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Ledare
Det nya året har sparkats igång och förändring ligger i luften, inte bara i svensk politik utan även på allas vår kära
GHasetten. Jag, Elin Simmesgård, och Carola Alvarado
är redaktörer för året och har jobbat oss svettiga med det
nummer av tidningen du nu håller i dina förväntansfulla
händer. En hel del känner du igen sen tidigare, Q-rutorna
till exempel. Men för dig som är ny student förklarar vi vad
dessa rutor och vilka de skrivande Q:na egentligen är. Ett
nytt koncept är att vi intervjuar gamla GH:are om deras
studenttid och livet därefter, bläddra fram till ”GHubbar
och GHummor” och möt årets första! Livet som student
kan innebära härliga sammankomster på underföreningar
så som Oenologiska föreningen men även att du ibland mår
dåligt, vi har besökt Studenthälsan som finns där för dig
när allt inte funkar som det ska. Vi bjuder även på första
delen i en novellserie av en äventyrlig student som tagit
sig på cykel till Thailand och en kväll på Cocktailbaren här
på GH.

Ledare

Våra förhoppningar är att du, kära student, ska få en
stunds intressant och rolig läsning. Vi vill även lyfta fram
att ifall du tycker om att skriva, fota, teckna, orera, eller
bara har en grym idé på uppslag så är du varmt välkommen att engagera dig på GHasetten, vår mejl finns till vänster. Våra dörrar står öppna för dig.
Eder hängivna redaktör
Elin Simmesgård

Härmed kallas
Gästrike-Hälsinge
nations medlemmar till
vårterminens första
lagtima landskap å
Nationen Tisdag den
17 februari 2015
kl. 18:0
Bland annat ska följande behandlas:
Val av andre kurator ht 2015 & vt 2016
Val av tredje kurator ht 2015 & vt 2016
Val av köksmästare ht 2015
Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens anslagstavla senast senast tisdagen den 10 februari.
Hjälp gärna valnämnden med att finna lämpliga kandidater till de poster som ska väljas. Särskilda förslagslistor sitter på anslagstavlan. Det går även att använda sig av institutet enskilt landsmanna förslag.

ENSKILT LANDSMANNAFÖRSLAG

Detta innebär att alla nationsmedlemmar har rätt att föreslå kandidater till de poster som ska väljas. Ett sådant
förslag måste inlämnas till Förste kurator senast en vecka före landskapet.

ÄRENDE PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN

Varje nationsmedlem har rätt att få ett ärende upptaget på föredragningslistan om man lämnar in förslaget skriftligt till Förste kurator senast en vecka före landskapet.

LANDSKAPSSEXA

Efter landskapet bjuds det på mat, dryck och trevligt umgänge. Glöm dock inte att ta med ditt terminskort och
id-kort.

Varmt välkomna,

Emil Ställvik

Förste Kurator
Uppsala den 28 januari 2015

......Psst psst
Strax kommer du att få läsa om fyra människör som du
kanske aldrig haft kontakt med, inte har en aning om
vad de har för position eller vad de ansvarar för på
nationen. På den här sidan får du en kort förklaring till
vilka dessa människor är.
För att GHs dagliga organisation ska fungera behövs det
ledare, och dessa består av fyra stycken heltidsanställda med olika arbetsuppgifter. I Uppsalas nationsvärld
kallas de för Kuratorer, de är alltså ansvariga för
nationens välbefinnande. De uppgifterna innefattar
representation, administration och medlemsfrågor
(Förste kurator eller 1Q), ekonomi och redovisning
(Andre kurator, 2Q), personal och verksamhetsansvarig (Tredje kurator, 3Q) och sist men inte minst hygien och lageransvarig (Köksmästare, KXM).
Dessa personer befinner sig, allt som oftast, på nationen
och finns tillgängliga för dig när du har frågor och
funderingar eller vill bekanta dig mer med nationen.
I varje nummer av GHasetten har dessa personer en
stående sida där de skriver om aktualiteter och
informerar dig om deras arbete på nationen.
C&E
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1Q
Uppsala, någon gång i januari.

Är det inte underligt hur snabbt livet kan förändras? För
ett år sedan satt jag på Ekonomikum, pluggade och tyckte
att jag hade så himla mycket att göra och nu ungefär ett år
senare har jag blivit Gästrike-Hälsinge nations Förste
Kurator, bara sådär! Eller ja, kanske inte bara sådär, men ni
kanske förstår vad jag menar. För ett år sedan hade jag bara
ansvar för mina egna studier och nu sitter jag på ansvar för
en hel nation och jag skulle ljuga om jag sa att det var mindre att göra nu.

Tre snabba
Mat: Gratinerad svampcanneloni
Utbildning: Systemvetenskap
Gillar: Snö

Inskrivningen har varit öppen i två veckor när du läser
det här och jag vet att om du är nyinskriven för den här
terminen har du förmodligen tagit dig hit i bitande kyla,
isande vindar och en såphal trappa in utanför porten. Ute
var det trist, men när du kom in möttes du av en familjär
värme, eller i alla fall ett gäng heltidare som sitter tjivas runt
ett bord i biblioteket, precis som en normalt dysfunktionell
familj runt ett middagsbord, som sig bör? Men du ska absolut inte vara rädd, vi bits inte! Så ofta.
Är det inte just vad nationslivet handlar om? En plats, ett
hus eller snarare ett udda gäng stroppar som bestämmer sig
för att göra något vardagligt till något större och därmed
skapa något unikt, något speciellt, något som är alldeles, alldeles underbart? För det måste vara underbart, det måste
vara något speciellt, unikt och förbannat kul, annars hade
inte någon, inte ens jag spenderat så fruktansvärt mycket tid
i vårt gula lilla slott.

Sena kvällar på kontoret tenderar att bli en gnutta filosofiska och det händer att slås jag av en påträngande känsla av
förundran över var jag hamnat och huruvida det är sant
eller en lögn som intalats av ett förvridet sinne. Det är precis
sådana kvällar jag njuter som mest. Frågor som, händer det
här verkligen mig? Hur? Och är det här ett missförstånd?
Det enda svar som går att finna är ja, det händer mig och
ja, självklart är det ett missförstånd. Det måste ju blivit fel
någonstans, antagligen redan på BB, men så sitter jag ju Generellt är det den känslan på GH just nu, litet, familjärt
nu här och försöker mest trassla mig loss från sladden till och ruskigt kul. En känsla som Du kan få vara del av, som du
vill vara del av! Kom in prata med någon av oss som är här,
telefonen.
så är du snart del av vårt lilla gäng!
Till skillnad från mig som fastnat i telefonsladden är vi
återigen ett fulltaligt heltidargäng, som är kompetenta Det här kommer att bli ett fantastiskt år! Det känns i hela
och drivna vilket känns underbart! Klubbverket är också kroppen.
fulltaligt och verksamheterna har öppnat igen, Cocktailbaren kör torsdagar och fredagar och Pannkaksbaren är
öppet på lördagar. Puben är naturligtvis öppet alla dagar
med planer på ny öl och en reviderad matmeny. Jag känner
omåttligt optimistisk och lite nästan lite mallig, trots att jag
egentligen inte kan ta åt mig någon ära, den tillhör helt och
Förste Kurator
fullt andra.

