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Kära läsare - nu när vi har hört måsarna gala,
Kan vi säkert säga att våren är kommen till Uppsala.

Påsk, valborg och baler i massor
Kommer garanterat tömma våra studentkassor.

Men frukta icke för nudlar är gott,
Och att nu kunna äta dem på balkongen gör det extra flott.

Detta nummer bjuder på massa spännande kreationer
Bland annat en krönika om när GH invarderades av spioner.

Även en text om finlandsresan till Satakuntalainen Osakunta
Då det sjöngs finsk karaoke så vi i sångtextens mening strunta.

Detta är vårat sista nummer som redaktörer
Därmed vill vi tacka och bocka och göra våra honnörer.

Att vara redaktör för Ghasetten har varit en ära
Även om alla Indesignfunktionerna aldrig hann bli familjära.

Vi hoppas att kommande redaktörer får mycket skoj
Även om redigering & korrekturläsning inneburit en del stoj.

Hoppas att ni njuter av terminens sista tidningsutgåva
För det har vi gjort vill vi lova!
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Solen kom till Uppsala och en kan ju ana vad som 
komma skall - en glassdrink på Valborg i trädgården, 
trallhäng med funktionärerna och en vårbalshelg där 
endast en balklänning & vännationsbesök är nog för 
att värma en hela natten igenom. Det är ju någon slags 
kollektiv glädje över att våren äntligen kommer och det 
märker ni nog både här i GHasetten såväl som på GH. 

För trots att det varit en ganska grå vinter så har det 
hunnits med landskap, två vännationsbesök, pubkvällar 
och en del annorlunda aktiviteter som japansk fika och 
gluntkväll på nationen! Det har varit en tid med värme 
och solsken - kanske inte ute - men i hjärta, hus och 
sinne. 

Eller, skoja.. Ett gammalt hus innebär ändå en viss 
kyla men mina kollegor på Övre Kontor har till synes 
överlevt denna vinter. Även om man får räkna med 
något svinn så är det trevligt att rå om de i några 
månader till innan de fortsätter ut på andra äventyr. 

Tänk vad tiden går fort - i 
hjärta, hus och sinne. 
Det är ju charmen 
med denna nation 
och studentlivet - det 
gäller att njuta av det 
medans det varar - precis 
som med vårens första 
solstrålar och den glädje 
det innebär. Snart är sommaren 
här, och högst troligt ett alldeles för 
varmt kontor och kylan är ett minne blott! Det kan inte 
annat än att bli bra, eller hur? 

Eder Förste Kurator på Nedre (lite varmare) Kontor
 
Anna-Linnéa Åsblom

Förste Kurator

Våren börjar nå sin början och ämbetet sitt slut. 
Jag minns tillbaka till min första dag på ämbetet. Vid 
de tillfället var jag fruktansvärt bakfull då det hade 
varit en så kallad traderingsmiddag dagen innan. Det 
är en middag när alla med samma ämbeten från olika 
nationer möts och man tackar av dem sittande och 
välkomnar dem nya. Till en början eller ja egentligen 
hela första halvåret så var det enda man brydde sig 
om var jobbet. Gör jag allt rätt? Hur kan jag göra för att 
utveckla allt till det bättre? Till slut inser man att det inte 
kan göras. Det enda man kan göra är att försöka förvalta 
en flera års gammalt ämbete och försöka få nationen 
att rulla vidare.  Du slutar tro att du ska vara någon 
slags supermänniska och inser att allt inte behöver vara 
perfekt. Du kommer inte hinna med allt och du kommer 
inte orka gå på alla tillställningar men det är faktiskt 
också helt okej. Jag har tagit mig igenom snart ett år av 
möten, bokföring, halvårsbokslut och irriterande saker 
så   som budgetrevideringar. Nu är jag snart emerita o 
det enda som är kvar är bokslutet(ish). 
 

Jag skulle vilja tacka GH och alla funktionärer och 
medlemmar som har gjort detta år och alla år innan till 
de bästa åren jag haft. Utan alla er så finns 
ingen fungerande nation! 

Andre Kurator
Pernilla Eklund

Andre Kurator
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Så har ÄNTLIGEN våren kommit till Uppsala. Verksamheter 
rullar på med en dundrande fart och snart vankas det kanske 
största evenemanget på GH (och resten av Uppsala): Valborg!
För GH kommer det som vanligt innebära GHlassborg, 
Valborgs kanske mysigaste event. GHs trädgård och hus fylls 
med glada, glassälskande gäster och vi skiner alla ikapp med 
solen. Nu har det ju varit lite si och så med solen de senaste 
åren, men gästerna har skinit ändå. Hårt arbete väntar nu, 
med inhyrande av tält, bestämmande av glassdrinkssorter och 
hur många burgare man behöver flippa för att få komma på 
sexan på kvällen. GHlassborg är årets roligaste event, både att 
besöka och att jobba på!
För mig börjar också mitt verk som tredjekurator att lida mot 
sitt slut. Det har varit en spännande tid, och nu när våren 
kommer är det verkligen dags för slutspurt. Valborg har jag 
ju nämnt, men även vårbalen är antågande, med besök från 

vännationerna, grillfest och en hel helg av mys. 
På vårbalsnatten kommer jag att avsluta mitt 
verk på nationen med att stå på taket, 
för sista gången blicka ut över mina 
domäner och sucka: ”det enda man 
kan vara säker på i livet är att saker 
och ting kommer att förändras.” Sen 
tar jag ännu en mun Gränges.
För övrigt är Voi det bästa som hänt 
Uppsala sedan Ofvandahls slapp 
ifrån förtrycket som det innebar att 
ägas av V-Dala.

