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Lugn, det löser sig!
STUDENTSTADEN Din nya stad. NATIONERNA Studenternas andra vardagsrum. 

FLOGSTAVRÅLET Varför skriks det i Flogsta? SAINHAUST Studera i Visby. 
ORDLISTA Överlevnadsguide för den nya studenten. 

Studentliv
2019

ALLT OM STADEN DU LEVER OCH PLUGGAR I



Ansök senast 15 april för HT-19 och senast 15 oktober för VT-20

Tänk om jag ändå hade vetat, att 
den där tentan faktiskt inte var 
precis allt. Att jag skulle hitta en 
jättemysig lägenhet, liten och i 
andra hand, men ändå. Att jag, 
skulle snubbla i samma trappor 

som forskare och Nobelpristagare. 
Att det var här jag skulle hitta 

min bästa, bästa vän. Att det där 
första steget skulle förändra mitt 
liv för alltid. Och vem vet – en 
dag kanske även hela världen. 



Sök till Uppsala universitet på antagning.se



Gästkrönika

Här vill jag bli kvar!
AR SKA JAG PLUGGA? Vad ska jag plugga? Ska jag ens plug-
ga? Frågorna var många … Släktingar och vänner som redan 
hade valt sin väg gav mig många tankar och idéer om vilka 
möjligheter som fanns. För mig blev det egentligen en uteslut-
ningsmetod. Jag fokuserade på vad jag tyckte var roligt och var 

alternativen var flest, för även om jag visste på ett ungefär vad jag kunde 
tänka mig att syssla med i framtiden, så vet en ju aldrig. 
 Uppsala som studentstad hade funnits på min mentala karta hela tiden, 
men det var kombinationen av bredden universitet erbjöd och en ännu större 
bredd i studentlivet som låg till grunden för mitt beslut. 
 Väl inne i studierna insåg jag snabbt att ”här vill jag bli kvar”. Då pratar 
jag inte om utbildningen, även om den också var bra, det var allt det andra. 
Studentlivet! 
 Att förklara studentlivet, inte minst nationerna, i Uppsala för en som  
inte testat på det själv är inte helt lätt. Lite förenklat kan det förklaras 
som att Uppsala har 13 fritidsgårdar 2.0. Fritidsgårdar som har alltifrån 
restaurangverksamhet, barer, klubbverksamhet, idrottsföreningar, körer, 
orkestrar, you name it. Men det som var och är ännu bättre är att om det  
är något du saknar, får du möjligheten att starta det du vill ägna dig åt. 
 Att engagera sig i dessa verksamheter är något du som student inte bör 
missa. Har du någonsin velat testa på att jobba i restaurang eller bar? Sköta 
musiken på en nattklubb som tar hundratals personer? Eller varför inte 
anordna en idrottstävling för alla studenter i staden? Try it, you might like 
it. Till råga på det får du göra det med andra personer, likasinnade eller inte. 

Det roligaste är faktiskt just att få umgås och arbeta 
ihop med personer du troligtvis aldrig skulle stött 

på annars. Personer från andra städer, andra 
länder, som pluggar helt andra utbildningar, 
personer som helt enkelt upplevt andra saker 

än du själv. Det utbytet är ovärderligt. 
Många av de personer jag ser som mina 
absolut närmaste vänner nu några år 
efter jag slutat plugga, lärde jag känna 
under mina tre år i Uppsala.
       Och vad är det värsta som kan 
hända? Att du inte trivs med din ut-
bildning? Då är det bara att byta, det 
är inte svårare än så. För studentsta-
den Uppsala, den kommer du inte 
vara missnöjd med, det lovar jag.

Daniel Hartman

V

DANIEL HARTMAN  
› Ålder: 26 år

› Studerade: 2013–2016

› Utbildning: Ekonomie kandidat i 
 Företagsekonomi, Uppsala universitet

› Efter examen: Event and customer  
 relations manager Swedish Chamber  
 of Commerce in Hong Kong.

› Nuvarande: Managementkonsult EY.

› Bästa studentminne: Valborg 2014,  
 Svenska Björnstammen på ÖG och 
 efterföljande Festivalborg på Snerikes. 

”Lite förenklat kan det 
förklaras som att Uppsala 
har 13 fritidsgårdar 2.0.”
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Studentstaden

Get social

Vart du än vänder dig  
i Uppsala blir du påmind 
om studenternas avtryck, 

vilket inte är konstigt alls då de 
sedan 1477 har varit en del av stad- 
en. De har skapat traditioner, och 
fortsätter att skapa dessa, något 
som gjort Uppsala till den student- 
stad den är idag. Universitetet är 
ständigt närvarande i byggnader, 
tankar och rykte. De tretton nat- 
ionerna har sedan flera hundra år 
varit navet i studentlivet. Här kan 
du hänga, jobba eller bara leva.  

Studentgym 
› Vill du träna i närheten av där 
du pluggar har universitetet 
aktiviteter för studenter på t ex 
Blåsenhusområdet. Här finns 
möjligheter till all sorts träning  
till ett förmånligt pris. Gym, 
klättring, boll- och racketsporter 
erbjuds men även olika former av 
gruppträningar. 

Ekoln  
› Ekoln är Mälarens nordligaste 
fjärd och ligger bara 30 minuter 
med buss från city. Sommartid 
erbjuder Ekoln bad, fiske och 
segling bland mycket annat. 
Vintertid kan man åka långfärds-
skridskor på upplogade banor 
eller borra sig ett hål i isen och 
pimpla.

