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INNEHÅLL

For those who don’t know me, my name is 
Sveva and I am the new editor for GHasetten. 
It was quite of a steep learning curve to go 
from a single blank page to the full magazine 
you are reading right now just in ten days! But 
it worked fine – and I want to deeply acknow-
ledge the help of the Förste Kurator Emerita 
Anna-Linnéa, who was a great companion in 
this journey. 

A few words about myself: I come from the 
Piedmont region in Italy and I have been 
around GH for a couple of years now. I am 
writing my master thesis in cosmology, so just 
send me a message whenever you want to have 
fika while discussing about the mysteries of the 
Universe! 

It is quite easy to feel solitary and isolated in 
these pandemic times, so we tried to cheer you 
up with a colorful and warm number which 
we hope will keep you company. Among other 
articles, you will find the calendar of the cele-
brations for the nation’s Jubileum, a summary 
of the changes to the constitution and a report 
from the new equality network across nations. 
And while we all wait for the sun to come 
back and for the vaccinations to proceed, I will 
remind you of a beautiful Swedish word: “tåla-
mod”. For all non-Swedish speakers, it means 
“patience”, but it can be literally translated as 
“the courage to endure”. Something that we all 
need right now…
Stay safe and enjoy the reading!

Sveva

Ciao a tutti, 
hej allihopa! Do recommend anyone who are into editing, 

illustration, writing or anything related to 
making a paper to become the second editor 
together with Sveva this spring. Do let Sveva 
(ghasetten@gmail.com) or the election board 
of the nation know if you’re interested! In the 

meanwhile - trevlig läsning! 

Anna-Linnéa 
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Var hälsad kära nationsmedlem av 
Gästrike-Hälsinge nation, detta är ett 
meddelande från er Förste kurator Carl 
von Zweigbergk. Som nytillträdd 1Q 
är det många saker att sätta sig in i, det 
är protokoll, nämnder och folk som 
vill en någonting, morgon som kväll. 
Emellanåt ser år 2021 ut som inget 
annat år, allt detta vet ni och därför 
kommer jag bespara er det värsta. Vad 
jag däremot kan berätta är min roll 
som ledande över en studentnation 
mitt i en brinnande pandemi, det kan 
ändå vara av intresse för somliga av er. 
Om inte så för arkivens skull.

1Q

2Q Hej. Den här gången blir det inte bara en Q-ruta från mig utan flera. 
Ni hänvisas därför till sida 12 . QLURIGT.

New year, new me! … Joke.

This semester is not looking great but you know what, 
let’s make it great anyway *tries to actually believe what 
she is writing*. The only positive aspect that makes my 
life less sucky is to know I have an amazing clubwork to 
help me survive these depressing times and we’ll have 
to find some ways to have fun while the pub is opened 
only 3 hours per night. Does anyone have a ping pong 
table we can use to pass the time? 

On a more serious note, everything is very unsure 
for this semester. Valborg? No Valborg? Gasques? No 
gasques? Masks? No masks? Life? nO lYf? Thankfully, 
we are all in this together (like High School Musical 
would say) so we can complain together, cry together, 
drink togeth- god, no we really can’t. Oh, well, here’s to 
hoping this semester will finish on a better. FUN WILL 
BE HAD, trust me on this.

Adélaïde

3Q

HvM 

Kära nationsmedlemmar, 

Gott nytt år och välkommen till en ny termin både 
gamla och nya studenter Om du är ny student så 
önskar jag dig varmt välkommen till vackra Upp-
sala. Som ni vet så är julpuben över och vår vanliga 
pub kommer åter igen, redo för ännu en underbar 
termin.
Hoppas ni mår bra och har hållit er säkra under 
dessa prövande tider, vi försöker håla puben i gång 
med våra goda burgare och goda stämning.

Enligt Strandqvist var hon den 
536:e 1Q:n under 2017 vilket gör 
mig den 540:e 1Q för året 2021. 
Det är med ett stort ansvar jag ax-
lar denna roll och i skrivande stund 
är fortfarande mycket osäkert. I en 
mer pressad tid behövs stort enga-
gemang. På nationen likväl som på 
andra ställen. När inte bara fest och 
andra aktiviteter är satta på paus. 
När varken Recentiorsmottagning 
eller Recentiorsgasque kommer 
anordnas. Och nationspubar stäng-
er innan klockan nio på kvällen. 
Det är snö och slask. Allt är mörkt. 
Det är så att man frågar sig själv, är 
detta slutet?

