International understanding, goodwill and peace through a world of fellowship of business and professi-
onal people united in the ideal of service (Rotary Internationals ’four objects’.p.4”. Awarded for one year with the possibility of prolongation for another year.
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Folke Hedbloms minne à 7 400 SEK 
To a diligent member of Gästrike-Hälsinge nation in need of financial support, who studies at Uppsala University. With otherwise equal 
qualifications, precedence goes to the applicant who has granted the nation the greatest service. Applicant can be awarded the scholarship 
more than once

G.A. Huldbergs extra scholarship á 2 050 SEK and an additional extra scholarship á 1 650 SEK
To a member of Gästrike-Hälsinge nation who is in need of financial support, with precedence given to applicants born in Hudiksvall. 
Awarded for two years with the possibility of prolongation for another year.

Ragnar Isaeus à 15 400 SEK and an extra scholarship á 6 200 SEK
To a male member of Gästrike-Hälsinge nation in need of financial support. Awarded for two years with the possibility of prolongation for 
another year. Applicant cannot be awarded the scholarship more than once.

Klintberg-Oxenstiernas extra scholarship á 8 050 SEK and an additional extra scholarship á 6 500 SEK
To a diligent member of Gästrike-Hälsinge Nation in need of financial support. With otherwise equal qualifications precedence is given to 
applicants from Gävle or who attended Vasaskolan there. Awarded for three years with the possibility of prolongation for another year up. 
The scholarship can be prolonged more than once.

Modins à 4 700 SEK
To a diligent member of Gästrike-Hälsinge nation who studies medicine. Awarded for one year.

Herman Palmgrens à 6 900 SEK 
To male member of Gästrike-Hälsinge nation, with precedence for applicant who has graduated from a high school in Hudiksvall. Awar-
ded for one year with the possibility of prolongation for another year.

Grete Solbergs och Torkel Janssons stipendium à 6 200 SEK
To a deserving foreign member of Gästrike-Hälsinge nation. Awarded for one year but the full amount is granted directly. Applicant can 
be awarded the scholarship more than once

Nathan Söderbloms minnesfond à 3 200 SEK and an extra scholarship á 1 250 SEK 
To a member of Gästrike-Hälsinge nation who is in need of financial support and studies theology or comparative religion. Awarded for 
one year with the possibility of prolongation for one year at a time up to a total of four year.

Erik och Oscar von Wolkers a 1 900 SEK
To member of Gästrike-Hälsinge nation who is successfully engaged in philosophical or botanical studies. Precedence goes to applicants 
born in Forsa or Hanebo parish. Precedence due to birth place is not an obstacle if another member of the nation is deemed more deser-
ving. Awarded for one year and can be prolonged for another year, even after graduation.

Göransson-Sandviken Scholarship Fund for Research and Travel
Annually there is about 2 000 000 SEK available for distributing in the fund for academic research and travel expenses tied to the appli-
cants field of study. Both of these are applied for on a separate form. Both require that the applicant is a Swedish citizen. For further infor-
mation regarding these scholarships; please read the Swedish version of this proclamation or direct your questions towards the Secretary 
of Scholarships. 

Application procedure
All of these scholarships except the ones tied to the Göransson-Sandvikens scholarship fund can be applied for on the same form, but you 
have to specify which scholarships you are applying for. A confidential declaration of your financial situation and other attachments has to 
be attached to this application. The forms required for application can be found on the nation’s web page at: www.ghnation.se

The last day of application is on the 1st of March 2019
Application with a confidential declaration of your financial situation is handed in to the First Curator at the nation or sent by post to the 
nation.

The board of Scholarships at the nation follows the university’s rules regarding applicant which among other things mean that students 
at a doctoral or researcher level cannot apply for scholarships unless it is clearly defined in the description that they can. As such only the 
Göransson-Sandviken research and travel scholarships are available for students at this level. For further questions, please contact:
stipendier@ghnation.se

Egil Mattsson
Secretary of Scholarships

070 - 783 07 08
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Funktionärer och Ämbetsinnehavare
VT19

-  Johan Wistedt
-  Emil Dahlöf
-  Ivan de Bollouche
-  Per Elfberg
-  Emil Ställvik
-  Aukje de Boer
-  Johanna Rystedt