Korpen   
› Nationellt har Korpen över  
50 000 medlemmar i Sverige.  
I Uppsala ägnar sig Korpen åt allt 
från fotboll till bowling och allt 
möjligt däremellan. Bli medlem 
och gå med i ett lag eller jaga 
ihop ett eget lag och kasta dig in 
en serie. Alla är välkomna, ung 
som gammal, kvinna som man. 

541 år av 
tentaångest 

3 x rör på dig

Uppsalastudent.com  
En sida gjord av studenter, 
för studenter – för dig som 
vill ha koll på vad som händer  
i Uppsalas nationsvärld.
#nationslivet #kårer #gasque

@uppsalauniversity 
På universitetets instagram 
hittar du massor bra info, 
exempelvis kring välkomst-
veckorna, öppna föreläsningar 
och var du äter den bästa 
studentlunchen.
#uppsalauniversitet

Nationsguiden.se 
Den officiella evenemangs- 
sidan som berättar allt från var 
du kan fika, eller gå på någon 
pub till att käka något gott på 
någon av restaurangerna. 
#fikaärlivet #pubkväll

Smått & gott som du behöver veta om staden du lever och pluggar i
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15
1477

8
Det är svårt att bortse från sista april som student i Uppsala 

och egentligen inte bara som student, även Uppsalabons 
valborg har ryckts med i studenttraditionerna. Valborg har 

på senare år byggts på med tre nya dagar – skvalborg, kvalborg 
och finalborg. Och det är inte så konstigt att du vill förlänga något 
så trevligt som Valborg. Men det är också ett tydligt tecken på de 
avtryck som studenterna gör i staden – nu som då. 

Forsränningen  
› På Valborg, eller sista april som 
vi säger här i Uppsala, går fors-
ränningen av stapeln. Hundratals 
studenter bygger flottar och 
kastar sig ut i Fyrisåns vatten.

Nudlar  
› För några spänn kan du äta  
dig mätt när budgeten gått 
till studielitteratur och andra 
viktigare saker. Underskatta inte 
nudlar och dess underbara bulj- 
ongsmak: dryga ut sista veckan 
innan CSN för 5kr/st.

Overallen  
› En studentoverall, även kallad  
ovve, är en overall som bärs vid 
speciella tillfällen. Den anses vara 
ett av de främsta kännetecknen för 
studentikos kultur. Overallen har 
ofta tygmärken från olika student-
fester och studentorganisationer. 

nobelpristagare  
återfinns bland 
universitetets 

alumner.

grundades 
Uppsala universitet, 

Sveriges första.

regenter har  
varit inskrivna vid 

universitetet.

Skvalborg, Kvalborg, 
Valborg och Finalborg 

Student-
staden i siffror

3 x studentklassiker

42 559
studenter pluggar på 
Uppsala universitet.
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Sainhaust
på Gotland

Uppsala universitet Campus Gotland

STUDENTLIV – UPPSALA UNIVERSITET – 20198

I hjärtat av Visby hittar du Uppsala universitet Campus Gotland. 
Att plugga här är att komma närmare. Sanden, skogen, ängarna och havet 

är närvarande på ett sätt som gör platsen helt unik. Speciellt om du har den 
goda smaken att uppleva ön off season, när sainhaust smyger sig på. Eller 

senhösten, för dig som inte pratar gutamål till vardags. Men det finns 
framför allt en annan närhet – den mellan människorna. 
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å Gotland studerar ungefär 1 300 studenter 
och en tredjedel av Uppsala universitets insti-
tutioner finns representerade. En av dessa är 
Institutionen för speldesign, som har en av 
universitetets mest populära utbildningar.  
Det tvärvetenskapliga upplägget gör att du 
som väljer att plugga här inte bara kommer 
nära dina kursare, du får även jobba med 
människor från helt andra utbildningar än din. 
Andelen internationella studenter är hög, här 
hittar du inte bara vänner från hela Sverige 
utan från hela världen. 
 Alla delar av universitetet finns på bekvämt 
gångavstånd. Runt hörnet håller Gotlands 
studentkår Rindi till och arbetar aktivt för att 
din studietid och fritid ska bli så bra som möj-
ligt. Lika nära hittar du Almedalsbiblioteket, 
som har både kurslitteratur och platser att 
plugga på. Visste du att det är ett kulturellt  
centrum där både utställningar, skrivar- 
grupper, föreläsningar och diskussions- 
grupper ryms? 
 Hållbarhet och hållbar utveckling har 
en central roll på Gotland och finns med som 
ett genomgående tema i många av utbildning-
arna, ja det genomsyrar faktiskt det mesta. 
Att platsen är en ö gör dessa frågor än mer 
aktuella och tydliga. 
 Visby är och har alltid varit en smältdegel 
och vart du än vänder dig finns intressanta 
restauranger, mysiga caféer, bagerier och 
butiker. Men våga upptäcka mer. Leta dig 
utanför ringmuren och låt naturen ta dig med 
storm. Kargt, blåsigt, öppet, stenigt, grönt, 
havsnära och alldeles underbart. Här finns 
hundratals mer eller mindre undangömda plats- 
er för den sprudlande äventyrslystne, eller för 
den mer stillsamme botanikern. Raukarna får 
du så klart inte missa, Hoburgsgubben är den i 
särklass mest kända men det finns ett tjugotal 
fler om du skulle bli raukfanatiker. Karlsöarna 
bjuder på ett rikt fågelliv och varje år vallfärdar 
kitesurfare till Norra Fårö för att tämja Öst-
ersjöns vågor. I den gotländska naturen finns 
smultronställen för alla smaker. 
 Oavsett om du läser speldesign, systemut-
veckling eller lärarprogrammen här finns det 
närvarande. Något som inte går att ta på som 
blir en del av dig. Det Gotland som format 
idéer, människor och sten i tusentals år.