Svaret är: inte alls! År 2021 är året 
för sång och skratt, förhoppnings-
vis. I år är det jubileum då GH firar 
hela 375 år! Jag rekommenderar 
alla att hålla koll på våra officiel-
la kanaler framöver. Om allt går 
rätt kommer vi fortfarande kunna 
genomföra jubileumsbal på slottet 
senare i oktober i år.
En lördagseftermiddag i januari, 
lite hungrig

Carl, Förste kurator 2021

Till er som är nya studenter låt mig presentera mig själv, mitt namn är 
Filip Sundgren och jag är hovmästare här på GH och är på min andra 
termin som hovmästare. Jag gick med i nationen höstterminen 2019 och 
har njutit av varenda sekund här på nation då jag började här som klubb-
verkare och jobbade mig upp till hovmästare. som hovmästare är det mitt 
jobb att anordna alla gasquer tillsammans med mina kära kollegor så jag 
hoppas ni kommer ha trevligt på när allt detta är över.
Utöver det så önskar jag er varmt välkomna till GH och jag hoppas att ni 
kommer kunna skapa fina minnen här.
Mvh Filip Sundgren Hovmästare



HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS MEDLEMMAR  
TILL VÅRTERMINENS FÖRSTA LAGTIMA LANDSKAP  

TISDAGEN DEN 16 FEBRUARI KLOCKAN 18:00 Å DIGITALT 

Bland annat ska följande behandlas:  
VAL AV ANDRE KURATOR HT21-VT-22 
VAL AV TREDJE KURATOR HT21-VT-22 

VAL AV KÖKSMÄSTARE HT21 
VAL AV BARMÄSTARE HT21 

Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast fredagen den 12 februari 
och även på hemsidan. Hjälp gärna valnämnden att finna lämpliga kandidater till de poster som ska väljas. 

Särskilda anmälningslistor kommer inte anslås på medlemstavlan utan på hemsidan under ”medlem-engage-
ra dig” med ett digitalt formulär. 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.

DELTAGANDE

Landskapet kommer att ske digitalt. Anmäl ditt deltagande till Förste kurator via formulär som kommer fin-
nas tillgängligt. Anmälningslänken kommer finns på nationens hemsida under ghnation.se/landskap. För att 
alla ska kunna delta demokratiskt kommer alla rösta via E-ballot, anmäl din e-postadress med namn i formu-

läret på hemsidan. 

VÄLKOMMNA ATT DELTA

Carl von Zweigbergk

Förste kurator

För att delta digitalt i landskapet krävs föranmälan. Formulär finns på nationens hemsida under ghna-
tion.se/landskap.

Distansdeltagande sker genom Zoom, en videokonferenstjänst. En länk till Zoom-mötet kommer att 
skickas ut per mejl samma dag som landskapet äger rum till de som föranmält sig. Genom länken 
kommer programmet att laddas ned och installeras, och mötet öppnas. Man behöver inte skapa ett 

konto, men man behöver ange ett användarnamn.

För att bekanta sig med Zoom kan man besöka https://zoom.us/test. Där kan man öppna ett möte med 
sig själv, för att testa att webkamera, högtalare och mikrofon fungerar.

För att göra det digitala deltagandet på det verkliga landskapet så smidigt som möjligt måste du vara 
inloggad kl 17.30. Ett upprop kommer ske kl 17.45. Då ska du ha sett till att din kamera, mikrofon 

och högtalare fungerar.

För votering (omröstning som inte sker per acklamation) används E-ballot. E-ballot är en internettjänst 
för slutna anonyma omröstningar. En personlig länk skickas ut på mejl inför omröstningarna. På så vis 

har vi en komplett mejllista till alla deltagare från mötets start. 

För frågor om landskapet, kontakta Förste kurator på 1q@ghnation.se eller 018 66 61 41

DIGITALT DELTAGANDE 
å Vårterminens Första Lagtima Landskap



With all the focus on the health risks and the 
profound impact on society as a whole, many 
people have lost sight of what must be the most 
severe consequence of the coronavirus pande-
mic: it makes it much harder to enjoy drinking. 
But, never one to be discouraged by strong 
advice to the contrary, I and many others have 
made it our mission to push on regardless. So, 
when tasked with reviewing some beers, I had 
two choices. Either I could carefully select a 
couple of beers from the fridges to write sensible, 
well-crafted reviews of or take the three hours 
the GH pub is open as a personal challenge – 
just how many beers can I get through before 
closing? I’m sure you can see where this is going.

