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Kära läsare!
Att ge ut ett nummer av Ghasetten i slutet av april, precis
inför Uppsalastudenternas största firande, och samtidigt
inte skriva för mycket om våren, är ett konststycke utan
dess like. I ett tidigt skede hade vi flera krönikörer som stod
i rader för att få basunera ut vårens budskap. Vi tackade
artigt nej till de flesta frierier.
Kanske blev vår rädsla för våren i Ghasetten i slutänden
ett problem. Då vi initialt satt med ett blankt papper,
och tackat nej till vårskribenter ställde vi oss frågande
- vad ska vi skriva om nu? Tur att kreativiteten hos våra
nationsaktiva slår alla rekord denna termin. En del idéer
är riktigt klyftiga, andra helt ologiska, men alla finns de
där för att göra vår nationsvardag till trevliga stunder och
på sikt goda minnen. I detta nummer kanske det syns bäst.
Från noll idéer till mycket hjälp innehåller detta nummer
spridda skurar om saker som kan hända under en vår på
GH:

3Q emeritus Ivan skriver ett populärhistoriskt inslag
om trevligt myndighetsbemötande, en lärdom för livet.
Köksmästare och emerita allt möjligt Tove har wallraffat
ölhipstermiljön på Uppsala öl- och whiskeymässa. Vi
har haft städdagar med landskapstema, landskap med
sångtema, och sångboksgasque präglad av prestationsångest
och mindervärdeskomplex. Mitt i allt detta har vi skickat
en delegation till Finland, och tagit studenten för andra
gången i våra liv!
Om du har svårt att finna en röd tråd i detta nummer
kan vi bekräfta att så känner även vi. Kanske går det att
finna någon form av gemensamt sammanhang när man
läser proinspektrixintervjun på sidan 8. Proinspektrix
Ylva menar att det som enar oss är inte vad vi brinner för,
eller vad för projekt vi tar på oss, utan att vi alla vill göra
nationen till ett hem och den bästa platsen vi vet!
Med vänliga hälsningar,
Henrik Klarén & Johan Wistedt
Redaktörer på Ghasetten
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Förste Kurator
Kära medlem,
Det är vår! Det är verkligen det. Det är vår i Uppsala och det
är vår på Gästrike-Hälsinge nation. Jag tycker att det känns
helt fantastiskt!
En vår i Uppsala är inte som vilken vår som helst. Just denna
vår är min 21: a i ordningen i stan. Det betyder inte att jag
är supervuxen, utan att jag växt upp här i Uppsala. 2014 och
2016 begick jag de stora misstagen att spendera mina vårar i
Berlin och Wien - helt fruktansvärt var det! Nu vet jag bättre,
nu är jag på plats!
Våren för mig var tidigare grustömda cykelvägar mellan
Bergsbrunna och stan, streetbasket vid Fyrisskolan och en
förundran över hur en faktiskt kan cykla genom Uppsala i
balklänning. Vår-Uppsala förändrades i takt med min entré
till studentlivet, men jag undrar faktiskt fortfarande hur en
bär sig åt för att inte slå ihjäl sig på två hjul i högtidsdräkt på
väg till en Vårbal. Om det är någon som har tips får ni gärna

mejla mig!
Jag är så
nyfiken och
också ganska
klumpig.
För ett tag sedan
sa en vän till mig, när vi
satt och var halvglada och småoroliga inför
framtiden, att Sara - det är i alla fall vår i Uppsala, och vi
får vara tillsammans! Hon hade så rätt, och det hon sa
sammanfattade magin med Uppsala om våren så väl. Nu är
vi där igen, stan vaknar till liv, och vi njuter av stan i sitt esse
innan den återigen tystnar till sommaren.
Det ÄR vår i Uppsala och på Gästrike-Hälsinge nation, vi
är här, och vi får vara tillsammans. Det är värt att hurra för hurra! Vi ses snart på Uppsalas solgulaste nation!
Sara Taxén
Förste Kurator

Andre Kurator
Hej!
I skrivande stund befinner jag mig någonstans mellan
Älmhult och Nässjö. Ett medlemsinitiativ om att – för bara
en söndag – öppna Ghuben under dagtid slutade med mig
själv och två vänner på ett nattåg ner till Lund för att hälsa på
vår vännation Krischan i några timmar, för att sedan åka hem
igen. Sittandes här, medan de småländska bondgårdarna
rullar förbi, reflekterar jag över terminen och året som har
varit och inser att denna resa representerar året i ett nötskal.
Mycket nytt, en del konstigt, och bara kul.
Detta är min sista Q-ruta som jag skriver som andre kurator
och jag kommer nu lämna över detta uppdrag åt min gamla
vän Pernilla. Första gången vi sågs snodde jag hennes grupparbete i skolan och nu så snor hon mitt jobb, fair trade kan
man tycka! Livet som ex-kurator kommer vara underligt men
visst ska det även bli skönt att slippa oroa sig för om jag betalt
nationsförsäkringarna på rätt dag, slippa bråka med 1Q om
det är mina skor eller nationens trappor som kräver halkskydd, eller att be om ursäkt för att man missade möten med
skattmästare pga. av spontanresor till Lund... (förlåt Javiera!)
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Tå g e t
närmar
sig
Stockholm
central och
min
resa
är snart slut.
Precis som det
här året har det svängt
åt vänster, åt höger, upp
och ibland lite ner. Jag är tacksam för denna resa och alla
nya vänner och erfarenheter som jag vunnit. Som tur är så
kommer det fler tåg och därmed fler ämbeten att ta sig an så
som styrelsen, bostadsstiftelsen och stipendienämnd.
Därför, alla mina vänner & fantastiska medlemmar, på
återseende!
Aukje de Boer
Andre Kurator

Tredje Kurator
Hej alla medlemmar!
Snart är våren här i full kraft och med det kommer vi behöva fira
detta i full skala. Hur gör man när man ska fira in våren? - Detta
gör man bäst på valborg! Valborg är en gammal och fin tradition
som firas absolut bäst på GH. I år kommer vi i vanlig ordning
att ha ghlassborg på både kvalborg och valborg. Det kommer att
finnas glassdrinkar av högsta kvalité, och för den frusne varmare
alternativ i mat- och dryckesväg. Så kom till nationen och häng
i den trädgård som med rätta är känd som stadens vackraste!
Jag har snart färdig med mitt år som Tredje kurator på nationen.
De har varigt en otroligt rolig upplevelse och jag har haft så
kul! Jag har lärt mig väldigt mycket under mitt år, och är väldigt
tacksamma för att ha fått möjligheten att göra

detta. Jag har
under mitt år
gjort mitt bästa
för att få den
positiva trend
som vi har sett
på nationen
den senaste
tiden att fortsätta.
Så jag tackar för mig
och lämnar glatt vidare
stafettpinnen till min efterträdare Jesper!
Martin Palmqvist
Tredje Kurator

Hovmästare
Var hälsad medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation! Detta är
ett meddelande från er egen Hovmästare, Carl von Zweigbergk.
Det är min förhoppning att terminen hittills varit till eran
belåtenhet, och att insparkar, föreläsningar, och annat som följer
terminsstart inte varit alltför nedtyngande nu när det kommer så
mycket festligt och roligt resterande tid av våren.
Ur led är tiden, ve! Minnen förgås och kvar står bara
förnimmelser av gångna händelser och personer, dock minns
jag ännu vårterminen förra året. Jag, blott en enkel klubbverkare
som kämpade och slet, citerade Caliban ur “Resan till Melonia”,
gnolade och skötte mig och mitt.
De två utmärkande händelserna så här i efterhand blev
Valborg och Vårbalen. Två händelser kantade av tradition
och förpliktigande, två händelser som skedde långt innan min
historia tog vid och två händelser som också kommer ske långt
efter min tid. Och det var där mitt i stormen jag fann mig själv
arbetandes dem båda.

