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Ledare
Är du också smutsig, fattig och lider av spillskador? Kom och 
värm dig med en kopp kaffe på GH, visa upp Dig för 1Q och 
prata med en tavla. Liksom blommor blir det glada av det sägs 
det. Landsmannaföreningen uppmärksammar i detta nummer 
om nationens konst som behöver omtanke och omplåstring.

Om kurslitteraturen kostar skjortan ska du inte missa att söka de 
stipendier som utlyses. Det är till för dig oavsätt hur akademiskt 
meriterad du är. 

Med en förhoppning om att lyckan står oss bi även detta år,
Disa och Erik

Vi vill också komma med en rättelse av Ghasetten nr 6/12: 
grundarna av Cocktailbaren är naturligtvis Hampus Olsson 
och Mats O. Svensson och ingenting annat. Vi ber så mycket om 
ursäkt för misstaget och lovar att bättra oss i fortsättningen.

En tidning blir till när du läser detta. Meta?



Härmed kallas
Gästrike-Hälsinge

nations medlemmar till
vårterminens första
lagtima landskap å

nationen Torsdag den 
28 februari 2013

kl. 18.00

Bland annat ska följande behandlas:
Val aV andre kurator ht 2013 &Vt 2014
Val aV tredje kurator ht 2013 & Vt 2014

Val aV köksmästare ht 2013

Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens anslagstavla senast torsdagen 
den 22 februari. Hjälp gärna valnämnden med att finna lämpliga kandidater till de poster 
som ska väljas. Särskilda förslagslistor sitter på anslagstavlan. Det går även att använda sig 

av institutet enskild landsmans förslag.
Enskild landsmans förslag:

Detta innebär att alla nationsmedlemmar har rätt att föreslå kandidater till de poster som 
ska väljas. Ett sådant förslag måste dock inlämnas till Förste kurator senast en vecka före 

landskapet.

Ärende på föredragningslistan:
Varje nationsmedlem har rätt att få ett ärende upptaget på föredragningslistan om man 

lämnar in förslaget skriftligt till Förste kurator senast en vecka före landskapet.

Landskapssexa:
Efter landskapet bjuds det på mat, dryck och trevligt umgänge! Glöm dock inte att ta med 

ditt terminskort och id-kort.

Varmt välkomna!
Uppsala den 24 Januari 2013

Christofer Cederberg
Förste kurator
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Ingen rast, ingen ro, januari har sprungit om och över 
mig, jag har lite svårt att förstå hur fort tiden går, men 
ja, ni vet vad som händer när man har roligt.
Roligt är det! Vi har ett klubbverk som har jobbat 
stenhårt från dag ett med sina verksamheter, recce-
förmän som är här (nästan) oftare än vad jag är och 
internationella sekreterare som åker sopsäck med 
intisar i snön.
Roligare kommer det att bli! Det bokas liveband till 
cocktailbaren, planeras temadagar för pannkaksbaren 
och i Ghuben kokar de ihop nya saker varje dag för 
att ständigt förnya och förbättra matmenyn. Två Rum 
& Kök tuffar naturligtvis på som vanligt men med det 
nya konceptet på GH Menypaket: kom och avnjut en 
trerätters till ett bra pris med personalens utvalda dry-
cker till det. Utan att avslöja allt för mycket så smids 
det även planer om att kvinnoklubben från i fjol ska 
göra comeback den 7e mars och senare samma månad 
även St. Patricksday event med storpub.
Men roligast av allt! Är att 2013 har börjat och jag 
hoppas att jag får chansen att träffa just Dig. Jag har 
haft och kommer att fortsätta ha otroligt kul som aktiv 
på nationen och jag hoppas att även Du tar chansen! 
Börja med att jobba ett pass i Ghuben, klubben eller 
servera på restrangen eller fika, vad du än tycker är 
kul, så har GH något för Dig. (Känn dig utvald).
Med det sagt så känner jag att jag inte har så mycket 
mer att säga. Vill du veta mer om mig så är det bara 
att komma upp på 1Q-expen och hälsa på, jag kanske 
inte är top 5 i Sverige på att snurra ballonger men 
något kan jag nog spexa till med.

Varma hälsningar,

Christofer Cederberg 
Förste Kurator 2013

1Q
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Jobbet som Andre Kurator är som alltid mycket 
givande. Vårterminen tvåtusentretton är här. Vid 
min sida har jag fått en ny kollega, Förste Kurator 
Christofer Cederberg. En gammal vän från tiden då 
vi var unga och dumma klubbverkare. Stämningen på 
2Q-expen är därför fortfarande på topp; trotts reträtten 
av Anton som återigen återvänt till de dödliga.
Under min första och enda semestervecka i julas 
behövdes många timmar spenderas på allt som inte 
heter bokslut, balansrapporter eller fakturor. Valet blev 
streaming. Jag kommer nu således rangordna 2012 års 
bästa dokumentärer. Vi kan kalla det 2QzBästa!

