
GHASETTEN
Medlemstidning för Gästrike-Hälsinge Nation

Nr. 1 Höstterminen 2019



   Kära läsare, 

 Varmt välkommen till ett höstigt Uppsala - och förhoppnings   
 vis trevlig läsning av vår alldeles egna GHasetten! Denna gång är numret  
 något sparsamt, med anledning av att vi söker efter redaktörer! Är DU pepp  
 på att skriva om hur du upplever studentlivet, fotografer, skriva reportage  
 eller lära dig designa en tidning - hör av dig till 1Q på 1q@ghnation.se. 

 Trots det sparsamma formatet under höstens första del så bjuds det på 
 Q-rutor, kalendarium, trevliga bilder, landskapskallelse och nationens egna  
 ”GH-klassiker” där aktiva medlemmar bidragit till formatet! 

 God läsning! 
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Juristerna parkerar sina cyklar i nationens blomrabatter,  hu-
set är ett enda stort renoveringsprojekt och kalendern är full 
av möten... Hur ska vi orka en till termin? Va? Vadå regist-
rering på ny kurs? Hösttermin? Hur gick det med den där 
omtentan? Hur ska nationen orka ett år till? HUR SKA JAG 
ORKA EN TERMIN TILL?

Skämt åsido; jurister i huset är mycket trevligare än ett tomt 
hus, att huset kräver lagningar är för att det används flitigt och 
kalendern är ju fyllld med SÅ MYCKET ROLIGT utöver alla 
måsten! Tänk, nu börjar den finaste tiden på året: höstgasque, 
fika med kollegorna på veckomötet, separationsbal,  lucce-
gasque (!), vännationsbesök, efterträdare som väljs och min 
sista tid på tronen.. Eller, ja, menar ju förstås kontoret. 

Efter en termin i bagaget så lutar jag mig tillbaka, njuter av att 
det faktum att nationen är det som medlemmarna gör den till: 
en plats som lever, med eller utan mig på kontoret. Tack för 
att jag fått styra skutan hittills, det ska jag försöka göra ända 
in i kaklet (läs: sylvestergasquen). Det ger all ork i världen att 
få vara medlem och kurator i en termin till med alla er GHo-
da vänner!

Tja allesammans på GH. En ny termin har börjat med att somma-
ren är offentligt slut enligt vår 1Q och nu rullar hösten in med regn, 
gråa moln och mörker. Trist minsann.

Som tur är Uppsala invaderad av nya studenter med förväntningar 
om Uppsalas beryktade studentliv. Då kanske man undrar vad GH 
erbjuder sina medlemmar?

Jo, GHuben öppnas igen med goda burgare och öl att dricka till. 
Pannkaksbaren är också ett perfekt ställe att chilla inför kommande 
tentor och uppsatser.

Kommentar från redaktörerna: köksmästaren var vid detta tillfälle 
så engagerad i inskrivningsverksamheten, och senare köket, att 
denna Q-ruta är i begränsad omfattning till skillnad mot övriga 
heltidare. Puben prioriterades och den överinspirerade köksmästa-
ren satt timtals och planerade nya burgare.. Resultatet ser ni senare 
i höst!