Även denna vår
skall
Job
bliva
min
ledstjärna,
däremot
med
en
markant
skillnad
till och från det
förgångna, min
ämbetstitel:
Hovmästare.
I år är det jag som är mästare av bestick, mästare av porslin, fader
av stora salen, rödvinspatron, allt lika brännvinsframbringare.
Låt det bära eller brista!
Carl von Zweigbergk
HVM

Köksmästare
Föredettingen återvänder. Redan dagen efter landskap fick jag
kliva på som köksmästare och först på agendan stod att fixa
ugnen som just gått sönder. Efter det kom mer arbetsuppgifter
rullande in; hitta kontorsplats, preppa marsgasque, arrangera s:t
Patricks Day etc. Den tidigare alltför lugna vardagen har snabbt
fyllts med händelserika dagar, och hittills har min andra termin
som köksmästare varit mer givande än vad jag föreställt mig.
Till skillnad från tidigare köksmästartermin VT15 vet jag nu
på ett ungefär hur arbetet går till, förhoppningsvis har detta
inneburit en förbättring i matkvalité sen sist. Det är ju i och för
sig inte svårt trumfa den tidigare mikrade pubmaten.
GHuben har ändrats mycket på tre år! Nedflyttningen av puben,
större engagemang och inte att förglömma ett nytt köksgolv! Nu
ska jag väl försöka att inte sumpa den här positiva trenden som
alla hårt arbetande klubbverkare och funktionärer byggt upp…

men inte glömma att ha
kul tillsammans nu
på
Ghlassborg
med så många
av dessa härliga
GHingar.
I den härliga
vårsolens
glans
- Där är det
glassdrinkar!

Tove Molin
KXM
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Vad skulle du vilja säga till en person som inte riktigt bestämt sig om den ska på
Ghlassborg eller inte?
Varför man bör besöka GHlassborg är för att det blir som en mer exklusiv, lugnare & lyxigare
version av hänget i eko. Valborg är för många x antal fester att besöka samtidigt, forsränning,
häng i eko, majmiddag och väldigt mycket annat att hinna göra på kort tid. Då är GHlassborg
en bra plats att varva ner på men ändå så man hinner känna att man upplever valborg
ordentligt med mat, dryck, musik, vänner & härlig stämning! För att inte glömma att det är
fint med glassdrinkar för att fira in att våren & hela Uppsala spirar.

Anna- Linnea
Hur ser perfekt valborg ut för dig?
Fint väder och massor av folk ute. En perfekt Valborg cruisar man runt på många olika platser
och träffar mycket folk. Ett bra tips för att kolla om vårluften är tillräckligt varm är att undersöka
om den får cigarettrök att lukta gott. Jag tycker egentligen inte om rökning, men på sommarhalvåret kan cigarettrök lukta gott i lagom mängd!

Rhianna

Emil
So you’ve never been to a Valborg, what do you expect?
I expect there to be many many people, huge lines of people and hopefully sun because I know
there are a lot of outside activities. I’m looking forward to sitting in the park, drinking with my
friends and popping off bottles of sparkling wine! I just expect there to be lots of activities and a
lot of fun!

Vad är det bästa med Valborg på GH?
Åå, gud, det är så mycket så jag hinner nog inte ens svara på den frågan! Har så extremt
mycket i skolan just nu!
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Proinspektrix,

– men du kan kalla mig Trix!
Text: Henrik Klarén

När jag veckan innan Marsgasquen fick önska bordssällskap till sittningen hade jag skämtsamt sagt ”Jag vill sitta
bredvid en inspektor!”. Det är inte vanligt att studenter önskar att sitta vid honnörsbordet, och ännu mindre med
inspektorer, det är endast 1Q som gör detta. Det är vanligare att man väljer klasskamrater, partners, eller de man
känner från nationen. Skämtet blev tillslut en seriös önskan, och en vecka senare var det dags att sätta sig till bords
med ett bordssällskap som för mig var ett helt nytt.

”Hur är det med fru proinspeckrisk?”
Proinspektor blev med en kvinna på posten i korrekt latinsk grammatik en mardröm för alla som nu ville titulera den
nyinstallerade, och med en förfest med förfriskningar blev det inte lättare att uttala.

”Proinspektrix, men du kan kalla mig Trix!”
Ett vänligt tillrättavisande, några minuter senare gjorde jag detsamma med den alltid så struliga skålordningen. I
slutet av kvällen såg jag tillbaka på ett av de trevligaste bordssällskap jag haft på en GH-sittning hittills, och jag
planerade strax därefter en intervju med vår nya proinspektrix Ylva Hasselberg!
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Ylva är sedan årsskiftet Gästrike-Hälsinge nations
proinspektrix. En post som nationen inte behöver ha, men
som vi har för att fungera som ett stöd för inspektorns tunga
arbetsuppgifter. Det är i nuläget fortfarande lite oklart vad
Ylva ska göra.
”Det är en speciell situation. Med tanke på min föregångare
Jörgens hälsotillstånd mot slutet av sin ämbetsperiod har
nationen blivit van vid att Inspektor Anders Virtanen gör
väldigt mycket på egen hand. Vi försöker nu hitta tillbaka,
eller till något nytt, till hur vi ska dela upp arbetet. Jag
vet att jag kommer få ordförandeskapet i byggnadsstiftelsen
efter att nybyggnationsprojektet är klart, jag sitter även
som vice ordförande i landsmannaföreningen, och ska
biträda Anders vid stipendier. Sen är det ju självklart
representationsdelen!”
Representationsdelen, ja! För de som varit på gasquer
de senaste månaderna har man fått se mycket av Ylva. På
reccegasquen vann hon överlägset när inspektorerna på GH,
VG och ÖG tävlade i publikfrieri. På Marsgasquen hölls
en mer informell tradering av köksmästare och tal, och på
Luccegasquen tvistar de lärde fortfarande om hur många tal
som egentligen hölls; men man är överens om att Ylva höll
många av dem. Man kan undra om tal är det enda hon gör?
”Jag är professor i ekonomisk historia
sedan 2011. En del av tjänsten är
forskning, men jag är även studierektor
för avancerad nivå och undervisar på
grundnivå. Som professor på institutionen
för ekonomisk historia syns man, man
sitter inte och forskar på sin kammare!
Den forskning som jag dock gör är knuten
till mitt föreståndarskap på Centrum för
teknik- och vetenskapsstudier. Jag skriver
om ekonomiämnenas idéhistoria, och just
nu även en biografi om Eli Heckscher,
den här institutionens grundargestalt!
Men jag har tidigare skrivit om hur
personliga nätverk leder till ekonomisk
tillväxt, det var temat för min avhandling
– Det är den blå boken där uppe!”