Emil Ställvik
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2Q
Glöggen är slut. Det händer varje år, men jag blir lika

bekymrad varje gång. Snart försvinner julmusten också.
Det är dock inte lika problematiskt, så långt är det inte till
påsk. Men utan glögg kommer vi att vara länge, och utan
substitut. Hur ska man nu värma sig under årets kallaste
månad? Nu sitter ni säkert där och anklagar mig för att vara
dekadent och fördärvad av Uppsalas studentliv för jag inte
ens kan klara mig utan glögg 11 månader om året. Nu tycker
jag att ni är lite trångsynta – jag kan lika gärna mena lättvinsglögg.
Den kan funka ungefär lika bra som starkvins att spetsa
med cognac. Julölen försvinner också, och vi förväntas
acceptera att vi förlorar den dryck som passar bäst till
svensk husmanskost utan att ställa frågor. Skandalöst. På
GH struntar vi därför fullständigt i vad samhället
försöker trycka på oss och slår ett slag för dessa julens
noblaste brygder. Hos oss kan du därmed få både glögg och
julöl i flera månader till, och inte alls för att vi för andra året
i rad köpte in för tok för mycket av båda och inte har någon
aning om vad vi annars ska göra med dem. Bara.

Tre snabba

Mat: Skaldjurssoppa
Utbildning: Lärare i biologi
Gillar: Öl (han är proffs)

na” uppmanar jag er till att genast uppsöka läkarhjälp. Ingen
frisk, intelligent varelse kan få för sig att det är en bra idé att
ge sig ut på fruset vatten av okänd tjocklek ståendes på ett
par centimeterbreda sylvassa metallskenor. Det här kan inte
fortsätta.
Nu kan jag snart inte skjuta upp min långa väg hemåt många
minuter till – det är ju trots allt en dag imorgon också. Om
ni behöver en plats borta från det hemska vintermörkret så
är ni alltid välkomna här. Verksamheterna har ju äntligen
dragit igång på riktigt och ni har chansen att lära er mer än
vad ni trodde var möjligt om ölkunskap och dess
hjälpvetenskaper i vår pub, Ghuben. Kanske har jag inte
kommit längre än så själv utan fastnat, pratades strunt med
någon av våra kompetenta pubvärdar. Om öl inte faller er i
smaken så är Cocktailbaren öppen varje torsdag och fredag
– varför inte drömma er bort från den gråa vardagen med
en somrig daiquiri? Eller förgylla era lördagsmorgnar med
perfekt stekt bacon och lönnsirap på en pannkaka i
amerikansk anda på nationens Pannkaksbar? Ni kommer
aldrig att vilja lämna oss igen.

Sen är det väl läge att ägna några ord åt januarivinterns andra stora sorg; det här med snö och is. Jag kan se charmen Allt gott!
om man tillåts gömma sig inomhus vid en brasa i
december, tittandes ut på den idylliska stadsbilden under ett
vitt snötäcke – men sen får det allt vara nog. Snö har en liten
fördel med att det blir marginellt ljusare genom att det är
vitt ute istället för grått. Fast det vet väl vilken stadsbo som
helst att det inte heller är sant. Snö är fult, gråbrunt, halt,
blött och oerhört kallt. Det finns ingenting med det som kan
tolkas som mysigt. Alla ni som någon gång har bortsett från
varningarna och fallit för lockelsen att sätta sig i någon av
de inbjudande, ”vita” och fluffiga fåtöljerna – vet precis vad
jag menar. Om ni tillhör det skruvade släktet som av någon
befängd anledning uppskattar de så kallade ”vintersporter- Andre

Egil Mattsson

6

nummer ett tvåtusenfemton

Kurator

3Q

Tre snabba
Mat: Vietnamesisk
Utbildning: Filosofi (inget)*
Gillar: att läsa
*direkt citerat

Det

är några timmar innan deadline och det är dags att
skriva en Q-ruta igen. Jag trodde att jag, som veteran efter
en termin som heltidare var fri från detta besvär. Låt
nykomlingarna väsnas, tänkte jag. Dessa unga, naiva
människor med högljudda tankar om det ena och det
andra. Så där satt jag, nöjd på kontoret, trygg i min
kontorsstol. Ghasetten? Nej, de dagarna är förbi.

Ghasetten. Det var naivt av mig att tro att jag kunde dra mig
tillbaka.
Så därför sitter jag nu timmarna innan deadline och
försöker knåpa ihop eoner av visdom till blott några
meningar. Det är svårt. Nästan lönlöst. Och i ett så föråldrat
medium också. Jag hade ljus och ljudsystem för att få fram
de viktigaste punkterna. Men nu får text duga.

Plötsligt bankar det på dörren. Jag inser att jag borde ha
vetat bättre. Bankandet fortsätter, men nu
tillkommer även högljudda röster som stör mitt annars så
lugna kontor. ”Hjälp oss!” ropar rösterna, ”Rädda oss!”
Mitt tålamod tryter ganska snabbt och jag strider mot
dörren med hastiga steg och sliter upp den. In på kontoret
ramlar helan och halvan, också kända som 1Q och 2Q. Tätt
bakom dem står Ghasettens båda redaktörer, ögonen våta
och med bedjande blickar. Jag inser fort att hela korridoren
utanför mitt kontor är full av människor.

Det är mycket som kan sägas efter en termin som tredje
kurator: Jag vet hur man roffar åt sig så många kräftor på
kräftskivan att man mår illa. Jag vet också (nu) hur många
kräftor som är för många. Jag vet att vi kommer att köra fel
på vägen till klubbverkarhelgen, men jag vet också att jag
är maktlös att förhindra detta. Jag skulle kunna berätta den
exakta mängden snaps som går att inta under en gasque och
samtidigt kunna vara toastmaster. Jag vet hur man städar
hela huset effektivt, men inte hur man gör så att de håller
sig rent i mer än tre dagar. Jag vet också hur glad jag ska
vara över att jag haft ett bra klubbverk och duktiga jobbare
som ställt upp och jobbat alla gasquer, men jag vet också
hur man manipulerar folk för att få dem att ställa upp.

