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Spring is finally blossoming outside, painting the
Uppsala plains in shining green and the sky in
deep blue. It is in this contemplative spirit that
we bring to you this new number of GHasetten,
celebrating the seasonly return of the light - this
year also giving a glimpse of hope for the end of
the pandemic nightmare. We have tried to craft
a joyful and colorful series of articles, including
some tips about how (not) to study from home,
some cheerful greetings from our friend nations,
and splendid images from the Öregrund archipelago as well as our beloved Hälsingland region.
This number is the product of a collaborative
effort and we thank everyone who has contributed with text, photos, or ideas. We were surprised
and grateful to receive much support from so
many of you and we hope that this will happen
even more in the future! GHasetten is a precious
public space to share ideas, thoughts and images - something that is even more important in
these pandemic times, when meeting in person
is difficult, sometimes impossible. Therefore,
we are willing to employ this space as fruitfully
as possible and we invite anyone who wishes to
provide material for the next number to write to
us at ghasetten@gmail.com. Any new ideas are
welcome!
We conclude by wishing to all of you many
pleasant summer days, hoping that we will meet
again under more normal circumstances next
semester. Brighter times lie ahead!

Sveva & Anna-Linnéa
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Note: all articles denoted by an English flag are also
available for our international readers - enjoy!

Sveva Castello

Utdrag ur jubileumstalet 2021, invigning av jubileumsåret 375 år:
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2Q

Jenny
Olsson

Det är lätt att se tillbaka på förra året med viss besvikelse. Sällan har så få saker sett ut som vanligt. Det
blev inget vanligt Valborgsfirande och det blev ingen
traditionsenlig vårbalshelg. Det blev ingen GHlassborg. Att sitta i digitala möten har blivit en vardag
för många och visst är det väl tur att vi kan hålla
kontakten på något sätt. [Men] det blir längre skärmtid. Kalla skärmar som ska återspegla en gnutta av
mänsklighet och värme. Det är svårt.
Var rädda om varandra, vårda era relationer och var inte så hårda mot er
själva. Ibland har man en dålig dag och då får det vara så. Världssituationen tär på människor, det är sant. Jag uppskattar själv så otroligt mycket
att få vara här just nu. Jag valdes som Förste kurator på ett landskap mitt
under en pandemi. Jag går till kontoret i stort sett varje dag. Jag har mottagningstid och träffar nya människor. Jag finns tillgänglig på nationen.
Att sitta hemma mycket är inte ett alternativ för mig. Jag känner att jag
behöver vara här. Nu som då. Jag är er Förste kurator.
När året lider mot sitt slut är det min förhoppning, att kunna se tillbaka på det gångaåret med stolthet. Att jag, vi, har kunnat skapat någonting nytt här, byggd på gamlatraditioner och seder, förnyat genom de
människor som finns här nu. Nationshuset är gammalt och nött, men
människorna i den – inte. Och så måste det förbli. Det är så nationen
leva vidare i ytterligare 375 år och mer.

Hoppas inte korsordet i förra GHasetten var allt för
svårt. Tyvärr blir det inte ett nytt korsord den här
gången, men däremot ett quiz. Roligt! Dessutom
som en tävling. Wow! Skicka in dina svar till 2q@ghnation.se senast 17 maj och ha chansen att vinna ett
fint pris! Vilken grej. Efter sista tävlingsdag kommer
utmaningarna att livestreamas och läggas ut på GHs
Instagram så ni kan se de rätta svaren. Kolla in sida 23

där du hittar quizet!

*I will survive by Gloria Gaynor starts playing*
“At first we were afraid, we were petrified, kept thinking
we could never live without GH by our side. But then
we spent so many nights thinking how you did us right.
And we grew strong, and we learned how to get along…
Oh no, not us, GH will survive. Oh, as long as we know
how to love, we know it’ll stay alive. We’ve got all our
life to live, and we’ve got all our love to give and
GH will survive, it will survive”
Thank you for this year, however crazy it was. Thank
you for believing in us and for coming to GH.
And thank you Sweden for a proper amount of snow
this year. I’ve been waiting for this for over 2 years. It
was about damn time.

3Q

Adélaïde
Fouache

Kära nationsmedlemmar
Hoppas allt är bra med er, hoppas att ni njuter av
den härliga vårsolen, vädret rör sig mot det bättre
och man kan känna värmen komma.
Puben rör sig framåt som vanligt men vi har fått
lite nya tillägg. Vi hade vår första reccerang nu den
här lördagen och jag hoppas att ni som deltog hade
det ytterst trevligt. Vi har även börjat med pluggfika
som vi har på fredagar där man kan nu köpa fika
och få kaffe till sitt tenta pluggande så man får lite
mer motivation i vardagen. Vi har även börjat ha
pizza två för en på tisdag som jag kan rekommendera, då vi gör vår egen pizzadeg så det blir inte
mer hemma gjort än så. Så jag hoppas ni kämpar
på i dessa tider och passar på att njuta av det bra
vädret vi har fått och tar in den friska luften. Sedan
kom ihåg och att läs min serierecension några sidor
framåt för lite bra tips på vad man kan se när det
blir dåligt väder eller känner för att ha en lugn och
skön helg hemma eller när det regnar.

HvM

Filip
Sundgren

HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS MEDLEMMAR
TILL VÅRTERMINENS ANDRA LAGTIMA LANDSKAP
TISDAGEN DEN 11 MAJ KLOCKAN 18:00 Å DIGITALT

DIGITALT DELTAGANDE
å Vårterminens Andra Lagtima Landskap

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

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

Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast fredagen den 7 maj 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-engagera
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.

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.

tion.se/landskap. ZOOM-LÄNK KOMMER SKICKAS UT UNDER LANDSKAPSDAGEN.

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.

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.

DELTAGANDE
Landskapet kommer att ske digitalt. Anmäl ditt deltagande till Förste kurator via formulär som kommer
finnas 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
formuläret på hemsidan.
VÄLKOMMNA ATT DELTA
Carl von Zweigbergk
Förste kurator
Uppsala 1 mars 2021

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

Remote studying
- Day 4568362 by Sveva Castello
I start to wonder how life was before.
They told me that there was a time when
people were rushing to the university on
their bikes every morning, and that they
were all sitting together - listen carefully!
- in a real classroom. While I struggle to
believe this, there is indeed photographic
documentation of hundreds of people in
the same room, one a few centimeters
away from the other, without face masks,
joyfully sneezing on each other!
If I dig carefully in my memories, I realize
that I can still feel the smell of coffee and
chalk, as well as the fresh breeze on my
face while biking in the morning. What a
distant past! I wonder whether I will ever
be able to experience anything like that
again before I retire...? I mean, I must have
been sitting at this desktop in my small
apartment for decades, otherwise how
could I have accumulated so much mess
with notes and books? And so much dust
everywhere?
But I am starting in the wrong end - longing for the past is not helpful. They asked
me to give some tips about how to survive during remote studying. My answer
is that I simply let myself be carried from
one Zoom meeting to the next, from one
assignment to the other - and so much
time has passed that I am close to graduating now! Wait a minute, that feels weird,
wasn’t I just at the beginning of my master studies? Indeed, life goes on, time flies,
even in this more secluded reality. Maybe,
this is the key to keep going in such times:
to find a small amount of things that we
can control, and invest as much energy,
willingness and enthusiasm to make them
develop in the right direction. Just look
for the tiny details that make you appreciate the subject that you are studying, and
keep them close and dear, since they are
the key to motivation.