om vad det egentligen är hon skriver om, desto bredare tycks
det bli.
”Jag gillar att upptäcka nytt. Jag är nyfiken, jag vill inte när
jag dör bli känd som en professor som skrev jättemycket om
en grej, så det blir ganska brett.”
Kanske är detta huvudskälet till att Ylva valt vägen till
proinspektrix på GH? Ett helt nytt projekt, som hon med
nyfikenhet kan ta sig an. Själv menar hon att det dessutom är
så att hon alltid varit engagerad i universitetets olika delar. I
det akademiska livet kan det vara mycket forskningspolitik och
konflikter om forskningspolitik och universitetets utveckling.
Nationerna är förskonande från detta. På nationerna är det
lugnt, vilket fick henne att engagera sig här.
”Nationerna är enklare att ha att göra med. Traditioner
hålls, kulturarv bevaras, alla engagerade vill nationen väl.
Det är drivna och intelligenta ungdomar som söker en
form av gemensam riktning. Det tycker jag är starkt, och
inspirerande!”
Inspektorerna ska se till att nationens intresse alltid kommer
främst; En formulering som kan vara nog så komplicerad.
För vad betyder det egentligen? Ylva var aldrig medlem i
Gästrike-Hälsinge nation som student i Uppsala. Hon gick
som ungdom först med i Stockholms nation, och bytte sedan

Ylva pekar upp på en bokhylla där vi sitter på
hennes kontor. Hela rummet är fylld med
litteratur, och överst på en hylla står denna
blåa avhandling tillsammans med en annan
orange bok som hon skrivit. I förbifarten
berättar Ylva att även resten av böckerna på
den hyllan är sådant som hon skrivit. Och
förresten även hela hyllan under. Flera
hyllmeter av skrifter, och ju mer jag frågar
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till Norrlands, men var aldrig engagerad i någon av de två. På
vilket sätt ska hon kunna föra en organisations talan som hon
endast varit del av i några månader?
”Det engagemang jag har nu känns helt rätt. GH har en
god stämning, den fungerar som en nation ska fungera.
Den tar hand om sina medlemmar och dess medlemmar
tar väl hand om nationen. I nuläget jobbar man med ett
förändringsarbete på nationen, och min åsikt som ska gå i
nationens intresse blir då viktig. Det har fått mig att tänka –
vad är kärnan i GH-nation egentligen? Jag tror att styrelsen
och de aktiva medlemmarnas intresse bör vara centralt.
Jag ska finnas till - inte för att styra - men för att stötta de
aktiva medlemmarna. Gör jag det agerar jag i nationens
intresse, och det bör vara mitt huvuduppdrag. De aktiva
medlemmarna bär och är nationen!”
Intervjun börjar lida mot sitt slut, och jag vill avslutningsvis
ställa den klassiska frågan om Ylvas favorit GH-minne. Hon
är övertygad om att på sikt kommer minnena övergå från att
som nu vara trevliga middagar, till att snarare vara minnen
av personer. Ett viktigt minne, både roligt och sorgligt, är
dock traderingsceremonin från Luccegasquen. För de som
var på middagen kan det ha upplevts som rörigt när det
nya insigniet skulle invigas genom att ges till Jörgen - tas av
honom 15 minuter senare - för att kunna installera Ylva. Ylva
och Jörgen har genom att jobba vid samma fakultet i många
år känt varandra sedan innan. Att tacka av en vän, och ta
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över detta ansvar inför nationens stora sal var stort. Men det
är trots detta ett annat minne som ligger varmt om hjärtat.
”Jag gick på styrelsemiddag för några dagar sedan, och
när jag var på väg att gå hem valde jag att ta vägen via
nationshusets stora sal. I rummet satt en nationsmedlem
och spelade piano för en tom sal. Det fick mig att tänka hur
viktig den här platsen är. Hit går man inte bara för ölen,
mötena eller festerna, huset är fullt av liv och folk som ser det
som sitt hem. Det är stort. - - - När jag går förbi nationshuset,
som ligger mellan institutionen och mitt hem, så ser jag ofta
in genom fönstret och ser de tända ljusen och tänker just det
- Där inne pågår och finns det liv! Ibland svänger jag förbi
och säger hej, men ofta fortsätter jag gå, med tanken: Huset
lever!”
Vi avslutar intervjun och jag beger mig ner mot vårt
nationshus. På nedre kontoret är det kaos: tre studenter ska
hämta ut sina nationskort för att kunna hänga i puben samma
kväll, vår bibliotekarie lånar ut böcker, och klubbverkarna
sitter och skämtar i väntan på att veckomötet ska börja.
Juridikstudenter sitter och pluggar i Hälsingerummet och
KXM letar efter sina nycklar. Människohopen på kontoret
uppskattas inte av kuratorerna, och jag väljer att gå ut för att
ge dem utrymme att göra sitt jobb. Trots kaoset ekar Ylvas ord
i mitt huvud: Här är fullt av liv, folk som ser det som sitt hem,
och huset lever!

@ghnation
#dettaharhäntpågh
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För mer bilder,
kika in på GH:s
instagram:
@ghnation

Den här helgen är vi i Helsingfors och
firar vår vännation SatO’s 364:e årsfest.
Grattis SatO! Kiitos för en fantastisk helg!!
#DetHänderPåGHFastiFinland
This weekend we have been in Helsinki
celebrating our friendnation SatO’s 364th
annual party. Congratulations SatO! Kiitos for a
great weekend!
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Once

a month the clubworkers, full- timers and
other active members at the Gästrike- Hälsinge Nation
gather together to clean the nation’s house.
Each cleaning day is themed, with pajama day, the cleaning olympics, Emil Eriksson and Landskap being previously used themes. The participants of the cleaning day are

Clubworkers, fulltimers and some volunteers ejoying breakfast

Jack, Amrit and Anna enjoying pancakes for breakfast

encouraged
to dress up following the theme, and one can expect games and other events
to follow.
The day usually starts for the full- timers and the club workers at 9:00
am, with breakfast. At first, the conversation is limited to grunts and blinky