I started with a Weihenstephaner because it’s 
cheap, comes in a 0.5 L glass and it’s the best 
option for casual drinking if you aren’t boring. 
Dark Skull is an imperial coconut stout with 
a borderline intimidating alcohol content of 
10.7%. It has a robust flavour, with some alco-
hol-y overtones but with a nice baseline of stout 
and just enough coconut to give it a bit of cha-
racter. If you were – hypothetically, of course – 
trying to speedrun a night at the pub, this would 
be a great way to really get things going.

Beer Review: How to Enjoy 
Drinks During an Apocalypse

Three Towns is barely even worth drinking but it’s 
cheap and tolerable so I do it anyway.

Three drinks is my minimum requirement for actu-
ally enjoying IPAs, so I took a Whirl Domination. 
It has a slightly bitter aftertaste but doesn’t stray 
too far from the standard IPA archetype, so it goes 
down pretty smoothly. In my notes I called it “hips-
ter beer for if you aren’t too much of a hipster.” 

Dugges Cherry feels more like drinking a cher-
ry-flavoured soft drink than a beer, but it’s well-ba-
lanced, so the sweetness doesn’t become too much 
as you make your way through the bottle. It isn’t as 
strong in flavour as other cherry beers (like Lief-
man’s Kriek) but it’s still delicious and a perfect 
choice if you want something light and refreshing. 

I was challenged to write my notes for Omnipollo 
Noa/Aon in emoji form, which seemed like a great 
idea at the time but now leaves me feeling like I’m 
interpreting cave drawings created by someone who 
never even tried to be understood. Among the emo-
jis were two cakes, a coffee and a smiley with $-sign 
eyes which I can only assume meant that the flavour 
is rich. And it is, there’s a deep chocolate flavour 
throughout with hints of coffee, and even though 
I never taste much pecan, the combination works 
perfectly. It’s my favourite from the fridges, and one 
of the only beers I’m happy to pay over 100 kr for.

At this point I felt like getting through just 6 beers in 3 hours was amateur level, so I took a Lagu-
nitas IPA as the last call bell rang. If you’re into IPAs but want something affordable, Lagunitas is 
great, but it’s not particularly unique or a good choice if you’re not already a fan of IPAs. 
So what has this experience taught me? Sometimes beer is worth paying more for. TT is liquid 
sadness. And, most importantly, no matter the restrictions or the state of the world around you, 
you can always get drunk if you have the will and a few good friends. 

Lee Johnson, 
Beer Drinker 

Pictured: Lee before the pandemic. At a 
gasque. When youi could attend gasques. 
What a blissful time!



As one of Uppsala’s student nations, it is impor-
tant to maintain ancient traditions, but at the 
same time be an inclusive modern organization 
and meeting place of our thousands of mem-
bers. In recent years, several shortcomings have 
emerged, especially in matters of decision-ma-
king power, workload and mandate. Work began 
as early as 2015, and in April 2018, the initiative 
was taken to investigate the issue in more depth. 
At the landskap on 26 February 2019, the board 
was given the confidence to produce a proposal 
for new statutes based on the proposed organi-
zation that was presented. This work was inten-
sified in 2019, where members were once again 
invited to participate in the process. The work 
that took place in 2019 was largely the statute 
proposal that we present today. For the statute 
and organizational work, the board appointed a 
working group called Förändringsresan (Change 
Journey).

Broadly speaking, the new statute proposal is 
about streamlining existing structures and di-
viding the current somewhat scattered division 
into clear committees and groups, where the 
principle is that decision-making must happen 
at as much of a low level as possible. The goal is 
for the nation to become a place to be more easi-
ly involved in, for commitment to be created in 
many different ways compared to today, for the 
working environment to be improved and for 
decisions to be made more efficiently in order to 
best benefit the nation.

NYA STADGAR
    NYA MÖJLIGHETER Vilken funktionär blir du 2021?

ORGANISATIONSKARTA 

An example is the current double command 
with both the board and the economy com-
mittee. This structure will be converted to a 
board at the top, and committees with speci-
alizations. Many of the permanent and other 
salaried employees will have more reasonable 
workloads with clearer boundaries. For instan-
ce, the third curator’s role will be slightly more 
administrative, whereas a new full-time bar 
master will be in charge of  running the pub. A 
commission-based club master will be in char-
ge during rentals. These are just some of the 
key changes that the proposal contains. There 
have been good opportunities for feedback 
from the nation’s various bodies and from in-
dividual members, which the board has taken 
into account. The new statutes were presented 
and approved by the members during the two 
autumn landskap occasions in 2020, and will 
enter into force on 2021-07-01. 
If you have questions regarding the new statu-
tes and organization, or feel interested to take 
part in a position, do not hesitate to ask me or 
any of the curators!

