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Vill börja detta nummer av ghasetten med att pre-
sentera mig själv som nyvald redaktör. Mitt namn är 
Kamand Mohammed, är 22 år gammal och kommer 
tidigare från Gävle. Detta blir min första termin på 
Uppsala universitet där jag går mastersprogrammet 
i politices.  En grej som jag vill göra under min uni-
versitetstid var att vara aktiv i en nation i och med att 
deltagandet i en nation är en stor del av studentlivet. 
Eft er att ha spenderat lite tid med GH ville jag ställa 
upp för lediga poster och sökte både sexamästare och 
redaktör. Så mig hittar ni i detta nummer men även på 
terminens städsexor och landskapssexa!

I och med att detta är första numret som jag arbetar 
med som redaktör så har det varit både stressfullt och 
läskigt - detta eft ersom det har varit kort om tid att 
sammanställa Ghasetten  mellan att jag blev vald och 
den ska ut i tryck. Har också märkt att det är svårt att 
hitta skribenter  vilket har resulterat i mycket intensivt 
jobb för att få en värdig tidning till GH-medlemmar-
na. Det bör nämnas att innehållet i Ghasetten inte 
följer en röd tröd utan det är en blandning av olika 
aspekter i GH:s verksamhet. Detta eft ersom det är för-
sta numret som jag arbetar med som redaktör vilket 
har gjort att jag har behövt lära mig vad som ska Gha-
setten ska innehålla. Misströsta inte, för i vår kommer 
det komma fl er nummer! Förhoppningsvis blir detta 
ett inlärningstillfälle och gör att man kan bygga vidare 
på att göra bättre tidningar i framtiden. Precis som 
man bör på nation. 

Detta nummer innehåller som sagt lite av allt möjligt. 
Allt från tidigare aktiviteter som reccegasquer, städ-
dag, senaste landskapet m.m. Därtill fi nns även fram-
tida aktiveter och planer med i tidningen och saker 
att hålla utkik eft er. Utöver detta fi nns massa traditio-
nella innehåll i ghasetten, exempelvis roliga historier, 
ritningar från GH:s bästa hobbykonstnär Jakob Hjelm 
Redin och många trevliga bilder. Som sista ord vill 
jag ge ett stort tack till Anna-Linnea som har lagt upp 
mycket av arbetet och hjälpt mig med detta nummer 
med den korta tiden som fanns.

Med vänliga hälsningar
Kamand Mohammed
Redaktör på Ghasetten
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Förste Kurator 

Nu är stunden kommen – slutet på mitt år, min 
sista Q-ruta och änden på allt arbete i nationens 
intresse. Året har varit allt jag tänkt mig och all-
ting jag inte ens kunde föreställa mig. Tankarna 
om vad denna Q-ruta ska innehålla har snurrat 
– vart ska jag ens börja? Innan jag får en pani-
kångestattack över hur jag ska fylla upp mitt liv 
under vårterminen kan jag lugnt konstatera att 
(snart) ett helt år på nation inte går att beskriva 
kort. 
Nationen, den lever och frodas, mycket tack 
vare alla engagerade. Höstterminens inskriv-
ning resulterade i hela 333 nya medlemmar och 
senaste landskapet fick flera recentiorer förtro-
endet att bli valda till funktionärer! Hurra! Snart 
är det dags igen för Landskap den 19 november 
vilket innebär att om du är nyfiken på en po-
sition kan höra med mig vilka som ska väljas 
inför detta landskap och fram till den 12 no-
vember skicka in ett enskilt landsmannaförslag 
på att du vill ställa upp till en post! 