P

STUDENTLIV – UPPSALA UNIVERSITET – 2019
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Det hjälper att vara lite kreativ när 
det kommer till att leta boende i Uppsala 
och det gäller att börja letandet tidigt. 

Att bo i korridor är ett bra sätt att komma in i 
studentlivet. Där får du ett eget möblerat rum 
och delar kök och ibland även vardagsrum med 
andra studenter. Det är många gamla studenter 
som får något drömmande i blicken när korr- 
idorsfest förs på tal. 
 Om du skulle kunna tänka dig att bo inne-
boende hos någon är detta kanske det lättaste 
sättet att hitta en bostad på. Oftast är det 
familjer eller personer som hyr ut ett rum i sitt 
hus eller lägenhet. Kanske kan du tänka dig  
att bo en bit ifrån staden. Eller varför inte dela 
lägenhet med en kursare? Det är alltid lättare 
att byta upp sig när du väl är mer hemma i  
staden och skaffat dig ett lokalt kontaktnät.
 Studentlägenheterna är populära och med 
det sagt är det oftast svårare att komma över 
en dessa. Samma sak gäller lägenheterna som 
ägs av nationerna. Det finns ettor men ibland 
även tvåor som två personer kan dela på. 
Dubbletterna är lite ovanligare och de är som 
två mindre lägenheter där man oftast delar på 
kök och badrum men med två separata avtal. 
Vissa studentlägenheter har även så kallad 10 
månadershyra – hyresfritt under juni och juli.
 Om du väljer att bo i andra hand innebär 
det att du hyr ett rum eller en lägenhet av en 
privatperson. Se till att skriva kontakt med 
din hyresvärd och att föreningen godkänner 
uthyrningen, det är en trygghet för dig att allt 
går rätt till.  

Bostadspanik? 
Lugn, det löser sig! 

Boende

Var ska jag bo? Måste jag tälta eller försöka hitta ett cykelförråd 
att sova i? Vid första anblicken kan det verka omöjligt att hitta en 
bostad. Men lugn, det löser sig. Liksom det har gjort för tusentals 

nya studenter före dig, varje terminsstart. 

Börja i tid 
Samma dag som du söker utbildningen söker  

du också boende.

Bostadssidor & bostadsfömedlingar 

För dig som ska plugga i Uppsala, besök Uppsala  

studentkårs bostadswebb studentboet.se eller kontakta 

Uppsalas bostadsföretag och sök lediga lägenheter  

på bostad.uppsala.se 

 Om du ska plugga i Visby, besök Gotlands studentkårs  

bostadswebb på gotlandsstudentbostad.se eller kon- 

takta Gotlands bostadsföretag och sök lediga lägenheter 

på gotlandshem.se

Ditt kontaktnät 
Fiska runt bland alla nära, kära och bekanta. Kanske det 

finns någon där som har kontakter i Uppsala eller Visby.

Bostadsannonser
Finns både i lokaltidningen på orten och på Blocket.  

Betala dock aldrig i förskott så du inte blir lurad. 

Nationerna
De förvaltar nästan 40 % av Uppsalas studentbostäder. 

Läs på var i stan nationerna hyr ut lägenheter och ställ  

dig i kö på den nation som passar dina önskemål. 

Inneboende
Kanske kan du tänka dig att vara inneboende eller bo en 

bit ifrån staden. Eller varför inte dela lägenhet med en 

kursare eller kompis hemifrån. Det är alltid lättare att  

byta upp sig när du väl är mer hemma i staden och  

skaffat dig ett lokalt kontaktnät.

STUDENTLIV – UPPSALA UNIVERSITET – 201910



STUDENTLIV – UPPSALA UNIVERSITET – 2019 11

3 x dryga- 
ut-CSN-tips

Matlådor  
› är ett bra sätt att få ner 
matkostnaderna. Laga och 
frys ner. Bra att veta är att 
i kyl med jämn temperatur 
på runt 4–5 grader håller 
sig en sluten matlåda i 4–5 
dagar utan problem.

Kurslitteratur 
› är dyrt men har du tur 
finns det att låna på bibli-
otek eller köpa begagnat. 
På nätet finns en rad sidor 
som handlar med begag-
nat men kolla även med 
studenter som tidigare 
gått de kurser du ska läsa.

Jobba på nationen  
› ger kanske inte alltid
den bästa lönen men
du får gratis mat och
du får arbeta med  
trevliga människor.