Tredje kurator
Jesper  Borglund Vanneböck 

Tredje Kurator

Kära medlemmar,

Ur led är tiden: ve! Liksom den tredje installationen 
av Matrix-trilogins slogan ”Everything that has a 
beginning has an end.”, ”Även det som har en början 
har ett slut”, fritt översatt, har även min ämbetsperiod 
ett slut. Tvi ack! Eller det kanske snarare är så att jag 
bör genomföra min egen version av Eriksgatan men 
istället för bekräftelse som nyvald, nyligen avträdd.
Sannerligen bör detta firas med pomp och ståt! 
Den 15 juni i år kommer jag stå där solandes i 
sommarrestaurangen restaurang, vrålandes som 
nykläckt PFD:are, och med noll ansvarsfrihet, är inte 
livet härligt ibland så säg?
Vad kommer härnäst? Kommer du sakna GH? Hur 
långt är ett snöre? Människorna på GH frågar mig 
detta jämnt och ständigt, hela tiden och det enda 

jag kan svara är ”vet inte, vet inte och jag vet 
inte”. Kanske kommer jag omlokalisera mig till 
andra sidan världen, kanske kommer jag bli 
kurator på en annan nation, eller kanske 
kommer jag börja plugga igen. Okej, det 
där sista var ett skämt.
Vad som än komma skall vet jag 
åtminstone att Gästrike Hälsinge 
nation alltid kommer finnas i mitt 
hjärta, idag, imorgon, och om tio år.  
Detta är min sanning. Med det behöver 
det inte betyda att det stämmer överens 
med din sanning, kära läsare, men för mig 
är det så. Så är bestämt.

Kärlek ifrån Hovmästare VT18, HT18, VT19

Hovmästare 
Carl von Zweigbergk

Hovmästare

Det var en gång, för länge-länge se-
dan tre heltidare som skulle gå på 

KMK-sexa - där de skulle äta sig mätta och bli rund under 
fötterna! På vägen mot sitt bord passerade de ett bord med 
de otäcka Förste- och Andre-kuratorerna satt. 
Först gick heltidaren Hovmästaren förbi och klampade över 
bordet ”klirr, klirr, klirr”. 
”Vem är det som klampar på mitt bord?” skrek trollen! Oj, 
menar Förste- och Andre-kuratorerna. ”Det är bara jag, 
hovmästaren” – sade hovmästaren ”jag har bara bestick 
och glas, det är väl inget ni behöver? Ni kan ta Tredje Kura-
torn istället”. ”Låt gå” sa kuratorerna.

Efter en liten stund kom Tredje Kuratorn körandes över 
bordet på en elsparkcykel ”vrom, klirr, vrom”. ”Vem är det 
som kör elsparkcykel på vårt bord?” skrek Förste- och An-
dre-kuratorerna. ”Det är bara jag, Tredje-Kuratorn” – sade 
3Q:n.  ”Jag har med mig en låda ”saft” som ni kan få om ni 
låter mig passera!” 
”Låt gå”, svarade Förste- och Andre-kuratorerna.

Köksmästare Rätt som det var så kom Köksmästaren och klampade över bordet 
”krish, krash. krish, krash”. 
Vem är det som kör klampar på vårt bord?!” skrek Förste- och An-
dre-kuratorerna. 
”Det är bara jag, köksmästaren”
”Då är det dig vi har väntat på”, sa kuratorerna.. 
Nu kommer vi och äter upp dig”. ”
Kom an då bara” Sade köksmästa-
ren och kastade hamburgare in 
i allas munnar så att de aldrig 
skulle kunna äta upp mästar-
na eller tredje-kuratorn. Nu 
var Förste och Andre-kura-
torerna så mätta att alla fick 
matkoma.

Slut!

Köksmästare
Jim Aronsson Bünger
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HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS
MEDLEMMAR TILL VÅRTERMINENS

ANDRA LAGTIMA LANDSKAP PÅ NATIONEN
TISDAGEN DEN 7 MAJ 2019 KLOCKAN 18:00.

Bland annat ska följande behandlas:

VAL AV ANDRE KURATOR HT19-VT20
VAL AV TREDJE KURATOR HT19-VT20

VAL AV KÖKSMÄSTARE HT19
VAL AV HOVMÄSTARE HT19

Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast
fredagen 3:e 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. För att bli landskapsvald och/eller närva-
ra på landskapet krävs ett aktivt medlemskap i nationen.

        VARMT VÄLKOMNA!