För nationsliv, det är helt fantastiskt! Jag kan 
tyckas vara partisk men att engagera sig på na-
tion ger många lärdomar, nya vänner och en hel 
del roliga äventyr! Vännationsbesök utsocknes 
såväl som att vi får besök av dem, tillfälliga na-
tionskort kan man skriva hundratals under och 

strax efter inskrivningsperiod, 1Q har verk-
ligen ansvar på nästintill allt, kräftor kan 
heltidare äta i veckor, ibland är det socialt ac-
cepterat att tupplura i samvarons soffa under 
en lång dag, glass kan nationen äta i minst 1 
år framåt efter GHlassborg och om 2Q blir 
sjuk inför en temagasque – byt ut hen till ett 
spöke. Perfekt! 

För kring allt det här kan jag aldrig sluta att 
förundras över hur många som lägger hjärta 
och själ i en gemenskap som nationen. För 
oavsett hur vårat ekonomiska resultat ser ut 
är det människorna som gör nationen till 
dess varma plats och gemenskap man kan 
finna ro hos. Även det faktum att det mesta 
löser sig. Det kanske inte blev som man trod-
de eller önskat att det skulle vara, men det 
blir finns en lösning på det mesta om man 
hjälps åt och majoriteten av tiden har man 
väldigt kul tillsammans! 

En annan lärdom är att oavsett om man vill 
det eller inte så kommer man få smeknamn 
efter 26 år på jorden med ett dubbelnamn. 
Det må låta som att du är ett träd, men för-
kortningar är väl ingen nyhet i nationsvärl-
den för den såväl på kuratorsposition som 
gemene student. GH, 1Q, HVM, KK, UU, 
Eko, EP, Carro och många fler. Jag sällar mig 
till mängden med det högst ofrivilliga men  
numera etablerade ”Al” (läs: som man uttalar 
trädet..). 

Vilket år. Vilken grej. Tack för förtroendet & 
vi ses på Sylvestergasquen!

Anna-Linnéa Åsblom (Al)

Eller: slaskkuratorn signar ut.
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Andre Kurator 

Den 11:e oktober i år firades GHast-gasque på 
GH. Det var första gången sedan 1910 som hu-
set på Trädgårdsgatan 9, ”Uppsalas trettonde 
nation”, öppnades för de levande. I över hundra 
år hade huset varit övergivet, men det har ändå 
förblivit i förvånansvärt gott skick sedan dess – 
sannolikt på grund av att det är hemsökt, och 
att dess invånare har underhållit det. Sedan 
Den stora magsjukan 1909, när samtliga med-
lemmar av Det sista kuratelet avled inom en 
vecka, hade huset bara lockat till sig vålnader-
na av andra olycksaliga studenter som under 
åren gått en tidig död till mötes i vår sköna 
stad. Bland dem fanns en, som en festkväll 
bestämt sig att smaka på Fyrisån men somnat 
med näsan under vattnet, liksom en som köpt 
hem nymodigheten elektrisk brödrost, men 
inte förstått att gafflar leder elström. Bland de 
mer kuriösa fallen fanns en student som satts 
att övervaka de specimen av spindlar som hans 
professor medfört hem från en expedition till 
Amazonas. Som den hängivna araknolog han 
var, ville han studera och klassificera de olika 
arterna närmare, vilket ledde till ett giftigt bett 
i ögat, en utdragen och plågsam död, och år-
hundradets pådrag på zoologiska institutionen

i jakten på den lilla gynnaren.
Vad ledde då en tapper skara att ge sig in i 
detta hus, de osaligas territorium? Jo, Gäst-
rike-Hälsinge nation hade under åren som 
gått levt vidare i vissa uppsalastudenters 
sinnen, som en aldrig slocknande gnista 
som förts vidare mellan generationerna. Då 
sägnen gjorde gällande att det övergivna gula 
huset en gång hade tillhört deras föregång-
are bestämde de sig för att försöka blidka 
gastarna med en fest till deras ära i husets 
stora sal. Företaget tycktes ha lyckats, tills ett 
gäng exorcister i overaller med dammsugare 
i händerna störtade in i salen och fördrev 
spökena. De levande som hunnit bekanta sig 
med sina företrädares vålnader blev bestörta, 
men glömde det snart då de återfått ett hus, 
och Gästrike-Hälsinge nation återuppstått 
och återtagit sin plats bland de levande.
Nu när de döda inte längre håller huset i 
skick förfaller det snabbt och blir för dyrt att 
ha kvar. Gästrike och Hälsinge nationer ska 
inom kort gå isär och ansluta sig till Uplands 
respektive Norrlands nation. Kom och fira 
vår sista fest ihop den 9:e november – Sepa-
rationsbalen!