My desktop at 2 a.m. while solving problems in
theoretical physics. Yes, I did actually need all
those books, and my ideas on how to start the
assignment were as messy as the workspace at
first...

They say that there are other people out there,
but I am not sure about that anymore, since I
only see trees from my window... They are good
studying companions anyway, they are silent and
always nod at you when there is a bit of wind!

Easier said than done, I know, and I feel
that there are so many things that I lost
control of. One of them is time: I am writing this article at 2 a.m.! I will not be proud
of myself tomorrow morning when I wake
up at an unreasonable hour, but, hey!, an
advantage of studying from home is that
it is just important that you spend enough
time on it, no matter when! So here comes
my second (controversial?) piece of advice: find your own rhythm in all of this, and,
if you can, just stick to it. Whether you are
an early bird or a night owl or some other
flying animal in between, just find out when
you feel the most motivated and inspired to
do work, and catch those moments. Inspiration is always an important driving force
for a good performance, as it allows to fully
enjoy what you are doing.
That said, of course, I keep telling myself
that getting enough good sleep is also important (and you don’t need to wear a face
mask in dreams, what a liberation!) And,
something very relevant at these northern
latitudes: let’s not forget to catch at least
some daylight! Southern Europeans like me
can really suffer from the longing for the
sun. While this is not a problem in summertime (can one have a sun overdose on the
other hand?), winter is always behind the
corner.

Indeed, some pessimists would say that the
dark half of the year starts on June 21st.
Therefore, just like with inspiration, catch all
the sun that there is! Even better if you combine it with some outdoor physical activity,
in order to remember how the world outside
looks like.
And, if you really have to be secluded in
some working space, whether its a Flogsta
room or a villa, just make it as comfortable
and cosy as possible! If it has to be a cage, at
least we want a golden one... I speak out of
experience: chair comfort and monitor size
are important. A PC is a nice companion for
some hours, but it can betray your eyesight
after many days spent staring at its small
screen, and it gets even worse if you do not
sit straight. I learnt from my mistakes that an
extra screen is an investment worth making!
What more to say? Even after 4568362 days
(or were they only 365?) of remote studying,
I still feel like day 1: I miss my classmates, I
easily get tired of Zoom meetings and I look
forward to going back to real classes (or
maybe I simply forgot how they were like?)
However, if there is something that I have
learnt, it is that the human mind and body
are extremely good at adapting to new situations. We are more versatile than we believe,
and, with enough willingness and courage to
endure (“tålamod”!), we will get out of this
more mature and more experienced than
before.

Just keep going!

”Near, far,
wherever you are... ”
”I believe that the heart does go on!” kan
man nästan tro är themesong för detta
distansår. Skämt åsido men nu har vi har
sett våra vänner på skärm, promenerat i
vinterkyla för att stilla det sociala behovet
och avstått ett helt års kalas. Tyvärr blev
det ingen ljusning om restriktioner denna vår men vi kan ändå glädjas åt att våra
vänner finns där - bara lite längre bort.
Det är ju Uppsalas stora sorg att vi inte
kan ha ett valborg i år men i skrivande
stund ser det mörkt ut för alla slags event
vi brukar anordna under våren. Något
som många ser fram emot är vårbalen
som firas med pompa och ståt - och
vänner som kommer på besök från andra
städer och länder. Vanligtvis bjuder GH
in sina fyra vännationer till vårbalen varje år för att kunna träffas, fira och fortsätta våra vänskaper tillsammans. Nationen
har vännationen Kristianstads nation i
Lund, Satakunta Osakunta i Helsingfors,
Filiae Patrae i Tartu, Estland och Sakala i Tartu, Estland. En pandemi som
hindrar oss från att ens träffa våra vänner
i samma stad gör det självklart ännu svå-

rare att träffa våra vänner som kommer
långväga ifrån.
Förhoppningen om en vanlig vår har
krossats vilket innebär att även nationens
resor till respektive vännation har påverkats. I höstas firade Filiae Patrae jubileum och Sakala hade sitt årliga event
- inget som nationen kunde delta i med
anledning av pandemin. Med is i magen
inväntades det besked om hur Lund och
Finland skulle göra. Vanligtvis under våren i februari blir nationen inbjuden att
delta på Snapphanebalen å Kristianstads
nation i Lund och årsfesten i mars å Satakunta Osakunta i Helsingfors. Hos våra
vänner söderut blev hela kalaset inställt
med förståelse för att inget alternativ är
möjligt. I Helsingfors fick firandet istället
bli digitalt!
I väntan på bättre tider firar vi vårt jubileum så pass anpassat som vi kan göra
men längtar efter kalas och får glädjas
över hälsningar från våra vänner som du
kan se här intill!

Mår du dåligt just nu med anledning av pandemin, dina studier etc? Kontakta studenthälsan!
Telefonrådgivning: 018-471 69 10
Telefontider: måndag–fredag: 12.45–14.00, måndagar även 15.00-16.00.
Om du har tankar på att ta ditt liv, skada dig själv eller någon annan behöver du mer akut hjälp.
Kontakta eller besök Akutmottagningen för vuxenpsykiatri, öppet dygnet runt på telefon 018-611
25 00. Besöksadress: Akademiska sjukhuset, ingång 12 (Psykiatrins hus).

F.v. SATO bygger snögubbar eller
passar på att besöka hemregionen
när restriktionerna tillåter och
Krischans kuratel deltar i digitala
evenemang i Lund.
Har du som GH:are gjort något
roligt pandemivänligt som du vill
dela med dig av? Mejla oss på
ghasetten@gmail.com

Kayak
Dreaming...
“We do light paddle strokes not to disturb the bottom in the
very shallow water. We navigate through a narrow strait. Once
deep enough for smaller boats but due to uplift, which is
substantial in this part of the world, the depth is barely a few
decimetres. That becomes very clear when we pass a stone box
pier, now almost on dry land.
In front, the strait is twisting and turning, clearly a sanctuary
for wildlife since it is so hard to access to mankind. Only our
shallow draft kayaks can get through, even though it is indeed
tight. The ducks are alarmed by the surprising visit in their
otherwise calm world, our crafts gliding silently with a grass
meadow on one side and dense reeds growing on the other side.
Some hundred meters in, light swells start appearing and, when
rounding a ness, a calm Ålandshav is opening up to us. An
almost clear horizon is only disturbed by one or two skerries.
This magnificent view will be our lunch landscape for a well-deserved lunch on the rocks nearby. As we say in Sweden ’havet
suger’...”
...this was one of the many memorable moments that we
experienced during our kayak trip in the Öregrund archipelago. We set out in the afternoon on an early autumn day. The
warmth was still in the air, but the weather was starting to be
less and less reliable with shifting wind directions and sudden
gusts. One can never take the sea for granted.