STUDENTLIV – UPPSALA UNIVERSITET – 2019 11
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När det första vrålet ekade mellan 
husen är ingen helt säker på. Faktiskt  
är det rätt många som har tagit på sig  

att vara den första vrålaren.  
 Luften darrar av hetta. Från det höga husets 
tak kan man se Uppsalas innerstad i öster. 
Domkyrkan och slottet ligger nästan som i  
ett dis, ett dis av värme. Det hade varit en  
varm sommar, mycket varmare än vanligt. 
 Uppe på taket till huset på Sernanders väg 
i Flogsta sitter några studenter. Husen med 
de konkava taken som enligt skrönor ska 
symbolisera forna tiders vikingaskepp på väg 
till hemmet i dessa trakter efter handelsutbyten 
eller härjningar i öst-, väst-, eller söderled. Men 
nu är det 1975 och inga vikingar syns till, bara 
ett gäng studenter på taket om man tittade upp.  
Någon av dem ska ha börjat skrika. Men det 
är inte ett vrål som ekade mellan husen, det är 
Day-O, eller The banana boat song som hörs. 
En traditionell folksång från Jamaica som  
Harry Bellafonte hade gjort populär redan  
1956 ekar nu mellan husen. 

Flogstavrålet – ett skrik av allt

Boende

Det här sägs vara den sanna historien bakom 
Flogstavrålet men som vanligt är det svårt att 
bevisa. Det var alltså inget skrik av ångest, 
vånda eller olycklig kärlek som första gången 
hördes mellan huskropparna i Flogsta, utan en 
folksång från Jamaica. 
 Ett annat rykte säger att vrålet ska ha startat 
någon gång på tidigt 80-tal när en student satt 
och pluggade inför en tenta med, vad vi får 
anta, risigt resultat och slängde upp sitt fönster 
och skrek ett ångestvrål. 
 Idag är det varken ett vrål av ångest eller  
en folksång som hörs klockan 22.00 i Flogsta. 
För oinvigda som passerar förbi Sernanders  
väg kan det dock upplevas som skrämmande.  
Väldigt skrämmande. 
 Flogstavrålets framtid kan ingen sia om. 
Kanske kommer det klockan 22.00 höras 
skrik av smärta, ångest, olycklig kärlek och 
allt annat som behöver komma ut även i 
framtiden.
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Klockan är 22:00 och vi befinner 
oss i Flogsta i västra Uppsala. 
Plötsligt hörs ett avgrundsvrål 
eka mellan höghusen. Så hörs 
ännu ett vrål. Så ett till. Till slut är 
det som om hela området sjunger 
ut i ångestfyllda stämmor och en 
märklig känsla sprider sig. 



Get a bike.

Innan du skaffar dig ett liv i Uppsala  
måste du ordna en cykel. För allt är nära i staden. 

Glöm inte hjälmen. Och ett rejält lås. 

Get a life.
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Places to be 

Stadsträdgården. Parken 
grundades i slutet av 1800- 
talet och innehåller Uppsala- 
klassiker som festvåningen 
Flustret, Studenternas idrotts-
plats och utomhusscenen 
Parksnäckan.

Uppsala Konsert & Kongress. 
Multifunktionell mötesplats 
för konserter, stora kongres-
ser, fester och event.

Årummet. En perfekt plats för 
att slappa, plugga och umgås. 
Missa inte kajen i stadsparken 
och kajen mellan Jernbron 
och S:t Olofsbron. 

IK Sirius 
› Allsvensk fotbollsklubb och en 
av Sveriges mest anrika bandy- 
klubbar. Fotbollens främsta meriter 
är ett SM-silver och bandyn sitter 
på hela fem SM-guld. Hemma- 
arenan Studan ligger centralt vid 
Fyrisåns västra strand. 

IK Uppsala Fotboll 
› IK Uppsala Fotboll är en nystartad 
dam- och flickfotbollsklubb för 
elitsatsande tjejer. Idag spelar de  
i Elitettan och målet är att etablera 
sig i allsvenskan. Hemmaplan är 
Österängen IP.

Storvreta IBK  
› Innebandyklubb från Storvreta 
med IFU Arena som hemmaplan. 
Klubben är Sveriges fjärde största 
och har vunnit hela fem SM-guld. 
Klubben är dessutom arrangörer  
av världens största ungdomscup 
med över 12 000 spelare.

Uppsala stad
En storstad med småstadskänsla

3 x sportföreningar

”Allt fler väljer att stanna kvar i staden 
efter studierna och pendlingen hit är 
större än någonsin tidigare.”
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Queens of Pop  
› Queens of Pop är en endags-
festival där eliten av det svenska 
kvinnliga popundret uppträder. 
2018 var scenen Botaniska träd-
gården i centrala Uppsala. Några 
som uppträtt på festivalen är Zara 
Larsson, Molly Sandén, Icona Pop 
och Anna Ternheim.

Gustavianum  
› Gustavianum är inrymt i Uppsala
universitets äldsta byggnad med
den anatomiska teatern på taket.
I museet visas universitetets his- 
toria genom olika saker man samlat 
på sig sedan 1477: vikingatida fynd, 
mumier, ett världsberömt makalöst 
skåp och mycket mer.

Reginateatern  
› Reginateatern är en av Sveriges 
ledande gästspelscener. Teatern 
har ett stort utbud av scenkonst, 
musik, dans och stand-up. Det är 
också en scen för levande poesi 
och det fria ordet, bland annat  
med poesifestivalen Ordsprak  
och återkommande Poetry Slams.

221 551

218 241

18
30

invånare bodde i 
Uppsala kommun 

år 2018.

hektar är ytan för hela 
kommunen.

minuter tar det från 
Uppsala till Arlanda 

med SL-pendeln.

minuter tar det om 
du vill åka ända in till 
Stockholm Central 
med snabbtåget.