Q-RUTOR
FÖRSTE KURATOR - ANNA-LINNÉA ÅSBLOM

KÖKSMÄSTARE - AMRIT KAUR
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När jag blev tillfrågad skriva denna Q-ruta blev jag smickrad och rörd. Skulle lilla jag publiceras i den anrika 
och storslagna publikationen Ghassetten? ”Ja”, skrek 1Q, ”du är ju kurator! Skärp dig! Det här visste du för länge 
sen!” Storslagna ord. Jag tog mod till mig och bestämde mig för att inte backa för varken utmaningen och äran. 
”Skriv bara nåt,” sa 1Q. ”Vi är redan efter deadline.” Inspirationen flödade. Problemet var att kanalisera den till 
någonting värdigt tidskriften som publicerat storheter som Ivan de Boulloche, Johan Wistedt, Louise Keinström, 
Emil Dahlöf och Henrik Klarén. Jag svalde mina tvivel och lär orden möta pappret. Droppar av blod, svett och 
tårar slogs till en fin dimma av gåsfjädern när den flög fram över pappret, och jag arbetade som besatt, utan mat 
eller sömn i tjugoåtta timmar. Jag lyfte mitt alster mot solen när den steg över takåsarna, med skakande armar 
och dimmig blick. Det var fulländat. Jag kom tillbaka till verkligheten och kände hur min mun var torr, hur 
magen var tom och kroppen inget annat ville än att falla ihop på golvet - men det fanns ingen tid. Jag stapplade 
ut på gatorna, med papperna mellan mina blodiga fingrar och flåsade av ansträngningen, men utan att höra mig 
själv. 

ANDRE KURATOR - OLLE LEVIN

Människor som såg mig ryggade tillbaka för min hemska uppenbarel-
se, men inget märkte jag. Min Q-ruta skulle nå redaktörerna i tid, om 
jag så skulle stupa på kuppen. Den svala morgonluften gav mig något 
av energi och sans tillbaka, och jag kunde gå nästan rakt, och tog så 
småningom fart. Jag föll nedför gränderna mot Fyrisån, men höll 
manuskriptet högt så det inte skadades. Jag stapplade över korsningar 
och undgick knappt en tidig död i trafiken, men nådde ån och följde 
den nedströms. Människor hoppade ur min väg ned i ån, och stänket 
blötte nästan ned manuskriptet, men med en allt annat än graciös 
piruett höll jag det undan vattnet. Efter en pinande helvetesfärd nådde 
jag Västgötaspången – nu var jag så nära GH att jag nästan kände 
lukten av kökets stekflottsbelupna väggar. I glädjen fann jag energi 
jag inte trodde att jag hade sekunden innan, och ökade farten över 
spången. Mitt i ett löpsteg, när min hand var högt över huvudet, gled 
manuskriptet ur den, och seglade förnöjt iväg över ån, innan sidorna 
en efter en landade på ytan och löstes upp i det bruna mörka vattnet. 
Allt som fanns kvar var de små pappersbitar som med blod klibbat 
fast vid mina fingrar, med oläsliga fragment av ord. Sen gick jag och 
skrev den här texten.

HOVMÄSTARE - JOBIN BORHAN
Hej Q-ruteläsare! 

I brist på förslag kommer min Q-ruta handla om midjeväskor. 

Den första förekomsten av midjeväskan upptäcktes på ismannen Ötzi 
som ska ha burit denna för omkring 5000 år sedan.
Efter lång historisk användning som praktisk förvaringsutrymme blev 
midjeväskan smutskastad av komikern Wierd Al Yankovic på 2000-ta-
let. Detta var ett stort bakslag för midjeväskans image och medförde 
att det nästan blev omöjligt att ha på sig en utan att bli kallad för tönt. 
Användningen sjönk i botten och midjeväskans anseende var lägre än 
Martin Timells efter badtunneskandalen. 
     Ytterligare en snabbspolning kommer vi till 2010-talet då stora 
designermärken börjar tillverka midjeväskor på ett sätt som tidigare 
inte setts. Dessa väskor har stil, de är märkta med de prestigepräglande 
designernas märken och tar modevärlden med storm - det är coolt att 
ha en midjeväska igen- och midjeväskan bryts ur sin dekadenta bana. 
Denna gång är något däremot annorlunda. Midjeväskan bärs inte längre 
runt midjan utan nu är det inne att väskan istället hänger från axeln 4



VAD KAN GH ERBJUDA? 

STUDIEPLATSER:

Varje veckodag, måndag-fredag, håller nationen öppet för att erbjuda 
studieplatser mellan klockan 10-17. Hälsingerummet och bibilioteket 
är de rum som är öppna till förfogande. Mikrovågsugnar finns i hallen 
för att värma matlådor. 