The first double kayaks landed on the island
designated to spend the first night on, prospecting suitable spots for the numerous tents. One
cannot expect a first-class hotel with the slightly
uneven ground on the bedrock and small patches
of grass. At least the view couldn’t be contested
by any other one. As the last tent sticks were set
in the ground, heavy rain started falling. ”Ooh
no, will this be that kind of trip? All wet and cold,
and everyone longing for the bus trip home…?”
Luckily not! I myself slept very well in my hammock and there was no discouraged face at breakfast. All kayakers were ready for the adventures
to come. The first stage of this day’s route was
maybe the most harrowing for me, as guide of the
journey. Leading a group of six kayaks to cross
the main shipping lane before reaching the outer
archipelago is challenging in many ways. I had
a very good feeling about the group, yet, the fact
that we had just met the day before was obviously
a limitation in knowing the skill level of each
participant. We tried to keep the group together
despite the wind and waves making it hard to
communicate.
Once among the smaller straits and islands, we
could finally relax more, being mostly covered
from the wind and waves, which were not able
to pick up because of limited space. This finally
brought us to the magnificent spot described
in the initial paragraphs. One can imagine
that a lunch out on the rock is a simple affair:
”Some sandwiches and woop, we are done!”
But no!!! A highly diverse group from all over
Europe with a mix of spoken Finnish, French,
German and Dutch does not simplify the lunch
routine. Each tent team was in charge of their
own food, which created a very interesting
mix of food culture, together with snacks and
demand for coffee or other warm beverages.

It was a buffet with options and opportunities to
try whatever the neighbouring tent teams had in
their pot, and of course, the reoccurring challenge: ”How much is the appropriate amount
of pasta for four? And will we have enough for
tomorrow…?”
The second night was on a more spacious place with flatter bedrock to set up the tent on.
A long day with paddle in hand can be rather
exhausting, so it was nice to have the feet on
solid ground. Soon one frisky guy was heading
for a swim in the rather cold water - something
that soon ended up being a large group of
towel-equipped individuals heading for the side
of the island in evening sun. The bath was very
refreshing, and a bonfire was needed to heat up
afterwards and get ready for a little barbecue.
Despite the rain the previous night, the shared
skills of the group resulted in heating flames
licking the gathered fire wood. With the cracking
of the fire, we shared some finer drinks as the sun
was setting in the distance in the north-east. The
nights still had some of the summer’s brightness
in them.
It was a strange year to organise any type of
events, including a trip like this. Luckily, outdoor
activities are intrinsically social distancing. I am
really happy that we could provide a truly unique
experience for the participants to bring unforgettable memories home. While not much of
Sweden, Uppsala and the nations could be experienced as one would have hoped, at least some
could be experienced without losing any beauty.

Per Elfberg

Join

THE OFFICE
A REVIEW
Stuck at home? Can’t go out? Feeling bored?
Then I got the series for you: The Office!

Om du längtar efter att spela brädspel,
eller söker att förgylla en onsdag kväll,
så är du alltid välkommen att delta i
Ghame Societys spelkvällar. För nya
såväl som erfarna spelare erbjuder vi
ett sortiment av brädspel för att komma
in i hobbyn eller möta nya utmaningar. Våra spelkvällar är öppna för så väl
svenska som internationella studenter,
och vi träffas varje onsdag, mellan klockan 18:00 och 22:00, i stora salen på GH
nation. Det är heller ingen inträdesavgift, och man är mer än välkommen att
beställa mat och dryck i puben. De som
önskar att bli medlemmar sponsrar inköp av nya spel för föreningen och har
också möjligheten att låna hem spel.
Då vi har en rådande pandemi så ber vi
på Ghame Society att alla som önskar
att delta i spelkvällarna att endast göra
så om man känner sig frisk. Vi vill alla
att pandemin ska vara slut så snart som
möjligt och till dess är vårt mål att överleva den med ett gott skratt.

If you’re longing to play boardgames, or
seek to brighten a Wednesday evening,
then you’re always welcome to participate in Ghame Society’s game nights. For
new or experienced gamers, we offer a
wide assortment of games to introduce
new players to the hobby or challenge
experienced players. Our game nights are
open for Swedish, as well as international,
students, and we meet every Wednesday,
between 18:00 and 22:00, in the grand
hall on GH nation. There’s also no entry
fee, and people are more than welcome
to order food and drinks from the pub.
Those who wish to become members
sponsor our purchases of new games, as
well as have the opportunity to borrow
games.
Since we’re currently in a pandemic, we
at Ghame Society ask that anyone who
wishes to attend a game night only do so
if they feel healthy. We all wish for this
pandemic to be over as soon as possible
and until then our goal is endure it with a
good laugh.

The Office is a nine-season-long series with
about 24 - 30 episodes in each season. It was
made in 2012 and it is an American adaptation of the British original, which is based on
the same premise.
The Office takes place - guess what! - at an office. At the Dunder Mifflin, which is a paper
supply company, we get to meet a wild range
of office workers: we’ve got Michael, who is
the regional manager of the Scranton branch
(where the office is located), and we’ve got
Dwight and Jim, who work as a salesmen,
and Pam, who is a receptionist. These are the
ones that I see as key characters to the office dynamics and the plots of every episode.
Michael runs the office and therefore takes
on a leading role automatically, while Pam
and Jim are strong side characters who will
become more important later on in the series.
Dwight is a supporting charachter who never
really changes throughout the story, but he
still stands as a relevant character with his
strong personality and interesting views on the
office environment.
While I watched the Office, I felt that the
first seasons were very tough to get through,
since they were a bit slow. However, it paid
off to get further into the later episodes. This
is mostly due to the fact that it takes time to
build a genuine dynamic much like a real
office, just like the one I personally work in.
I found it kind of fun and I started to think
about my own work environment and how
every person is somewhat like a character in
the series - but maybe less extreme! So, just
push through the first two seasons and it will
pay off!

Unfortunately, it started to dull off towards the last
two seasons, but it was still very enjoyable because
I really got attached to these characters and felt
involved in their personal life, relationships and
career.
So, how wold I rate The Office as a series to
binge-watch?
I would say that it was a real joy to watch, including a lot of laughs, some very cringey moments
and some tears. It is a well-crafted series with good
characters that have their depth and find their
own place in the office dynamics and the plot of
every episode. I did not find the series as exceptional as some people have told me - they said
it would change my life, and I think they might
have over exagerated a bit! Nevertheless, it was
really good and a nice long watch, apart from the
few details that I found annoying, such as Michael’s cringey personality. In the end, it was a good
series and I still highly recomend it!

I give it 4,5/5 GH:s!
Filip Sundgren

Lägenhetstyper och ritningar

Student
vägen

(30 A)
Det kan hända att bilden ovan är på Stockholms hus med anledning att GHs hus vid studiebesöket var inplastat. GHs hus är byggt
i samma sorts tegel.