3 x kultur

200
(typ) herrelösa cyklar 
fiskas upp ur Fyrisån 

varje år.

Uppsala är ett av Europas största 
tillväxtområden med 2 500 nystar-
tade företag varje år med massor 
av jobbmöjligheter. Staden växer 
så det formligen knakar och när-
heten till jobb, till Stockholm och 
till Arlanda – och också hela värl-
den – gör Uppsala till en levande 
storstad. 

Med sitt starka kultur- och näringsliv 
och sina två universitet som bidrar till 
ledande forskning och kompetent ar-

betskraft, lockar Uppsala till sig starka branscher. 
Allt fler väljer att stanna kvar i staden efter stu-
dierna och pendlingen hit är större än någonsin 
tidigare. Uppsala är också en av Sveriges största 
landsbygdskommuner med en levande landsbygd 
och ett växande näringsliv i kransorterna. Här 
kan du välja att jobba mitt i staden eller ute på 
landsbygden. 
 I Uppsala län finns flera världsledande företag 
inom olika branscher, främst inom life science, 
miljö och energi, och kunskapsintensiv tillverk-
ning, som alla törstar efter arbetskraft. Det här ger 
en bra bas för innovatörer och forskare att starta 
nya företag och utveckla sina idéer med sikte på 
både den svenska och den utländska marknaden. 
 Så efter studierna finns alla möjligheter för en 
karriär och ett bra liv i Uppsala.

Leva – Jobba – Bo

Uppsala i
siffror
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Oro är en del av livet 

Lugn. Det löser sig. Inget du pluggar  
är meningslöst. Om du inte trivs – byt.  
Se det som en erfarenhet mer än ett miss-

lyckande. Återigen, något får du ut av det. 
 Känslan av att kanske inte passa in är allas 
rädsla men i föreningar, kårer, nationer eller 
på kursen finns många likasinnade personer  
med samma intressen som dig. 
 När det gäller boende hittar du inte alltid rätt 
vid första försöket, kanske får du dela bostad 
med någon eller bo i andra hand men tak över 
huvudet får du på ett eller annat sätt. 
 Allt ordnar sig. 
 Är du osäker på vad eller vilka kurser du ska 
plugga? Då ska du höra av dig till studievägled-
arna. Du kan få hjälp via Skype eller bara gå 
förbi på drop in eller boka ett möte. De har  
även en ”walk and talk”. Då går du med en 
studievägledare genom Uppsala och pratar  
om det du funderar på. 
Vilket sätt du än väljer så är studievägledaren 
en professionell samtalspartner som hjälper 
dig vidare. När du pratar med dem kan du prata 
om många av livets områden. Vägledaren har 
tystnadsplikt om sådant som rör dina person- 
liga förhållanden så du vet. 
 Om du känner oro så har Studenthälsan, 
studenternas egen hälsovård, psykologer, 
kuratorer och läkare, som kan hjälpa dig. De 
håller kurser i hur du lättare kan tala inför en 
grupp, hur du stärker din självkänsla, och hur 
du hanterar stress. De erbjuder dig stöd, råd- 
givning och individuella samtal och alla  
besök är kostnadsfria. 

Den som inte är det minsta 
pirrig över att börja studera 
ljuger. Vissa kanske flyttar 
till staden, medan andra
flyttar till ett helt nytt liv 
– med nya rutiner, nya  
kompisar och allt vad det 
innebär. Det är inte konstigt 
att känna sig lite osäker. 

Hälsa
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Boksalen på våning sex ligger öde och tyst. Mörk-
ret har trängt bort ljuset för flera timmar sedan 
och nu strilar fullmånens kalla sken genom de 
stora fönstren och lägger rummet i ett halvdunkel. 
 Salen som på dagtid är vacker och inbjudande 
har helt bytt karaktär och det är inte bara mörkret 
som fått rummet att ändras. Det är något annat 
också, något som är svårt att sätta fingret på. 
Något som inte känns rätt. 
 Från ingenstans drar en vind genom biblioteket 
och får några av de slipade glasen att klinga mot 
varandra i en av de stora kristallkronorna som 
hänger högt uppe i taket. Sedan blir allt lugnt.  
Den underliga vinden ebbar ut. Glasfacetternas 
klingande tystnar och så blir allt åter tyst  
i boksalen. 
 Plötsligt faller en tung bok från en av de många 
bokhyllorna med en dov duns. Än en gång slår 
glasen i kristallkronan mot varandra men denna 
gång mycket intensivare än tidigare. Det ser ut 
som om någon skulle skaka den stora kronan  
våldsamt men denne någon finns inte i rummet. 
Ljudet ökar i styrka tills en formlig kakafoni av 
vassa glasljud fyller salen.