Under kategorin dokumentärfilm gäller:
1. Tornadoinvasionen 2011 
2. Palme Del 1-3 
3. Svenska händelser del 8: Pomperipossa

Peace

Pär Boquist
Andre Kurator 

2Q
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3Q
Kära Medlemmar, Enligt tradition skriver vi kuratorer 
en varsin ruta i Ghasetten. Jag är inte bara 3q, utan jag 
är också filosofie kandidat. Jag skulle vilja utnyttja det 
här tillfället till att dela några av mina tankar om en 
stor filosofisk poet: Ralph Waldo Emerson,
THE EYE is the first circle; the horizon which it forms 
is the second; and throughout nature this primary pic-
ture is repeated without end. It is the highest emblem 
in the cipher of the world. St. Augustine described 
the nature of God as a circle whose centre was every-
where and its circumference nowhere.
Our life is an apprenticeship to the truth that around 
every circle another can be drawn; that there is no end 
in nature, but every end is a beginning; that there is 
always another dawn risen on mid-noon, and under 
every deep a lower deep opens.
There are no fixtures in nature. The universe is fluid 
and volatile. Permanence is but a word of degrees. Our 
globe seen by God is a transparent law, not a mass of 
facts. The law dissolves the fact and holds it fluid. Our 
culture is the predominance of an idea which draws 
after it all this train of cities and institutions. Let us 
rise into another idea; they will disappear.
The key to every person is her thought. Sturdy and 
defying though she look, she has a helm which she 
obeys, which is the idea after which all her facts are 
classified. She can only be reformed by showing her 
a new idea which commands her own. The life of a 
person is a self-evolving circle, which, from a ring im-
perceptibly small, rushes on all sides outwards to new 
and larger circles and that without end. The extent to 
which this generation of circles, wheel without wheel, 
will go, depends on the force or truth of the individual 
soul. For it is the inert effort of each thought, having 
formed itself into a circular wave of circumstance, as 
for instance an empire, rules of an art, a local usage, a 
religious rite, to heap itself on that ridge and to so-
lidify and hem in the life. But if the soul is quick and 
strong it bursts over that boundary on all sides and 
expands another orbit on the great deep, which also 
runs up into a high wave, with attempt again to stop 
and to bind. But the heart refuses to be imprisoned; in 
its first and narrowest pulses it already tends outward 

/Brian

with a vast force and to immense and innumerable 
expansions. Every ultimate fact is only the first of a 
new series. Every general law is only a particular fact 
of some more general law presently to disclose itself. 
There is no outside, no inclosing wall, no circumfer-
ence to us.
Every ultimate fact is only the first of a new series. 
Every general law is only a particular fact of some 
more general law presently to disclose itself. There is 
no outside, no inclosing wall, and no circumference to 
us. Step by step we scale this mysterious ladder; the 
steps are actions, the new prospect is power.
Valor consists in the power of self-recovery, so that 
a man cannot have her flank turned, cannot be out-
generalled, but put her where you will, she stands. 
This can only be by her preferring truth to her past ap-
prehension of truth, and her alert acceptance of it from 
whatever quarter; the intrepid conviction that her laws, 
her relations to society, her Christianity, her world, 
May at any time be superseded and decease.
Ha det så bra kära medlemmar, och kom förbi mitt 
kontor om du har lust att jobba ett pass eller prata lite 
filosofi, 

Med vänlig hälsning
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Luccegasquen 2012
Tre inspektorsgenerationer på plats.
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...och våra estniska vännationer överlämnade sina nationssköldar

På Luccegasquen 2012 fick vi finbesök från våra vännationer i Tartu, korp! Filiae Patriae 
och korp! Sakala. Korp! är en förkortning av korporatisioon, vilket är Tartus 
motsvarighet  till en studentnation i Uppsala. Under Luccegasquen lämnade Korp! Filiae 
Patriaes och Korp! Sakalas representanter över sina vapensköldar som ett tecken på våra 
nationers vänskap. Sköldarna kan beskådas uppe i mötesrummet och kommer bo här 
på GH  fram tills dess att det är dags för våra heltidare att ta båten över Östersjön och 
återgälda gesten. 
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I dagens högteknologiska samhälle skryts det hejvilt med nya och innovativa lösningar som ska 
ersätta de gamla. Framtiden har börjat, sägs det. Men vad är egentligen dessa nymodigheter om 
man fluktar på historien och utvecklingen? Ofta inte mer än en logisk följd! Ghasetten kan idag 
stolt avslöja att dessa geniala drag i stor omfattning är atavistiska struntsaker! Håll i hatten - här 
kommer ytterligare en enträgen analys av vardagens brister och tillkortakommanden, nämligen...

