
 

 

 

Gasqueverk 
Gasqueverket består av två Marskalkar, en fanbärare, en Vice dito, en Nationspianist och två 
sånganförare har under uppsikt av Tredje kurator ansvaret över nationens gasquer. Inför 
gasque förväntas gasqueverket tillsammans sköta planering och förberedelser som krävs för 
genomförandet av tillställningen. Ämbetena som ingår i verket lyder under det externa 
utskottet. Ämbetsinnehavare förväntas närvara under åtminstone en städdag varje termin. 
 

Marskalkar (2) 
Nationen har två Marskalkar. Den ena väljs på vårterminens första lagtima landskap för 
perioden 1/7 - 30/6 och den andra väljs på höstterminens första lagtima landskap för perioden 
1/1 - 31/12. 
Marskalkarna bidrar till att hålla god ordning på nationens traditionella gasquer och baler. 
Detta sker i samråd med den person som är ansvarig för middagen, vanligen nationens 
Klubbmästare. Marskalkarna ska hälsa gäster välkomna, stå vid dörrarna under 
tal/underhållning för att minimera störningar och säga till gäster som beter sig olämpligt. 
Marskalkarna ska även vara behjälpliga vid en eventuell utrymning.  
Nationens Marskalkar ingår i Marskalkskonventet och förväntas delta aktivt i dess arbete. 
Marskalkskonventet samordnar samtliga nationers Marskalkar vid olika uppdrag som 
anordnas av bland annat Universitetet och Kuratorskonventet, t.ex. doktorspromotioner. 
Nationens Marskalkar uppmuntras till att delta i uppdrag som utfärdas genom konventet.   
Marskalk som tjänstgör ska vara klädd i akademisk högtidsdräkt. Information om vad detta 
innebär hittar du i Uppsala universitets ceremoniinstruktion. 
 

Fanbärare 
Information som rör fanbärarkonventet och av dem utfärdade uppdrag  
Varje nation i Uppsala har fanbärare, och kårerna har motsvarande standardförare och 
tofsvipor. Att bli vald till fanbärare vid en nation innebär att man ansvarar för att nationens 
fana blir representerad då Kuratorskonventet eller universitetet begär att fanborgen (samtliga 
nationers fanor) eller den enskilda nationens fana närvarar. Antingen genom att själv ta på sig 
uppdraget eller genom att skicka lämplig ersättare. Detsamma gäller standardförare och 
tofsvipor. Flera av nationerna har också en vice fanbärare eller dylikt. 
Fanbäraren/standarföraren själv representerar vid dessa tillfällen både sin nation/kår och 
universitetets studenter. Som fanbärare, standarförare eller tofsvipa ingår man också i 



Fanbärarkonventet. Konventet består, utöver ett presidium, av nationernas förtroendevalda 
fanbärare samt standarförare och tofsvipor från Uppsalas kårer.  
  
Förutom att enskilt representera sin respektive nation/kår så står fanbärarkonventet 
gemensamt för en mer ceremoniell studentrepresentation som Uppsala universitet eller 
kuratorskonventet vid olika tillfällen efterfrågar. De största uppdragen är i samband med 
doktorspromotion och professorsinstallation. Som tack bjuds vid flera tillfällen fanbärarna in 
på exempelvis banketter på slottet. Utöver att det ofta handlar om väldigt trevliga 
tillställningar representerar också fanbäraren under dessa fortfarande nationen/kåren och 
uppsalastudenterna.  
  
Klädseln i samband med uppdragen ska vara enhetlig inom konventet. Information om 
klädsel går att finna i Uppsala universitets ceremoniinstruktion.  
  
Information om uppdrag som utfärdas av nationen samt ansvarsposter på nationen  
Fanbäraren på Gästrike-Hälsinge nation väljs inte på landskap. Efter Vice-ditos halva 
ämbetsperiod blir denne automatiskt Fanbärare. Fanbäraren och Vice dito ingår i 
gasqueverket som lyder under det externa utskottet. 
  
Fanbäraren  

• Ansvarar, med hjälp av förste kurator, för korrespondensen med fanbärarkonventet.  
• Har ansvar att se till att nationens fana är representerad när fanbärarkonventet, 

universitetet eller nationen så kräver, samt har förtur att själv ta på sig dessa uppdrag. 
Exempel på när nationen kan kräva fanans representation kan vara på baler och 
landskap.  

• Ansvarar för att introducera nyvald vice dito till konventet, vara denne behjälplig, 
samt lära denne grunderna i fanbärande.  

 

Vice Dito 
En Vice Dito väljs på vårterminens första lagtima landskap respektive höstens första lagtima 
landskap. Mandatperioden är 1/7–30/6 respektive 1/1 - 31/ex12.  
 
Vice dito  

• tar över fanbärarens uppgifter vid dennes förfall.  
• har förtur att ta på sig de uppdrag som fanbärarkonventet, universitetet eller nationen 

utfärdar, förutsatt att inte fanbäraren tagit på sig dessa.  
• Som funktionär förväntas du närvara på åtminstone en städdag per termin. 

 
 
 
 
 



Nationspianist 
En Nationspianist väljs på vårterminens första lagtima landskap. Mandatperioden är 1/7–
30/6.  
  
Nationspianisten ska, när så önskas, på piano ackompanjera sången på nationens 
gasquer/baler och andra tillställningar. Detta sker i samråd med nationens Sånganförare och 
heltidare.   
  
Nationspianisten uppmuntras även till att vara kreativ och komma med egna förslag på hur 
denne kan bidra till att sprida musikalisk glädje på nationen, genom pianospel.    
  

Sånganförare (2) 
Nationen har två sånganförare. Den ena väljs på vårterminens första lagtima landskap för 
perioden 1/7 - 30/6 och den andra väljs på höstterminens första lagtima landskap för perioden 
1/1 - 31/12.  

Minst en sånganförare ska närvara och leda sången vid nationens alla gasquer och baler. Vid 
behov ska även sånganförare leda sången på andra av nationens tillställningar. Om en eller 
två sånganförare ska delta beror på antalet gäster samt tillställningens behov. Sånganförare 
ska inför gasque eller bal samråda med Nationspianisten i val av sånger. 

Sånganförare ska vid behov ta fram sånghäften med för kvällen aktuella sånger. Det 
uppmuntras att även sångboken används.  
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