Olle Levin 
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Q-ruta igen! 

Stressen när 1Q påminner en hela tiden men man lyckas glömma och 
sitter här skrivandes i rasande stund (sorry Anna-Linnéa)!
Det som jag har lärt mig är att planera min kalender och ta det lugnt på 
helger. Fast man vill jobba ikapp sina kollegor som säger till en att slappna 
av så nojar man sig över köket när nån annan är där..

Har de torkat ytorna, skrubbat golvet, datummärkt maten, kastat sopor 
och återvunnit? Har de använt rätt råvaror, inte använt uthyrningens pro-
dukter till puben och HAR DE KUL? GaHH!
Ni hör: livet som köksmästare är fartfyllt och ängsligt, men jag ska nog 
klara detta precis som jag gjort med mina studier. 

Ett klubbverk finns nu (HURRA) och nästan alla har lärt sig så det känns 
det betryggande. Nu kan jag varva ner och släppa oron lite.

Om inte hälsoinspektionen knackar på.. Hjälp!

Som ni ser är allt detta skrivet i rasande stund med ingen sammankopp-
ling, haha! Q-rutan kanske är lite annorlunda i alla fall. Peace out!

Amrit Kaur

KÖKSMÄSTARE 
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Hovmästare 

Förra gången jag skrev något i Q-rutan blev det klippt och jag verkade startat 
ett resonemang utan slutkläm. Nu har jag blivit tilldelad en hel sida så vad 
bättre än att ägna den åt resten av min text. Tack för mig. 

Fortsättning följer:

Midjeväskan bärs inte längre runt midjan utan nu är det inne att väskan 
istället hänger från axeln som ett frackband! (Hippt! Wow!). Denna fantas-
tiskt praktiska pryl kan idag refereras till som midjeväska, becknarväska eller 
becknish. Oavsett vad du kallar den är den ett otroligt komplement till din 
image och på köpet även ett praktiskt tillskott! Våga bära becknish. 

Eder undertecknad, benim,  

Jobin Borhan
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Landskap 
- vilka är de nyvalda?

Landskap? Vad är det? Jo, det är nationens 
högsta organ!

Under Landskap beslutar vi om vad vi vill 
lägga pengarna på, säger att nationsstyrelse 
och Ekonominämnd har skött sig bra, be-
stämmer om t.ex medlemsavgift, föra höra 
vad heltidarna har haft för sig och väljer 
medlemmar till olika förtroendeposter! Vid 
senaste Landskapet fick nationen flera nya 
klubbverkare, sexamästare, styrelseledamö-
ter, fotograf och nya heltidare. Hurra! 

Självklart avslutar vi varje Landskap med en 
sexa där vi bjuder de deltagande på mat och 
dryck för att de varit med och beslutat eller 
kanske fått förtroendet för ett uppdrag. Här 
brukar vi ibland ha teman men något som 
är garanterat är att vi sjunger sånger - såväl 
egenskrivna som ur sångboken.

Om du är nyfiken och vill vara med på 
landskap så ta med dig giltig legitimation 
och nationskort till nästa landskap. Är du ny 
så finns det alltid några från Valnämnden 
på plats som kan sitta med dig för att svara 
på frågor. Ses vi vid nästa landskap den 19:e 
november?
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Vad � ck dig att söka posten?

Vad tror du kommer bli roligast?

Vad tror du blir den största utmaningen?

Vad � ck dig att söka posten?

Vad tror du kommer bli roligast?

Vad tror du blir den största utmaningen?