Hyran är som bekant högre idag men den första
hyran var på 1215kr per år. I det stora hela var
bygget lyckat och nationen i form av stiftelsen fort.. på Gästrike-Hälsinge nation en majdag 1955
satte vidare!						
som kommunalråd Teodor Carling (skattmästare
1959 var man igång med nästa etapp som
emeritus) på kuratorsexpeditionen meddelar att
ett ärende gällande tomtmark för studentbostads- gav de övriga byggnaderna i GHs regi: studentvägen 19, 21, 30, 28 och 32. Samtliga byggen finns
byggande skulle tas upp samma kväll i Uppsala
stads drätselkammare. Med snabba ryck beslutades kvar idag även om det i korridorshusen inte längre
det att GH skulle ge sig in i det som senare kom att finns 10 rum utan 8. 10 rum byggdes till en börbidra till Uppsalas rika nationsbostadsbestånd. 12 jan av rent ekonomiska anledningar då bygget av
bostäderna blev ett kostsamt kalas.
maj kunde landskapet tillsätta en kommitée men
I föregående nummer kunde vi glatt meddetta inte utan viss byråkrati såväl i Uppsala som
dela
att
bygget av ytterligare bostäder fortgår som
Stockholm där det senare föranlett citatet ” Här
skall förbanne mig inte sitta en massa folk i Stock- planerat. Bostadsstiftelsens personal och administration har fått flyttat in i nytt kontor på bottenvåholm och befalla oss i Uppsala att bygga småstuningen i Stockholms hus Studentvägen 2C. Eftergor”. Lång historia kort kan vi raskt gå vidare till
21 september när nationen antar stadgarna till stif- som det hänt lite mer sen senast fick redaktionen
telsen Gästrike-Hälsinge Nations Studentbostäder möjlighet att göra ett platsbesök för att höra om
allt som hänt sen senast, om inflytt kan ske som
med rekommendation om att bygga ett punkthus
med 39 enkelrum. 				
1955 planerat och om när nuvarande boenden kan njuta
av grönskande utemiljö framför industribelysning
påbörjas bygget av Studentvägen 6 som kom att
kantas av hetsiga diskussioner om huruvida rum- till ljudet av lastbilstransporter.. På kommande
sidor kan du som läsare se både ritningar, modeller
men skulle utrustas med bäddsoffor eller sängar.
på hur huset ska se ut och få se hur det går bakom
Sängar blev det slutgiltiga beslutet. Korridorerna
kulisserna. Vi har även passat på att fråga stiftelsen
delades upp mellan män och kvinnor med anledom hur de tänker kring de gamla byggnaderna och
ning av de gemensamma duscharna vilket föranledde till att kvinnor fick tre korridorer och pojkar om alla grönområden. Ps. Det kan hända att bilden
två korridorer. Könskvoteringen kom att fortgå ett ovan är på Stockholms hus med anledning att GHs
hus vid studiebesöket var inplastat.
flertal år efter detta.
Var ska vi börja? Jo, det var en gång...

GHs nytillskott på Studentvägen ger en ny
adress som innebär att tidigare Studentvägen 30 blir 30B och nybygget blir 30A.
Utsidan kommer vi inom kort kunna få
skymten av och på insidan iordningsställs
fyra (!) olika sorters lägenheter. På denna
sida kan du se tre av dessa där installerat
vardagsrumsfönster i 3rok har stilinspiration från befintliga byggnader.

- Varför bygger vi nytt och vad innebär det
för de gamla husen?
Uppsala är rödlistat av SFS (Sveriges förenade
studentkårer) och det finns ett ständigt behov av
studentbostäder. Att bygga nytt på mark stiftelserna redan äger ger fördelar med närhet för
personal, infrastruktur (vägar, avlopp, el etc) och
inga lån för köp av marks behövs. Med nybygget
kan nationen tillhandahålla fler små lägenheter
som är efterfrågat men de befintliga byggnaderna kan även dra fördel av att göra större arbeten
med de resurser ”som ändå är här” för nybygget
som t.ex. att kunna gräva upp marken för att
lägga nya rör.
- Hur kommer GHs nya hus se ut?
Huset kommer att se ut som befintliga hus 30 om
man tittar uppifrån, det har samma volym. Det
är ett medvetet val att de nya husen ska likna de
gamla och liksom inordna sig i stilen och känslan i området. Det hade sannolikt inte funkat
med fasader i stål och glas t.ex. Fasaden muras i
rosétegel som färgmässigt ligger mellan de gula
lägenhetshusen i innervarvet och de röda stora
husen i yttervarvet. Det kommer att synas att det
nya huset är nytt, men det passar in istället för
att sticka ut.
Det blir totalt 69 lägenheter, varav 49 ettor, 10
tvåor och 10 treor.
Bild: utsikt från en av tvåorna på bottenplan i huset. Bortanför plasten kan man ana Studentvägen 17 och 19.

- Hur påverkas området och de befintliga
husen?
De som bor i de befintliga husen närmast byggarbetsplatserna har haft det lite kämpigt från och
till, speciellt under grundläggningsperioden. När
allt är klart tror vi ärligt talat att området som
helhet kommer att upplevas som något bättre än
innan. När utemiljöerna färdigställs så snyggas
även det befintliga till, vi tar bort otrygga platser
som buskage och sophus, vi byter utebelysning
för att det inte ska finnas mörka vrår, befintliga
planteringar och rabatter får nya, blommande
växter såsom rosor och lavendel och uteplatser
renoveras och ska få nya sittmöbler och grillar.
Vi hoppas och tror att sammanhållningen och
identiteten i området kommer att öka.

Bild: utsikt från en av tvåorna på bottenplan i huset. Bortanför
plasten och byggnadsställningen kan man ana Studentvägen 17
och 19.

- Vilka kommer kunna söka de nya bostäderna?
Utlysning för bostäderna kommer göras i god tid
och ansökning gör medlemmar via nationsgårdarnas hemsida. Om allt går som det ska kan vi sikta
mot inflytt årskiftet 2021/2022.
- Finns det bastu inplanerat?
Nej tyvärr, boende här kommer istället att få tillgång
till bastu i något annat hus. Tillägg från redaktion:
tur vi har kompisar till grannar som kan rodda
bastufest.

Hemsidan för nationsgårdarna hittas på http://
nationsgardarna.se. Där kan du skapa en profil
för att söka bostäder. GH är den nation som
har Uppsalas kortaste bostadskö och alla medlemmar som söker brukar i regel bli erbjuden
boende sin första termin.

F.v. (1) blivande tvättstugeutrymme intill huvudentré, nödutgång och trappa ner i källaren. (2) Trapphusets material
som noga utvalts för att återspegla de material som använts i äldre byggnader. (3) 1 rok utan interiör. (4) Interiör i provlägenhet, del av kök i 1rok.