Elias Waagaard
Chairman of the GH board 

Our new organisation

Med ny organisation får vi nya spännande poster. Här har vi ett 
axplock av vad som går att söka redan nu på första landskapet: 

Barmästare
Barvärd

Klubbvärd
Externutskottsledamot
Internutskottsledamot

Kulturverkare
Alumnansvarig
Recentiorsbefäl

Landskapsambassadörer Gästrikland resp. Hälsingland(2)
Kommunikationsansvarig 

PR-värdar
Grafisk formgivare

Nätredaktör
Kommunikationsverkare
Ekonomiutskottsledamot

Fastighetsutskottsledamot



Vågrätt
1. Inträffar fyra gånger per år
4. Äter jag ofta
7. Detta vill 2Q ha efter avslutad verksamhet
8. 6 oktober
9. Inte kredit
12. Nämnd vars förkortning är samma som namnet på 
en buske
14. Den här banken är GH kund hos
15. Från detta land kommer 3Q

Lodrätt
2. Vänner i Lund
3. Ett hem och en efterfest på vår väg
5. De vill ha arbetsgivardeklaration varje månad
6. 1510 enligt BAS-kontoplan
10. Recentior fast i Lund
11. Är min vän, 11 tecken
13. Min favoritmatbutik

Vill du engagera dig? 

Trött på att sitta ensam med endast plugg? 
Saknar du en social gemenskap? Vill du bi-

dra som medlem?

Håll utkik på vår hemsida under ”Landskap”. 
Där kommer samtliga vakanta poster inför 

nästkommande landskap att publicera. 

Du kan också mejla 1q@ghnation.se för att 
få svar på alla dina frågor! 



Det är en kall och snöig eftermiddag i 
januari. Vinden viner utanför mitt fönster 
och snön har äntligen lagt sig som ett fint 
täcke på marken när jag loggar in på Zoom. 
Där möts jag av de tre jubileumskommitté-
ledamöterna Pernilla Eklund, Sandra-Marie 
Eriksson och Johanna Rystedt, som närva-
rar från sin hemliga planeringslokal. När 
jag säger ett trevande ”Hej, hur är läget?” 
har Pernilla något majestätiskt i blicken. 
”Yes! Äntligen är 2021 här!”, utbrister hon. 
”Ja, men det blir förstås inte riktigt som i 
tänkt från början”, tillägger Johanna efter-
tänksamt. 

De talar förstås om att GH nations 375:e 
år i historieböckerna har inletts. Ett år som 
samma kommitté några månader tidigare, 
i just denna tidning, utlovat att ska firas 
med pompa och ståt. Pompa och ståt är ju 
inte direkt vad som utmärkte föregående år 
och undertecknad är, minst sagt, försiktigt 
inställd till om det kommer att bli någon 
pompa och ståt under detta år heller. 

JUBILEUM 2021
Till exempel kommer nationens medlemmar 
inte kunna ses för att fira på nationen, men 
pompa och ståt ska vi se till att ordna ändå”.

Jubileumskommittén har i dagarna bjudit i na-
tionens medlemmar och andra intresserade, att 
delta i en digital invigningsceremoni via Zoom. 
Utöver kommittén själva, kommer också Förste 
kurator Carl von Zweigbergk och Inspektor 
Anders Virtanen att tala. ”Det är ju inte det 
enda” säger Pernilla och fortsätter. ”Ceremonin 
kommer självklart att bjuda på en och annan 
överraskning. Ingen kommer att bli besviken”. 
Johanna tillägger att kommittén i samband med 
invigningen kommer att avslöja vilka aktiviteter 
och andra tillfällen att fira jubiléet som kom-
mer att ges under våren. ”Alla aktiviteter kom-
mer att genomföras i enlighet med gällande 
råd och rekommendationer med anledning av 
pandemin” avslutar Sandra-Marie med myndig 
stämma. Jag frågar försiktigt om Ghasettens 
läsare skulle kunna få ett smakprov på vilka 
dessa aktiviteter är, eftersom invigningen redan 
kommer att ha varit när tidningen ges
  ut. Det får jag också, och informatio  
  nen finns på kommande
     sidor.  

Sandra-Marie förklarar. ”Nej, året 
kommer inte att inledas fullt så 
festligt som vi hade
 planerat. 