Cleaning Day:

eyes, but as the
consumption
of coffee goes
up, the conversation around
the table begins to resemble an actual exchange
between
semi-intelligent
people.
As
the
room wakes
up, all is called to order as
the presiding
Third Curator,
Martin, assigns
Amrit dancing while cleaning a fridge
Kitchenmaster Tove cleans the stove while Anna scrapes the fry table
work stations. Toilets, floors, the bar, the garage and more are among the things in the house that need attention. Before everyone splits up to attend
to their various duties, however, the kitchen is cleared of all cleaning tools and food.
After the kitchen is cleared, everyone breaks off to complete their cleaning assignments. Some stay to scrub the kitchen, others
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go to the toilets, some head outside, others clean the
bar. Loud music is played, and oftentimes the workers
can be seen dancing and singing when a favorite song
comes on.
Around 1:00 lunch is served. The meal usually
consists of leftovers and random food items left around
the kitchen. This is also the time where other active GH
members arrive to help out with the cleaning day.
After the meal, cleaning assignments are once again
doled out and the group first helps clean up the meal,
and then breaks to tackle their new assignments.
At 5:00, dinner is served. The sexas following cleaning days are heavily anticipated, and are open to all
who have put in a certain amount of hours into the cleaning day. They are a loud affair full of good company,
singing and laughing. Songs are “given” to the participants, which allow for a selection of rowdy crowd- pleasing favorites to be chosen.
Clubmaster Patrik in doing the seemingly never-ending dishes
The dinner also hosts the ceremony where the cleaning “champion” of the day is crowned. The winner is the one who worked the hardest and got the dirtiest while cleaning the
house. The champion is given a trophy, a round of applause and is also expected to give an acceptance speech for the award.
All in all, although cleaning days are filled with chores and dirt, it is also a day filled with smiles, laughter, impromptu karaoke
sessions and friends, making the cleaning worth it.

a GH Tradition

Stefan, 2Q Aujke and Yasmine enjoying the sexa

Laughs and good
friends during the
sexa

Anna is crowned the Champion of Cleaning Day
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Marsgasquen – Låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Text: Emil Dahlöf

Det är nådens år, 2012 e.kr. I Bollnäs, i hjärtat av Hälsingland, öppnar sig himlen för ett skyfall. Exakt samtidigt är det
dags för min klass att springa ut från aulan som nybakade studenter. Kuvert, kläder och studentmössor blir genomblöta.
Någon halkar på trappan och rispar upp klänningen. Vid horisonten syns ett svampmoln som efter en kärnvapenexplosion
och i periferin hörs helikoptrar och sirener.
Okej, nu kanske jag tar i lite, så illa var det faktiskt inte när
jag tog studenten. Det kan dock verka så om man jämför
med när jag fick chansen att ta studenten igen på GH:s
marsgasque som ägde rum den 9 mars.
Det hela började såklart med fördrink. Fördrink och mingel
har aldrig varit min starka sida. Ibland önskar jag att jag skulle
kunna ha på mig en sån där sele som vissa hundar har som
visar på att de är nervösa i interaktion med andra hundar.
Förutsättningarna på marsgasquen var dock gynnsamma.
En liten flaska Chapel Hill i ett blågult band runt halsen,
möjligheten att utnämna sig själv till vad man vill via ett eget
ordensband, samt möjligheten att proppa käften full med
snittar och på så vis göra mufflade ljud samtidigt som man
pekar på tidigare nämnda käft och således kan undgå att säga
något var samtliga mycket goda premisser för en bra fördrink.
En fördrink är ju alltid bara början till något större. Likt
efter champagnefrukosten på studentmorgonen fortsatte
studenten på marsgasquen med examensceremoni. Ett något
förvirrande och osammanhängande rektorstal (dvs. en exakt
kopia av de flesta rektorstalen man hört i sina dagar) inleder
spektaklet. Den alltid lika flinke nationspianisten Jobin
Borhan spelar den blomstertid nu kommer, Tove Molin utses
till årets student och belönas med en heltidstjänst i köket och
sen är det dags för utspring.
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Här får jag ändå säga att själva utspringsförutsättningarna
förvisso inte var sämre än ösregnet under mitt förra utspring,
men det var nog ändå något så när lika. Mörker, kyla och snö
var det som mötte oss återbakade studenter. Vi stod utomhus
en stund och väntade på att något skulle hända, lite som en
mikroversion av livet åren efter studenten.
Sedan kom själva sittningen. Det bjöds på Kung i långburk
och vinet serverades från Bag in Box. Jag har inte sett något
så fint sedan 1Q emerita Ida Westerborn vrålade ut en
kallelse till landskap via megafon. Buffén var väl tilltagen
och undertecknad tog som vanligt vid buffé mer än vad han
orkade äta upp.
Kvällen fortlöpte på sedvanligt trevlig vis. Sånganförarna
tog upp sånger och lyckades dessutom mellan varven få in
en liten vårdab. Våren var också något som togs upp när
proinspektor Ylva Hasselberg talade. Ylva uttryckte nog vad
vi alla tänkte vid det här laget: att våren fan får komma nu.
Citat som “jag vill ha picknick för fan” och “jag vill inte ha
några jävla polotröjor” får illustrera missnöjet.
Marsgasquen har alltid varit känd som en lite mindre och
mer intim sittning. Den här marsgasquen var inget undantag
och det sägs att det ända in på småtimmarna pratades om hur
trevligt det var att återigen få uppleva studenten, med allt vad
det innebär.

GH goes...

to Finland!

Several active members from GH visited our friend-nation Satakuntalainen
Osakunta in Helskinki, Finland for their annual ball
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Branden i nationshuset 2014

– Är vårt hus Q-märkt, eller K-bry-märkt?

Ett historiskt inslag. I förra Ghasetten kunde ni läsa om
Samuel Ödmans inspektorstid, Ghasetten fortsätter med
historiska inslag även i detta nummer. En något mer modern händelse från vår nations gemensamma historia är den
traumatiska branden i personalrummet. Redaktör emeritus
Ivan återberättar i denna text vad som skedde morgonen då
branden upptäcktes.
Det är torsdag morgon den 25e september 2014. Det blåser
kallt, och jag småjoggar huttrandes genom stadens gator på
väg till nationshuset. Jag är Tredje Kurator, och på ovanligt
bra humör, för i Stockholm börjar idag öl- och whisky-mässan.
Biljetter dit finns på mitt kontor och det är enda anledningen
att jag överhuvudtaget tar mig förbi min arbetsplats idag och
inte går direkt till stationen. Huset står där det brukar, men
jag märker att något är fel redan när jag kommer till dörren.
Jag kan tydligt höra larmet. Jag öppnar snabbt dörren och
spanar in. Har det varit inbrott? Har någon tabbat sig när de
stängt och låst för kvällen? Är jag på något sätt ansvarig?

18 Ghasetten

Hallen ser bekant ut. Inga inbrottstjuvar i alla fall. Det är
dock en svag lukt av något i luften, men det är svårt att
koncentrera sig med det bedövande larmet som tjuter. Jag
tar mig till expeditionen på nedre våningen. Det är lika
stökigt som alltid, vilket gör det omöjligt att se om något är
stulet. Jag tror att någon skulle kunna stjäla köksmästarens
skrivbord utan att det märktes, och bara lämna ett lager av
skräp för att dölja sitt illdåd. Det skulle ta månader innan
det upptäcktes. Det perfekta brottet. Om någon nu vill ha ett
ganska sjaskigt skrivbord. Jag skakar på huvudet, jag har inte
tid att bli distraherad. Tillbaka till hallen, uppför trapporna,
där jag omedelbart blir distraherad igen. Lukten är nämligen
starkare här och jag känner en viss… rökighet. Jag tänker på
rökig öl och whisky, och sedan på öl och whisky-mässan, där
jag ska vara om en timme. Kommer detta att påverka min
möjlighet att dricka öl idag?