Teknikutvecklingens baksida
Text, bilder & idéer: Erik Ribeli

Mobiler

Mobilen – denna IT-världens påläggskalv, datautveck-
lingens guldgruva, digitalismens schweizerkniv. Trots 
att denna pryl inte existerat i mer än drygt trettio år så 
är det svårt att tänka bort den ur vårt vardagliga liv.
Men är den verkligen så unik? Går dess utveckling 
enbart åt ett håll, och är detta håll framåt? NEJ! Ghaset-
ten är kanske inte de första som upptäcker bristerna i 
denna manick, men bland de första som upptäcker att 
utvecklingen inte bara har avstannat utan till och med 
går tillbaka! 
Låt oss få illustrera detta med några enkla exempel; i 
början var mobiltelefonerna gigantiska. Man behövde 
en stor låda som försedde mobilen med ström och 
batteriet räckte på sin höjd tre-fyra timmar. Efter upp-
täckten av halvledarsambanden började minskningen, 
mobilerna fick först plats i en vanlig väska och därefter 
i en vanlig byxficka. Dasslocksmodellen introducerades 
som en nymodisk, postmodern IT-skapelse. Mobilens 
stormaktstid? Tyvärr. Utvecklingen återgick, platta men 
ännu mindre mobiler blev efterföljarna. Utvecklarna 
insåg att mobilstorlekerna inte bara kunde minska, och 
stagnationen var ett faktum. Istället började man, med 

alla de ekonomiska följder och fördelar det innebar för 
företagen, introducera den så kallade smarta mobilen. 
Folk ville återigen ha större mobiler, och inom en 
snar framtid förväntas det från redaktionens håll att vi 
kommer tillbaka till en tid av gigantiska mobiler.
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Mobiler, del 2

All mobilutveckling går 
dock inte tillbaks till 
ursprunget. En intres-
sant aspekt, eller kanske 
undantaget som bekräftar 
regeln, är knappmängden 
på mobilerna. I början 
var mobilerna och dess 
batterilådor helt nerlusade 
av oförståeliga och ofta 
helt onödiga knappar. När 
mobilerna skulle börja 
få plats i en byxficka 
krävdes det att knap-
parna minskades, både i 
antal som i storlek. Vissa 
modeller som skröt med 
e-posttillgänglighet med 
mera försökta trotsa med 
att ha ett tangentbord 
under skärmen – utan 
framgång. Istället har 
vissa modeller idag inga 
knappar alls.

Musik

Musiklyssnandet har, i likhet 
med mobilernas knappar, min-
skats i storlek och mängd.
Vinylskivor övergick till CD, 
som sedan blev minidisc eller 
disketter. Idag får man plats 
med tusentals musiktimmar på 
en endaste bärbar MP3-spelare 
och vinylskivornas tid är (typ) 
över. Dock så kan det diskute-
ras vad som hänt med innehål-
let i musiken då den knappast 
har förbättrats sedan 60-talet. 
Heja Schnappi!

Hemskärmen
Kaos är det ord som 
bäst beskriver det jag i 
min tidiga ungdom såg 
då jag startade datorn. 
Hemskärmen var full-
belamrad med onödiga 
dokument, mappar och 
program. Utvecklin-
gen mot ett modernare 
operativsystem har 
gett viss bot till detta 
problem, men istäl-
let har vi kaoset i våra 
mobiler nu – app- och 
mappmängden är ofta 

så gigantisk att 
det inte ens får 
plats på skär-
men utan man 
behöver fler, 
“metaskärmar”.
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Radio

Radioapparaten – trettiotalets mobiltelefon. Även dessa 
prylar har gått från att vara funktionella och förståeliga 
till att bli oförståeliga och ofunktionella. Första steget, 
då man introducerade kassettbandet i radioapparaten var 

fortfarande enkelt. När man 
under 90- och 00-talet dock 
införde den digitala tuning-

knappen, som för övrigt aldrig fungerade, blev folket 
missnöjda och arga. Idag har vi återigen radioappa-
rater med enbart två knappar.

Bärbara datorer
Den bärbara datorn har undgått en liknande utveckling 
som mobiltelefonerna. Storlek och knappar har min-
skat, men i detta fall har det hela inte börjat återgå till 
gigantiska knappmonster utan har avstannat en del.
Tidiga så kallade bärbara datorer såg ut som en väska 

med ett lock som tangentbordsskydd. Ju längre tiden 
gick, desto mindre blev dessa lock och tillhörande 
datorer. Läsplattans intåg resulterade i att locket förs-
vann helt, och därmed även knappmängden.
För att det ska vara poppigt ska knappar idag vara 
digitaliserade, “virtuella”.