Vid ett av fönstren börjar den stora jordgloben 
snurra sakta med ett knarrande ljud samtidigt  
som en gestalt lösgör sig från en skugga i  
rummets bortre del.  
 En kvinna skrider över det kalla stengolvet. Det 
långa grå håret är uppsatt i en stram knut uppe på 
huvudet och hennes svarta kläder har ett ålder-
domligt utseende. Ögonen är kalla och mjölkvita, 
de stirrar tomt framför sig som om hon såg något 
bortom vår verklighet. Runt hennes hals hänger 
ett rep med en knuten löpögla. Det långa repet 
släpar efter henne på salens golv där hon går. 
 Hon stannar i salens mitt och tittar rakt upp  
i taket. Så står hon helt orörlig tills hon plötsligt 
bara försvinner i tomma intet. 
 Glasen i kronan tystnar, jordgloben slutar 
snurra och allt blir lugnt och tyst. 
 Självklart finns det inga spöken, framförallt 
inte i boksalen. Det var i tidskriftsläsesalen som 
en bibliotekarie på 1800-talet sägs ha hängt sig. 
Men det är ju bara rykten och spöken finns ju inte. 
Eller? 

VÄLKOMMEN ATT PLUGGA PÅ

ub.uu.se
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Nationerna i Uppsala har en historia 
som går tillbaka till 1600-talet, och bru-
kar än idag beskrivas som kärnan i Upp-

salas studentliv. Nationsnamn som Smålands, 
Norrlands och Göteborgs har sin förklaring i 
att studenterna förr i tiden grupperade sig efter 
var de kom ifrån. Det finns 13 nationer som alla 
har sin egen prägel och atmosfär, och så länge 
du är medlem vid en nation har du tillträde till 
alla nationer. Skulle du ångra ditt val av nation 
går det självklart att byta, och om du har svårt 
att bestämma dig kan du faktiskt välja att gå 
med i flera.
 Nationslivet i Uppsala är någonting helt 
unikt och fantastiskt att uppleva. Bredden, 
traditionerna och utbudet i studentlivet är det 
största i Sverige. Allting på nationerna drivs 
helt av studenter för studenter och du kan själv 
jobba i baren, servera på stora middagar, eller 
varför inte sitta i stipendienämnden eller i 
biblioteksutskottet. Vad du än vill göra erbjuder 
nationerna dig en plats att utvecklas på alla 
möjliga sätt, utan krav på förkunskaper.
 Alla nationer kan erbjuda bostäder, idrotts- 
föreningar, stipendier, orkestrar, körer och 
mängder av andra typer av aktiviteter att 
engagera sig i. Nationerna är fulla av liv och du 
kan lätt hitta något som just du brinner för eller 
är intresserad av. Det ordnas dessutom massvis 
med olika typer middagar. Allt från enkla bjud-
ningar i källaren till överdådiga och pampiga 
baler. Den mest kända är Vårbalen, då samtliga 
nationer fyller sina största festsalar med frack- 

Ditt andra vardagsrum
På nationerna kan du 
plugga, hänga eller jobba
på din lediga tid. Gå och fika 
eller käka en burgare på en 
nationspub för att sen gå 
ut på en klubb. Här finns 
musik, teater, idrott, och 
mycket mer. Vad är du 
intresserad av?

Nationerna

Pubar 
› Norrlands nations legendariska 
Orvars krog har ett av Uppsalas 
bredaste ölsortiment och er-
bjuder drygt 100 platser. Det är 
inte för inte som Orvars blivit ett 
stamhak för många studenter 
genom åren. 

Söndagsfika 
› Dyk ner till Östgöta nations 
Mjölkbaren för en söndagsfika. 
Stället är känt för sin våffelbuffé 
men erbjuder självklart sötsaker 
högt och lågt. Ibland finns även 
matlådor om nationen haft 
sittning dagen innan. 

Klubbar 
› Stockholms nation eller Stocken 
som den också kallas har en klubb 
på torsdagar som är värt ett besök. 
Ett gäng dansgolv med olika musik 
och barer. Alltid mycket folk, alltid 
bra stämning. De andra tolv nation-
erna har självklart sina egna klubbar.

och långklänningklädda studenter. Denna bal 
har varit en given tradition sedan 1800-talet.
 Vanligast är dock så kallade gasquer, trerätt- 
ersmiddagar med klädkod, ofta mörk kostym 
eller motsvarande, som är fyllda med tal, sång 
och underhållning. Alla nationer har sina 
egna traditionella gasquer. Några exempel på 
dem är Skelettgasquen på Östgöta nation och 
Göteborgs nation som har en maskeradgasque, 
Lambskallegasquen på Gotlands där det serve-
ras kokt lammskalle, och Kroppkakegasquen 
på Kalmar nation. Det finns också vissa 
middagar som alla nationer har, till exempel 
Reccegasquen där nationerna välkomnar de 
nya studenterna till Uppsala.
 Se till att hålla koll på nationerna när du väl 
börjat plugga. Det händer alltid massor med 
saker. Du kommer inte bli besviken.
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13
Gotlands nation 
@gotlandsnation 

Gästrike-
Hälsinge nation

@ghnation

Göteborgs nation
@gbgsuppsala

Kalmar nation
@kalmarnationuppsala

Norrlands nation
@norrlandsnation

Smålands nation
@smalandsnationuppsala

Stockholms nation
@stockholmsnation

Södermanlands-
Nerikes nation 

@snerikes

Upplands nation 
@uplandsnation

Värmlands nation
@varmlandsnation 

Västgöta nation
@vastgotanationuppsala

Västmanlands-
Dala nation
@vdalanation

Östgöta nation
@ostgotanationuppsala

nationer
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Hanna Oja – dj:ande juriststudent som spelar 
på Göteborgs, Norrlands, Västgöta och V-Dala. 
Spelar pop och schlager. Dansvänligt liksom.
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När du kommer in i studentvärlden möts du av ord 
som kanske känns underliga och vissa helt obegripliga. 
Här är en ordlista, en överlevnadsguide.