1 mars 2021 fick redaktionen äran att träffa bostadsstiftelsen för att titta närmare på nybyggnationen
men även få en inblick i vad som planeras för området i stort. Även om huset inte är klart för inflytt
tidigast vintern 2022 jobbas det flitigt på överallt för
att allt ska gå enligt tidsplanen. Självklart är vi alla
nyfikna på själva huset men får även veta att ytan
mellan de olika husen, exempelvis mellan hus 26, 28
och 30 A kommer göras om för att skapa en trevligare samlingsyta för exempelvis vårbalsfördrink
eller grillkvällar med vänner. En soffa ska byggas
vid ”Playan” som är gräsmattan mellan husen 20,
22, 24 och 26 och så småningom de nya husen 20B
och 20C. 						
Samma vecka som redaktionen är på plats är
området kring pizzerian avspärrat med anledning
av att man gräver upp runt vissa av bostadshusen
för att täta mot fukt gentemot källarplanet men
vi får även se hur cykelingångar ner i källarplan
på vissa hus gjorts om för att skapa mer funktion.
Ytterligare åtgärder för ökad trevnad och funktion
är även de sopkärl som finns nedgrävda i området
och är tänkta att ersätta sophusen som enligt tidigare boendeenkäter upplevts som otrygga platser.
Bostadstiftelsen jobbar nämligen medvetet med
säkerhet, trivsel och miljötänk där dessa ändringar
är en del av det.

Ett av de sopkärlsstationer som ska ersätta sophusen.

byggelse från kontoret - den yttre
mörka med exempelvis 32:an,
de nya husen med rosétegel och
den inre ringen med lägenhetshusens gula tegel. Med material
för minst 4 kommande ghasetten-nummer har vi här försökt
författa det så kort vi kan: men
oj, vad mycket spännande som
händer på Studentvägen! Om
du är nyfiken på mer i väntan på
ytterligare reportage i framtida
ghasettennummer kan du kika
på instagramkontot @Studentvagenbygger för att få höra det
senaste.

F.v. (1) proaktivt underhållsarbete vid 10:an. (2) dusch med orginaldörrar (3) skrivbordslösning i lägenhet 1rok (4) 6:an med älg och bock vid entrén med orginalbelysning som ska återställas.
Vid vårt besök lyfter Javiera
från stiftelsen att det är väldigt
måna om att bygga nytt med
funktionalitet och användbarhet
men även omsorg om miljötänk. Detta kan man se med
exempelvis skrivbordslösningar
på plats i nya lägenhetern eller
orginalinteriör som exempelvis i hus 10 (se bilder ovan).
Besöket mynnar ut i prat om
hur bostäderna ska återknyta
dels till orginalartiketur men
även till respektive nation. Det
senare går att se hos bl.a. 6:an
där en älg och en bock får pryda

entrén och det informeras om
att det kommer komma mer
tydlig skyltning vid den nya
cykelinfarten till området för
att underlätta orientering i det
tegelbeklädda landskapet. Eftersom förändringarna förändrar rörelsemönstren känns det
extra viktigt att välkomna till
Studentvägen som område och
göra det tydligt var man befinner sig. Någon vecka senare
passar vi på att även besöka nya
kontoret för att få höra hur det
känns nu när personalen hunnit
bo in sig sedan i somras. Nya

lokalerna upplevs som mer fördelaktiga för personalen - även
om restriktioner iom pandemin
hindrar större samlingar av
personalstyrkan - underlättar
det exempelvis att ha ett större
lunchrum av just samma anledning. Precis som man månar
om kontakten med nationerna,
de boenden och kontakter utåt
kräver en sån stor förvalting även
god personalvård. Detta ser vi
när VD Håkan och Javiera glatt
berättar om detaljer i hur området uppfattas. T.ex. kan man se
alla tre nyanser och ringar av beF.v. (1) 3D-modell, A-sidan artikektkontor. (2) tavla med Uppsalavy inne på kontoret) (3) lunchrum (4) Javiera och
Håkan inne på kontoret.

Virtual Tour in Hälsingland
It does feel like ages ago since an excited group
from GH met early at dawn at the Circle K
Car rental in April two years ago. I showed up
last (although urging everyone else to be there
early!) with an IKEA bag of picnic sandwiches
we had been preparing for hours the day before.
That was the big day of the first homeland trip
(hembygdsresa) to Hälsingland for many years,
organized by the GH Cultural Board. Was it
nervousness that caused my three engine stops
before the first traffic light? This was my first
trip ever as a tour guide, but also the first time
I drove such a big van. As a Hälsingland native,
I had high expectations on myself to show the
very best side of my region.
In the end, I felt at ease at the steering
wheel in the light Saturday morning traffic and
the weather could not have been better. In the
van, half of my group slept, the other half entertained me with a very easy-going atmosphere.
The other van, driven by Svante, had already
reached the destination with his dauntless
speed, but we were catching up. As we headed
up north across the border to Hälsingland, the
few patches of snow left began to accumulate to
a thick layer of spring snow. The first stop, the
UNESCO world heritage site Erik-Anders histo-

rical painted farmhouse appeared ahead of us.
In the 1800s, wealthy farmers built thousands
of such decorated wooden farmhouses here in a
concentration like nowhere else on Earth, combining a rich cultural heritage with international artists exquisitely decorating every surface.
Today, seven are classified as full UNESCO
world heritage sites, and are hidden treasures
of Hälsingland that are definitely worth a visit.
These massive red houses, where the majority of
all rooms were not used apart from during rare
enormous festivities, are indeed an impressive
sight. A guided tour gave us a glimpse to the
elaborated inside frescos and artwork, combining local handicraft and patterns with inspiration from continental Europe.
After a picnic lunch in the sun, we headed
north to Lilla K’s Trädgårdskök in Bollnäs for
a well-needed coffee break. This cute café and
restaurant is housed by a large garden-related
shop, inside a greenhouse with plants and trees
everywhere. If you ever pass by, this garden café
absolutely requires a stop.
The final stop of our tour was Järvsö, this
picturesque village on the river Ljusnan, that in
recent years has strongly developed its tourism.
The largest countryside church in Sweden is

located here, as well as the Nordic wildlife
zoo Järvzoo and a ski resort that attracts
many people in wintertime. We were
very happy to find a secret panoramic
viewpoint, overlooking the whole Ljusnan
valley. In many ways, the Järvsö area is
representative of Sweden with large forests
and red houses scattered over rolling hills,
offering architectural and historical treasures.
Unfortunately, the day passed by
very quickly, and it was already time to leave this paradise. On the way back, I was the
only one awake, as everyone else was napping after an intense day with many hours
of driving and sightseeing. On the highway,
I dared to smile and even surpassed Svante
in the other van at some point. I felt that
the tour was appreciated by the GH group:
my home region had not let down all the
visitors from near and far!
As a pandemic now ravages across
the world and international travel might
be complicated for some time ahead, it is
the ideal moment to discover the outdoor
treasures accessible only a few hours away.
Hälsingland is a marvelous place with
nature, history and architecture, where all
seasons are very enjoyable. Thus, if you do
not have plans for the summer yet and the
restrictions allow for it, it is a great area to
combine with other destinations up north
for a road trip. This was definitely not the
last homeland trip to Hälsingland with GH,
and we will definitely be back as soon as
this pandemic is over!