Köksmästare Tove står av någon outgrundlig anledning och
viftar med en spann. Paulina, uthyrningsansvarig, mumlar
för sig själv och skakar. Hela klubbverket står och ylar
förtvivlat.Jag blir plötsligt väldigt trött och försöker sätta
mig ner i stolen igen. Men 1Q har återhämtat sig och
grabbar tag i mina axlar.
”Ivan,” flämtar han, ”Vi behöver din visdom, dina råd!”.
”Ja,” stämmer 2Q in, ”Utan dig är nationen förlorad. Skriv,
snälla skriv för Ghasetten!”
Jag överväger att bara stänga dörren, överväldigad av en
känsla att inget jag skriver kan rädda dessa desperata
människor.
Men jag ser då, längst bak i hopen av människor, en grupp
hoppfulla, vackra människor. Den vanliga medlemmen,
törstandes efter visdom.
Jag vet då att jag måste försöka. Jag måste skriva för

Jag vet som sagt ganska mycket nu. Och det är inte konstigt
att horderna trängs utanför dörren och kräver visdom. Men
den största visdomen måste en person vinna själv. Och därför tänker jag ge er den största gåvan. Ignorans.
För er nya studenter som antagligen är lite förvirrade över
denna ledare, här kommer lite riktiga råd. Gå på gasquer,
jobba på GH och engagera er. Det finns inget bättre sätt att
spendera sin studietid på (pluggandet ska väl in där
nånstansch också).

Ivan de Boulloche
Tredje Kurator
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KXM

Tre snabba
Mat: Smält choklad
Utbildning: Filosofi
Gillar: Mat

Kära medlemmar,

skärbrädshyvlare(!), matspill, kostnadsmarginaler,
bastusång, formler i Excel, hur man (typ) fyller ut en Q-ruta
i GHasetten, och till sist om stresshantering.

Efter att ha spenderat mina första, i alla fall officiellt,
arbetande veckor på den här nationen har jag lärt mig
om sådant spännande som vår ekonomi, redovisningar,
sophämtning, livsmedelshantering, inventering,
alkohollagar, mottagning av leveranser, mottagning av
felleveranser, glaskrossning, kaffemaskiner, alkoholhaltiga
drycker, återvinning, brandlarm, egenkontroller,
livsmedelskontroller, städning av kök, städning av bar,
städning av källare, diskning, städning av kontor, tjatande,
bärande av grejer (med benen, inte med ryggen!), vår köksutrustning, nationernas organisering, planering av
menyer, hur man (inte) bemöter reccar, alla trevliga
klubbverkare, de heltidsanställda (med tillhörande
störningsmoment), stora godisinköp, ätande av godis,
tillagning av stora mängder fika, ätande av stora mängder
fika, tillagning av kuratorsluncher, ätande av kuratorsluncher, hur förvirrande det svenska språket kan vara för polskor,
optimerad användning av kylskåp- och frys -utrymmen,
möten med kuratorer, möten med styrelse, möten med
klubbverkare, möten med annat viktigt folk, hur jag inte
tappar bort mina arbetsnycklar, hur jag inte tappar bort min
mobiltelefon, ”klubbverkarpoäng” (och klubbverkets motsvarande, men mer dolda, ”heltidarpoäng”), vår
fantastiska uthyrningsverksamhet, tidsplanering med
marginaler, att-göra listor, checklistor och
ifyllnadsformulär, kostnadsberäkningar, klämkäcka
försäljare, utlåning till andra nationer, inlåning från andra
nationer, loka päron, matlagning till många, matlagning till
få, matlagning till stora, matlagning till små,

Så är det dags att börja på riktigt, och jag hoppas att något av
det nämnda lärdomarna kommer till användning. Även om
det kommer bli svårt så ser jag mycket fram emot en rolig
och spännande termin med nya erfarenheter och
utmaningar.

Bollen har satts i rullning. Verksamheterna har startat, och
jag förbereder mig för kommande kriser.

8

nummer ett tvåtusenfemton

Puben, cocktailbaren och fikat har dragit igång som vanligt
och serverar goda öler, drinkar och pannkakor. Men jag vill
även passa på att här slå ett slag för en favorit i repris; vår
egen amerikanska steakhouserestaurang! Den kommer att
ersätta cocktailbaren på torsdagar och drar igång den 19:e
februari. Där kommer det att serveras riktigt gott och saftigt
kött, och såklart väldigt goda vegetariska rätter så håll utkik.
Jag hoppas att jag kommer träffa på er ofta här i huset, och
att vi får chansen att bjuda er på härliga mat- och
dryckupplevelser!
Med hjärtliga hälsningar,

Tove Molin
Köksmästare

Att skrapa på ytan
Start på terminen med många nyinskrivna. Kanske är det

på sin plats med korta bakgrundsfakta om vår nation och
dess tillkomst. Men då gäller det verkligen att göra en lång
historia till en kort rapsodi. De äldsta skriftliga uppgifterna
om Gestrike eller Helsinge nationer – de slogs ihop 1811
– är nämligen daterade redan 1646. Dessutom bör de ha
funnits viss tid dessförinnan eftersom Uppsala universitet
ju tillkom redan 1477. Bruket att studenter samlades efter
geografiskt ursprung hämtades nerifrån kontinenten; bland
andra universitetet i Paris. Denna tid var pennalism tyvärr
ett stående inslag bland nationerna i Uppsala varför myndigheterna till slut förbjöd dem. Detta ledde dock bara till
att de fortsatte ”underground”. Då gjorde de styrande en
helomvändning och införde 1663 ett obligatorium. För att
studera vid universitet måste man vara med i en nation ledd
av en Inspektor hämtad ur professorernas krets. De kraven
släpptes bara för några år sedan.

baler och gasker arrangerades i högtidssalen talövningskvällar med tidvis mycket stor anslutning. Där hade också
de egna spexarna liksom nationskören goda övningslokaler
inför olika framträdanden – inte minst uppe i Gävleborg.
Samtidigt ställde ett antal generösa donatorer upp medstipendiefonder som stod öppna för GH:are. En nationsfana
skapades – som därefter fått flera efterföljare – liksom en
nationsgrav.