MOTTAGNINGSTIDER:

Måndag-torsdag har Förste Kurator mottagningstider. Där kan du få hjälp med 
medlemsärenden, svar på hur man engagerar sig, styrelse- och nämndefrågor 
och annat som rör nationen i stort. Mottagningstider under hösten är: måndag 
14-16, tisdag 11-13, onsdag 14-16 och torsdag 11-13. Övrig tid bokas enligt 
överenskommelse. 

GASQUE

Nästan varje månad har nationen gasquer där du som medlem har förtur till bil-
jettsläpp. Engagerar du dig som medlem, får du förtur innan medlemmar. Under 
hösten kommer flertalet gasquer hållas i vårt hus - när de hålls kan du se på vår 
hemsida eller på sista sidan av Ghasetten!

PUB:

Vår älskade ghuben kommer även i höst hålla öppet - tyvärr inte varje dag i 
veckan. Där erbjuds precis som tidigare ett stort utbud gällande drycker, såväl 
ölsortiment som alkoholfria alternativ. Även våra hambugare har återvänt med 
ny meny! 

PANNKAKSBAREN:

Varje lördag 11-15 hålls pannkaksbaren i huset - en meny med både söta och mindre 
söta tillbehör, men även smörgåsar, kakor och smooties finns. Vår pannkaksbar kräver 
inte nationskort så här kan du ta med familj och vänner som är på besök i uppsala.
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HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS MEDLEMMAR TILL 
VÅRTERMINENS ANDRA LAGTIMA LANDSKAP PÅ NATIONEN TISDAGEN 

DEN 8 OKTOBER 2019 KLOCKAN 18:00. 
 
 

Bland annat ska följande behandlas: 
VAL AV FÖRSTE KURATOR VT20-HT20 

VAL AV KÖKSMÄSTARE HT19 
VAL AV TREDJE KURATOR HT19-VT20 

VAL AV KÖKSMÄSTARE VT 19 
 

Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast fredagen den 4 
oktober. 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. För att delta under landskap krävs att terminsavgift för gällande termin är betald. 

 
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! 

Anna-Linnéa Åsblom 
Förste kurator 

Uppsala 10 september 2019 
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    Våra bostäder förvaltas & 
sköts av stiftelsen Gästrike-Hälsinge nations student-
bostäder. Nationen har i dagsläget 229 studentrum, 
varav 50 dublettrum och 24 lägenheter på Studentvä-
gen och 24 små lägenheter i kvarteret Observatoriet 
vid Ekonomikum. Stiftelsen bygger också nytt vid 
Studentvägen!

För att söka våra bostäder så skapar man ett konto 
på Nationsgårdarna, http://nationsgardarna.se, och 
söker de bostäder som är publicerade och tillgängliga 
att söka. Frågor gällande bostäder i stort hänvisas 
direkt till bostadsstiftelsen men det går att hitta mer 
information på hemsidan http://studentvagen.se! 

ENGLISH: housing is applied for at the website 
http://nationsgardarna.se, where you create a account 
to apply for the vaccant housing. You don’t need a 
swedish personnumber to create a account. The hou-
sing committee can answer your questions regarding 
housing and you can see the contact information 
below.

KONTAKTUPPGIFTER & ÖPPETTIDER:
info@studentvagen.se 
018-51 85 10 
Vardagar 08:00 - 16:00
Tisdagar även 16:00 - 18:00
Lunchstängt alla dagar 11:00 - 13:00

Visste ni att ni kan följa nybygget på 
Studentvägen genom att följa deras 
instagram @studentvagenbygger ?