 Ville engagera mig mer på nationen! Kände att 
det var ett bra steg framåt för att bli mer delak-
tig.

Tror det kommer vara roligast att få ha 
ett fi nger med lite överallt, träff a massa 
människor får man också göra har jag hört.

Största utmaningen är väl att hinna med allt, 
hört att de kan vara mycket jobb och att man 
måste prioritera de som är genomförbart.

Har jobbat mestadels i köket via klubbverket och 
känner den som en bakfi cka. Jag har funderat 
hela sommaren om köksmästarrollen och ångra-
de att jag inte sökte i våren. Men när puben skulle 
startas igen, ville jag jobba i köket och göra en del 
med ämbetet, så tog jag chansen. Adjöss studier 
och hej köket!

Roligaste är att jobba med MAT! Att visa folk 
hur man stekar en hamburgare till perfektion 
eller att sätta ihop hamburgare så den ser bättre 
än på McDonald som är hopklämd mat och 
massa e-nummer. Bläh!  

Utmaningen blir nog städning och gasquer! Att man lär folk hur köket ska se vackert och rent ut 
och ingen stressad köksmästare. Gasquer dels då man måste sätta band på sig att inte laga krydd-
starkt indisk mat utan läcker mat som alla kan uppskatta och prata om under gasquen. Att höra folk 
säga ens mat är underbar, det ger en mer självförtroende och lycka.

Patrick Jacobs

Amrit Kaur
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Uppsala Universitet + 
Studentkortet = sant

Tiderna förändras och så även vi. Från och med 
vårterminen 2020 kommer Studentkortet vara 
ny exklusiv partner till Uppsalas studentnationer 
och kårer. För dig som studerar på Uppsalas 
universitet innebär det att du får ett nytt 
medlemskort, nya förmåner och nya rabatter. 

Medlemskortet kommer fortfarande användas 
till samma saker som tidigare, det enda som 
kommer ändras är dess nya snygga kostym med 
Studentkortets logotyp på. 

Samma gäller reserabatten – det är precis samma 
villkor som tidigare som gäller. För att läsa mer 
om vilka villkor som gäller för reserabatten, gå in 
på uppsalastudent.com

Så, den största skillnaden för dig som student 
är egentligen att du nu bör ladda ned 
Studentkortets app! I appen har du ditt kort 
alltid nära till hands samt lätt tillgång till alla 
dina rabattkoder och erbjudanden.

Vid vidare frågor är du välkommen att kontakta 
Studentkortets kundtjänst.
Telefonnummer: 08-652 76 00
E-post: kundtjanst@studentkortet.se. 

Lycka till med studierna!
Hälsningar, Studentkortet

10



Recentiorsgasque
Hej kära läsare, det är jag redaktör igen. Eftersom vi behöver mer än landskapskallelse, infor-
mation om nationskort och Q-rutor i detta nummer så skriver jag om reccegasquen också. Det 
är ett perfekt tillfälle då jag är en recce och att det är min första termin vid Uppsala universitet. 
När jag anlände till Uppsala universitet visste jag att jag behövde gå med i en nation i och med 
att det är en del av studentlivet i Uppsala. Naturligtvis blev det GH då jag kommer från Gävle 
och jag har en kompis som är medlem och enagerad på just GH!

På självaste reccegasquedagen började det redan klockan tre med fördrink för att sedan gå i tåg 
med fana mot universitetsbyggnaden för prisutdelningar och utmärkelser. Där hölls en väl ge-
nomförd ceremoni med tal och framträdanden. Syftet med ceremonin var bland annat att hylla 
en medlem utvald från respektive nation som hade gjort ett extra väl genomförd insats hos 
respektive nation. Gratulationer till Adelaide Fouache till utmärkelsen Terminens Recentior för 
vårterminen 2019! Efter ceremonin gick vi tillbaka till GH:s kvarter för ytterligare fördrinkar 
innan middagen kunde börja och vi fick lära oss allt om vad det innebär att vara GH:are!
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Recentiorsgasque