1900-talet medförde åtskilliga förändringar; viktigast var
kanske att GH efterhand även fick kvinnliga medlemmar.
Detta ledde uppenbarligen till att gaskerna gavs ett mera
städat innehåll eller som saken uttryckts ”Groggbänken
byttes ut mot tebordet”. Kontakterna med hembygden var
långa tider mycket intima; nationen arrangerade sålunda
spelmansstämmor där. Inte minst inspirerades dessa aktiviteter av den hälsinge som kallats GH:s störste son: ärkebiskopen, nobelpristagaren mm Nathan Söderblom. Denne
Efterhand fick nationslivet mera ordnade former; framför började sin bana på nationen som förste kurator och var
allt under 1800-talet. Länge hyrde man dock in sig i mer eller senare Inspektor.
mindre tillfälliga lokaler; höll inte så sällan till hemma hos
Inspektor. Men med frikostigt stöd från hembygden skaf- Under seklets senare hälft skaffade nationen egna bostäder,
fade sig Uppsalas nationer egna hus; i högtidliga samman- vilket ledde till att mycket av nationslivet kom att flytta upp
hang kallade ”Hembygdens ambassader vid akademien”. till korridorerna vid Studentvägen. Trädgårdsgatan var
1880 invigdes GH:s nationshus – först hade man tänkt sig dock länge Uppsalas filmgata med hela tre biografer, ofta
en större byggnad som dock befanns för dyr; därför över- träffades man därför på GH för att bestämma vad man ville
togs ritningarna av östgötarna längre bort på Trädgårds- se. Och kanske man passade på att avnjuta den exklusiva
gatan. Vårt hus har sedan dess byggts till och om ett antal nymodigheten TV; i dess ruta såg sålunda våren 1961 ett
gånger. Inför 200-årsjubileet 2011 fick det en ordentlig an- glatt gäng nationsmedlemmar i bottenvåningens brasrum
hur masttopparna på Vasaskeppet bröt vattenytan efter 333
siktslyftning, både till interiör och exteriör.
år nere på bottnen. Ett år senare tillkom nationstidningen
Nationshuset innebar givetvis en stor förändring eftersom med det fyndiga namnet GHasetten. Men nu är vi framme i
medlemmarna nu verkligen fick det ”andra hem” i Uppsala nutid och därmed slutar denna rapsodi.
som man så länge hade talat om. Här fanns lokaler för fest
och för allvar med särskilda utrymmen för kuratorsexpedition och bibliotek. Inte minst viktiga var sällskapsrummen
där man till vardags möttes för att i lugn och ro läsa loka- Ghasettens grundare
ltidningar hemifrån och spela schack eller bräde. Utöver

Bo G Hall
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Oenoloo

Föreningen där man lää

Oenologiska Föreningen är en förening inom GH som

organiserar provningar av allt från öl och vin till te och
godis. Alla är välkomna på våra provningar (nationskort
krävs för alkoholprovningar) och medlemmar i GH kan
också bli medlemmar i föreningen – som du här får en kort
historia av.

”Öl är till för att intas, inte smakas” lär Anders Paul Vequist,
nationens dåvarande inspektor och tillika en stolt man från
Hälsingland, ha sagt. Sällskapet förbjöds på ett styrelsemöte
i oktober 1812.
En mörk dag för nationen och för Oenologiska föreningen.
Tanken på att öl, vin och sprit kunde smaka något blev
dock alltmer populär bland de studenter som kom från
Hälsingland. 1816, i det som kom att kallas ”januariupproret” marscherade alla nationens då 246 medlemmar till
Anders Vequists hus och krävde en återkomst av sällskapet. Konfronterad av en hord arga studenter fick Vequist
erkänna sig besegrad och finsmakarsällskapet levde igen.

Det är svårt att prata exakta datum när det gäller den
förening vi idag kallar för Oenologiska Föreningen.
Vad vi faktiskt vet är att den fick sin start inom Gästrike
Nation då vår kära nation fortfarande var delad i två. I
dokument från 1700-talet kan man hitta referenser till ett
”finsmakarsällskap”. Tidigare än så är det svårt att spåra
föreningen då mycket försvann i den stora stadsbranden Under 1800-talet hölls provningar regelbundet. Det är värt
1702. Detta ”finsmakarsällskap” var dock långt ifrån den att nämna några av de underligare.
1856 står det att läsa att sällskapet provade ”alla sorters
sofistikerade förening som idag existerar.
insekter och småkryp”. 1866 hölls även en provning av
I en polisrapport från 1789, där polisen ryckt in för att ”åter- egentillverkad spritdryck, något som idag känns väldigt
ställa lugnet”, omnämns sällskapet ha firat franska revolu- främmande.
tionen med en vinprovning där vin dracks för uppemot 250
Andra provningar värda att nämna, men där inga tydligare
kronor. På den här tiden en ofantlig summa.
I spåret av nationernas sammanslagning 1811 förändrades förklaringar går att finna är, ”natur”, ”exotiska drycker” och
nationen och det går även att hitta rötterna till nationens ”Johanssons bästa”.
1880 flyttade nationen in i sitt nya (vårt nuvarande) hus.
nuvarande fascination för öl.
Helsinge Nation och dess medlemmar uppskattade till en Det kändes då att namnet Finsmakarsällskapet inte låg så
början inte tanken på ett finsmakarsällskap. Tanken på att fint i munnen och att det inte passade i de nya fina lokaler
det fanns olika saker att dricka och äta var främmande för man fann sig i.
de mer lantliga hälsingeborna.
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oghiska

äär sig att smaka

Sällskapet valde, på förslag av dåvarande ordförande AnnaBeatta Sara Lindgren, att byta namn till det betydligt finare
och krångligare namnet Oenonologiska Föreningen.
Första halvan av 1900-talet flöt på bra för föreningen som
inte bara växte i antal utan också höll i ett rekordantal
provningar – vid vissa tillfällen upp till fyra i veckan.
Saker vände dock i samband med andra världskriget.
Föreningen, som alltid känt att alla sorters mat och dryck
var välkomna, kände sig hotade av den växande nationalismen i Europa och den tidvis tyskvänliga attityden i Uppsala.
Vid krigsutbrottet 1938 tog dåvarande ordförande, Lukas
Lille Petersson, det något förhastade beslutet att föreningen
skulle gå under jorden.
Oenologiska Föreningen blev således ett hemligt sällskap,
och från denna tid är det väldigt svårt att hitta information. Det gick på nationen vilda rykten om vad den numera
hemliga föreningen sysslade med.
Mycket av detta kommer nog från avundsjuka och
smutskastning, för vi kan väl knappast lägga någon sanning
i att föreningen 1958 ska ha prövat att äta bitar av varandra?
Vi bör inte heller lägga någon sanning vid de rykten som
florerade i slutet på 60-talet som sa att föreningen enbart
provade olika sorters hallucinogena droger. Att Johannes
Vihd Rolja, misstänkt ordförande 1969, ska ha hittats naken
på nationens tak en tidig morgon i augusti är antagligen en
produkt av samma ryktesspridning.

Den 25 juni kom 18 män och kvinnor in på nationen och
bad om att formellt få komma tillbaka till nationen och
föreningen gjorde därmed sin återkomst till nationen.
Dessa 18 var allt som återstod av den en gång flera hundra
medlemmar starka föreningen.
Åren i det fördolda hade tagit sitt pris och än i dag vägrar
dessa personer prata om vad som faktiskt hände under de
fyrtio år som föreningen var dold.
Idag är föreningen återigen en blomstrande del av
Gästrike-Hälsinge Nation och ordnar regelbundet provningar under vår ordförande, Egil Abraham Leopold Mattsson.