bostäder
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Nu utlyses de stipendier som förvaltas av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendierna kan sökas av alla medlemmar av nationen 
som studerar vid Uppsala Universitet. Vissa stipendier har dock förbehåll, såsom ämnesinriktning, födelseort etc. När du 
söker stipendier bör du alltid tänka på att enbart söka de stipendier du är berättigad till. Tänk på att alltid styrka alla uppgif-
ter med vidimerade handlingar; gäller även födelse- och studieort om det är meriterande för de stipendier du söker. Om det 
finns två eller fler enligt statuten likvärdiga kandidater kommer nationens stipendienämnd att ta hänsyn till övriga uppgifter 
angivna i ansökan. Ett ordinarie stipendium utbetalas med halvårbeloppet per termin efter inkommen bevakningsblankett 
och kan sedan prolongeras så länge statuten tillåter. Ett extra stipendium utdelas direkt med halvårsbeloppet och kan sedan 
inte prolongeras eller bevakas. För mer utförlig information om hur du söker stipendier vid Gästrike-Hälsinge nation hänvi-
sas frågor till nationens stipendiesekreterare på stipendier@ghnation.se.

SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR DEN 25:E OKTOBER 2019

Utöver de stipendier som utlyses här har universitetet många stipendier som endast kan sökas av medlemmar av Gästri-
ke-Hälsinge nation. Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Ansökan sker direkt via internet. Ha i åtanke att 
utlysningsperioden för universitetets stipendier skiljer sig från nationens.

HÖSTTERMINEN 2019 LEDIGFÖRKLARAS FÖLJANDE NATIONSSTIPENDIER:

J.A. ANDBERGS Á 4 700 KR
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt för stipendiat att ånyo söka och erhålla stip. 

KARL VALENTIN BERGSTENS Á 2 800 KR SAMT ETT EXTRA STIPENDIUM Á 1 400 KR
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för avkomling till provinsialläkaren 
Karl Valentin Bergstens i Haparanda fader handlanden P. Bergsten. Utdelas varje år av nationen på årets sista landskap. 

CARL & MARIA BLOMBERGSSON Á 11 100 KR
Till med. Eller teologie student av Gästrike-Hälsinge nation som är född och uppfödd inom Gävleborgs län och som genom-
gått någon av detta läns gymnasieskolor eller Fjellstedtska skolan i Uppsala. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett 
år i sänder under ytterligare högst tre år. 
 
OLOF BÄCKENBERGS Á 2 400 KR
Till fattig och förtjänt student av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för släkting till hospitalspredikanten Olof Bäcken-
berg och därefter för student född i Gävle. Utdelas på höstterminens sista landskap. Får innehas i fyra år. 

DAHL & VALLEY-IANUM Á 1 900 KR SAMT ETT EXTRA STIPENDIUM Á 950 KR
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för student född i Gävle och besläktad 
med magistratssekreteraren i Gävle Carl Dahl eller hans hustru Margareta Christina Dahl, född Valley. Utdelas för ett år på 
höstterminens sista landskap. 

OTTO VON FRIESENS Á 6 400 KR
Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i nordiska språk och som där jämte är i behov av ekonomisk 
hjälp. Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år. 

LEDIGA STIPENDIER HÖSTTERMINEN 2019
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Gästrike-Hälsinge Nations á 17 800 kr
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation. För åtnjutande av detta stipendium fordras att sti-
pendiaten i nationssalen håller ett föredrag eller inleder en diskussion över ett självvalt vetenskapligt ämne. Utdelas varje 
hösttermin för ett år. Kan tilldelas samma person högst två år i följd.

Jonas Hellbergs á 29 700 kr
Till stipendiat utses årligen en medlem av Gästrike-Hälsinge nation som visat begåvning för högre studier. Vid lika meri-
ter må hänsyn tagas till ekonomiskt behov. Studerande kan tilldelas stipendiet mer än en gång. 

Helsinglands Enskilda Banks á 5 600 kr
Till obemedlad begåvad och välartad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till prolonga-
tion efter ansökan med ett år i sänder ytterligare två år. 

G.A. Huldbergs stipendium á 4 100 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för infödd Hudiksvallsbo. Utdelas för två år med 
möjlighet efter ansökan till ett års prolongation

Dagmar och Philibert Humblas á 8 250 kr (2 st. ordinarie) 
Till stipendiat utses i Gävleborgs län född medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Det ena stipendiet tilldelas nationsmed-
lem, som med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet. Företräde äger sådan studerande, som studerar 
konstvetenskap eller musikvetenskap. Det andra stipendiet tilldelas studerande, som med flit och framgång bedriver 
studier vid Uppsala universitet, dock utan företräde för visst ämnesområde. Stipendium utdelas för ett år med rätt till pro-
longation för ett år i sänder under högst två år. Den, som ej kunnat utnyttja möjlighet till prolongation kan söka stipendi-
um på nytt. Dock kan stipendium ej innehavas mer än tre år sammanlagt. 