När jag avslutar intervjun och stänger lap-
topen gör jag det med ett litet ljus längst in i 
bröstet. Det har för mig blivit 
tydligt att kommittén tar sitt 
uppdrag på allra största allvar. 
Kanske har de fått slänga 
många av sina idéer och delar 
av sitt arbete i papperskorgen. 
Men de hänger inte läpp för det. 
De ska anordna ett jubileumsfirande 
och det finns inget som kan stoppa dem. 

Jag tänker på de äldre nationsmedlemmar-
na som kanske har svårt att komma till 
nationen för att fira. Jag tänker på alla de 
utomsocknes gamla medlemmar som

inte kan resa till Uppsala för att närvara fysiskt 
på nationen. Jag tänker också på stora salens   
 begränsning på ca 120 gäster. 
  Det är lätt att se hinder i en 
  pandemi, men till vårens firande 
   är alla inbjudna. Gammal  
   som ung. Festsugen som  
   soffpotatis. Kommer du?  
    Det gör jag. 

Intervju med Jubileumskommitéen ut-Intervju med Jubileumskommitéen ut-
förd av anonym skribent i januari 2021.  förd av anonym skribent i januari 2021.  

Jubileumsaktiviteter



DITT ÖGONBLICK PÅ GH
Bidra till vår gemensamma återblick!

Minns ni arkivdagen 2018 som arrangerades av 
nationens Kulturnämnd? Det var en dag då foton 
togs fram ur arkivet med fokus på 80- och 90-tal 
där tidigare aktiva medlemmar bjöds in för att 
hjälpa till att märka upp, berätta roliga historier 
och berätta för nästkommande generationer om 
vilka som förevigats på bilder. Det kan ha före-
kommit informationsflöde med viss censur då 
vissa foton påminde om tiden i Lonely Hearts 
Club eller brutna ben. 

Det blev en dag med tokiga, roliga, sorgliga, tra-
ditionsenliga och fina berättelser om hur det var 
”på min tid”. Tillbakablickar vill vi återuppleva 
tillsammans med er igen! 

Under året kommer jubileumskommittén 
publicera äldre bilder från nationen i sociala 
medier. Har du en bild eller kanske flera som 
du gärna skulle vilja dela med dig av? Någon 
gång när något riktigt kul hände på GH? En 
stor dag i nationens historia? Vi vill se den!

Maila din bild till jubileum@ghnation.se! 

Är du intresserad av att på något att 
sätt bidra till att göra jubileumsåret extra 

festligt? Vill du anordna en föreläsning 
eller ett quiz? 

Du är alltid varmt välkommen att kon-
takta jubileumskommittén på jubileum@

ghnation.se! 

Pssst..!



UNDER YTAN I 
PANDEMIN 

Många delar av nationen går på sparlåga i väntan 
på bättre tider och vanligtvis brukar kören få 
sjunga för fullt på nationens olika gasquer och 
event. När ghasetten dimper ner i era brevlådor 
har inskrivningsperioden pågått för fullt - men 
hur anpassar vi oss efter en helt ny värld när 
vi inte kan träffas? Inskrivningen är anpassad, 
puben har mindre öppettider, permitteringar har 
gjorts och balklänningar hänger på obestämd tid 
i garderoben. Amanda, körmedlem och dirigent, 
fick berätta om hur just kören ställt. 

Repar kören ngt nu? 
”Vi kommer börja med onlinerep via Zoom från 
och med nästa vecka. Det är inte idealt, men det 
ger oss en chans att se varandra i alla fall och gå 
igenom låtar, även om vi inte kan sjunga tillsam-
mans. Vi kommer utvärdera situationen löpande 
och håller tummarna för att vi kommer kunna 
ses och sjunga tillsammans snart!”

Hur anpassade ni er under våren? 
”I början av pandemin hade vi onlinerep via 
Zoom precis som vi ska ha nu. Men så snart 
vädret tillät gick vi över till att repa utomhus, 
vilket var både bättre och trevligare.”

Vad blev det för utmaningar under hösten?
”I början av höstterminen när läget med 
Covid-19 var något bättre övade vi på plats 
med varandra, dock med kortare rep, visir för 
våra ansikten och ordentligt avstånd mellan 
varje korist. När situationen försämrades igen 
hann vi ha några stämrep innan vi fick gå över 
till att ha det helt online de sista repen på ter-
minen med fokus på teori istället för att sjunga. 
Vi tänkte att det var ett bra tillfälle att gå ige-
nom sådant som man oftast inte hinner med 
under vanliga repet, när vår julkonsert ändå 
blivit inställd och vi inte hade något särskilt att 
repa till.”

körsång



Bild: Niusha, Likavillkorsansvarig

When I first heard that GH had a position called “likavilkorsansvarig” (equal opportunities manager), 
my first thought was “Wow, this is Sweden!” and my second one was that I would love to commit to such 
task. Unfortunately, I ended up being in charge in the midst of a pandemic, when organizing meetings, 
workshops and events has been challenging and sometimes simply impossible. Last January, I participa-
ted to the first preparatory meetings to become a “trygghetsvärd” (to be loosely translated as “security 
host”) during the Valborg celebrations. Then, sadly, Covid19 came and stole our most awaited spring ap-
pointment. Yet, the work to ensure a safe, welcoming, and healthy environment at the nation has never 
stopped. 