Anna-Linnéa Åsblom 
Förste kurator
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Undercover på gh
CIA, KGB, MI6, GH. Alla mer eller mindre hemliga organisationer värda namnet bör ha en förkortning. 
Nationen är således i gott sällskap vilket passade utmärkt när marsgasqen närmade sig. Men hur går en 
undercovergasque till? Hur tar man sig smidigast igenom ett Hälsingerum fullt av trådar (läs: mission impos-
sible-laser)? Framförallt, vem är egentligen M? Ghasettens skjutjärnsreporter tillika krönikör gick undercover 
på Gästrike-Hälsinge nation. 

Viktigast när man går undercover är ju såklart utklädnaden - förklädnanden! Spioner och agenter genom 
tiderna är ju allmänt kända för sina snillrika utstyrslar och uppfinningar. Själv tänkte jag mig något i stil med 
en jetpack och att jag likt Bond skulle äntra nationsbyggnaden genom stora salens fönster! Till min stora be-
svikelse räcker tydligen inte CSN till en jetpack och istället blev det plan B, att klä ut mig till min barndoms-
förebild: Kent Agent. I den inte allt för mars-representativa snöstormen fick jag hålla hårt i min hatt av plast 
på flogstaleden mot nationen där jag möttes av utklädnader i alla dess former och färger. 

Tredje kurator hade tagit temat mycket bokstavligt och bar ett täcke som poncho (under the cover). I övrigt 
hade inspiration hämtat från diverse agenter spioner och andra tjänare i rikets tjänst. Det verkade till och 
med som att GHs klubbverk ikväll var undercover som ÖGs klubbverk (eller var det tvärtom?). 
Det serverades välkomstdrink med välkomstsoppa och kvällen började dra ihop sig för tema-enliga aktivi-
teter. Till tonerna av introt till ”Mission impossible” (på repeat) steg vi in ett nedsläckt hälsingerum. Förste 
kurator hade gjort ett gediget arbete med hjälp av trådar och läskbackar för att göra en (nästintill) oframkom-
lig hinderbana. Tur att bland annat undertecknad och Ghasettens redaktörer var smidiga som GHaseller och 
klarade det hela med bravur (bör dock påpekas att detta var en laginsats).

En under kvällen pågående tävling var att från flera ledtrådar listaut vem av nationens gäster som var ”M”. 
Den tydligaste av dessa ledtrådar var att personen hade något med färgen blå att göra.Tanken gick snabbt till 
det föredetta klubbverket som under en funktionärsmiddag gav ett (ur)starkt framträdande med just låten
”Im blue”. Det visade sig dock att min gissning var något långsökt och som det oftast är så fanns svaret rakt 
framför oss hela tiden (i form av före detta sexamästaren Rhiannas blåfärgade hår). 
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Efter att ha desarmerat bomber med andre kurator och tävlat i känselsinnet med marskalkerna så var det 
äntligen dags att slå oss ned vid borden. Det inte överdrivet stora sällskapet av gäster gjorde att en familjär 
stämmning snabbt infann sig i nationens stora sal. Förste kurator höll tal och utbringade en skål för 
nationslivet som inte är helt olikt den värld där spioner lever och verkar. Jag kan inte annat än att instämma. 
Nationslivet handlar också till stor del om att värva folk, att rädda världen och att bära smoking på vardagar.

Kvällen löpte vidare med en fantastisk varmrätt och spänningen steg inför avslöjandet vilka som klarat sig 
igenom hälsingerummet bäst, vilka som valt rätt bomber (läs ballonger) att oskadliggöra och kanske framför 
allt vem som var ”M”. Tyvärr blev det ingen vinst för undertecknad utan jag fick snällt sitta kvar vid bordet 
när ett av motståndarlagen välkomnades upp på scen för att bli dubbade av hennes majestät. Förste kurator 
fick således användning av den värja som vanligtvis huserar endast som dekoration. Dessert serverades och 
marsgasquen började lida mot sitt slut men kvällen fortsatte dock med sedvanligt släpp, för det är ju allmänt 
känt att en riktig undercoveragent inte lägger sig innan 04. 

Att nationen har just en marsgasque är sedvanligt. Mars är är ju upptakten på alla studenters (ja, jag talar för 
alla) favoritårstid. Våren. Uppsalavåren är ju något alldeles extra. Kanske för att det börjar torka upp, kanske 
för att när solen ligger på så vågar studenter sig ut från nedsläckta korridorsrum för att trots 5 plusgrader 
grilla korv i ekoparken som om det vore sommar. Eller kanske för att våren helt enkelt känns som början på 
något nytt. 

Mars är dock lömsk och bakslaget kan komma med full kraft. När jag minst anar det lär jag stå med snöslask 
upp till anklarna och desperat försöka få på min avhoppade cykelkedja en mulen måndag. Därför uppmanar 
jag er läsare att ta vara på vårdagarna. Ge er ut i ekoparken, ta en kaffe i solen och framförallt, gå på GHas-
que! Trots marsgasquens undercovertema är nationens kommande evenemang långt ifrån hemliga och när 
vårsolen ligger på mitt lägenhetsfönster väcks en längtan till sång, glassdrinkar och valborg. Allt detta är 
närmare än vad man kan tro.