Facit
IT-utvecklingen går inte alls framåt. Man tittar huvud-
sakligen tillbaka för att se hur mycket bättre det var förr, 
och försöker återuppnå dessa tider. Paradexemplet är väl 
den digitala radiokanalsökningen, där utvecklarna på 
allvar trodde att maskiner är bättre på att hitta det män-
niskor söker. Givetvis, när det handlar om malmbrytning 
så kan detta faktum kanske stämma. Men inte när det 
gäller att hitta en radiokanal! Därutöver kunde dessa 
tekniska nymodigheter ofta inte ens skulja på radiobrus 
och P1. 
Jag säger inte att “Ring P1” har så mycket som skiljer 
sig från brus och buller. Men faktumet kvarstår - utveck-

larna hade insett vilka självupptagna fillisteer män-
niskorna började bli och att man numera inte ens är 
kapabel att avgöra vad man behöver och vad inte. 
Folk börjar tro att dom alltid måste ha en takbox 
på sin bensinslukande suv och helst också ett släp, 
“ifall tant Karin vill bli av med sin soffa och vi ska 
transportera morbror Kent-Göstas skidor till backen”. 
Vi måste alltid ha tillgång till 10000 timmars musik 
för att kunna gå till Ica, och om det inte finns minst 
tio olika sorters öl i Ghuben börjar folk gnälla. Det 
praktiska har ersatts av “Allt”-tänket och egoismen 
blir allt mer påtaglig.
Sist men inte minst så börjar skribenten bli en förbit-
trad gnällspik som längtar till 1800-talet.
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2013, året då jag har äran att vara nationens krönikör. 
Varför har jag valt att anta denna högst betungande 
post? En av anledningarna är helt klart min kärlek till 
mat. Om man gillar mat har man i min mening på GH 
hittat helt rätt. Som krönikör är jag nationsmedlemma-
rnas rapportör vid nationens evenemang, varav många 
till min stora glädje innebär goda middagar! Min plan 
är att försöka ha som tema i framtida krönikor att 
fokusera lite extra på vad som serveras vid nationens 
tillställningar. För GH:s kulinariska verksamhet bör i 
min mening verkligen uppmärksammas. Än så länge 
har det inte hänt så mycket på nationen under verk-
samhetsåret 2013. Därför tänkte jag i denna krönika 
passa på att slå ett slag för de möjligheter som finns att 
engagera sig i nationen. Ett flertal funktionärsposter 
finns. Dessa kan vara allt från nationsfotograf till 
miljöfunktionär. En tid i nationens klubbverk där man 
får vara med och delansvara för någon av nationens 
verksamheter såsom puben eller pannkaksbaren kan 
jag också varmt rekommendera. Fördelarna är många; 
nya vänner samt en merit på CV:t för att nämna några. 
Eller varför inte efter en tid kandidera till att bli helti-
dare, det vill säga kurator eller köksmästare? Andra av 
nationens mycket viktiga funktioner till vilka man kan 
bli vald som ledamot är nationens valnämnd, styrelse 

och ekonominämnd. Möjligheterna på nationen ter sig 
därmed närmast oändliga! Då en hel del ämbeten nu 
är vakanta (lediga) finns goda chanser att engagera sig 
för dig som vill engagera dig på GH. Mitt tips är att 
kontakta Förste Kurator för mer information.
Jag har sedan våren 2008 valt att engagera mig i 
många olika typer av verksamheter vid nationen. De 
senaste åren har jag i omgångar suttit med i nation-
ens styrelse. I GH:s styrelse sitter ledamöter av olika 
åldrar och med olika erfarenheter av nationens verk-
samheter. Det som jag tror förenar dessa ledamöter är 
en vilja att föra nationens arbete framåt så att de olika 
verksamheterna och den service de innebär för natio-
nens medlemmar ska bli så bra som möjligt. Styrelsen 
har styrelsemöte en gång i månaden och kan också 
ses vid andra tillfällen såsom vid planeringshelger 
eller så kallade administrativa städdagar. Styrelsens 
arbete innebär allt ifrån mer daglig verksamhet såsom 
kontakt med nationens heltidare eller mer långsiktigt 
strategiskt arbete såsom budgetfrågor och att diskutera 
hur de olika verksamheterna kan förbättras inför kom-
mande terminer. Förra terminen var min sista styrel-
setermin. Jag har genom min tid i nationens styrelse 
fått lära känna många duktiga, drivna och engagerade 
personer. Genom styrelsearbetet har jag lärt mig att 