Akademisk kvart Kvarten mellan utsatt tid 
och verklig tid för en föreläsnings början.  
Traditionellt brukar föreläsningar börja 15 
minuter efter hel timme. 

Alumn Tidigare student.

Dubbel kvart Tidsangivelse för när minglet 
börjar inför en fest, skrivs ofta DK. Det vill 
säga 30 minuter efter utsatt tid. 

Dugga Mindre omfattande tenta.

Examensarbete Du avslutar din utbildning 
med antingen ett examensarbete där du löser 
ett verkligt problem, eller en längre uppsats där 
du ska söka svaret på en fråga inom det område 
du läser. 

Högskolepoäng (hp) 1,5 högskolepoäng är 
lika med en veckas studier, 30 hp är lika med 
en termin. 

Omtenta Om du inte klarar en tenta kommer 
det fler provtillfällen, så kallade omtentor.

PM Förkortning av promemoria som betyder 
skriftlig inlämningsuppgift. 

Seminarium Gruppdiskussion där du arbetar 
tillsammans med dina kursare för att diskutera 
en frågeställning. Leds ofta av en lärare. 

Tenta Prov, muntligt eller skriftligt, som du 
gör i slutet av en kurs för att bli godkänd.

Byst Att det är fullt. 

Gamlis Gamla Uppsala, stadsdel.

Klöpp Klippa, även det från norduppland.

Pigg Behöver inte betyda att någon är alert 
eller vaken utan snarare att du är söt eller 
snygg.

Studan Studenternas idrottsplats,  
hemmaarena för IK Sirius FK.

Tynnre Betyder att något är tunt.

Tröck Trycka, typisk norduppländska.

Ordlista

1:e kurator Även 1Q, nationernas främsta fö-
reträdare med övergripande ansvar. Kan liknas 
vid en ordförande. 

2:e kurator 2Q, förvaltar nationernas ekonomi 
och i vissa fall fastigheter. Kan liknas vid en 
kassör eller ekonomisk ansvarig. 

3:e kurator 3Q, och fjärde kurator, 4Q, sköter 
nationernas köks- och restaurangverksam-
heter. Posten innefattar omfattande persona-
lansvar. 

Gasque En finare traditionell sittning, van-
ligen i finare klädsel. Underhållning, tal och 
sång förekommer i princip alltid.

Klubbverkare En person som jobbar i nation-
ernas fest- och restaurangverksamheter, på 
ideell eller avlönad basis. 

Kuratorskonventet Nationernas samarbets- 
organ. Delar ut förmånliga kort till personer 
inom nationsvärlden som engagerar sig  
extra mycket. 

Sexa En enklare middag. 

Spex Ett slags amatörteater eller uppträdande 
med sång och musik. Inte sällan på rim.

Underkonvent Olika samarbetsorgan för 
nationsgemensamma angelägenheter, 
exempelvis idrotts- eller körverksamhet.  

Studieorienterat Uppländskt Nationsorienterat
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MER ÄN 400  
DESTINATIONER.

Har du tröttnat på slasket och kylan i Sverige? 
Uppsala universitet har utbytesprogram med massor 
av universitet spridda över jordens alla kontinenter. 

Vänd på magasinet och läs mer på sidan 6.

Nya  

Zeeland
Asien Sydamerika



Bra mat för dig,  
din plånbok och 

planeten
Dina matinköp är en stor del av din budget varje månad. 

Som student gäller det att hushålla ordentligt med 
pengarna för att de ska räcka så långt som möjligt. 

Matsmart
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Hanna Olvenmark
Recepten är skapade av Hanna Olvenmark. Hon 
är legitimerad dietist och driver bloggen Under 
tian, där du hittar nyttig mat som är också nyttig 
för plånboken. 

Foto: Hanna Olvenmark



1. Laga matlådor.  
Ibland finns inte orken för att 
laga mat kvällen innan och 
köper lunch i cafét där du 
pluggar istället. Men det är 
rena döden för plånboken – 
många bäckar små blir stora 
bäckar till slut. Både du och 
din plånbok blir glada över 
hur mycket pengar du sparar 
om du käkar matlådelunch.

2. Termos istället för 
köpkaffe.  
Efter en lång dag med studier 
så känns det bra att unna sig 
något. Istället för att köpa  
en dyr latte, ta med dig en 
termos med kaffe och njut 
när kaffesuget kommer.

3. Planera dina inköp  
och storhandla.  
Det är vid småhandlingen 
som pengarna drar iväg. Gör 
en matsedel för veckan och 
skriv ner vad du ska köpa. 
Har du inte tillgång till bil? 
Ingen fara! Kollektivtrafiken 
stannar precis vid de stora 
matbutikerna utanför city.

4. Handla inte hungrig. 
För då är du ju faktiskt sugen 
på allt. Håll dig till din lista så 
minskas småköpen.

5. Student-kund.  
Flera butiker har medlems-
skap med erbjudanden för 
studenter. På vissa matbutik- 
er kan du sätta in din budget 
på ett bankkort, så ser du  
hur mycket du har kvar 
för varje vecka.