”Det kanske brinner…”

Svart vätska rinner ut från dörren som döljer trappen upp till
personalrummet på tredje våningen. Även nerför dörren har
svarta droppar lämnat spår. Plötsligt är alla tankar på öl och
skrivbord är borta. Jag går sakta framåt och lägger handen
på dörrhandtaget. Någon berättade en gång för mig att det
går att avgöra om det är säkert att öppna dörrar genom att
känna på dörrhandtagets temperatur. Det här dörrhandtaget
är… ljummet? Kanske är det min handsvett. Jag öppnar
dörren och blir inte uppslukad av ett flammande inferno.
Istället bolmar det ut rök och jag möts av en mardrömslik
vision. Svart vätska droppar nerför trappen och trapphusets
väggar, rök strömmar ut genom den nu öppna dörren. Jag
stirrar chockad några ögonblick och stänger sedan dörren
igen. Dags att informera husansvarig. Men 1Q och 2Q är
borta på viktig business. Jag kommer inte ihåg riktigt men jag
antar att det hade något med fanor att göra. Eller om de är i
Finland? Istället ringer jag Leona Mittermayer, vid tillfället
uthyrningsansvarig.

”Hon sa att vi skulle öppna
några fönster”
”Tjena” börjar jag säga och inser att det kanske är för lättsamt.
”God morgon” försöker jag istället. ”Det kanske brinner…”
Sedan ringer jag brandkåren. Det är väl rätt sak att göra när
det kanske brinner?
Fel. Istället ska en göra saker själv. Damen på 112 ber mig gå
in i det rökfyllda utrymmet och undersöka om det fortfarande
brinner.
”Men det är fullt av rök,” försöker jag säga.
”In med dig!” - säger hon inte. Men nästan. Något i den
stilen i alla fall.
Jag rökdyker. Ett plötsligt sväng i karriären. Upp för den blöta
trappan och in i personalrummet där orsaken till branden
blir tydlig. Nationens gamla torktumlare har gett upp på livet
och bestämt sig för att ta med sig hela tredje våningen i fallet.
Senare får vi reda på att någon satt igång den dagen innan
och att den inte stängt av sig automatiskt, utan bara snurrat
runt tills hettan övertagit situationen. Det ser inte ut att
brinna någonstans just nu, men det är rök och aska överallt.
Jag flyr ner till andra våningen igen. Jag är i dålig form och
mina otränade lungor klarar inte av långa perioder utan
rökfri luft. Leona anländer. Jag berättar om vad som hänt
denna händelserika morgon, och även om mitt telefonsamtal
med en dam på brandkåren. Hon har lite svårt att tro mig
när jag berättar om telefonistens ganska avslappnade attityd
till rökfyllda utrymmen. Hon ringer dem igen. Pratar i några
minuter. Lägger på. Kontentan är denna: brandkåren tänker
inte rycka ut om vi inte bekräftar att det faktiskt brinner.

”Vad gör vi åt röken?” frågar jag uppgivet.
”Hon sa att vi skulle öppna några fönster” svarar Leona.
In i röken igen. Det intressanta med tredje våningen i
nationshuset är att de inte går att öppna fönstren i just
personalrummet, istället tvingas vi springa till mötesrummet
(också rökfyllt) där vi desperat försöker få upp fönsterhakarna
medan lungorna töms på luft. Till slut får vi upp varsitt
fönster, och hänger ut oss själva så långt det går. Drar in
djupa friska andetag. Vi springer ner igen.
Leona ringer brandkåren igen. Vår tanke är att trots att vi
inte ser någon eld i en rökfylld lokal vi inte kan spendera
mer än en minut, så kanske det brinner på vinden eller i
väggarna någonstans – Ingen rök utan eld? Brandkåren är
inte övertygade. De har annat för sig. De har inte tid att
bry sig om möjliga bränder. Vi försöker förklara att det är
ett gammalt q-märkt hus det gäller, men telefonisten låter
nästan uttråkad vid det här laget. Vi sätter oss ner på en trapp
som inte är täckt av sotigt vatten. Jag vänder mig till Leona.
”Jag drar på Öl och Whisky-mässan nu om det är ok?”
Det var min upplevelse av branden 2014. Leona stannade
kvar och ringde 1Q och 2Q. Hon fick tyst på larmet, som
visade sig ha varit felkopplat, och företaget som hade ansvar
för vår säkerhet hade aldrig fått något larm. Det kom till slut en
brandman med en värmekamera och tittade på väggarna ett
tag för att se om det pyrde djupt inne i väggarna någonstans.
Men bara för att Leona kände någon som kände någon. Jag
frågade henne inför det här numret vad hon tänkte så här i
efterhand.

”Allt är tragiskt så här i
efterhand. Eller komiskt…
Tragiskt eller komiskt.”
Hon berättade om hur hon gått upp dagen efter och kunde
se våra utdragna fingeravtryck på de sotiga fönsterna. Hur
apatisk brandkåren var. Och att vi kände oss som hjältar som
rökdykt utan utrustning. Frirökdykarna. 1Q och 2Q blev
temporärt inhysta i biblioteket. Vi fick en ny torktumlare,
och även ett nytt personalrum. Vi hade tur att det inte blev
värre. Det enda som egentligen brann var torktumlaren och
tvättmaskinen samt väggen bakom. Skadorna var begränsade
till tak, väggar och utrustningen i det området. Men den
riktiga tragedin är förlusten av min tillit till Uppsala brandkår.
Text: Ivan de Boulloche
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Vi Provar Provföreningen