Reccegasquen bjöd på en fantastisk trerättersmiddag och under middagen var det mycket skoj som stod 
för underållning. Självklart var en del av detta alla de sånger som sjöngs. Då menar jag många, riktigt 
många, sånger. Efter varje sång blev det att skåla och dricka från sin respektive dryck som man nu hade 
till bords. Som jag lärde mig så ska  man, om man vill avnjuta avec, spara sina avecbiljeter tills det är 
dags för själva avecen vilket blir vid desserten. En tradition som sker under gasquerna är att man skriver 
i varandras sångböcker vilket kan bokstavligen vara vad som helst. Dessutom är det som regel att man 
inte kollar på vad andra har skrivit förens nästa dag utifall någon fått tycke för en. Under gasquen var 
det en paus på ungefär 20–30 minuter där flera medlemmar antingen tog sig iväg på andra äventyr eller 
hänger nere vid nedre bar i väntan på att middagen ska fortsätta. Tradition är att man oftast tillsam-
mans i samlad trupp nyttjar pausen på bästa vis tillsammans. Oavsett vart man hamnar under pausen. 
Minst sagt, GH hade börjat imponera.

Efter pausen gick vi tillbaka till GH för att äta det sista, sjunga det sista och dricka det sista som recce-
gasquen hade att erbjuda. Efter gasquen var det dags för släpp hos våra kära grannar på Östgöta nation. 
Som helhet var denna reccegasque en riktig härlig upplevelse: allt från en utmärkt trerättersmiddag, 
till sångerna och sällskapet. Det som jag märkte under reccegasquen och var att GH kanske inte var en 
nation som är lika stor Norrlands eller Stockholms nation, men det är en riktig mysig nation med här-
liga människor att umgås med. I och med att det är en mindre nation jämfört med de större så blir det 
lättare att skapa nya vänners så snabbt. 

Nu när jag har varit aktiv ett litet tag i GH vet jag att jag har gjort rätt val i att välja GH som min nation. 
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NU SÖKER VI:

2 JULPUBVÄRDAR
Julpuben är öppen under perioden 16/12 2016 – 12/1 2017. De två 

julpubvärdarna ansvarar tillsammans för att puben är öppen 
minst 20 kvällar under perioden. Ansvaret innefattar planering 

och genomförande av verksamheten bl.a. genom inköp av mat & 
dryck, kassahantering, anställa personal, agera ansvarig 

utskänkare under kvällstid och se till att lokalerna hålls rena. 

KVALIFIKATIONER

Du som söker bör ha god erfarenhet av att jobba i 
pubverksamheten på GH, ha genomgått utbildning i ansvarsfull 
alkoholservering, vara ansvarstagande, pålitlig och självgående. 

LÖN

Fast lön enligt överenskommelse. 

ANSÖKAN

Skicka din ansökan till 1q@ghnation.se senast 4 december. 

FRÅGOR?

Hör av dig till Förste kurator: 1q@ghnation.se / 018-66 61 41
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GHastgasque
- det var dödskul!

Den kusliga fredagen 11 oktober möttes 
man av gastkramande karaktärer i nationens 
hallentré.. Kusliga äventyr väntade när vi blev 
eskoterade ut ur huset och in genom bakdör-
ren. Vi skulle ta oss uppåt till den utmaning 
som fick oss att famla i mörkret men vi klara-
de av det galant. Tänk er att få känna er fram 
uppåt trapphuset för att hitta rätt och sedan 
få utmanas längst upp i huset av en karl täckt 
i spindelväv och kuslig uppsyn. Nåväl, utma-
ningen fick oss att reda ut vad lådor innehåll 
- med skräckblandad förtjusning.