I nationens (hemliga) tjänst
Oskar Helsing
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Jagged Jackdaws fly to Bergen?
Text by: Jonathan Berggren
The GHIF Ultimate Frisbee team the Jagged Jackdaws 
traveled to Bergen to compete in a Frisbee tournament 
called BRainy Disc 2019.  The Jagged Jackdaws were the 
only non-Norwegian team at the tournament.  Our team 
consisted of 10 players, with 6 women and 4 men.  Alt-
hough we lost all our games, the tournament was a great 
learning experience and we improved with each game 
we played.  BSI Ultimate hosted a very well run tourna-
ment and they were extremely kind to us and let us stay 
in their apartments.
Till, a handler on the team, who also holds the position 
of the team’s travel coordinator, had made sure that we 
had all bought the same tickets so that we could travel 
together.  Early Friday morning our team met at the 
Uppsala train station and the team was all a bit groggy 
but we were considerably excited for so early in the day.   
The benefit to having a team travel coordinator is that 
I can just follow our team around and do not have to 
worry about herding my team around an airport.  This is 
why our team calls Till the German Sheppard. Till also 
has a trademark neon green jacket which makes him 
very easy to spot in a crowd! 
Many members of our team were dealing with some 
form of illness.  I had a very bad cold and survived 
thanks to my Dayquil.  Maya was also dealing with a 
cold and shared my Dayquil.  Dayquil is so strong that it 
tricks me into thinking that I am not really sick. Still, I 
slept the entire bus ride to Arlanda. 

We arrived in Bergen and met another player who was traveling there to play in the tournament on our flight.  
Through the bright sunlight that shone through the floor to ceiling windows we spotted a giant sign that read, 
Bergen? The Ultimate player we met in the airplane took a picture of our team in front of it.  
The first evening our team wandered the beautiful and           hilly city of Bergen.  We climbed one of the taller hills 
to get an overview of the city.  Here we found the vista we were looking for but we also found an amazing slide.  I 
went down that slide around ten times and was very in sync with my inner child.
The next day we had a late first game at 10:10.  Shankar and I missed the early bus that we had planned to take, so 
we hiked down the mountain to the sports hall. The sports hall was built in the Brutalist architectural style.  The 
outside was a distinctive dark brown, and it was forebodingly large.  Shankar and I had a hard time finding the en-
trance.  Inside the hallways were narrow yet also tall, the exposed rock like walls were rough to the touch.  The hall 
itself was a stark contrast to the dark claustrophobic hallways.  Walking into the hall was like walking into a barn, 
but without the smell and hay itself.  The walls were all made of vertical planks of wood.  The wooden floors were 
so shiny and were imbued with the glow of something that was once alive.  The ceiling was very high, there was no 
chance that an errant throw could hit the ceiling.  

Our first game was against NHHI 1, which is a business school in Bergen.  We struggled a lot this game, as the 
only ultimate most of us had only played before at practice, this was a huge step up in the quality of our opposi-
tion.  Scoring zero points in an ultimate game is called getting bageled.  We lost 13-0.  
The next game we played against the team that would go on to win the tournament, Trondheim Frisbieklubb, or 
TFK.  
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Our team fought extra hard as we did not want to suffer the ignominy of getting bageled again.  Toward the end of the 
game we finally begun to pick up steam.  When we scored our first point our team roared.  The second time we scored 
our team was just as ecstatic as we were after our first point.  In Ultimate points that start on defense are played by the 
D line and points that start on offence are played by the O line.  Our team was finally starting to click, the O line and D 
line was starting to get some chemistry.  Our O line consisted of myself, Hannes, Emilie, Alice, and Dori.  The D line 
consisted of Till, Maya, Tereza, Beth, and Shankar.
I was excited by our success, so I decided to try something new in order to mix it up.  I chose to put out what is called 
in ultimate, a kill line.  A kill line is a kind of all-star line.  This is typically only used when the games are close and a 
team needs to make sure that they win an important point.  I decided to do this toward the end of games, as the other 
team would have had played against the same members of our team for many points and might have learned how to 
guard us.  They also would be at their most tired late in the game, which we might be able to capitalize on, while we 
are not an experienced team, we are definitely decently athletic.  I also did what is called playing both ways, late in the 
game.  Playing both ways is when a player plays points both on the O line and D line.  We ended up losing that game 
13-3, and I was incredibly proud of our team’s drastic improvement.
Our second game was against Pancake Circle Limited.  We ended up losing 13-1, but we were very relieved to not be 
bageled again.  
Our next game was against Ekeberg Sendeplateklubb, also known as ESK.  ESK finished the tournament in second 
place.  Our Jagged Jackdaws were exhausted as this was the third game we had played without any breaks.  We were 
defeated mercilessly, with a quick 13-0.  ESK played a zone defense, a concept that our team had not learned yet.  Our 
team reacted with confusion to this novel defense and we struggled to execute the throws needed to break their zone.
Our last game was by far the most competitive the first day, we played Bergen Studentidrettslag.  We were happy to get 
to play against the hosts and were excited to meet another team of students.  This game would decide which team was 
the last in the pool as neither team had won a game yet.  As it was clear to me that this would be one of the games that 
we had the best chance of winning, I played both ways the entire game.  The game was a tense but BSI got an early lead. 
The score was 6-1 at half but the Jagged Jackdaws are a second half team.  We went on a streak and scored 7 points the 
second half, and we used our kill line heavily.  This was a miracle, our team had all the momentum.  We ran out of time, 
we had gone into overdrive too late and we lost 10-8.