At the beginning of the past semester, the equality manager at Kuratorskonventet, Maria Grondona, 
came up with the idea of creating a network of equal opportunities officers among the thirteen nations. 
The objective is to improve the collaboration on topics related to safety and equality and, while the work 
has just begun, the path ahead seems definitely promising. The main conclusion that was drawn after the 
first meetings is that there is a huge spectrum of definitions for what a likavilkorsansvarig should do at 
the different nations. This ranges from very clearly stated objectives in the constitution to the complete 
lack of such a position among the nation’s functionaries. Thus, the first step in ensuring a well-functi-
oning network seems to be to make the definition of the tasks more standardized and universal across 
nations. 

Other ideas arising from the meetings included the creation of shared material for workshops and 
meetings, as well as exchanging advice to deal with potential harassment situations in all aspects of the 
student life. Yet, the group is just a newborn creature and needs further input and developments! If you 
are interested in giving your contribution with suggestions, comments or feedback about equality at GH, 
make sure that your voice is heard by contacting the new likavilkorsansvaring Niusha Mojahed (email 
Niusha.mojahed@gmail.com and phone number 0722731727). For my part, I can say that it has been 
very nice to witness the beginning of this journey and I wish the best of luck to the other equal opportu-
nity officers I met along the way!

Sveva (Likavilkorsansvaring 2020)

Nytt år innebär i många fall nya 
funktionärer, men denna gång har 
vi en tidigare aktiv medlem som ta-
git på sig förtroendeuppdraget som 
Lika Villkors-ansvarig. Niusha stu-
derar i nuläget till läkare i Örebro 
men har ändå en fot kvar i Uppsala 
hos oss på nationen. 

English: new year means a new Lika 
Villkor (head of equality) functio-
neer takes place. This time we have 
Niusha, a previous active member, 
that’s usually study to become a 
doctor in Örebro, who still want to 
make the nation a better place and 
make improvements. 

LIKA VILLKOR 
PÅ NATIONEN

Vi på Gästrike-Hälsinge nation tolererar inga former av diskriminering eller trakasserier i våra lokaler 
eller från våra medlemmar. Har du blivit utsatt? Kontakta då nationens Diskriminerngsombud på 
do@ghnation.se.Har du idéer om hur nationen kan förbättra sitt arbete med lika villkor, har du en 

fråga, eller vill du kanske hjälpa till? Hör då av dig till likavillkor@ghnation.se.

ENGLISH
We at Gästrike-Hälsinge nation do not tolerate any form of discrimination within our organisation.
If you experience any kind of discrimination you can contact our Head of Discrimination at do@
ghnation.se. You got ideas on how to improve things? Contact Niusha at likavillkor@ghnation.se!

Ny Likavillkorsansvarig

ARE YOU AFFECTED BY DISCRIMINATION 
OR WANT TO IMPROVE THE NATION?



Alla som bor på Studentvägen i nuläget vet 
att bygget går med rask takt - ibland till vissas 
förtret då ljudvolymen inte direkt är plugg-
vänlig. Bostadsstifltesen har försökt göra det 
bästa av situationen - skickat ut mejl till de 
boenden, lägga upp information på instagram 
och erbjuda de närboende en tillfällig studie-
plats i gamla kontorsbyggnaden. 

Visst ni att hela kalaset går att följa på 
Instagram via @studentvagen bygger? På 
grund av vinterstormar, isväg och smittsprid-
ning har redaktionen inte ännu fått möjlighet 
att få en titt bakom kulisserna - men med 
vårens värme ska nya försök göras för att få 
se de hela 69 nya lägenheterna. I bilden ovan 
kan man också se att GH (grön markering) 
stoltserar med sitt nya hus framför 28:an 
och 30:an - lagomt nära till bastuefterfester, 
GH-kompisar och panikspring till busshåll-
platsen på Tartugatan. 