Text: Johan Wistedt

En vardagskväll som många andra, men ändå lite speciell. Jag tar tåget från Solna mot Uppsala efter en tung eftermiddag
på Vattenfalls kontor. Men denna kväll förde inte tåget mig till Uppsala för att jag skulle hem. Nej, denna kväll var det
tid för Oenologiska föreningen på GH att ha sin tyska Riesling provning - och jag hade den stora äran att få delta. Något
som jag gladeligen gjorde.
Oenologiska föreningen, GH:s provsmakarförening som
samlar de Uppsalastudenter som vill fördjupa sina kunskaper
om dryck och mat. Allt från ostar till fina viner har varit på
deras agenda sedan föreningen vaknade från sin dvala för
något år sedan. Sedan dess har föreningen vuxit och har
nu flera provningar varje termin som har lockat allt ifrån
passionerade amatörer till nyfikna nybörjare till tillfällena.
På tåget från Solna kom hungern ifatt mig.
Blodsockernivån sjönk och jag insåg att någon form
av mat bör intas innan provningen. Sagt och gjort
så blev det en haloumiburgare i GH:s då pågående
Påskpub. Att slänga i sig mat kanske inte var den mest
gastronomiska starten på denna provsmakarkväll;
men oerhört gott ändå! Dock var detta bara en liten
aperitif mot vad mina smaklökar skulle få uppleva
denna kväll. För denna kväll så fick jag uppleva
ett brett område av vad tysk Riesling-viner har att
erbjuda.
Kvällens sommelier för provningen var ingen
annan än föreningens ordförande Egil Mattsson.
Egil hade valt ut sex stycken väldigt olika Riesling
viner för kvällen där alla av dem hade olika
karaktärer. Gemensamt för dem var så klart att
alla var tyska Riesling-viner, vilket förmodligen är
Tysklands vanligaste vintyp, men även för att alla
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viner i provningen var mer åt det torra hållet än det söta.
Egil påbörjar provningen med information om den Tyska
vinhistorien. Om hur vinet kom till Tyskland från kloster
och hur de olika vinområdena uppstod. Han förklarar även
under genomgången varför just Riesling passar så bra som
ett tyskt vin, som var på grund av det klimat som råder i
Tyskland. Han berättar även hur det tyska rankingsystemet
för vinerna fungerar. Allt ifrån det statliga rankingsystemet
till de etablerade vingårdarnas egen beteckning i form av

diskussioner om de olika vinerna där ingen åsikt om smak
eller karaktär var för dum. Detta skapade en familjär och
oerhört trevlig stämning där man vilt diskuterade med sina
bordsgrannar om de olika smakerna vinerna gav.
Med blindtestet klart och en grunduppfattning om de olika
vinerna var det dags för avslöjandet om vad för vin det var
samt priset. En vadslagning hölls om dyraste flaska och efter
avslöjandet var det bara en som hade gissat rätt på vilken som
var dyrast. Där den dyraste så klart var min egen favorit och
därmed tyvärr inte kommer kunna inköpas så länge jag är
student. Med facit i hand jämfördes åter vinerna men nu
med kommentarer om hur det skulle smaka. De flesta var
dock fortfarande lika från innan men vissa av vinerna fick lite
av en ny karaktär nu när man ”visste” vad de skulle smaka.
Vad gott med lite placeboeffekt!
VDP-betäckningar. Med Egils kommentarer på saken så får
jag intrycket att det kanske är lite väl krångligt system som
Tyskarna har infört.
Efter Egils genomgång om historia och fakta var det äntligen
dags att testa vinerna. Först prövades alla i snabb ordning utan
så mycket information om dem. Detta för att skapa spontana
diskussioner med de närvarande gästerna. Där kommentarer
så som ”denna påminner lite om mögelskadad källare”
samt ”smakar lite som bensin” hördes. Självklart något
överdrivna påstående, då jag själv gillade alla oerhört mycket,
men i sammanhangen så var det väl beskrivande av tonerna
från vinets smak. Egil och andra medlemmar oenologiska
föreningen styrelse hade den förmågan att få fram roliga

Kvällen avslutades med allmänt mingel där många av
besökarna visade sin uppskattning för provningen. Flera var
intresserade av att köpa biljetter till nästa provning.
En oenologiska provning på GH visade sig vara för mig en
oerhört trevlig kväll. Arbetet nerlagt av föreningen för att
kunna ha dessa provningar är inget annat än en bedrift i sig
själv och om du själv skulle få chansen att gå så skulle jag
rekommendera det. Det finns alltid en provning som kan
passa just dig och oenologiska föreningen letar alltid efter
nya saker att ha en provning om.
Vill du veta mer om oenologiska föreningen eller när de har
sitt nästa provtillfälle? Vänd dig då till deras Facebook-sida
eller maila dem på oenologiska@ghnation.se.

Ghasetten

21

Emil går på Beer & Whisky mässan i Uppsala
Det var en kylig förmiddag i februari och klubbverkare, och annat löst folk,
från Gästrike-Hälsinge nation står hopkurade i kön utanför Fyrishov. Alla är förväntansfulla inför vad med rätta kan tyckas vara en av höjdpunkterna på klubbverkarterminen: Uppsala Öl & Whisky mässa. GH:s ölexpert i egen hög person;
Emil “Leffe” Eriksson är självklart på plats i år igen.
Privilegiet att gå omkring bland inställsamma utställare och provsmaka allt från
20-årig whisky till de nyaste shotsen har lockat många nationsaktiva. Att låtsas att du
har den minsta aning om skillnaden mellan en stout och en porter är en konst i sig.
Bland de förväntansfulla har vi Emil som är exalterad liksom en Golden Retriever
vid ytterdörren innan en promenad.
Väl bevandrad med ölutbudet och bryggerierna berättar Emil att det han mest
ser fram emot är att snacka öl med “Wicked wine”-Mattias och träffa sina Palermopolare. Och att smaka på ölen såklart! Med sig har han en trogen följeslagare;
nytillträdd pubmästare Oskar Lidin, vars förhoppning är att lära sig av ölexpertens
manövreringar i mässdjungeln.

En hobby som har öppnat många möjligheter
Emil har intresserat sig för öl och whisky sedan unga år, kanske redan från barnsben, och har en imponerande minnesbank över olika öldrickar-tillfällen. Inte
alltför sällan berättar han om sin tid i Tyskland då det dracks många goda öler, eller

En tydlig likhet mellan Emil och en Golden Retriever

de gånger han åker ut i “urskogen” och har det mysigt med sina
vänner. Hans intresse har lett till olika engagemang och ämbeten på nationen, inte minst som pubmästare. Han har även lett
provningar för Oenologiska föreningen och jobbar för tillfället
på baren DomCraft i Uppsala. Emils liv kan med säkerhet sägas
kretsa kring öl.
Emils stora kontaktnät inom Uppsalas ölvärld blir uppenbar
under mässan när han stöter på folk både framför och bakom
båsen. Här snackas öltillverkning, smaknyanser och forna
ölminnen. Oskar, mer fokuserad på vilken öl att köpa in härnäst
till Ghuben, kommer knallandes med olika smakprover till den
socialiserande ölmästaren. För att få godkänt betyg som resulterar i inköp måste ölen beskrivas som “najs”, ett betyg som de
flesta öler verkar få under dagen.
Om man verkligen vill se ut som en ölexpert är det viktigt att lukta. Under mässan mås det - som Emil brukar säga - och när den
utsatta tiden för företagskunder börjar lida mot sitt slut är det svårt för honom att slita sig. Som tur är finns många kvar
att pladdra och dricka med vid båsen medan lokalerna fylls på nytt av glada ölentuisiaster. Medan vi andra rör oss mot
utgången blir Emil sedvanligt kvar att fortsätta ölexplorationen med utställarna långt in på natten. Text: Tove Molin

Öl eller whisky?

TRE SNABBA. MED EMIL.