We were in good spirits even with the last loss.  Our team ends up having fun no matter the score.  To end the day with 
such a close game showed us that even as a new team, we could still compete.  We intended to avenge our losses the 
second day.
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Start på terminen med många nyinskrivna. Kanske 
är det på sin plats med korta bakgrundsfakta om 
vår nation och dess tillkomst. Men då gäller det 
verkligen att göra en lång historia till en kort raps-
odi. De äldsta skriftliga uppgifterna om Gestrike 
eller Helsinge nationer – de slogs ihop 1811 – är 
nämligen daterade redan 1646. Dessutom bör de ha 
funnits viss tid dessförinnan eftersom Uppsala uni-
versitet ju tillkom redan 1477. Bruket att studenter 
samlades efter geografiskt ursprung hämtades ner-
ifrån kontinenten; bland andra universitetet i Paris. 
Denna tid var pennalism tyvärr ett stående inslag 
bland nationerna i Uppsala varför myndigheterna 
till slut förbjöd dem. Detta ledde dock bara till att 
de fortsatte ”underground”. Då gjorde de styrande 
en helomvändning och införde 1663 ett obligatori-
um. För att studera vid universitet måste man vara 
med i en nation ledd av en Inspektor hämtad ur 
professorernas krets.  De kraven släpptes bara för 
några år sedan.

Efterhand fick nationslivet mera ordnade former; 
framför allt under 1800-talet. Länge hyrde man 

dock in sig i mer eller mindre tillfälliga lokaler; 
höll inte så sällan till hemma hos Inspektor. Men 
med frikostigt stöd från hembygden skaffade sig 
Uppsalas nationer egna hus; i högtidliga samman-
hang kallade ”Hembygdens ambassader vid akade-
mien”. 1880 invigdes GH:s nationshus – först hade 
man tänkt sig en större byggnad som dock befanns 
för dyr; därför övertogs ritningarna av östgötar-
na längre bort på Trädgårdsgatan. Vårt hus har 
sedan dess byggts till och om ett antal gånger. Inför 
200-årsjubileet 2011 fick det en ordentlig ansikts-
lyftning, både till interiör och exteriör.

Nationshuset innebar givetvis en stor förändring 
eftersom medlemmarna nu verkligen fick det 
”andra hem” i Uppsala som man så länge hade 
talat om. Här fanns lokaler för fest och för allvar 
med särskilda utrymmen för kuratorsexpedition 
och bibliotek. Inte minst viktiga var sällskapsrum-
men där man till vardags möttes för att i lugn och 
ro läsa lokaltidningar hemifrån och spela schack 
eller bräde. Utöver baler och gasker arrangerades i 
högtidssalen talövningskvällar med tidvis mycket 

Att skrapa på ytan
I GH:s backspegel: Detta är en republicering av en text skriven av Bo G Hall - Ghasettens grundare - som 
handlar om nationens historia och uppkomst. 
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liksom nationskören goda övningslokaler 
inför olika framträdanden – inte minst uppe 
i Gävleborg. Samtidigt ställde ett antal ge-
nerösa donatorer upp medstipendiefonder 
som stod öppna för GH:are.  En nationsfana 
skapades – som därefter fått flera efterföljare – 
liksom en nationsgrav. 

1900-talet medförde åtskilliga förändring-
ar; viktigast var kanske att GH efterhand 
även fick kvinnliga medlemmar. Detta ledde 
uppenbarligen till att gaskerna gavs ett mera 
städat innehåll eller som saken uttryckts 
”Groggbänken byttes ut mot tebordet”. Kon-
takterna med hembygden var långa tider 
mycket intima; nationen arrangerade sålunda 
spelmansstämmor där.  Inte minst inspire-
rades dessa aktiviteter av den hälsinge som 
kallats GH:s störste son: ärkebiskopen, nobel-
pristagaren mm Nathan Söderblom. 

Denne började sin bana på nationen som förste kura-
tor och var senare Inspektor.