Anne-Linda Ingvarsson

Oenologiska Föreningens Förste Historiker

Vill du vara med på våra provningar? Kontakta
3Q Ivan de Bouloche genom att skicka ett mejl
till 3q@ghnation.se eller ring 018 666143

nummer tre tvåtusenfjorton
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konstvandring

Kulturnämnden
presenterar stolt:
En odyssé genom nationens konst
Torsdagen den 26 februari kl 19.00 å Nationen
(Kulturnämnden är på plats kl 18.30 för mingel)
Nationens konst berättar om både nationens och hemlänens historia, men glöms ibland bort i virrvarret av allt som hör en nation till.
Har du någon gång undrat över vad Karl den XII gör i trapphallen,
vem som har målat Järvsöklacken eller vilka det är som allvarligt
blickar ner från väggarna under nationens gasquer i Stora salen?
Härmed vill vi bjuda in nationens medlemmar att delta i ett möte
med nationens konstsamling, guidad av Anna Ehn, hedersledamot
av nationen och intendent för offentlig konst på kulturkontoret,
Uppsala kommun. Kulturnämnden står som värdar och kommer
bjuda på snittar och bubbel. Evenemanget är helt gratis, men ta
med leg och nationskort eftersom vi serverar alkohol.
Intresseanmälan kan göras till disa.hasselberg@gmail.com
(Obs! Ej bindande, vi vill bara kunna göra en uppskattning på hur
många som kommer.)
Vill du vara med och påverka vad som händer på nationens kulturfront, engagera dig! Kontakta 1q@ghnation.se

Varmt välkomna!
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Är du aktiv på nationen idag men vill lära känna GH-are som
varit aktiva på nationen förr?
Börjar din aktiva tid på nationen att gå mot sitt slut men känner
att du inte är redo att helt och hållet lämna den gemenskapen?
Har du aldrig varit aktiv på nationen men känner att du har
stark anknytning till hembygden och vill lära känna
likasinnade?
Känner du inte igen dig i något av ovanstående men känner att
du skulle vilja umgås med trevliga människor ett par gånger
per år?
Då är Föreningen Gästrike-Hälsingar, även kallad Landsmannaföreningen, något
för dig.
Vi i föreningen önskar dig, blivande medlem, varmt välkommen in i
gemenskapen. Medlem i föreningen blir Du genom att sätta in årsavgiften 150 kr
på postgiro 14 18 45-8.
Ange namn (även det Du hade under studietiden), adress, telefon, inskrivingstermin, födelsedag, e-postadress (om sådan finns) och om du vill titel.
Som medlem får Du personliga inbjudningar till vissa evenemang på nationen.
Vem vill missa festerna när “uvarna” då och då återvänder till nationen och “hoar”
- Det var bättre förr! eller Crambamboli Club på majmiddagen? Varje år får Du
en uppdaterad matrikel med namn och adress på alla medlemmar. En ovärderlig
källa för att hitta gamla vänner! Du är väl medlem? Det är aldrig för sent.

Mer information om föreningen hittar du på www.ghare.se
nummer tre tvåtusenfjorton
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Hur var GH på din tid?

Anders Virtanen,

Ghubbar

f.1957, är professor i molekylär cellbiologi på Uppsala Universitet samt
egen företagare inom läkemedelsbranschen. Inspektor på
Gästrike-Hälsinge nation sedan 2010.

minns jag, nationen var lite som dagens Katalin. Och så hade
vi ärtsoppa på torsdagarna, med kall eller varm punsch! Det
var i slutet på 70-talet som restaurangverksamheten gick igång, jag minns att paradrätten på söndagsrestaurangen var
Fläskfilé á la GH vilken bestod av ris, stekt fläskfilé i skivor
När var din aktiva studenttid på GH?
och så en sås gjord på Boursin, vitlök, grädde och persilja.
Jag skrev in mig i augusti -76 och sen disputerade jag i maj Den rätten gör jag än idag, faktiskt!
-84, så däremellan. Jag bodde på Studentvägen i hus 30.
Hur ser dagens GH ut för dig?
Varför valde du GH-nation?
Jag var aldrig med i styrelsearbetet och sådana grejer så nu
Det är en stor skillnad från nu, då gick man med i den na- ser jag mycket från styrelsearbetssidan, på så sätt upplever
tion som var hemortsanknytningen, det fanns inga alterna- jag nationen som oerhört mycket mer organiserad och
tiv. Jag kommer från Gävle, Sandviken.
seriös än vad jag som student ”på golvet” gjorde. När jag
tänker på hur gasquer och sittningar gick till så har jag en
Var du en ”aktiv” eller ”passiv” medlem av GH?
känsla av vi hade mycket fler små event typ spexgasque och
Jag var inne i svängen på GH med bästa kompisar som var Sixtinska kapellet-gasque (tidigare nationsorkester reds.
heltidare men själv tog jag inte något heltidsuppdrag. Under anm) samtidigt som vi hade alla de stora som finns kvar
-77/-78 var jag Tidningsförman och ringde in annonser till idag. Till skillnad från på min tid som student har sista april
nationstidningen. Jag var Naturförman ett tag också, ord- blivit ett mycket längre event, allt har tidigarelagts. Tidigare
nade exkursionen och föreläsningar och så.
hade vi undervisning fram till kl. 14, sen mösspåtagning kl.
15 och efter det Sista April gasque sittning på kvällen sista
Hade du någonsin ångest eller oro inför framtiden under april.
din studietid?
Nej, jag upplever att ni oroar er mer inför framtiden än vad Vad skulle du ge dagens unga GH:are för tips och goda råd?
vi gjorde. Jag tänkte inte så mycket, jag bara körde.
Lär känna folk på nationen, lär känna folk som inte studerar
samma sak som du.
Vad minns du från din tid på GH? Berätta lite.
En stor skillnad från idag var att onsdagarna var en
klubbkväll, stor klubbkväll! Ofta hade vi liveband på fredagskvällarna i stora salen, Tomas Ledin spelade en del på GH
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och Ghummor
Inger Andersson,