KNEP
&
KNÅP
MED. 2Q

Vem kan snabbast vispa en marängsmet för
hand?
1. Filip
2. Jenny
3. Nikita
Vem siktar bäst?
1. Filip
2. Adélaïde
3. Jenny
Vem kan äta flest burkpersikor på 2 minuter?
1. Adélaïde
2. Nikita
3. Filip
Skicka in dina svar till 2q@ghnation.se senast
17 maj och ha chansen att vinna ett fint pris!
Efter sista tävlingsdag kommer utmaningarna att livestreamas och läggas ut på GHs
Instagram så ni kan se de rätta svaren

Elias Waagaard
Hälsing in exile

Are you not feeling well this time because of the pandemic, your studies etc? Contact the Student
health counselling. Telephone: 018-471 69 10. Opening hours: Monday – Friday: 12:45 - 14:00
and Mondays 15.00 - 16.00.
If you have suicidal thoughts or thoughts of hurting yourself or someone else, you need immediate help. For acute psychiatric help, call or visit the Psychiatric Emergency Clinic in Uppsala.
The reception and telephone is open 24 hours a day, 7 days a week. Telephone: 018-611 25 00.
Address: Akademiska sjukhuset, entrance 12.

DANSEN
DEN
				GÅR		
			TILL
HÅRGALÅTEN...
Under pandemins gråare
mer instängda dagar drömmer man sig gärna bort till
sommaren. Mer specifikt till
vår inofficiella nationaldag,
midsommar (sorry Valborg).
Inte bara var midsommar en
tid med mindre virus och
regntunga skyar, midsommar
är ju i sig själv löftet om en
lång ledighet, om små grodorna, bad och OP Andersson i
små tunna plastglas. Därför
var det kanske inte en slump
att när jag som vanligt dessa
dagar satt nedsjunken i soffan
meningslöst scrollande på
diverse streamingsajter fastnade vid filmen titulerad just
Midsommar.
Midsommar är den amerikanske regissören Ari Asters
andra storfilm. Hans debut
Hereditary från 2018 mötte
ett gott mottagande från såväl
kritiker som den breda biopubliken för sitt banbrytande
sätt att förena historien om en

kärnfamiljs förfall ned i ångest
och desperation efter en förlust med modern skräckfilm
och övernaturliga teman som
kulter, andar och demoner.
Midsommar utspelar sig inte
i en anonym amerikansk
storstad som Hereditary med
sina mörka dova färger utan är
utbytta mot en ljus och skarp
färgskala. Midsommars huvudperson(er) är ett gäng mer
eller mindre ambitiösa antropologistudenter från USA som
utav mer eller mindre ambitiösa anledningar bestämmer
sig för att turista en sommar
i Sverige. Några verkar lockas
av att träffa svenska tjejer och
i allmänhet festa runt, medans
andras högsta ambition är att
få studera det unika kulturella
fenomenet midsommar. Den
bästa platsen att göra detta på
är en isolerad by undangömd
i en dal någonstans i Hälsingland, av amerikanerna kallad
Harga, eller Hårga som vi
skulle kalla det.

Den som hoppas på en dokumentärfilmsliknande antropologisk studie av Hårga och den
svenska midsommaren lär nog
bli besviken. Ingenstans skildras
”små grodorna”, sill och nubbe
eller nakenbad i en sjö. Sånt
som vi kanske förknippar med
ett midsommarfirande i sann
svensk anda. Fokus ligger snarare
på psykadelia, offerriter, och ett
mytomspunnet sätt att göra sig
av med byns äldsta medborgare.
Utan att ”spoila” allt för mycket
för den som är intresserad av att
se filmen så kan jag dock säga att
dans kring midsommarstången
spelar en viktig roll, en dans som
inte verkar ta slut.

det mer studentikosa ”han’t vi nå
brännvin är det sôrgligt”. Ursäkta,
vad har nu GHs sångbok med
Ari Asters film att göra? Och varför kan inte folket i Hårga sluta
att dansa?
Hälsingland har länge
varit ett epicentrum för svensk
folkmusik. Varje (pandemifritt)
år samlas folkmusikentusiaster
i Delsbo för att delta i delsbostämman, en av Sveriges största
spelmansstämmor. Hårgalåten är
kanske en av de mest välspelade
folklåtarna från Hälsingland och
har spelats in av Björn Ulveaus
Hootenanny Singers, Orsa Spelmän, Kebenekajse, Marit Hemmingsson m.fl. Första historiska
upptecknandet av låten är från
1785 av kyrkomannen Johan
Gabriel Lindström från Bollnäs.
Historien bakom låten bär en
tydlig prägel av svensk folktro
och det svenska 1700-talets
rädsla för djävulen som en fysisk
gestalt av kött och blod som
vandrar bland oss människor,
och i detta fall i Hårga.

Enligt sägnen kommer en
kringresande spelman till byn
Hårga, lagom till lördagens dans
på logen. Han har bär en stor
hatt och en fiollåda och när han
börjar spela på fiolen är det som
att en gnista tänds bland Hårgas
ungdomar. Hela natten dansar de
till spelmannens stråke, men när
de ser att hans ögon glöder röda
under den stor hattens brätte och
att foten som stampar takten är
krökt och hårig likt foten på en
getabock blir de förskräckta. Men
sluta dansa kan de inte. Hårgalåten håller dem i ett fast grepp och
på söndagens morgon när Hårgas
mer fromma befolkning ska till
söndagsgudstjänsten ser de att
ungdomarna fortfarande dansar.
Sagan likt så många andra från
svenskt 1600 och 1700 får såklart
ett slut mot det morbida då Hårgas ungdomar dansar på Hårgaberget till djävulens fiolspel tills
det bara finns benknotor kvar.
Likt medeltidens målningar av
pesten som visar bönder och adel

som dansar i släptåg med
liemannen och skelett tog
blev Hårgas ungdomar fast i
dansen för evigt.
Den text som Lennart Helsing skrivit till Hårgalåten
är den som vi idag brukar
sjunga på nationens sittningar och den beskriver väl sägnen och låtens tillkomst. Till
min besvikelse varken spelas
eller sjungs Hårgalåten när
det är dags för dans kring
stången i Ari Asters Midsommar. Istället ser jag fram
emot att stämma upp i den
för full hals när nationens
dörrar slår upp igen efter en
tid av torka på både sång och
dans. Dock så kommer jag
hålla extra koll på att sånganförarens ögon inte brinner
röda, och att det på fötterna
sitter ett par välpolerade
skor. Filmen Midsommar
då? Betyget bir 3/5, helt okej.
Oskar Helsing
Hälsing till namn

Vänta, kanske du tänker nu.
Du kanske minns att du någon
gång på någon gasque suttit med
snapsglaset höjt mot din bordsgranne och sjungit om folket i
hälsingebyn Hårga som inte kan
sluta dansa sin hälsingehambo. Eller du kanske åtminstone
sjungit melodin men utbytt mot
Foto: Hårga-logen, midsommarfest 1966. Digitalt museum, länsmuseet Gävleborg, Per Willehard.