Krönikan
Nationen är så mycket mer än de festliga tillställningarna! 
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bereda och fatta beslut vilket även gjort att jag varit 
tvungen att ta ställning i många viktiga frågor som 
rör nationens verksamhet. Dessutom har jag genom 
styrelsearbetet fått öva min samarbetsförmåga. Kort 
sagt har denna tid i styrelsen varit mycket personligt 
utvecklande, trevlig och intressant. Tveka inte som na-
tionsmedlem att kontakta styrelsen eller att kandidera 
till en ledamotspost!
Den verksamhet jag till stor del kommer att skriva om 
i kommande krönikor om är nationens alla mycket 
uppskattade festliga tillställningar. För vad vore en 
nation utan sina gasquer, baler och personalfester? 
Vad har vi då att se fram emot för evenemang i vår? 
Vi kommer bland annat ha möjlighet att bevista vårens 
reccegasque, marsgasque, damsupé, vårbal samt ma-
jmiddag.
Minst lika viktiga, och ofta lika trevliga händelser, är 
nationens landskap. Jag vill passa på att rekommen-
dera alla nationsmedlemmar att bevista vårterminens 
två landskap. Fördelarna äro många. De ger en möj-
lighet till en närstudie av demokratiövningar då de 
kan vara som allra mest intressanta, exempelvis vid 
styrelse- och kuratorsval. Varje nationsmedlem har där 
möjlighet att
göra sin röst hörd. Man har chans att uppdatera sig 

om nationens förehavanden såsom det ekonomiska 
läget. Förhoppningsvis träffar man någon bekant man 
kan prata med under pausen eller rent av efter mötets 
avslutande under den middag som serveras efter varje 
landskap. Höstterminens andra lagtima landskap avs-
lutades med en superb och festlig middag i glada vän-
ners lag i Hälsingerummet. Huvudrättsfisken var något 
alldeles extra och den som gillar desserter gick inte 
heller lottlös. Middagen hade föregåtts av ett land-
skap med stor uppslutning. En bidragande orsak kan 
ha varit det förstekuratorsval som avhandlades under 
mötet. Hela tre kandidater ställde upp. Med denna min 
första krönika har jag försökt att berätta om vad jag 
erfarit av de verksamheter, såsom styrelsens arbete, 
som i normala fall inte brukar ingå i krönikörens rap-
portpunkter. Jag har även nämnt vilka tillställningar vi 
har att se fram emot under vårterminen. I min men-
ing är det kombinationen av både möjligheter till att 
engagera sig i nationens olika verksamheter och att 
bevista dess festligheter som gör nationen till en plats 
att återkomma till och som kan leda till nya bekant-
skapter och personlig utveckling. Det kan väl inte bli 
bättre än så?

Emma Bålman
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By Paulina Rajkowska 
Pictures: eimoberg

Christmas time has passed. The celebrations of New 
Year’s followed suit rather quickly and now we find 
ourselves relaxing after the increased amount of stress. 
Everyone falls back into their own routines at work, 
the new semester has just started and it seems that the 
slow pace will stick around for a while longer. Wrong! 
Even though it might feel like we have this gap in all 
our enjoyments the fact is that one of the most festive 
parts of the year is here: the carnival! Take out your 
party shoes, get your costumes and masks and start the 
2013 with a bang.

It’s worth mentioning that in its origin the carnival 
was related strongly to christian religion and the Lent, 
which is the 40 days before Easter when no one is 
supposed to host parties or indulge themselves in any 
way. In order to achieve that, all rich foods and drinks 
had to be disposed of by the start of the Lent and what 

better way is there than to throw a huge party for eve-
ryone?

Nowadays, the carnival is celebrated in multiple coun-
tries, independently from their beliefs and includes a 
massive amount of traditions and possible forms of 
entertainment. For some it is dancing in the streets, for 
others it is easting absurd amount of candy and rich 
food. Some people organize masquerades while others 
participate in public parades. In the country side you 
can stumble upon those lovely fairs that show off all 
local craftsmanship and folklore. No matter where 
you are you can get to know a piece of their culture by 
participating in this craziness.
During your stay in Uppsala you can become a part of 
it all by checking out the student carnival events such 
as Forsränningen, that is organized every year on the 
last day of April. You will be able to witness events 

All the good times are yet to come
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such as the race of rafts of custom design on Uppsala’s 
river. Hopefully, this year you will also be able to see 
the Student Orchestra Festival where marching bands 
go through the streets of Uppsala playing their tunes. 
Don’t forget about the nations that will most likely 
offer themed gasques and club parties. Finally at the 
end of April you can also expect a huge celebration 
of Valborg which Uppsala is extremely famous for. 
The holiday of bonfires and dancing attracts all the 
students and gives the city a very special ambiance on 
that day and those leading up to it. Even though Val-
borg or the student carnival events aren’t considered 
part of the traditional carnival they are most certainly 
a must on your schedule. Remember about them when 
scheduling your trips home and make sure you won’t 
miss them. 
See you there!
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Om man befinner sig på nationen och lyfter blicken 
något, så finner man sig lätt iakttagen av en äldre, 
respektingivande herre och en och annan dam. Man 
undrar kanske varför dessa hänger just på G-H:s väg-
gar. Jo, det är män och kvinnor som på olika sätt betytt 
mycket för nationen och nationen har även betytt my-
cket för dem. I vår ägo har de kommit på många sätt. 
Flera har bekostats av den avporträtterade, andra har 
donerats av släktingar och några av inspektorsporträt-
ten har bekostats av Landsmannaföreningen, Förenin-
gen Gästrike-Hälsingar. En del är originalmålningar, 
andra är skickligt gjorda kopior efter kända förlagor.
Anknytning till hembygden finns också i några vackra 
landskap, t.ex. i vyn över Järvsö Klack som för när-
varande hänger i Stora salen. Några målningar är 
gjorda av konstnärer från hembygden. Vi har, bl.a. en 
stor landskapsbild från Blaxås i Hälsingland målad av 
John Sten/Stéen, som var född i Njutånger. (Just nu 
står den i sorgligt dåligt skick i mötesrummet.)
Det allra äldsta porträttet föreställer hovpredikanten 
och riksdagsmannen Sven Baelter (1713-1760), född 
i Söderhamn. Det är en kopia från tidigt 1800-tal. 
Originalet är troligen målat av Fredrik Brander och 
finns i Vasaskolans samlingar. Det senaste tillskottet är 
porträttet av Lars Bäcklund, nationens inspektor 1976 
– 2001, målat av Olle Hamngren.
Alla målningar behöver vårdas; de blir dammiga 
och inte minst rökvanorna under 1900-talet gjorde 