Under seklets senare hälft skaffade nationen egna 
bostäder, vilket ledde till att mycket av nationslivet 
kom att flytta upp till korridorerna vid Studentvägen. 
Trädgårdsgatan var dock länge Uppsalas filmgata 
med hela tre biografer, ofta träffades man därför på 
GH för att bestämma vad man ville se. Och kanske 
man passade på att avnjuta den exklusiva nymodig-
heten TV; i dess ruta såg sålunda våren 1961 ett glatt 
gäng nationsmedlemmar i bottenvåningens brasrum 
hur masttopparna på Vasaskeppet bröt vattenytan 
efter 333 år nere på bottnen. Ett år senare tillkom 
nationstidningen med det fyndiga namnet GHaset-
ten. Men nu är vi framme i nutid och därmed slutar 
denna rapsodi. 
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@ghnation
#dethänderpåGH

För mer bilder, 
kika in på GH:s 

instagram:
@ghnation

Tjo, göingar! Nu är det dags för 
Snapphanefesten hos vår kära vän-
nation @kristianstadsnation! Tu-

sen tack för inbjudan & för fortsatt 
vänskap!

Idag är det reccegasque tillsammans med 
VG & ÖG! Det har varit välkomstmot-

tagning i Universitetshuset, fördrink på 
VG, nu middag på ÖG & snart vankas 02-släpp på GH. 

Idag har vinterns doktorspromition tagit 

plats i Universitetshuset där Förste Kurator 

Anna-Linnéa och Andre Kurator Pernilla 

representerat nationen. Vi är mycket glada att 

hela tio medlemmar på GH idag blivit 

doktorer. Hurra!

Idag blev GH gästad av en Italiensk 
Takeover där bland annat blåmus-

selsoppa, pasta med pesto och lasagne severades!
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Finland är Finland - och vi har haft det väldigt bra

Välkomstmiddagen under fredagskvällen var 
extra rolig eftersom det var en ledigare stäm-
ning än lördagsbalen samt att det gav oss gäster 
en chans att få en inblick i de traditioner som 
hör till de finska nationerna. På många sätt är 
deras seder hyfsat lika, fyllda med glad stäm-
ning, sång och tal. Vi fick även sjunga visor 
som de allra flesta GH:are nog känner igen. 
Både “Crambamboli” och “Finland är finland” 
sjöngs flitigt under båda kvällarna. I slutet av 
middagen fick min bordsherre den ypperli-
ga förmånen att lyssna till min ljuva stämma 
sjungandes “Hämä-hämähäkki” (imsevim-
sespindel på finska) med tillhörande handrö-
relser, vilket uppskattades hjärtligt. 
Underteckand fick även chans att öva 
baldans med Satakuntalainen nations förste 
kurator, Timo Häivälä, som var imponerad 
över våra GH-medlemmars dansförmåga; hu-
ruvida det var sant eller om det sades av medli-
dande förblir ett mysterium.

Tyvärr var vi tvugna att beskära bilden, men vi kan försäkra er om att folket i främre raden var väldigt snygga :)

Text: My Graffman Lögdahl

 Oi herra jumala vilken resa!
Att sammanfatta de senaste tre dagarna 
GH-gänget spenderat i vårat kära grannland 
på ynka två sidor är sannerligen en utmaning. 
Våra fränder från Satakuntalainen nation vet 
sannerligen hur man underhåller och jag tror 
att jag kan tala för alla medresenärer när jag sä-
ger att det är en resa vi sent kommer återhämta 
oss från. 
Mycket har stått på agendan, allt från bastu-
bad till stadspromenader där man verkligen 
inser hur pass litet Uppsala är i jämförelse med 
andra studenstäder (även fast vår lilla stad 
garanterat har det största hjärtat). Besöket till 
Helsingfors sprillans nya biblioteket får mig 
även att förstå att våran stadsbibbla inte har 
mycket att komma med. Det finska, toppmo-
derna bygget med 3D-printers, symaskiner 
och surfplattor som är fria för allmänheten att 
använda riskerar att kasta vårat trevåningshus 
med betaltoalett och utan mikro i ett stenål-
dersaktigt ljus.  
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Nationsbyggnaden som var vårat residens under den-
na resa var ett imponerande bygge. Eftersom Sata-
kunta nation har studentboendena i samma byggnad 
som nationslokalerna så var det en väldigt stor kåk 
som vi under de första dagarna ofta gick vilse i. Tap-
pert sprang vi GH:are mellan de två olika trapphusen 
och lärde oss att navigera runt rökrum, balsalar och 
bastur. Turligt nog vara alla boende förstående och 
vänliga oavsett om de mötte en i balklänning eller 
nyvaken, invirad i en handduk. 

Vi fick även chans att träffa Satakuntas redaktör, 
Saska Suvikas, som jag fick tillfälle att prata av mig 
alla anspänningar med nu såhär inför det kommande 
tidningsnumret. Det visade sig snabbt att nationstid-
ningsrelaterad stress är ett internationellt fenomen. 
(Även om det kanske ska erkännas att Saskas redige-
ringsfärdigheter översteg mina med hästlängder).

Under lördags kvällen hölls en bal utan dess like. 
Med traditionsenliga ceremonier, finska snapsvisor, 
fem olika sorters baldanser och ett dansgolv som höll 
på till sju på morgonen är det svårt att föreställa sig 
en mer minnesvärd kväll. När hela kalaset knöts ihop 
med ett besök till en glassbar i samband med solupp-
gången var det inte svårt att förstå varför GH-med-
lemmar talat så gott om denna resa vid tidigare 
tillfällen. 