Anteckningar från min första termin som Uppsalastudent våren 2013
Vad passar bättre än en tillbakablick till terminen som recentior eller till trängsel på
valborg. Vi bad vår medlem Isabelle Skareng dela med sig om hur det var för henne
som ny i stan 2013. Kanske känner du igen dig eller så kanske börjar recentiorer se en
möjlighet i att skriva upp något på sin bucketlist till framtida restriktionsfria tider! Låt
oss drömma oss bort...
Anteckning 1 - 26:e januari
Jag har gjort en vecka på universitetet,
en intensiv vecka med kurser och kursare och kurslitteratur och lektionssalar
och institutionsexpeditioner och matlådor och kaffeautomater och passerkort
och nationskort och –
Ni fattar.
Mitt rum är en studentsdröm och jag
sover på en mjuk madrass med ett
lakan fyllt av rosor. Jag har en egen kyl
och två små spisplattor som man kopplar in i vägguttaget, en diskho och ett
diskställ, en uppsättning basporslin och
grundläggande torrvaror, såsom digestivekex och havregryn. Allting är nytt
och spännande och jag samlar intryck
på högsta varv och försöker strukturera
upp allting i huvudet, men tankarna
bara far. Jag cyklar på en begagnad cykel och slirar genom Uppsalas snöklädda gator och trottoarer; efter en vecka
kan jag nu konstatera att jag har hittat
den snabbaste och smidigaste vägen till
universitetet från där jag bor.
Mina lärare verkar rara och
roliga och mina kursare är trevliga
och öppna. En matchar läppstift och
anteckningsblock i en stark rosa nyans
och en annan har vänliga ögon och en
annan har bott i Senegal och en kommer därifrån, en annan härifrån, en
tredje pendlar och jag upprepar, allting
är så nytt och spännande. Jag samlar på
mig mobilnummer och vi skickar sms
på franska om solsken och rödvin.
Jag dricker snabbkaffe ur mina
egna koppar och försöker ordna med
internet som inte funkar till min dator,
jag ringer CSN och jag skaffar ICA-

Foto:
Hugo
Kvanta
Foto: Hugo
Kvanta

kort, Apotekskort och bibliotekskort i Uppsala.
Jag skriver upp mig på reccemiddagen på min
nation och jag skriver upp varje föreläsning i
min kalender.
Vi fick göra ett diagnostiskt uttalsprov
genom att sitta i Språklabbet med hörlurar
och mikrofoner och spela in två korta texter
på franska. Den andra texten var en dialog
mellan en kommissarie och en ung kille
han förhörde, och jag levde mig in i det och
försökte barskt fråga: ”Vad gjorde ni av bilen?”
och ”Har han en revolver?”
Jag kan berätta tusen och ett till blandade intryck för er, men jag har ännu ingen
röd tråd utan bara spinner vidare. Den här
väven ska bli färgglad och fyllas av franska
uttryck och kaffefläckar, eftersom min termos
läcker. Om jag får studiemedel någon gång
kanske jag dessutom kan investera i lite material. Tills dess öppnar vi Bonniers Franska
Grammatik och läser under paragraf 156–162.
Oregelbundna verb, allofoner och en ordbok.
Medan jag cyklar över under kors och tvärs,
lyssnar jag på Marina & the Diamonds, First
Aid Kit, The Heavy och French Films.
Det var förresten en liten automatisk revolver
från Belgien.
Anteckning 2: 20:e februari 2013
Jag har köpt en ny kappa – den är svart och
dubbelknäppt med guldiga knappar och jag
skuttade runt hela eftermiddagen efter att jag
hade köpt den för att den gjorde mig så lycklig. Just den eftermiddagen, efter föreläsningen, tog jag och en nyfunnen vän en second
hand-runda varpå vi köpte en baguette och
cyklade hem till henne och kokade soppa.
Vi började lite smått med Marie-Antoinette
presentationen vi ska hålla och såg sedan på
filmen, vilken har ett av de bästa soundtrack-

en som finns.
Många av mina saker har gått
sönder de senaste veckorna. Jacka,
kappa, jeans, dator, skor, müslipaket, termos, cykelsadel, händer
(pga torra och att jag skar tummen
istället för tomaten). Men nu
spelar det inte längre någon roll,
för allting löser sig även i februariväder; man kan dricka en kopp
kaffe och lyssna på Coldplay och
hänga på pinterest i två timmar
och strunta i disken, i tvätten, i
läxan, i vibrerande telefoner.
Saker som har hänt i februari:
1. Jag har ungefär lärt mig att cykla i Uppsala, vilket är ett smärre
mission impossible eftersom man
cyklar på bilvägarna och gatorna
överlag är fyllda av snö och is och
slaskspår så att man får hålla i
styret för glatta livet, men nu har
jag lärt mig det i vilket fall.

perfina mms av en superfin vän.
9. Haft Melodifestivalentittarkväll
med kursare, som jag tycker så himla bra om.

tecknade japanska filmer
och serier. Publiken var som
tokig. Presentatören beskrev
låtarna och drog internskämt
om film- och seriekaraktärer;
Saker som har hänt i mars:
det var roligt och knäppt på
samma gång. Dessutom deltog en japansk kompositör
1. En göteborgare (egentligen en
hälsingebo men då hon nu pluggar som flugit hit som har skrivit
musik till många animei Göteborg är det hennes nya identitet) kom på besök i stan, det firade filmer. Han var lite galen.
Han blev så entusiastisk när
vi såklart! Bland annat med hallon- och jordgubbsdrinkar, ett spel
han fick ett sådant enormt
med t-rexrörelser, rotfrukter som jag gensvar från publiken att
missade, ett dansgolv, internationel- han efter pausen sjöng sina
la kvinnodagen-hyllningar och tågre- japanska schlagerlåtar så att
seplaner till Göteborg någon gång i det skar sig och ville att alla
framtiden.
skulle sjunga med.
2. Ännu ett kompisbesök! Vi gick

Morgonen före föreställningen: Balettdansöser hoppar
runt på stortårna, jag förstår
inte hur de gör, vi dricker
te och låtsas att det är tidigt
1900-tal i Paris och vi är
de enda som stannar kvar
på premiären av Våroffer.
Kaféet har högt i tak, snirklig
ornamentik och rokokoinspirerade stolar. Teatern är
gammal, från 1878, och vi
är uppklädda. Den ryska
baletten dansar i Gävle och
jag betraktar dem.
Svansjön av Tjajkovskij: jag
dör, det var så vackert.

2. Jag har ätit semlor på Ofvandahls.
3. Jag har druckit billigt vin på
Kalmars.
4. Jag har sett två avsnitt av en
rysligt obehaglig fransk tv-serie
med min nyfunna vän i hennes
studentrum som har en ljusslinga
kring fönstret och klänningar på
väggarna.
5. Jag har bytt plåster på tummen
cirka femtioelva gånger.
6. Jag har spenderat alldeles för
mycket pengar på Engelska Parkens kaffeautomater.

Anteckning 3: Kanske den
11:e eller 12:e mars 2013

på kostymfilmsbio (Anna Karenina,
vackra klänningar) och traskade hem Anteckning 4: Lavendeltvål
och fladdrande gardiner –
i 13 minusgrader. Mars, det är inte
100 dagar senare
okej.