Öl. Nej whisky… öl.
Bästa ölen under mässan?
Brekeriet Alpha Beta, eller Jackdaws senaste batch av bourbonlagrad Zwarte Draak. Rogue Double Chocolate
Stout var också najs.
Hur många unika incheckade öl på untapped?
1900 någonting. Men säkerligen druckit fler.
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Sångsboksgasquen, En modern tradition?
Text: Emil Dahlöf

“Nationsverksamheten fungerar som så att första året
bestämmer man sig för något, andra året gör man det man har
bestämt sig för och tredje året så är det en tradition.”
Så lär proinspektor emeritus Jörgen Hermansson ha sagt en
gång och vi får verkligen hoppas att det stämmer! Anledningen
till detta är nämligen att det i så fall skulle innebära att det
nästa år är en befäst tradition med sångboksgasque på GH.

sångboksgasque sjöngs för få sånger, och att rekordet som VG
hade från sin gasque inte var slaget. De klagande fortsatte
sedan med att ge några små tips på hur man kan effektivisera
själva sjungandet. Som en konsekvens av detta sjungs det 6
sånger på 10 minuter.

Efter förra årets premiärsuccé var det fredagen den 6/4
återigen dags för sångboksgasque på GH. Strax över femtio
personer anlände till GH för att äta gott, fukta strupen och
sedan göra den torr igen genom att sjunga (läs vråla) så
många sånger som möjligt.
Själva sittningen börjar med att 3Q Martin Palmqvist dunkar
in nationssången så att hela Uppsala skakar. 1Q Sara Taxén
håller ett tal där hon bl.a. säger att vi i afton ska sjunga till
våren och hoppas på att den sjunger tillbaka. Plötsligen
blev den här iskalla regniga morgonen måndagen därpå
mycket lättare att förstå var den kom ifrån, med tanke på den
allmänna sångförmågan.
Den första sången som sjungs förutom Helan Går och
Nationssången är Här är Gudagott att vara av Gunnar
Wennerberg. Bo G Hall, en riktig GH-veteran tar tillfället i
akt och håller ett mycket kort anförande där han gör reklam
för en gluntkväll som kommer äga rum på GH inom kort. Bo
G har också skrivit sångbokens kortaste sång, bokstavsvisan.
Bo G Hall kan verkligen det här med effektivitet!
För är det något som är viktigt på en sångboksgasque är det
just effektivitet. Det hela handlar ju som bekant om att sjunga
så många sånger som möjligt. Ett mycket upprört klagomål
framförs där de klagande ojar sig över att det på förra årets

Det snabba tempot mellan sångerna imponerar på vissa av
gästerna. Mitt emot mig vid bordet sitter en gäst som inte
studerar i Uppsala utan bara är här på besök. Han berättar
för mig att han inte kommer härifrån och att i Umeå där han
pluggar finns det inte riktigt så här fina traditioner. Umeåstudentens bordsgranne ska i sin tur försöka förklara vad det
är som gör Uppsalas studentliv och i synnerhet nationslivet
så unikt. Han funderar en lång stund och säger sedan “vi
dricker och äter.” Nåja, han har ju i alla fall rätt i sak.
En stund in på gasquen börjar det bli bråttom. Vi är ännu inte
uppe i det antal som behövs för att slå VG. De mest konstiga
tips inkommer till sånganförarna. Någon tycker att man ska
sjunga samma sång flera gånger och räkna varje gång. En
annan tycker att man faktiskt kan räkna varje gång vi har
sjungit någon till som en sång också. En tredje tycker att man
kan ta bort alla konsonanter ur sånger, men glömmer bort att
det ofta är själva vokalerna man faktiskt sjunger på. Personen
blir varse om detta, men tänker sig då att kombinera sin idé
med att sjunga Bokstavsvisan (kortaste sången i sångboken)
om och om igen som den första personen tyckte. Personen
tänkte sig alltså att vi skulle sjunga A E A E A E A E osv. tills
vi slagit rekordet. Alla sätt är bra utom de tråkiga!
I den masspsykos som uppstår tar sånganförarna tag i
situationen och sjunger lite hemsnickrade medleyn och
innan sittningen är slut är vi uppe i hela 41 sånger. Så var
slutet gott och ännu en trevlig sittning på GH till ända och
vad jag vet så är för närvarande GH den nation som har
rekordet för flest antal sjungna sånger på gasque!
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Sommaren på GH
Jag sätter mig att skriva detta den sista mars, och känner mig
inte riktigt övertygad om att det kommer vara april imorgon.
Vintern satte klorna i Uppsala hårt i år, och trots att solen
har börjat förlänga sina besök och ibland faktiskt värmer den
hud man dumdristigt exponerar för väder och vind så vågar
jag inte helt hoppas på att det faktiskt kommer att bli vår.
Om mars månad började gå baklänges tillbaka in i vintern
imorgon, istället för att lämna över stafettpinnen till april, så
skulle jag faktiskt inte bli helt förvånad.
Jag inser att jag kanske bör lämna en öppning för att det kan
vara min världsbild som är lite skev här, och att jag kanske
har hunnit blir mer av en vuxen svensk än jag tänkt mig
– mentalt utrikes 8–10 månader om året, någonstans där
klimatet är mer människovänligt. Sannolikt – och statistiskt
sett – blir det vår och sommar även i år, och när den här
utgåvan av Ghasetten kommer ut står Valborg för dörren. Då
brukar man kunna frysa i lite tunnare kläder än man fryser i
nu, och lyckas man paxa en plats i solen mot en vägg i GH:s
trädgård med en glassdrink och en nygrillad burgare tycks
livet trots allt inte så pjåkigt. För en gammal GH-aktiv som
mig är att jobba på Kvalborg också riktigt trevligt, eftersom
man har gott sällskap och slipper allt riktigt ansvar.
När Valborg sedan är över markerar Majmiddagen på den
första maj att våren har kommit till GH, vad vädret än säger,
och därefter ligger terminens och läsårets sista månad framför
oss. Tenta- eller uppsatsstress blandas med återvändande
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livslust, och när det är dags för vårbal brukar både naturen
och människorna vara vackra att se på. Vårbalen är ett med
rätta nästan mytomspunnet inslag i Uppsalas studentliv. Det
är en så stor kliché att jag sätter den i halsen, men det är
något magiskt med de kvällarna. Eftersom alla väntar sig att
ha förjävla trevligt så är det svårt att nå något annat resultat.

Vid månadsskiftet maj-juni närmar sig staden sin bästa tid –
och då försvinner varenda människa härifrån. Det går på en
vecka, och sen hör man sitt varje fotsteg eka ner för gatorna,
om man vågar sig ut. Ibland kan man på avstånd höra en
bil som kör snabbt genom stan, på väg någon annanstans,
eftersom ingen riktigt vågar stanna och kliva ur bilen i den
spökstad som är Uppsala. (Det är egentligen ingen fara –

alternativen locka så kan man äta trerätters och botanisera
i det utökade vinutbudet. Hur bra det än låter är, ur min
synvinkel, det bästa med sommarrestaurangen att jobba där.
Sommar i Uppsala betyder för mig dels oplanerade lata dagar
på tomma dammiga gator; dels att svabba golven på GH strax
efter att solen har börjat gå upp, i slutet på ett barmästarpass
i juni. Det betyder dels att sitta kvar i trädgården med någon
obskyr öl och andra arbetare efter ett kökspass; dels att åka till
Sunnerstabadet efter att man stängt restaurangen för kvällen
någon gång i augusti. Sommar i Uppsala betyder för mig
kanske framförallt gemenskapen jag hittade på nationen för
snart fyra år sen, som jag sedan dess har kvar.
Kom gärna förbi restaurangen i TrädGHården i sommar och
njut av mat och dryck, eller ännu hellre: ta ett jobbpass. Det
kan förändra ditt liv.