Efter avklarat uppdrag fick vi en uppmaning 
om att ta oss vidare neråt igen. Vi smög oss 
fram genom trapphuset och hamnar på bot-
tenplan. Ett mord hade skett i det mörka Häl-
singerummet där en förkommen 3Q mördats 
och vi var tvungna att lösa mysteriet innan vi 
kunde fortsätta vidare upp till nya höjder.
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 Tack och lov fick vi stärkande plock i nedre bar, för 
att skaka av oss den kusliga känslan uppdragen gett 
oss.  
Stärkt av mat och dryck tassar vi oss uppåt i huset 
med uppmaningen ”när ni ser ett blodigt handav-
tryck på väggen, knacka på dörren”. Dörrarna var 
många men det var först när vi når vindsdörren 
som avtrycket visar sig och hjärtat satt i halsgropen. 
Dörren öppnas och blodet isar till blod av de gastar 
som står där. De bjuder på en utmaning i att lära sig 
vem av funktionärerna som utsätter oss för kon-
ceptet ”ghosting”. Ve och fasa, att bli utsatt för något 
sådant! 

Vi samlas alla åter i nedre bar innan vi tillsammans 
tågar uppåt stora salen i samlad trupp. Väl utanför 
dörrarna knackar marskalkarna på och dörrarna 
öppnar upp en ödelagd sal. Spökena hade rört om 
så stolar stod på ända, mörkret var kompakt med 
en ton av rött ljus och tonerna av Bergakungens sal 
dundrade när vi satt oss till bords.

Middagen startar och ett tal tar vid: Förste Kurator 
Anna-Linnéa berättar om hur spökhistorierna finns 
i såväl dåtid som nutid men att vi kan vara trygga i 
att det bara är hittepå. Det tycktes kanske lite sus-
pekt, men under talets gång stod denna kurator och 
ryckte för jämnan.. Sånganföraren Anna påpekade 
det men konstaterade huttrande att honinte heller 
visste varförvarför hon som internationell student 
inte minns promenaden under svenska vintern hen-
nes första termin här..

Vi åt oss mätta på pumpasoppa, paprikapumpor 
och ögonpannacotta under kvällens gång. För att 
inte glömma en dryck som tycktes blodlik stod till 
bords.  Sånganförarna försökte få svar på tal från 
2Q Olle Levin men han vara bara likblek och stel 
på sin plats på honnören. Väldigt kusligt beteende 
från kuratorn men sånganföraren Sofie tog ton och 
berättade målande om hur Valborgsfirandet sluta-
de i ett blött äventyr i Fyrisån. Hur det var relevant 
tycktes inte riktigt bry henne för stunden men vi 
alla tänkte väl att det var bra att låta sånganförarna 
babbla vidare med sina berättelser.

När kvällen rinner till sin ända höll inspektor An-
ders Virtanen, utklädd till en mask, sitt tacktal. Det 
bjöds på en återblick till 70-talets spöklika sittning 
vilket involverade en soptunna och en kätting. 
Precis så spöklikt som det låter! Det var också här 
det kunde konstateras att kuratorerna och sångan-
förarnas beteende berott på en mer dödlig status. 
Rysningarna längs ryggraden var mer än befogade 
med andra ord. Innan vi hinner ens konstatera 
mer än att det hela var ett spöklikt spektakel är 
det dags för O gamla klang som abrupt avbryts 
av Ghostbustersmusik och dörrarna slår upp med 
självaste GHostbustergänget som börjar jaga alla 
levande döda! Tumult bryter ut och vi jagas ut ur 
salen - ty GHastgasque, det måste fortsättas ändå 
in på spöktimmarna under 04-släppet..

Skribent: anonymt spöke
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HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS MEDLEMMAR TILL 
HÖSTERMINENS ANDRA LAGTIMA LANDSKAP PÅ NATIONEN TISDAGEN 

DEN 19 NOVEMBER KLOCKAN 18:00. 

Bland annat ska följande behandlas:
VAL AV HOVMÄSTARE VT 20

VAL AV KLUBBVERK VT20

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.

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 20 Oktober 2019
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