Såhär gör du:
› Börja med att koka gröten.
› Koka upp ris, vatten och salt. 
 Låt koka på svag värme i ca 10 min.
› Tillsätt mjölken och låt koka på svag  
 värme i ytterligare 30 min.
› Ställ åt sidan och låt svalna.
› Ta nu undan en fjärdedel av gröten  
 och lägg i skål eller burk. Tillsätt 4 msk  
 chiafrön, en gnutta vaniljpulver och  
 ca 2 dl mjölk.
› Låt gärna stå en stund.
› Mixa jordgubbarna till en sås.
› Häll över chiablandningen. Klar!

Frukost:

Ingredienser:
1,5 dl grötris (2 kr)
7 dl valfri mjölk (7 kr)
3 dl vatten
En nypa salt
4 msk chiafrön (7 kr)
2 dl valfri mjölk (2 kr)
Vaniljpulver
Ett par kardemummakärnor
1 pkt tinade jordgubbar (11 kr)

Chiafrutti, 4 portioner

Såhär gör du:
› Hacka lök och vitlök fint.
› Skär paprika och zucchini i bitar (men 
 spara en del av zucchinin till tzatzikin)
› Mixa ajvar och mjölkdryck till en  
 slät sås.
› Fräs lök, vitlök och grönsaker mjuka 
 i olja.
› Slå på ajvarmixet och rör om.  
 Smula i buljongtärning.
› Låt grytan puttra på svag värme  
 i 15 min.
› Gör under tiden tzatziki: Riv zucchi- 
 nin och krama ur vattnet ordentligt.
› Pressa/riv vitlök i yoghurt och rör 
 om. Blanda i zucchini, dill och salt  
 och peppar. Smaka av. Ringla över  
 lite olja.
› Lägg i kikärtorna i grytan och låt  
 dem bli varma.
› Servera grytan med tzatziki och  
 valfritt tillbehör. Klar!

Middag:

Gryta, ingredienser: 
1 gul lök (1 kr)
2 vitlöksklyftor (2 kr)
1 paprika (4 kr)
1 zucchini (spara en tredjedel  
till tzatzikin) (10 kr)
1 dl ajvar relish (5 kr)
5 dl kokta kikärtor (5 kr)
2 dl valfri mjölkdryck (2 kr)
1 grönsaksbuljongtärning (1 kr)

Dilltzatziki, ingredienser, 
2 dl yoghurt (5 kr)
2 vitlöksklyftor (1 kr)
1/3 zucchini
2 msk fryst dill (4 kr)
oliv eller rapsolja, salt & peppar
Till servering: ris, matvete,  
potatis, bulgur

Grönsaksgryta med ajvar relish  
och dilltzatziki, 4 portioner

Såhär gör du:
› Mixa dadlar, solroskärnor och kakao. 
› Häll i en nypa salt och det kalla 
 kaffet.
› Blanda i havregryn. 
› Ta smeten och rulla till bollar och  
 rulla runt i kokosen. Klar!

Ingredienser:
10 urkärnade dadlar (3 kr)
1 dl havregryn (0,5 kr)
1 dl kokos (4 kr)
1 dl solroskärnor (2 kr)
3 msk kakao (2 kr)
1 msk kallt kaffe
nypa salt

Dadelbollar, 12 stycken

Mellanmål:
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Viktiga platser 

      Uppsala Slott

      Uppsala domkyrka

      Resecentrum

1

Syd 

Nord 

Öst Väst 

1

3

2

Studentbostäder 

      Flogsta låghus

      Flogsta höghus

      Luthagsesplanaden

      Ekeby

      Blodsten

      Studentstaden

      Triangeln

      Gamla Studentstaden

      Rackarberget

      Observatoriet

      Von Kraemers allé

      Dag Hammarskjölds väg 

      Salagatan

      Djäknegatan höghus

      Väktargatan

      Djäknegatan låghus

      Kantorsgatan
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Universitetsområden

      Ekonomikum

      Carolina Rediviva

      Universitetshuset

      Engelska parken

      Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)

      Segerstedthuset

      Blåsenhus

      Geocentrum

      Akademiska sjukhuset

      Rudbeckslaboratoriet

      Biomedicinskt centrum (BMC)

      Ångströmlaboratoriet

      Institutionen för 
      informationsteknologi (ITC)

      Gamla Torget
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Nationer 

      Kalmar nation

      V-Dala nation

      Upplands nation

      Göteborgs nation

      Smålands nation

      Södermanlands-Nerikes nation

      Gotlands nation

      Värmlands nation

      Stockholms nation

      Norrlands nation

      Västgöta nation

      Gästrike-Hälsinge nation

      Östgöta nation

1

8

4

7

3

6

10

11
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12 min, 3.8 km

Uppsala
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3 min, 0.7 km

5 min, 1.4 km

10 min, 2.6 km

Visby flygplats
15 min, 7.6 km

Nationer

      Studentkåren Rindi1

1

1

5

4

3

6

2

Studentbostäder 

      Korsgatan

      Bredgatan

      Mejerigatan

      Visborgsgatan

      Fältgatan

      S:t Klemensgatan
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Universitetsområden

      Campus Gotland

      Science Park Gotland

      Almedalsbiblioteket
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Viktiga platser 

      Färjeterminalen

      Visby Klätterklubb

      Busstationen

      Gutavallen

      Östercentrum

      Strandpromenad

      Östergravar

      Kärleksstigen

      Visby flygplats

      Ringmuren
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