Känslan av att stå med över 40 glada studenter, 
sjungandes, och bankandes på dörren till en 
italiensk glasseria är ett minne som jag kommer ta 
med mig för all framtid 

Resan till Finland har allt som allt varit en fest i 
dagarna tre som jag kommer minnas med värme. 
Jag har fått chansen att se Finlands vackra huvudstad 
tillsammans med underbara människor. Det har 
varit en resa som även givit mig persepktiv på na-
tionslivet. Trots vissa skillnader mellan GH:s nation 
och Satakuntalainen Osakunta så finns det en tydlig 
gemensam nämnare mellan oss: gemenskapen och 
värmen 
bland oss 
nationsaktiva. 

Kiitos och på 
återseende!

Satakuntalainens Förste Kurator 
Timo Häivälä
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Ett fall för Hårdh      
Text: Ivan De Boulloche

Tredje kurator August Hårdh lät regnet falla. 
Vinden slet i hans kläder och hans hatt fladdrade 
farligt. Han märkte det knappt. Hela hans upp-
märksamhet var fokuserad på den döda kroppen 
på gatstenarna framför honom. 
 ”Någon du känner, Hårdh?” Frågade po-
liskommissarie Greta Natt. 
 ”Kände”, muttrade August. Det var köks-
mästare Tova Melon som dragits upp från ån den 
natten. Hon såg liten ut, tänkte han. Långt ifrån 
den explosiva, dramatiska människa som spritt 
skräck i nationens kök. ”Köksmästare”, sa han till 
Greta.
 ”Jaha,” hon såg lättad ut. ”Något för KMK 
att lösa.”
 August kände hur en oväntad ilska bubb-
lade under ytan. Han och Tova hade definitivt 
haft sina meningsskiljaktigheter, men hon förtjä-
nade bättre än KMK.
 ”KMK?” Sa han bittert, och högre än han 
hade tänkt. ”De är lika troligt att de ligger bakom 
det här.” 
 Greta tittade fundersamt på honom. ”Är 
det här personligt Augusth? För jag rekommen-
derar att du släpper det. Du vill inte bli indragen i 
KMK. Inte igen.” 
 ”Om de drar in mig då?” Frågade han.
 ”Det är inte värt det.” 
August tände en cigarett och fnös. ”Tack för att 

du ringde”, sa han sammanbitet till Greta. Han bör-
jade gå därifrån. 
 ”Glöm det August!” Ropade Greta bakom 
honom, ”Det är Uppsala.”

Dörren till 1Q-expen var stängd. August sparkade 
upp den. Den gamla veden gav med sig med en 
gång, och en explosion av träflisor regnade ner runt 
honom. 
 ”Vad i hela friden!” Utbrast Linnea-Anna 
Bergblad, nationens så kallade förste kurator. Hon 
satt vid sitt skrivbord, tillsammans med en smal 
man. Han påminde August om en vessla och när 
han såg tredje kuratorn tog han snabbt något från 
skrivbordet och smög ner det i en av sina rockfick-
or. 
 ”Jag vill ha svar, Bergblad!” Röt August. Il-
skan han kände över Tovas död hade vuxit i honom, 
och ett snabbt besök på Västgöta nations pub hade 
inte lugnat ner honom. 
 Vesslan tittade snabbt mellan Linnea-Anna 
och Augusth och tog sedan något slags beslut. Han 
slank ut genom de förstörda dörren. 
 ”Vad är ditt problem Hårdh?” Frågade Lin-
nea-Anna som verkat ha samlat sig lite. ”Det här är 
ditt kontor med, du har för bövelen en egen nyckel.” 
 August stred fram till hennes skrivbord och 
smällde ner båda händerna. ”Melon är död”, sa han. 
 ”Jaha”, sa Linnea-Anna och såg genuint 
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överraskad ut. Hon funderade några ögonblick. 
”Prata med Jimsson då. Han har visat framfötter-
na.” 
August tog fram en cigarett, försökte lugna ner 
sig. ”Du missar poängen.”
 ”Gör jag? För det verkar som att du för-
stört vår dörr över en död köksmästare.”  
 ”Melon var inte bara en köksmästare”, 
väste August, men han visste att det var lönlöst. 
Han var den enda som brydde sig. Han gick ut ur 
kontoret, ut ur nationen, och in i regnet som fort-
farande föll som kulor som ville mörda jorden. 

 De hittade honom utanför Västgöta 
nation. Bartendern, som vanligtvis var tålmodig 
med August, hade till slut fått nog och kastat ut 
honom. Han hade hittat en ny sittplats på gatan, i 
rännan, tillsammans med skräpet där han hörde 
hemma. 
 ”Kom igen August”, sa Per Ek, andre kura-
tor och till och från sympatisk åhörare. ”Låt oss ta 
hem dig.” 
 Per hade någon med sig, men August var 
för långt gången för att bry sig om vem det var 
som tog bar upp honom. 
 ”De mördade henne”, sluddrade han. ”Och 
ingen bryr sig.” 
 ”Jag vet”, sa Per. ”Men vad ska man göra?” 
 August svarade inte. Världen snurrade, 
och Uppsala snurrade med den. 