Allra senaste nytt är att bygget krönts av en 
taklagskrans - denna ska vanligtvis ackom-
panjeras med en taklagsfest, en gammal tradi-
tion där byggherren tackar de på bygget för 
arbetet. 

Nytt år, nytt hus?
Så går det för nybyggnationen på Studentvägen!

studentvagenbygger@

I dagsläget råder stiljte i festliga sammanhang 
- men det innebär att vi har något roligt att se 
fram emot! Apropå att se fram emot, visst blir 
ni inte lite nyfikna på att se bakom kulisser-
na? Veta vad kommande lägenheter ska ha för 
planlösning? Ta del av ritningar och utsikt från 
taket? Kanske vill ni som redan bor på student-
vägen veta vad som händer med de grönområ-
den som finns kvar? 

Såklart att ni är nyfikna på allt det! Håll då 
utkik efter nästa nummer och i väntans ti-
der kan ni kika in redan nu på nybyggets 
instagram! Där kan ni se det senaste som 
händer med nytillskottet på Studentvägen.

Bild till höger: taklagskran-
sen sätts på GHs hus. 

Bild till vän-
ster: En av de 
uppdateringar 
från vad som 
händer i kvar-
teret.



LEDIGA STIPENDIER 
VÅRTERMINEN 2021

Nu utlyses de stipendier som förvaltas av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendierna kan sökas av alla 
medlemmar av nationen som studerar vid Uppsala Universitet. Vissa stipendier har dock förbehåll, 

såsom ämnesinriktning, födelseort etc. När du söker stipendier bör du alltid tänka på att enbart söka de 
stipendier du är berättigad till. Tänk på att alltid styrka alla uppgifter med vidimerade handlingar; gäller 
även födelse- och studieort om det är 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. Samtliga stipendier med ett årsbelopp 
på under 5 000 kr betalas ut med hela beloppet på en gång och behöver inte bevakas under nästkommande 

termin. För mer utförlig information om hur du söker stipendier vid Gästrike-Hälsinge nation hänvisas 
frågor till nationens stipendiesekreterare på stipendier@ghnation.se.

På grund av Covid-19-pandemin har nationens samtliga stipendiestiftelser förutom Göransson-Sandviken 
givit betydligt mycket mindre avkastning under 2020. Detta innebär att årsbeloppen på samtliga 

stipendiestiftelser är mindre än tidigare år.

Sista ansökningsdag är den 21:a mars 2021

Utöver de stipendier som utlyses här har universitetet många stipendier som endast kan sökas av medlem-
mar av Gästrike-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.

Vårterminen 2021 ledigförklaras följande nationsstipendier:

Hilding Andreassons à 12 100 kr 
Till mindre bemedlad student av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till ett års 
prolongation.

Kurt Belfrages à 9 700 kr
Till flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, i första hand sådan som genomgått gym-
nasieskola i Söderhamn eller Vasaskolan i Gävle. Stipendiat skall äga positivt intresse för främjandet av 
”internationellt samförstånd, god vilja och fred genom en världsgemenskap av män från alla yrken och 
tjänster, förenade genom tjänandets idé (Rotary Internationals ’four objects’.p.4)”. Utdelas för ett år med 
möjlighet till prolongation högst ett år.

Gefleborgs Läns Sparbanksfond extra stipendium á 1 350 kr 
Till obemedlad medlem av Gästrike-Hälsinge nation med hemort inom Gävleborgs län. Får innehas i två 
år med ett års prolongation.

Folke Hedbloms minne à 2 800 kr 
Till stipendiat utses flitig och behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, som bedriver studier vid 
Uppsala universitet. Vid i övrigt lika meriter äger den företräde, som gjort nationen de största tjänsterna. 
Stipendiet utdelas för ett år. Studerande kan tilldelas stipendiet mer än en gång.

Premiet till Eva Håkanssons ära extra stipendium á 5 000 kr (2 st.) 
Till student av Gästrike-Hälsinge nation som genomgått gymnasieskola i Gävleborgs län eller är barn 
till förälder som genomgått gymnasieskola i Gävleborgs län, som är student vid Uppsala universitet. 
Mottagaren av premien ska studera inom medicinska fakulteten, men genomgå annan utbildning än 
läkarprogrammet. Företräde har den som utbildar sig till biomedicinsk analytiker. Mottagaren ska ha ett 
aktivt intresse för det skrivna ordet. Utdelas för ett år i sänder på höstterminen. Tidigare innehavare kan 
ånyo tilldelas premiet under ytterligare högst två år.