att många tavlor har gulnat. På en studentnation är 
miljön betydligt tuffare än i t ex ett hem. Det märks 
på många av GH:s tavlor. Stänk av öl, mera påtaglig 
smuts, ytliga repor, men även hål tvärs igenom duken 
förekommer. Anna Ehn, intendent för offentlig konst 
vid Uppsala kommun, gick igenom nationens konst-
bestånd 2010 och konstaterade bl. a. att många av våra 
tavlor hade ”smuts-och rinnskador”, mer eller mindre 
allvarliga.
Anna Ehn gjorde också en kostnadsberäkning över det 
30-tal tavlor som hon bedömde att man måste göra 
något åt. 2010 lät nationen att renovera de 15 tavlor 
som var i störst behov av åtgärder till en kostnad av 
100000 kronor. Rena, lagade och fina kunde de hängas 
upp igen lagom till jubileumsfestligheterna 2011. Att 
Abraham Bäck (1713-1795), som hängde i biblioteket, 
snart fick ett fatalt ölglas i bringan, är en annan histo-
ria. Hålet är nu lagat, men Abraham väntar för närvar-
ande på att få en ny, mer skyddad plats på nationen.
Fortfarande finns ett antal tavlor som väntar på åt-
gärder. Denna renovering kommer att kosta cirka 
60000 kronor. Föreningen Gästrike – Hälsingar, 
landsmannaföreningen för unga som gamla GH:are 
med intresse för nationen, startade vid majmiddagen 
2012 en insamling för renovering av de återstående 
tavlorna. Vår uppmaning var ”Bli fadder åt en tavla”. 
Insamlingen pågår och vi hoppas kunna överlämna 
60 000 kronor till nationen då föreningen firar sitt 

Konst uppåt väggarna
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75-årsjubileum i augusti 2013. Läs mer om insamlin-
gen på föreningens hemsida www.ghare.se och om 
hur du kan bli fadder åt en tavla. Alla bidrag, små som 
stora, är välkomna! På nationen kommer insamlingen 
att märkas under terminen på olika sätt, bl.a. genom 
”tavel-bössor” vid interna arrangemang, ett ”ghubb-
öl”, där någon krona på priset går till insamlingen, och 
en konst-middag söndagen den 10 mars. Då vi kom-
mer att få höra korta föredrag om några av nationens 
konstverk, om varför tavlorna hänger som de gör, 
om varför de måste renoveras och hur det går till och 
kanske något om porträttkonst. Intäkterna kommer 
oavkortat att gå till insamlingen
Inom Föreningen Gästrike-Hälsingar tycker vi att 
detta är en mycket angelägen uppgift. Tavlorna har 
skänkts till nationen av personer som älskat och aktat 
nationen. De utgör ett viktigt kulturarv från vår hem-
bygd. Nationen har fått förtroendet och ansvaret att 
förvalta och bevara detta kulturarv till kommande 
generationer. Låt oss göra detta gemensamt och på ett 
bra sätt.

Insamlingskommittén: 

Ingegerd Bäcklund
 Eva Håkansson
  Javiera Tinoco
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LEDIGA STIPENDIER VT -13
Här utlyses de stipendier som förvaltas av G-H nation. Stipendierna är till för alla G-H:are som studerar vid Uppsala uni-
versitet. Vissa stipendier har dock förbehåll såsom ämnesinriktning, födelseort etc.
Ansökningsblanketter och en fylligare anvisning om konsten att söka stipendier finns att hämta hos Förste Kurator. När 
Du sedan sitter med blanketten och Ghasetten framför Dig och med pennan i handen tänk på att Du söker enbart de sti-
pendier Du är berättigad att söka!! Som Du vet finns det många andra stipendiefonder. Universitetet har många och stora 
fonder varav några är till för enbart G-H:are. De lyses ut i ERGO och på universitetets hemsida; blanketter hämtas och 
ansökan lämnas på universitetets stipendieavdelning. Sista ansökan för dessa är i slutet av februari 2013 se ergo för 
exakt datum. För nationsstipendierna är sista ansökan 3 mars.
Andreassons 1 st à 23.100 kr.
Till mindre bemedlad stud. av Gästrike-Hälsinge nation. Utde-
las för ett år med möjlighet till ett års prolongation.