3. I fredags var jag på min äldsta
7. Och gjort måndagskvällarna till kusins konsert i universitetsaulan;
tv-tittande med min moster och
han spelar trummor i en orkester
morbror.
och kvällens föreställning bestod
av animemusik, alltså musik från
8. Sett Mando Diao och fått su-

Dessa är de konkreta tingen: en dator utan internet,
ett kompendium, ett halvt
urdrucket glas vatten, en
mobil som laddas, en vind
igenom ett fönster, solstrålar

på en överfull tvättpåse, en obäddad säng.
Dessa är omständigheterna: en analys att
skriva färdigt, ett träningsfixerat sinne att
tillfredsställa, tvätt att genomföra, ett snart
tv-serietittande med morbror, livsmedel att
införskaffa.
Det är den 29:e april 2013, dagen innan det
stora Valborgsfirandet i Uppsala. Hon ska
dricka champagne i en park, titta på forsränningen, lyssna till manskören i universitetsaulan, springa nedför Carolinabacken i studentmössan, festa hela natten.
Okej då, mousserande vin.
Hon är inte fattig; hon är inte rik. En aning
hungrig, men det överlever man.
Anteckning 5: Valborg
Aprils sista och största dag! I Uppsala åtminstone. Ekoparken, undantagstillstånd, lycka,
ballonger, trumorkester, bergssprängare,
solsken, berusning. Halsa prosecco, hoppas
att ens sms kommer fram, sitta på picknickfiltar, äta jordgubbar, köa till bajamajor, få
öl på jeansen och vilja att dagen ska börja
om. (Mina Converse blev så leriga efter den
natten när vi faktiskt dansade med neonfärger
i ansiktet. Ja, vad kan jag säga.)
Anteckning 6: Den 6:e juni 2013
Är kanske sjukligt besatt av syrén. Jag vandrade runt i flera veckor och bara doftade på
blommorna, kände mig som en vandrande
tjuren Ferdinand, kände att jag egentligen
inte kräver mer än grönska för att vara lycklig.
Min första universitetstermin är avslutad och
jag tycker att det har varit så mycket som har
hänt den senaste tiden att jag inte hunnit
stanna upp.
Twister i en studentlägenhet med ett fönster
fullt av krukväxter och affischer på väggarna,
en tur till Stockholm med införskaffande
av nytt läppstift och Eurovisiontittande i en
annan lägenhet på kvällen, en kväll där vi
beställde in ytterligare och ytterligare och
ytterligare glas med vin, en uteservering med
kaffe i tunna porslinskoppar, en picknick i

Stadsparken, gungande i en hammock, att fånga
försommarsol, biobesök, har pudrat och lagt
ögonskugga på äldsta barndomsvännen innan
hennes studentbal, jordgubbar, ett cirkustält och
sång, sista plugget av franska glosor, ett lite sorgligt farvältagande av kurskamrater, en förfest på
två personer och en klubbkö på en och en halv
timme, gator fram och ned och upp och bak i
Uppsala, staden jag nu lämnat för sommaren
och redan saknar.
Minnen som impressionistmålningar, ögonblicksbilder med så många detaljerade penseldrag som omöjligen går att lägga märke till
första gången, och som jag sedan kanske inte ens
skänker en blick till.
En magisk upplevelse som jag inte vet hur jag
ska beskriva: The Great Gatsby. 3D-vyer och
snabba inzoomningar av ett överdådigt överklassens New York-fester, pråliga dekorationer,
prunkande trädgårdar, pärlhalsband, skjortor i
glänsande tyger och en hjärtekrossande historia.
Och musiken, la musique mes amis, jag kommer
aldrig sluta lyssna på Lanas Young & Beautiful.
Baz Luhrmann har gjort det igen.
En outre, je veux parler français avec tout le
monde. Le monde ne le veut pas.
Isabelle

GASQUE
PÅ
Börjar rösten kännas ringrostig? Är sångboken din numera mest lästa bok? Kommer du
inte ihåg senast du hade något annat på dig
än en pyjamas? Är det närmsta du numera
kommer en trerätters middag tre olika sorters knäckebröd med Kalles kaviar på? Eller
kanske du inte ens minns längre hur Gasque
egentligen stavas?
Frukta ej, jag har lösningen för dig;
en teknik som följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och till och med
låter dig festa hela natten lång med vänner
från andra tidszoner! Olika personer tycker
självklart att olika delar av en Gasque är viktiga och intressanta, men här kommer mitt
förslag på hur du löser sådant som inbjudningar till deltagarna, outfiten, maten, talen,
sångerna, lekar/spex, sittningsregler och
tacktalet till personalen.

DISTANS

mer tacktalet till personalen, där jag
vill och kanske även du, gärna skicka
ett tack i tanken till personalen på GH
som kämpar på och håller ordning på
huset under de rådande omständigheterna. Kom också ihåg ett tack till dig
själv och dina meddeltagare på Gasquen för den fina fest ni har anordnat.

Vad ska man ha på sig?
Ja det ju upp till var och en, men ta gärna
möjligheten att göra något lite extra för att
förgylla vardagen. Kanske klär du upp dig till
100%, med snyggaste fracken eller folkdräkten,
smyckena och håret. Eller varför inte göra en
temasittning, där ni t ex. klär er som figurerna
i er favoritskräckfilm.

Vad ska man äta?
När det gäller mat så gillar vi alla olika saker,
så ett alternativ kan vara att ni alla endast laFörst har vi deltagarna, det är den lätta biten. Alla som du vill ska komma får komma gar precis vad ni själva gillar och tycker är festoch dom behöver inte ens vara studenter, så ligt. Ett annat alternativ kan vara att ni väljer 3
länge de har internet. Genom att ha Gasqu- ingredienser som ni alla tycker om, t ex. tomat,
lax och choklad och att alla sedan var för sig,
en via Zoom, Teams eller Skype, finns inga
bestämmer sig för samt tillagar en valfri förrätt
restriktioner för antalet deltagare.
på tomat, respektive varmrätt på lax samt en
valfri efterrätt på choklad.
Vad har man för underhållning?
Gillar ni tal så finns ett helt smörgåsbord av tal
som ni kan ta del av gratis via Youtube.
Vill ni vara mer personliga, går det också bra
att skriva och tillägna tal till varandra.
		

Sångerna och spex då?
Sångerna har ni redan hjälp med om ni äger
GHs fin fina sångbok. Om ni inte har den, så
kan ni hitta på egna sånger, googla fram klassiker eller kanske sjunga helt andra låtar som ni
tycker om. 			
Gillar ni lekar
och spex finns det en hel del man kan hitta
på som att t ex. stänga av ljudet på sin egen
mikrofon och låta de andra deltagarna försöka
gissa vad man säger. Man kan vidare hitta på
små hemliga uppdrag, som någon ska utföra
under middagen, som t ex. att försöka få in
meningen ”fin katt” på så många och naturliga sätt som möjligt. Eller varför inte göra en
gemensam Spotifylista och sedan gissa vilken
av er som lagt till vilken låt.
Vett och etikett då?!
När det kommer till sittningsreglerna har du
och dina vänner både en bra möjlighet att
påminna varandra och distansöva på de regler
som är vanliga vid GH: s gasquer men också
en möjlighet att hitta på helt egna. Vem vet,
varje gång man varit på toa kanske man måste
komma tillbaka med en ny hatt eller enbart
skålar under bordet! Sist men inte minst kom-

Tack även till dig som läsare för att du
tar hand om dig själv och för att du läst
denna krönika.
På återseende!
Kanske på distansgasque?
Sofie Hans
Gasquesaknare och krönikör 2021
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