Karl Jernbergs á 4 400 kr
Till medellös manlig stud. av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde i första rummet för sådan som ägnar sig åt botanis-
ka studier och i andra rummet för en medicine student. Utdelas varje hösttermin. 

Klintberg-Oxenstiernas stipendium á 16 100 kr
Till förtjänt behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde vid i övrigt lika omständigheter för den som 
är född i Gävle eller genomgått Vasaskolan där. Utdelas för tre år med möjlighet till prolongation för ett år i sänder.

A.G. Longbergs á 3 600 kr
Till medicine eller filosofie student av Gästrike-Hälsinge nation, född antingen i Gästrikland eller Hälsingland, som 
genomgått gymnasieskola och som varit närvarande vid universitetet minst en termin, med företräde för släkting till 
donator A.G. Longberg från Gävle såvida vederbörande uppfyller ovanstående villkor dock utan avseende på födelseort. 
Utdelas årligen av nationen på höstterminens sista ordinarie landskap. Får ej innehas längre än tre år i följd. 

Sven & Elsa Marins á 14 200 kr
Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation som ägnar sig åt studiet av nusvenskt språk med särskild tyngdpunkt lagd på 
språkvården. Företräde för den som härstammar från någon av donatorernas syskon, varvid närmare släkting har företrä-
de framför mer avlägsen. Utdelas för ett år i sänder. Stipendiet kan tilldelas samma person sammanlagt högst fyra gånger. 

Skånbergs á 12 100
Till behövande studiebegåvad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i 
sänder under ytterligare högst tre år. 

Stipendiet av den 23:e mars 1866 á 2 600 kr
Till behövande skötsam och flitig medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet för stipendiat att 
ånyo söka och erhålla stipendiet.
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Göransson-Sandvikens forskarstipendium (ansökan på särskild blankett)
Under 2019 finns det ca 1 500 000 kr tillgängligt för utdelning.
Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation som studerar eller forskar vid Uppsala universitet. 
Kan även för fortsatt vetenskapligt arbete tilldelas sökande, som avlagt doktorsexamen. 
Stipendium kan tilldelas för en tid av två år, varefter prolongation kan beviljas för högst två år i sänder intill 
ytterligare fyra år. Inspektor utnämner stipendiat efter hörande av nationens stipendienämnd.

Göransson-Sandviken resestipendium har från och med den 1:a januari 2017 en separat utlysning 
som gäller hela året 

Ansökningsförfarande
Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett. En ansökan gäller för samtliga stipendier, men du måste 
naturligtvis ange vilka stipendier du söker. Registerutdrag från Studentportalen samt en konfidentiell självde-
klaration måste bifogas samtliga stipendieansökningar.  
Observera att detta ej gäller för Göransson-Sandviken och Göransson-Sandviken resestipendium, som skall 
sökas på separat blankett (självdeklaration och övriga bilagor skall följa även denna ansökan).
Den som söker Göransson-Sandviken stipendier skall bifoga intyg från handledare.

Sista ansökningsdag är den 25:e oktober 2019

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:e okto-
ber

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 nationens stipendiesekreterare Egil.

Egil Mattsson
Stipendiesekreterare
070 - 783 07 08
stipendier@ghnation.se11
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KALENDARIUM
OKTOBER
8 - Landskap 
11 - Höstgasque (efterföljande släpp)
27 - Städdag

NOVEMBER
9 - Separationsbal (efterföljande släpp)
19 - Landskap
24 - Städdag

DECEMBER
7 - Luccegasque 
15 - Städdag
31 - Sylvestergasque