Belfrages à 20.700 kr.
Till flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, i 
första hand sådan som genomgått gymnasieskola 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 Internation-
als ’four objects’.p.4)”. Utdelas för ett år med möjlighet till 
prolongation högst ett år.

Grete Solbergs och Torkel Janssons stipendium à 5.000 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 stip.
To foreign member of Gästrike Hälsinge Nation of great 
merit. The grant is awarded for one year and the total sum are 
obtained at one time. Scholarship holder can apply anew and 
be awarded the grant. 

Gävleborgs läns sparbanks stipendium à 6.600 kr
Till obemedlad medlem av Gästrike Hälsinge nation med 
hemort inom Gävleborgs län. Får innehas i två år med ett års 
prolongation.

Folke Hedbloms 1 st à 6.000 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.

Huldbergs a 3.200 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med 
företräde för infödd hudiksvallsbo. Utdelas för två år med 
möjlighet efter ansökan till ett års prolongation

Lingmans à 8.500 kr.

(ett extra stipendium kan ej prolongera eller bevakas och 
utbetalas med hela beloppet på en gång)
Till stud. av Gästrike-Hälsinge nation som är född i Gävle-
borgs län samt har genomgått gymnasieskola där. Hänsyn tas 
mer till verkligt behov än vunna studieresultat och ålder. Ut-
delas för ett år i sänder på vårterminen och utgår då med hela 
beloppet. Tidigare innehavare kan ånyo tilldelas stip.

Lundqvist a 5.900 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation som 
genomgått gymnasieskolan i Hudiksvall. Utdelas för två år 
med möjlighet till ett års prolongation.

Modins à 3.700 kr.
Till flitig och skötsam med.stud. av Gästrike-Hälsinge nation. 
Utdelas årligen.

Palmgrens à 5.700 kr.
Till manlig medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med 
företräde för den som genomgått gymnasieskolan i Hudiks-
vall. Utdelas för ett år med möjlighet till ett års prolongation.

Nathan Söderbloms 1 st à 2.300 kr. 
Stipendiet tilldelas medlem av Gästrike-Hälsinge Nation 
vilken idkar studier i teologi eller allmän religionsvetenskap 
med dess hjälpvetenskaper och som därjämte är i behov av 
ekonomisk hjälp. Stipendiet utdelas för ett år med rätt till pro-
longation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

Tranbergs à 1.400 kr.
Till stud. av Gästrike-Hälsinge nation som är infödd hälsing. 
Utdelas av nationen för ett år på vårterminens sista ordinarie 
landskap.

Ingeborg Wahlströms à 14.400 kr.
Till med. stud. av Gästrike-Hälsinge nation, född i Hälsing-
land. Tillsätts för ett år i sänder. Tidigare innehavare kan ånyo 
tilldelas stip.

Erik och Oscar von Wolckers a 1.400 kr.
Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för 
den som är född i Forsa eller Hanebo socken och med fram-



19nummer sex tvåtusentretton

gång bedriver filosofiska eller botaniska studier. Företrädesrätt 
med hänsyn till födelseort utgör ej hinder att utdela stip. 
till annan nationsmedlem som befinnes mer meriterad med 
hänsyn till villkoret om framgångsrika studier i de angivna 
ämnena. Får behållas, även efter avlagd slutexamen, högst två 
år.

Göransson-Sandviken stipendium (ansökan på särskild 
blankett):
Under år 2013 finns ca: 1.500.000 kr tillgängliga att utdela 
som stipendier.

Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation 
som studerar eller forskar vid Uppsala universitet. Kan även 
för fortsatt vetenskapligt arbete tilldelas sökande, som avlagt 
doktorsexamen. Stipendium kan tilldelas för en tid upp till två 
år, varefter prolongation kan beviljas för högst två år i sänder 
intill ytterligare fyra år. Inspektor utnämner stipendiat efter 
hörande av nationens stipendienämnd.

Styrelsen för Stiftelsen Göransson-Sandviken stipendienämnd 
beslutade 2012-12-12 att under år 2013 utlysa stipendier 
avseende tre nivåer (nivå G à 45.000 kr motsvarande CSNs 
summa för studielån och studiebidrag för en termins studier, 
nivå A à 90.000 kr motsvarande CSNs summa för studielån 
och studiebidrag för ett läsårs studier, nivå F motsvarande 
doktorandlön efter skatt enligt Uppsala universitetets dok-
torandstege). Storleken på utdelat stipendium avgörs med 
utgångspunkt från den tidsperiod under vilken stipendiet 
beräknas användas. 