-  Egil Mattsson (Sekr.)
-  Erik Skogh (Bitr.Sekr.)
-  Sandra-Marie Eriksson
-  Pernilla Eklund
-  Karin Hemlin
-  Aukje de Boer
-  Johanna Öberg
-  Erik Skogh (bitr.sek.)
-  Hampus Brunnberg
-  Klara Lysell
-  Eda Deniz Caner
-  Oscar Lidin 
-  Karin Hemlin
-  Elin Sterner 
-  Albin D. Hejikenskjöld
-  Sara Taxén
-  Lovisa Wahlund
-  Anders Winka
-  Frej Björnsson
-  Tim Andersson

-  Henrik Klarén (Ordf.) 
-  Alexander Christiansson
-  Olle Djerf
-  Oscar  Helsing
-  Louise Keinström
-  Patric Jacobs
-  Amrit Kaur
- Erik Skogh
-  Albin D. Heijkenskjöld

-  Anna Rumetshofer
-  Frej Björnsson
-  Amrit Kaur
-  Jim Aronsson (ordf.)
-  Linnéa Johansson
-  Kimiko Nakayama
-  Tobisa Blomberg

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

-  Emil Dahlöf
-  Matilda Gauffin
-  Anna-Linnéa Åsblom
-  Bo G Hall 
-  Elias Waagaard

Förste kurator
Andre kurator
Tredje kurator
Inspektor
Proinspektrix
Hovmästare
Köksmästare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Pannkaksvärd
Pannkaksvärd
Bibliotekarie
Bibliotikarie
Redaktör
Redaktör
Krönikör
Internationell sekreterare
Internationell sekreterare
Reccevärd
Reccevärd
Nationsvärdinna
Fanbärare
Vice Dito
Marskalk
Markalk

-   Anna-Linnéa Åsblom
-   Pernilla Eklund
-   Jesper Borglund Vannebäck
-   Anders Virtanen
-   Ylva Hasselberg
-   Carl von Zweigbergk
-     Jim Aronsson Bünger
-   Leo Normand
-   Hanna Hyllander
-   Emma Svanberg Frisinger
-   Frida Tallqvist
-   Inna Fryckstedt
-   Layla Koch
-   Adélaide Bnd Fouache
-   Erik Skogh
-   Imane Hassani
-   Elin Sterner
-   My Graffman Lögdahl
-   Oskar Helsing
-   Eda Deniz Caner
-   Imane Hassani
-   Amrit Kaur
-   Oscar Lidin
-   Hanna Landén
-   Filip Rescec
-   Niusha Fiezi
-   Yasmin Hubmann
-   Nora Hansson

-   Oskar Byström
-   Jobin Borhan
-   Sofie Berglöf
-   Anna Rumetshofer
-   Christine Norling
-   Amrit Kaur
-   Alexander Christiansson
-   Felix Morsbach
-   Karin Hemlin
-   Hampus Brunnberg
-   Erik Jan Bootsma
-   Filip Rescec
-   Ylva Hasselberg
-   Nadja Elhousny Nygårdh
-   Ulrik Elg
-   Javiera Tinoco
-   Jonas Västibacken
-   Niklas Hultén
-   Albin D. Heijkenskjöld
-   Cimex

Nationsmusiker
Nationspianist
Sånganförare
Sånganförare
Nationsfotograf
Nationsfotograf
Datorförman
Nationstekniker
Sexamästare
Arkivarie
Miljöfunktionär
Lika villkors-ansvarig
Diskrimineringsombud
Nationskaplan
Skattmästare
Skattmästare
Revisor
Revisor
Nationssekreterare
Nationskatt:

Heltidare, klubbverk och funktionärer

Nämnder och styrelsen

Marknadsföringsnämnden

Ekonominämnden

Kulturnämnden Valnämnden

StipendienämndenStyrelsen



3
7

16
22-24

26

3
8

29-31

7
12

15-24
29-30

1
7
9

18

Städdag
Reccemottagning
Reccegasque
Snapphanebalen
Landskap

Städdag
Marsgasque (med 04-släpp)

Finland

Städdag
Sångboksgasque (med 04-släpp)

Påskpuben
Ghlassborg

Majmiddag
Landskap
Andra reccemiddagen
Vårbalen

Kalendarium
Februari
–
–
– 
–
–
Mars
–
–
–
April
–
–
–
–
Maj
–
–
–
–