Allt gott
Krönikör emeritus Olle Levin

spökena vill inte heller stanna över sommaren, eftersom
det känns så ensamt). Ibland kanske man tror att man ser
en annan människa i ögonvrån, och vänder sig om med ett
nytänt hopp i bröstet, på väg att ropa någonting till vem det
än kan vara, eftersom utsikten till lite mänsklig kontakt blåser
bort alla eventuella hämningar, innan man ser att det är en
stor boll av torrt gräs som vinden föser framför sig.
Det är egentligen väldigt synd att fly stan på sommaren –
Uppsala är sällan lika vackert som då. När allting grönskar,
när det är varmt nog att sitta vid ån utan underställ under
vårkläderna, och när man dessutom har tid att se sig om
istället för att stressa till nästa föreläsning, och kan andas
ut, så visar Uppsala sin bästa sida. Stan blir förvisso, som jag
redan har antytt, kanske lite väl lugn, men det finns trots allt
minst en bra möjlighet att göra något åt det.
GH är en av få nationer som har öppet året om, och på
sommaren ersätts pubverksamheten av restaurang med
uteservering. Den som har besökt puben känner säkert igen
både delar av matmenyn och ölutbudet, men burgarna blir
lyxigare (och större), den som betalar för sig kan få bada i
sötpotatispommes, och skulle mot förmodan inget av de
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TRÄDGHÅRDEN
PLOCK | BURGARE | DRINKAR | VIN | ÖL
Öppnar sina dörrar i juni

Funktionärer och Ämbetsinnehavare
VT18
Heltidare, klubbverk och funktionärer
Förste kurator
Andre kurator
Tredje kurator
Hovmästare
Köksmästare
Inspektor
Proinspektrix
Nationskaplan
Barmästare
Klubbmästare
Pubmästare
Bitr. Pubmästare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Klubbverkare
Söndagspubvärd
Söndagspubvärd
Pannkaksvärd
Pannkaksvärd
Pannkaksvärd
Pannkaksvärd

-

Bibliotekarie
Bibliotekarie
Redaktör
Redaktör
Krönikör
Fotograf
Fotograf
Recentiorsvärd
Internationell sekreterare
Internationell sekreterare
Marskalk
Marskalk
Fanbärare
Vice Dito
Nationsvärdinna
Nationsmusiker
Nationspianist
Sånganförare
Sånganförare
Datorförman
Datorförman
Arkivarie
Antikvarie
Nationstekniker
Nationssekreterare
Miljöfunktionär

Sara Taxén
Aukje de Boer
Martin Palmqvist
Carl von Zweigbergk
Tove Molin
Anders Virtanen
Ylva Hasselberg
Nadja Elhousny Nygårdh
Jesper Borglund
Patrick Jacobs
Oskar Lidin
Rachael Asbell
Amrit Kaur Bhandal
Louise Keinström
Anna Rumetshofer
Victoria Steffen
Jack Rasco
Hannah Lang
Nick Meny
Emil Eriksson
James Cross
Helena Cornu
Imane Hassani
Kimiko Nakayama
Emma Vandenbroeck

-

Veronika Bosakova
Erik Skogh
Henrik Klarén
Johan Wistedt
Emil Dahlöf
Raviteja Inturi
Anna Stepanova
Anna Rumetshofer
Tove Molin
Rhianna Rees
Karin Hemlin
Linnéa Johansson
Amrit Kaur Bhandal
Erik Skogh
Johanna Rystedt
Oscar Byström
Jobin Borhan
Sofie Berglöf
Olle Djerf
Christopher Häll
Alexander Christiansson
Anna-Linnéa Åsblom
Matilda Gauffin
Johan Wistedt
Johanna Rystedt
Rhianna Rees

Nämnder och styrelsen
Valnämnden

Ekonominämnden

-

Henrik Klarén (Ordf.)
Ludvig Nilsson
Johanna Rystedt
Johan Wistedt
Hampus Brunnberg
Alexander Christiansson
Emil Eriksson
Erik Skogh

- Ulf Cigén
- Anders Franck
- Peter Skogqvist
- Kåre Eriksson
- Svante Nilsson
- Tobias Berglund
- Tommy Norgren
- Malin Dahlén
- Pernilla Eklund

Styrelsen

Kulturnämnden

- Johan Wistedt (Ordf.)
- David Mattsson
- Ludvig Nilsson
- Leona Mittermayer
- Emil Eriksson
- Emil Dahlöf
- Ivan de Bollouche
- Tommy Norgren
- Emma Strandqvist
- Pernilla Eklund
-

Disa Hasselberg
Oscar Byström
Matilda Gauffin
Anna-Linnéa Åsblom
Bo G Hall
Sandra-Marie Eriksson

Stipendienämnden - Egil Mattsson (Ordf.)
-

Marknadsföringsnämnden

Erik Skogh (Bitr.Sekr)
Johanna Rystedt
Sandra-Marie Eriksson
Pernilla Eklund
Ludvig Nilsson
Johan Wistedt
Svante Nilsson
Aukje de Boer
Johanna Öberg
Hampus Brunnberg

- Raviteja Inturi
- Tove Molin
- Jim Aronsson
- Amrit Kaur Bhandal
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HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS
MEDLEMMAR TILL VÅRTERMINENS
ANDRA LAGTIMA LANDSKAP PÅ NATIONEN
TISDAGEN DEN 8 MAJ 2018 KLOCKAN 18:00.
Bland annat ska följande behandlas:
VAL AV HOVMÄSTARE HT18
VAL AV KLUBBVERK HT18
BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018/2019
Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast fredagen den 4 maj. Hjälp gärna valnämnden att finna lämpliga kandidater till de poster som
ska väljas. Särskilda anmälningslistor sitter på anslagstavlan. Det går även att använda sig
av institutet enskilt landsmannaförslag.
ENSKILT LANDSMANNAFÖRSLAG
Innebär att alla nationsmedlemmar har rätt att föreslå kandidater till de poster som ska
väljas. Förslag måste lämnas till Förste kurator senast en vecka före landskapet.
ÄRENDE PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN
Alla nationsmedlemmar har rätt att få ett ärende upptaget på föredragningslistan om
man lämnar in förslaget skriftligt till Förste kurator senast en vecka före landskapet.
LANDSKAPSSEXA
Efter landskapet bjuds det på mat, dryck och trevligt umgänge.
Glöm inte att ta med nationskort och ID-kort.

VARMT VÄLKOMNA!
Sara Taxén
Förste kurator
Uppsala 9 april 2018