Inger Andersson, är Vad minns du från din tid på GH? Berätta lite.
professor i molekylär biofysik på Uppsala Universitet.
Det här var ju på 70-talet, så gammal är jag, och då var det ju
väldigt ”anti” allt etablerat i efterdyningarna av 68-rörelsen.
När var din aktiva studenttid på GH?
Jag tror att man vårdar traditionerna mer idag, jag tänker
Åren 1970-1975. Innan jag tog ut min fil. kand jobbade jag mig det i alla fall. Då skulle allt som var tradition bort. Sen
lite och funderade på vad jag ville göra härnäst. När jag se- var ju naturligtvis vårbalen till exempel traditionell med
dan doktorerade gjorde jag det i Tyskland.
frack och fina klänningar men annars var det ganska avslappnat. Nationsarbetet var ju också rätt spontant, det hände
Varför valde du GH-nation?
att man hoppade in med kort varsel, det var rätt informellt.
Jag kommer från Gävle. Att det blev Uppsala Universitet
var för att jag hade en del kompisar i Uppsala, Uppsala var Hur ser dagens GH ut för dig?
lagom nära hem och kul!
Ja… byggnaden på utsidan är mycket vackrare nu än på min
tid, då var den helt beige och ganska sliten. Inuti däremot
Var du en ”aktiv” eller ”passiv” medlem av GH?
så… nu tycker jag vissa delar är lite sönderrenoverade, typ
Jag var ganska aktiv, jag besökte GH rätt ofta och jobbade stora salen. Det är lite övermålat med konstig färg här och
där ibland. Jag bodde på Studentvägen i hus 28, det var var, sen kan det vara att jag minns det med ett visst nosgenom GH. Var med i en del föreningar och grupper och talgiskt skimmer. Jag har inte besökt GH så mycket senaste
sjöng i GH-kören. Jag serverade på gasquer, lagade mat, tiden, har hamnat där på disputationsmiddagar ibland men
stod i baren och lite av varje. Jag jobbade sporadiskt för jag borde gå dit oftare!
när man pluggar naturvetenskap är man ju upptagen hela
dagarna. Men GH var då en väldigt bra balans för att göra Vad skulle du ge dagens unga GH:are för tips och goda råd?
något annat, gå på puben och träffa människor.
Försök att skapa en bra balans mellan studierna och din
fritid, det är nu när du är ung som du har kapacitet och möjHade du någonsin ångest eller oro inför framtiden under lighet att njuta av båda – det får du inte glömma!
din studietid?
Ingen ångest! Jag kände ingen med ångest, det var inte så
vanligt då, vi hade inte samma tidspress. Jag är lite bekymrad över att så många studenter idag känner ångest och
framtidsoro, att de tvekar på om de ska klara utbildningen
även när det går ganska bra. Jag stressade aldrig!
nummer tre tvåtusenfjorton
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En kväll på Cocktailbaren

Minusgraderna har krupit neråt och vi rör oss hastigt genom den kyliga kvällen för att nå vårt mål. Utanför nationen
välkomnas vi av värmande marschaller i snön och väl inne i entrén möts vi av ett trivsamt sorl från de många besökarna.
Det är fredagskväll och GHasetten besöker Cocktailbaren.

Klockan är lite efter åtta och de flesta borden har redan fyllts på med törstiga besökare.
I baren står nationens barmästare Sara Bohlin och skakar drinkar med ett leende på läpparna. Vi börjar med att testa på
en klassiker, Old Fashioned, som bjuder på riktig retrokänsla och en Cosmopolitan som har en balanserad surhet vilken
uppskattas. Kön fylls på ordentligt av törstande studenter; en hel del reccar har hittat hit genom den sedvanliga pubrundan
men även rutinerade nationsbesökare tar vant plats i sofforna.
Helena och Kajsa, två glada studenter med tillhörighet på V-Dala och ÖG, var smått lyriska över konceptet. Det var deras
första besök på Cocktailbaren och enligt dem var första intrycket ”fantastiskt!”. De gillade att det fanns en stor yta runt
baren så man slipper trängas och att personalen här faktiskt kunde göra drinkar. De gav en liten känga till Smålands nation
som hade misslyckats med att göra en Gin&Tonic (de använde russian istället för tonic!) och trivdes mycket bra i skinnsofforna på GH.
Vi fortsatte att testa oss igenom sortimentet. En White Bull fick omdömet ”grym som fan, riktigt krämig, som en White
Russian fast med grädde” och drinken Blueberry Sour fick högsta betyg av testpanelen. Kön kring baren tycks vara kon-
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stant och ljudet av shakern blir ett med musiken. Det är avslappnat, trevligt och mysigt på GH ikväll. Det enda som stör
är när förfriskade studenter råkar luta sig mot lampknappen
och plötsligt lyser upp rummet samt att kön stundom blir
alldeles för lång. När klockan närmar sig stängning rör vi
oss från nationen, mycket nöjda över de goda och prisvärda
drinkarna, den trevliga personalen och den sköna stämningen.
GHasetten kan definitivt rekommendera ett besök på Cocktailbaren – du kommer inte bli besviken.

När: fredagar kl. 19-01
Vad: Cocktail 5cl för 60kr

nummer tre tvåtusenfjorton
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Vagabondstudenten

på cykel till Thailand

av Tomi Blumén

del 1. bussEN till Teheran
Teheran hade fått ta mycket skit via djungeltrumman in-