August stod utanför Östgöta nation. Gråa moln 
täckte Uppsala, men regnet som till slut känts 
som en nära vän hade lämnat staden. Inne på 
Östgöta pågick ett KMK-möte. August var själv-
klart inbjuden, men han var inte välkommen, 
något som hade blivit plågsamt tydligt under det 
senaste mötet han närvarat på. En figur frigjorde 
sig från skuggorna bakom huset. Personen var 
klädd i en alldeles för stor Östgöta-hoodie som 
hängde ner över huvudet. Hennes hesa röst avslö-
jade henne som en kvinna, men mer än så kunde 
inte August utröna.  
          ”Har du pengarna?” Frågade hon.
August gav henne ett brunt paket, och hon tog 
emot det utan att se efter om det stämde. ”Den 
här vägen”, sa hon till honom och ledde honom 

runt huset till en omärkt dörr. Hon ledde honom 
in, och uppför två trappor, upp på vinden. De 
stannade framför ytterligare en omärkt dörr.
 ”Genom där. Stanna inte längre än en 
halvtimme,” sa figuren och lämnade honom.
 August öppnade försiktigt dörren och 
smög in i det mörka rummet bakom. Det verkade 
vara ett spexförråd. Kläder hängde överallt, och 
gav August känslan av att vara i en folkmassa av 
spöken. Genom golvspringorna sken ett ljus, och 
röster kunde höras. August lade sig försiktigt ner 
och tryckte örat mot golvet.
 ”… Och därmed är vi ett steg närmare”, sa 
någon nerifrån.
 ”Tack så mycket”, hördes en annan röst 
som August kände igen. KMK-ordförande Fredri-
ka ”Mäklaren” Fredriksson. ”Tova Melon är död”, 
fortsatte hon säga, och August spände öronen. 
Det hördes ett antal förvånade röster i rummet. 
Någon applåderade. ”Detta innebär att det vi 
inte bara är ett steg närmare, utan vi är redo att 
avsluta vårt projekt. Och som en bonus har inte 
Gästrike-Hälsinge nation någon röst kvar i detta 
sällskap.” 
 ”Deras så kallade hovmästare?” Frågade 
någon.
 ”Tas hand om i detta nu,” svarade Fredri-
ka.
 August kände hur något tog tag om hans 
hjärta. Hovmästare Carolina af Zwegeeggerbekkk 
var en av de få människor i staden som genuint 
ville väl. Som aldrig hade ett sekundärt motiv 
eller en lömsk plan. Han reste sig hastigt upp, 
och i hasten råkade han komma åt en mexikansk 
kostym. Den fallande sombreron drog likt ett 
jordskred med sig andra kläder, och en lavin av 
spexkostymer nådde golvet. 
 ”Vad var det?” Hördes någon säga ne-
difrån. 
 ”Skicka dit en klubbverkare”, sa Fredrika.
 August skyndade sig ut ur rummet och 
ner för trapporna. Men det var för sent. En av 
Östgöta nations ökända klubbverkare mötte 
honom i trappen. Två meter lång, och nästan lika 
bred. Ett berg av muskler vald för sin kapacitet att 
orsaka smärta, och inget annat. 
 ”Vad gör du här?” Frågade monstret.
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August ner efter honom. Mannen låg stilla, och Au-
gust kollade klubbverkarens puls, och fann att han 
fortfarande var vid liv. August tog ett djupt andetag 
och sammanbitet lade han händerna om klubbver-
karens hals. Inga vittnen, försökte han rättfärdiga 
för sig själv medan livet sakta lämnade en person, 
som kanske aldrig velat annat än att bli student, att 
lära sig något, att bli något större. Istället tog det 
slut mot ett marmorgolv, förstört av omständighet-
er han inte förstått och inte varit del av. När dådet 
var gjort skyndade sig August iväg och försökte 
dränka skuldkänslorna med adrenalin. Carolina af 
Zwegeeggerbekkk var i fara, och August var hennes 
fallna skyddsängel.

   

August använde den enda fördelen han hade, och 
sparkade klubbverkaren i ansiktet. Han hörde hur 
näsan krossades under hans sko, och klubbverkare 
gav ifrån sig ett plågat skrik och snubblade nerför 
trappan några steg. August slängde sig efter honom, 
siktade en knytnäve mot klubbverkarens ruinerade 
näsa. Han lyckades träffa, och blod fläckade hans 
knoge, men klubbverkaren lyckades ge ifrån sig ett 
eget slag och August träffades i magen av en massiv 
knytnäve. Luften slogs ur honom, och instinktivt 
sparkade han för att få lite andningsrum. Han måste 
ha träffat något smärtsamt, för klubbverkaren ylade 
i smärta och föll bakåt. Han ramlade ner för trappan 
och blev still vid foten. Rött blod fläckade det vita 
marmorgolvet under hans massiva kropp. Flåsandes 
efter andan och hållandes sig för magen tog sig

Slut på del 1
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