Tidigare har Stiftelsen av praxis delat ut stipendier till dok-
torander men i och med ett nytt regelverk för doktorand-
försörjning inom universitetsvärlden och genomförandet av 
Bolognaprocessen har Stiftelsen sett det nödvändigt att bredda 
utdelandet av sina stipendier. Syftet med de nya nivåerna är 
att kunna fördela stöd till de studenter och forskare som bäst 
behöver det. Exempel på hjälp kan vara till studenter som har 
fått slut på CSN-terminer men har en kort tid kvar för att avs-
luta sina studier med en examen (G- och A-nivån). Exempel 
på F-nivån är att hjälpa studenter som behöver en stund till på 
sig för att påbörja eller slutföra sina doktorandstudier. F-nivån 
kan även användas till att bryggfinansiera en färdigdisputerad 
doktor till att avsluta ett pågående projekt för att möjliggöra 
en spetsmeritering inför en postdoktoral utbildning, ett arbete 
eller liknande.

Stiftelsen har för avsikt att fördela de utdelade pengarna mel-
lan de nya nivåerna men förbehåller sig rätten att efter utvär-
dering av sökanden fördela pengarna till de mest behövande i 
enlighet med stiftelsens statuter.

Göransson-Sandviken resestipendium (ansökan på sär-
skild blankett)
Under år 2013 finns 500 000 kr att utdela som ett eller flera 
stipendier.

Resestipendium tilldelas svensk sökande, som minst fyra ter-
miner bedrivit grundläggande högskolestudier, för utrikes eller 
inrikes resa av väsentlig betydelse för den sökandes utbildn-
ing. Resans ändamål skall vara kvalitetshöjande studier inom 
grundutbildning eller forskarutbildning. Resestipendier kan 
tilldelas för deltagande i kurser och konferenser, för vetenska-
pliga studiebesök eller annat specificerat ändamål. Innehav av 
annat stipendium, utbildningsbidrag eller motsvarande utgör 
ej hinder för erhållande av resestipendium. Inspektor utnäm-
ner stipendiat efter hörande av nationens stipendienämnd.

Stipendieansökan skall innehålla resplan, kostnadsberäkning 
och konfidentiell självdeklaration. Efter avslutad resa skall re-
seberättelse inges till styrelsen för Stiftelsen Göransson-Sand-
viken stipendienämnd. Av beviljat belopp innehålles 1/10-del, 
som utbetalas först när reseberättelse ingivits. Om resplanerna 
förändras eller skiljer från dem, till vilka stipendiet utdelats, 
måste stipendiaten anhålla hos stipendienämnden om att få 
disponera stipendiet för den ändrade resan. Av praxis utdelas 
ej resestipendium till studerande som ämnar bedriva utbytess-
tudier som finansieras inom studieprogrammet.

Ansökningsförfarande
Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett, dvs. 
en ansökan gäller för samtliga stipendier, men Du måste 
naturligtvis ange vilka stipendier Du söker.
Observera att detta ej gäller för Göransson-Sandviken resesti-
pendium, som skall sökas på separat blankett. (Självdeklara-
tion och övriga bilagor skall följa även denna ansökan). Den 
som söker Göransson-Sandvikens stipendier bör bifoga 
intyg från handledare.
Sista ansökningsdag är onsdagen den 3 mars 2012
Ansökan med konfidentiell självdeklaration lämnas till Förste 
Kurator eller till undertecknad. Detta datum gäller även för 
dem, som redan har tilldelats ett stipendium och skall bevaka 
detta.(speciell blankett finns hos 1Q).
Den som skall prolongera sitt stipendium måste också lämna 
in en fullständig ansökan senast den 3 mars.

Nationens stipendienämnd följer i huvudsak universitetets 
stipendieregler vid tillsättandet. Detta innebär att innehav av 
doktorandtjänst eller forskarutbildningsbidrag ej är förenligt 
med innehav av stipendium.
Undrar Du fortfarande över någonting? Hör av Dig till i första 
hand Förste Kurator, mottagningstid vardagar 11-13
018-666 141, 1q@ghnation.se
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Kalendarium 
JANUARI

     JAN 14 Verksamhetsstart
JAN 31 Reccemottagning
             
     
  

   

  FEBRUARI
        FEB 16 Reccegasque

FEB 28 Landskap

      MARS
    Mars 3 Funktionärsdag
Mars 7 Dansa för kvinnors rättigheter

          Mars 15 Storpub St. Patricks day
         Mars 21 Minipersonalfest
Mars 22 Marsgasque med -04-släpp

APRIL
    April 12 Damsupé -04
          APRIL 20 Funktionärsmiddag         

APRIL 29 Kvalborgsklubb
APRIL 30 Valborg