John Lingmans à 3 400 kr 
Till student av Gästrike-Hälsinge nation som är född i Gävleborgs län samt har genomgått gymnasiesko-
la där. Hänsyn tas mer till verkligt behov än vunna studieresultat och ålder. Utdelas för ett år i sänder på 
vårterminen och utgår då med hela beloppet. Tidigare innehavare kan ånyo tilldelas stipendiet.

Herman Lundqvists minne a 2 700 kr 
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation som genomgått gymnasieskolan i Hudiksvall. Ut-
delas för två år med möjlighet till ett års prolongation.

Gotthard Modins à 1 600 kr 
Till flitig och skötsam medecine student av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas årligen.

Herman Palmgrens à 2 400 kr 
Till manlig medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för den som genomgått gymnasiesko-
lan i Hudiksvall. Utdelas för ett år med möjlighet till ett års prolongation.

Grete Solbergs och Torkel Janssons stipendium à 2 500 kr 
Till välförtjänt utländsk medlem av Gästrike Hälsinge nation.  
Utdelas för ett år i sänder och utgår då med hela beloppet. Stipendiat kan ånyo söka och erhålla stipen-
diet

Nathan Söderbloms minnesfond à 1 300 kr 
Stipendiet tilldelas medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i teologi eller allmän reli-
gionsvetenskap med dess hjälpvetenskaper och som därjämte är i behov av ekonomisk hjälp. Stipendiet 
utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

Ingeborg Wahlströms à 6 400 kr

Till medecine student av Gästrike-Hälsinge nation, född i Hälsingland. Tillsätts för ett år i sänder. Tidi-
gare innehavare kan ånyo tilldelas stipendiet.



1. Göransson-Sandvikens forskarstipendium (ansökan på särskild blankett)

Under 2021 finns det ca 1 500 000 kr tillgängligt för utdelning.

Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation som studerar eller forskar vid Uppsala uni-
versitet. 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.

2. 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 självdeklaration 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.



Oenologiska Föreningen (the Oenology So-
ciety) was back in November after our rather 
sudden shutdown of activities this spring. We 
were very, very happy to be able to present the 
autumn semester’s first tasting: COGNAC! 
Cognac may be considered one of the finest 
liquors of the world, but how does one na-
vigate among the enormous variety that this 
French wine region can offer? And why has 
this heavenly liquor fascinated us ever since 
the 1600s?

During this tasting, we introduced the par-
ticipants to various flavours from Cognac 
and Armagnac, two regions in the vicinity of 
Bordeaux, historically known for their manu-
facture of white-wine brandy. We tasted and 
smelled several familiar - and less familiar 
- brands from the large cognac producers, of 
various aging and barrels. 

A large portion of the cognac character originates 
from the barrel in which it is stored, and the partici-
pants were surely amazed by how long cognacs can 
be aged… the oldest bottle was an Armagnac from 
1988! My co-organizer Hugo Kvanta had procured 
exclusive pralines from a chocolate store that we 
devoured intensively with extra old (XO) cognac. 
The event was organized in accordance with then ex-
isting safety recommendations, with people spaced 
out at separate tables with room for 4-5 people each, 
in Stora Salen. For now, our activities are unfortu-
nately down to a low again due to the new outbreak, 
but we hope that the situation will improve later this 
spring to enable new tastings. We look forward to 
seeing you then, and stay tuned on our Facebook 
page Oenologiska Föreningen for events!

Elias Waagaard
Board member of Oenologiska Föreningen

EVERYONE LOVES COGNAC

GHASETTEN 
SÖKER 

BIDRAG!

Det kan vara allt från illustrationer, krönikor,  
noveller, filmrecensioner, foton, vardagsreflek-

tioner, resereportage och mycket mer! Bidra 
med ditt medlemsperspektiv och bli förevigad 

i nationstidningen. 

Mejla in ditt bidrag till ghasetten@gmail.com!



Februari
16/2 – Vårterminens första landskap

Mars
12/3 – Marsgasque med 04

April
9/4 – Sångboksgasque med 04
29-30/4 – GHlassborg

Maj
1/5 – Majmiddag
11/5 – Vårterminens andra Landskap
13/5 – Personalfest/reccefest
22/5 – Vårbal
27/5 – Funktionärsmiddag

KALENDARIUM
Med anledning av Covid-19 vill vi uppmärksamma att förändringar 

rörande nationens  event sker med kort varsel. Detta påverkar i nästa led 
vad som kan gå i tryck i ghasetten. För att hålla dig uppdaterad om vilka 
event som genomförs och om dessa genomförs med restriktioner hänvisar 

vi till vår Facebooksida och/eller ghnation.se. 