nan vi själva nådde dit. I själva verket är det som vilket
obombat mellanösternmetropolis som helst. Fullt med rika
affärsmän, deformerade uteliggare, dyra gågator, billiga
horor, hjälpsamma studenter och dryga taxichaufförer. Alla
med en baktanke eller två. Ta dina pengar, ta ditt pass eller bli tagen därifrån. En turk med Snobbenkalsonger hade
visat oss stans sämsta kebab och låtit oss övernatta i hans
lägenhet. Han hade varit mycket god mot oss men jag hade
ändå struntat i att ta undan mitt lakan och täcke. Jag hade
duschat dagen innan och ansåg dem rena nog att återanvändas av honom själv, hans vänner eller ayatollan själv om han
nu kom på besök. Hade jag haft en våt dröm eller spillt mat
på täcket hade jag självklart bytt. Morgonen därpå hade gett
oss våra visum för kommande länder, lunchen hade gett oss
mer att önska och eftermiddagen gav oss 2 timmar i parken
med två andra cyklister. Konversationen som uppstår då är
oftast torr och förutsägbar och lämnas bäst därhän. Dessa
två fransoser tilltalade dock mig, mannen sa inte smycket
och kvinnan hörde man inte så mycket vad hon sa, men
hon var rar. Folk som vågar ta det lugnt och vågar skippa
skitsnacket visar tålamod och litar på att personligheten
skiner igenom och rapporten uppstår till sist ändå tilltalar
mig. Mannen berättade att han också hatade att cykla men
att han gjorde det för hennes skull. Han nickade mot henne
och jag såg att han menade det. Han älskade henne och hon
honom, resan stärkte deras person, de lagade alltid mat tillsammans, pratade gott om alla de träffat och somnade tillsammans varje kväll. Jag gjorde resan för mig själv, betedde
mig som en sur gammal gubbe, tänkte illa om alla och mig
själv och hade runkat mig till sömns om jag kunnat.
Vi gick till bussen som skulle ta oss 6 timmar norrut mot
huset där våra cyklar stod och väntade. Chris stannade en
natt för att han ville vara själv så jag satte mig vid ett säte
med två tomma stolar. Bussen hade AC så om ingen satte sig
bredvid mig kunde jag sova hela resan utan problem. Snett
till höger om mig satt en iranska på runt 22 år och kollade
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på mig för tredje gången på kort tid, varje gång jag får syn
på henne kollar hon generat bort. Hon sitter med sin far,
blygt leende, jag blir lite hård men hon är muslim, på en
fullpackad buss, sittandes bredvid sin far. Såvida jag inte vill
utmana honom på en duell till döden är det på alla sätt en
omöjlig situation. Jag somnar och väcks av en man som börjat argumentera med bussvärden.
Han ska tydligen sitta bredvid mig men verkar ovillig att
göra det. Han pekar på mina tatueringar och skakar på huvudet åt värden. Efter någon minut blir han ändå tvungen
att sätta sig. Jag ler ett extremt brett leende medan jag räcker
fram min tatuerade arm att skakas och han svarar på gesten.
- Hello, I’m Tomi, do you like my tattoos?
Han pratar dålig engelska och säger motvilligt hello men
fortsätter på farsi.
Han ser mig som ondskan personifierad, och det gör mig
inget. När jag sitter hemma och blandar min O’boy roas jag
ibland av tanken på att någon eller några därute ogillar eller hatar mig. Det tar ofta ett bra tag innan jag låter personer komma nära inpå och folk som ändå är goda nog och
väljer att lägga delar av sin tid på mig kan räknas på mina
två händers fingrar. Men innan jag får den kontakten kan
jag finna njutning eller välmående i tanken att någon ogillar mig. I mitt huvud spelar jag upp konversationer där han
eller hon snackar skit om mig. Säger att jag är ett svin, att
jag fuskar med det ena och det andra, att jag raggat öppet
på någons flickvän, att jag är astråkig som person. En del
kan stämma och en del inte. En del ändrar åsikt om mig
när de träffar mig eller med tiden, andra gör det inte. Man
börjar med hej och ser vart det leder, varje väg är unik. Så
att han ogillade mig så snabbt gjorde mig på något viss på
bra humör.
Efter ett tag erbjöd jag honom en kaka. Aningen överrumplad tackade han ändå nej till den. Jag lät det gå 3 minuter till
och frågade sedan om han ville ha fönsterplatsen. Med en
blick som försökte pussla ihop saker och ting tackade han
ändå åter nej. Efter ytterligare 3 minuter öppnade jag helt
sonika 2 kakor, åt den ena och la den andra i hans hand och
sa att han nuddade den sist och måste äta den. Han skrattade till sist och åt den.
Vi satt tysta i fem minuter innan jag ändå försökte mig på att
sova. Han väcker mig dock nästan på en gång och får min
uppmärksamhet. Han frågar vad jag heter och vart jag kommer ifrån och jag får i gengäld reda på att han heter Isak.

Det blir tyst i fem minuter igen men jag ser att han försöker
fundera ut sin fråga på engelska.
- Vad gör du Iran? Iran bra?
Jag berättar om cyklingen och barnhemmet, eller det är mer
charader. Sen att jag inte gillar Iran så värst mycket men att
folket är rätt trevligt. Han nickar och börjar redan slipa på
nästa uttalande.
- Jag åker till Kaspiska havet, till min lägenhet
- Jaså, någon slags semester, är ni många?
- Mm, 5 dagar, nej bara jag, min kompis dog förra året.
Vi pratade om våra familjer och han fortsatte fundera 5 minuter mellan varje gång han pratade. Isak berättar att han är
en pensionerad byggarbetare och inte får ut mycket. Att han
alltid vantrivts med sitt jobb och blivit tvungen att knapra
piller mot värk de senaste tio åren. Isak vänder sig mot rutan och försvinner i tankar. Jag somnar en stund men väcks
snart av honom igen. Han känns än mer melankolisk nu
och berättar hur hans son är misslyckad och vi kommer in
på hans fru som lämnade honom för 20 år sedan för någon
rikare och gladare i huvudstaden. Jag förstår att det är hans
sura bittra inställning till allt som ställt till det, det är hans
eget fel men jag kan inte hjälpa att tycka synd om honom,
semester helt ensam är inget jag önskar någon.
Hans telefon ringer och det är hans son som ringer och vill
kolla om han kom med bussen i tid. Isak svarar vresigt ja
och lägger på.
- Varför var du så otrevlig mot din son, men så trevlig mot
mig?
- Han är misslyckad - ingen fru, dåligt jobb.
- Nå, jag har egentligen aldrig haft ett fast jobb, aldrig
lyckats behålla en kvinna en längre tid och har en relativt
spontan inställning till livet så vi är nog inte så olika.
- Men jag gillar dig.
- Du är snäll du också, men jag tror du skulle vara lyckligare
om din son hade velat följa med till havet.
Han blir tyst i någon minut
- Jag är väldigt ensam... Men jag tycker om att prata engelska
med dig.
- Din engelska är bra.
- Jag läste på skola för 40 år sen.
- Du har bra minne då, men du hur kommer det sig att du
inte tog med någon från Teheran ner hit?
- Jag sa ju att min vän dog för 3 år sedan.
Och då förstod jag att han bara hade haft en vän sedan en
mycket lång tid tillbaka. Nu hade han förlorat också honom
nummer tre tvåtusenfjorton
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och när jag såg honom kolla ut genom fönstret förstod jag att han fruktade natten, ensamheten den innebar. Det var hans
eget fel men jag gav upp alla försök att sova och la timmarna på att prata engelska med honom istället.
- Jag skulle vilja bjuda hem er till mig, ni kan sova och äta tills er vän kommer.
Jag tackade hjärtligast men sa att det redan var ordnat med boende, vi skulle på födelsedagsfest.
- Jag fyller år om tre dagar, det är därför jag åker.
Han skulle fira födelsedagen helt själv.
- Grattis på födelsedagen då, Isak!
Han log men ändå inte. När han sen skulle av bad han oss återigen att komma över.
- Det skulle göra mig mycket glad, jag tycker om dig så fruktansvärt mycket
- Isak det går inte, en skittrevlig kille har redan bjudit över oss och hjälpt oss med taxi och allt, det vore inte rätt.
- Snälla, jag är så ensam..
Och jag såg hur tårar började rinna ner längs kinderna.
- Gör inte såhär, Isak. Ring din son, han verkar bry sig fruktansvärt mycket om dig fortfarande. Var god mot honom, han
förtjänar bättre. Jag skulle inte ens städa undan mitt lakan och täcke.
Han var tyst resterande bit av färden men vände sig om innan han skulle gå av och gav mig hans böneband, och sa att jag
inte fick glömma honom, sen såg jag honom aldrig mer. 30 min senare kom Adrien, aningen packad och nyknullad och tog
oss ut på stan, stämningen var god. Men jag hade under tiden räknat mina riktigt goda vänner på bara ena av mina händers
fingrar men likheterna med Isak bra många fler på senare tid. Sen jag gått av bussen hade jag bara funderat på hur lätt jag
skulle kunna sluta som honom. Jag hade funderat på om det spelade så stor roll eller inte. Det gjorde det nog. Men jag sov
ändå fruktansvärt bra den natten.
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Anslaghstavlan
Gillar du att Spexa och uppträda för folk?
Varför inte gå med i vår underbara spexgrupp. Ett perfekt
sätt att ha roligt och träffa nytt folk.
Vi har möten varje tisdag kl. 18.30. För mer info mala oss på:
ScenGHangarna@gmail.com
Ansök om medlemskap på facebookgruppen ”ScenGHångarna”
VI SES!

GH letar glada matentusiaster till kockskolan!
Är du less på att bara laga mat i korridorköket? Eller kanske sugen på att prova att jobba som
kock på GH? Pröva dina vingar i köket på nationens egna kockskola!
Vid varje tillfälle lagar vi en trerätters middag tillsammans kring ett specifikt tema. Tidigare
har vi haft såstema, vegetariskt tema, köttema och italienskt tema. Varje kurstillfälle avslutar vi med att äta upp det vi lagat. I kursen jobbar vi inte bara med matlagning utan också presentation och planering av hur man bygger upp menyer.
Låter det kul?
Skicka en intresseanmälan till disa.hasselberg@gmail.com

Skriva för Ghasetten? Fota? Redigera?
kontakta oss! ghasetten@gmail.com
nummer tre tvåtusenfjorton
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LEDIGA STIPENDIER VÅRTERMINEN
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 födelse- och studieort om det är relevant 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. För mer utförlig information om hur du söker stipendier vid Gästrike-Hälsinge nation hänvisas
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 GästrikeHälsinge nation. Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Blanketter hämtas och ansökan lämnas på universitetets stipendieavdelning. Denna termin skall ansökan till universitetsstipendierna vara inlämnad den 17:e februari.
Enligt Kungl. Brev av 1935-11-01 får stipendier ur donationer som tillkommit före 3 juni 1870 tilldelas kvinnlig sökande
även om donator angivit eller antytt att manlig sökande avses. I Kungl. Brev av 1966-11-11 har meddelats att ur donationer
som mottagits före 17 oktober 1958 avseende stipendium till manlig teologistuderande, utdelning får ske även till kvinnlig
teologistuderande

Vårterminen 2015 ledigförklaras följande nationsstipendier:
Hilding Andreassons à 22 000 kr

Lundqvists a 5 500 kr

Till mindre bemedlad stud. av Gästrike-Hälsinge nation. Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation som
Utdelas för ett år med möjlighet till ett års prolongation.
genomgått gymnasieskolan i Hudiksvall. Utdelas för två år
med möjlighet till ett års prolongation.

Kurt Belfrages à 19 700 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 5 800 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. Studerande kan tilldelas stipendiet mer än en gång.

Ragnar Isaeus à 12 100 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.

John Lingmans à 8 200 kr

Till stud. 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 beloppet. Tidigare innehavare kan ånyo tilldelas stip.
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Modins à 3 600 kr

Till flitig och skötsam med.stud. av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas årligen.
To a diligent member of Gästrike-Hälsinge nation who
studies medicine. Awarded for one year.

Herman Palmgrens à 5 400 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
4 900 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 2 400 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 1 400 kr

Till stud. av Gästrike-Hälsinge nation som är infödd hälsing. Utdelas av nationen för ett år på vårterminens sista ordinarie landskap.

Ingeborg Wahlströms à 14 700 kr

Till med. stud. 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 1 400 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-Sandviken
(ansökan på särskild blankett).

Under 2015 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.
Ansökningsförfarande
Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett. En ansökan gäller för samtliga stipendier, men du måste naturligtvis
ange vilka stipendier du söker.
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 25 februari 2015

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 25 februari

Göransson-Sandviken resestipendium
(ansökan på särskild blankett).

Under 2015 finns det upp till 500 000 kr att utdela som ett
eller flera stipendier.
Resestipendium tilldelas svensk sökande, som minst fyra
terminer bedrivit grundläggande högskolestudier, för
utrikes eller inrikes resa av väsentlig betydelse för den sökandes utbildning. Resans ändamål skall vara kvalitetshöjande studier inom grundutbildning eller forskarutbildning. Resestipendium kan utdelas för deltagande i kurser
och konferenser, för vetenskapliga studiebesök eller annat
specificerat ändamål. Innehav av annat stipendium, utbildningsbidrag eller motsvarande utgör ej hinder för erhållande av resestipendium.
Stipendieansökan skall innehålla resplan, kostnadsberäkning och konfidentiell självdeklaration. Efter avslutad resa
skall reseberättelse inges till styrelsen för Stiftelsen Göransson-Sandviken stipendiefond.
Om resplanerna förändras eller skiljer från dem, till vilka
stipendiet har utdelats, måste stipendiaten anhålla hos stipendienämnden om att få disponera stipendiet för den ändrade resan.
Av praxis utdelas ej resestipendium till studerande som
ämnar bedriva utbytesstudier som finansieras inom
studieprogrammet.

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

Egil Mattsson

Stipendiesekreterare
070 - 783 07 08
stipendier@ghnation.se

Emil Ställvik

Förste Kurator
018 - 666 141
1q@ghnation.se
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Kalendarium

JANUARI
12 Inskrivningen börjar i biblioteket
19 Verksamhetsstart

FEBRUARI
8 Städdag på Nationen, avslutas med sexa
12 Reccemottagning på GH
17 Vårens första lagtima landskap med sexa
21 Reccegasque
MARS
1 Funktionärsdag även kallad Framtidsdagen
13 Marsgasque -04 släpp
15 Städdag
20 St Patricks Day Storpub

APRIL
Damsupé -04 släpp 10
Städdag på Nationen, avslutas med sexa 12
Kvalborgsklubb 29
Valborg och Ghlassbaren 30

MAJ
Majmiddag 1
Vårens andra lagtima landskap med sexa 7
Städdag på Nationen, avslutas med sexa 10
Vårbal med 04-släpp 16
JUNI
Sommarrestaurangen öppnar 1
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