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1Q har ordet

Så har halva terminen gått och jag konstaterar att det inte 
var oförtjänt som jag blev given tipset ”ta vara på tiden 
som 1Q” innan jag klev på. De första månaderna har susat 
iväg i en lång rad av nya och spännande erfarenheter, 
rutiner och kontakt med ämbetsmän och medlemmar. 
Nationen har fram tills dagens datum skrivit in 109 nya 
medlemmar som alla blivit välkomnade på mottagning och 
gasque. Vi har även genomfört Sångboksgenomsjungning, 
Tefatsgasque och har under senaste helgen tagit oss 
igenom ännu en lyckad Tirolerabend.

Som ny kurator är det skönt att märka hur väl 
organisationen fungerar och vilka duktiga ämbetsmän 
det fi nns som vill driva saker. Duktiga är de, men tyvärr 
alldeles för få, vilket har lett till att vi har blivit tvingade 
att dra ner på verksamheterna och sorgligt nog har vi 
tillsvidare fått stänga vår fantastiska fi skrestaurang Blå. 
Det är tråkigt naturligtvis, men jag vill passa på att säga 
att engagemanget och tillförsikten för framtiden i övrigt 
är mycket god på nationen. Kuratelet och klubbverkarna 
förbereder sig just nu för den hektiska halvan av våren, 
med Damsupé, Kulturgasque, Valborg, Majmiddag och 
Vårbal. Det är mycket som ska hända på de sista månaderna 
innan sommaren och det känns otroligt roligt. Kuratelet 
och styrelsen arbetar också aktivt med de större frågorna, 
kårobligatoriet, nationens organisation, insamling och 
renovering. 

Under det välförtjänta påsklovet skall ett tappert gäng ur 
husgruppen spendera veckan med att rengöra och olja 
in golven i stora salen och barerna. Det har dessutom 
tillkommit en mängd nybyggda möbler till vår uppskattade 
uteservering. Nationen kommer att vara redo för våren 
och dess begivenheter på bästa sätt. Jag ser fram emot att 
träffa er här i vår! 

AnnaMaria Hennersten
Förste kurator

Vår igen!?

Våren verkar i skrivande stund ha anlänt, men vis av 
erfarenhet vågar jag inte lita på dess permanens. Enligt 
riksmedia är dock dansen kring Hornborgasjön i full gång. 
Om en månad, till den 1 maj skall våren ha fått fäste på 
riktigt och då hoppas jag att vi ses. Landskapsföreningen 
har då sin föreningsstämma och ändå mer upplivande är 
Nationens Majmiddag. Kallelse till föreningsstämman, 
verksamhetsberättelse för år 2006 och inbjudan till 
majmiddagen bifogas.

Medlemsavgifterna har infl utit i en strid ström, vilket jag 
tackar för. Ett särskilt tack till dem som gjort inbetalningen 
med råge, medel som kommer att komma nationen tillgodo. 
För några verkar dock inbetalningskortet ha förkommit. 
Plusgirokontot är 3 47 84-9 och medlemsavgiften 100 
SEK, par 160 SEK. 

I förra nyhetsbrevet utbjöds till försäljning Richard 
Ekbloms tre reseskildringar Tur och retur, När tåget slirar, 
Tåget går, professorn! till det facila priset 1 bok 75, 2 
böcker 125, 3 böcker 175 SEK, frakt tillkommer. Det fi nns 
några böcker kvar och kan beställas av undertecknad, 018-
51 97 52 eller sten.marcusson@telia.com.  Till samma 
mottagare går det också bra att meddela om Du hellre 
vill ha nyhetsbrevet som e-post än som ytpost.

Bästa Västgötahälsningar
Sten Marcusson

Landskapsföreningens ordförande

Nationsbiblioteket

En av nationens stora skatter är dess bibliotek. Där 
blandas aktuell kurslitteratur i ämnet konstvetenskap med 
skönlitteratur och äldre verk. Tyvärr har biblioteket länge 
lidit av att det varit eftersatt. Vi behöver en bättre skötsel 
av våra böcker och vi behöver göra dem tillgängliga föngliga föngliga f r 
våra medlemmar i högre grad än vad det är i dagsläget. 
För att genomför att genomför att genomf ra detta skall det under våren tillsättas en 
arbetsgrupp som under det kommande året kommer att 
arbeta med inventering av nationens böcker. Denna skall 
resultera i en gallring av beståndet, renovering av gamla 
böcker och en omkatalogisering. 

Nationen söker nu intresserade medlemmar till denna 
arbetsgrupp. Förhoppningen är att gruppen skall 
ha den kunskap och kompetens som behövs fövs fövs f r att 
hantera nationens böcker. Inte minst medlemmar i 
LandskapsföLandskapsföLandskapsf reningen är välkomna att delta i detta 
stimulerande projekt. Hör av dig till 1Q, 018-13 63 
60 eller 1q@vg.nation.uu.se om du tycker att det låter 
spännande!



Rapport från Stiftelsen Västgötagården

Nationens bostäder består idag av både de gamla rummen 
i Västgötagården (34 rum, 1 dubblett, 1 lägenhet) som 
ägs av Stiftelsen och de nya i Ambrosia (7 rum) som 
ägs av Nationen, men som delvis administreras av 
Stiftelsen. Det känns bra att kunna säga att denna del av 
nationsverksamheten mår bra och utvecklas positivt hela 
tiden.  Mycket har hänt de senaste åren både i stort och smått. 

De stora renoveringar 
som genomförts på 
Västgötagården de 
senaste åren är en total 
el-renovering för att 
öka brandsäkerheten, 
med jordade uttag, 
säkrare ”proppskåp”, 
timers på samtliga 
spisar och uttag 
i köken samt 
rörelsedetektorer i 
samtliga korridorer 
för att spara på elen. 
Samtliga rum har fått 
brandvarnare. 

Fönstren har totalrenoverats. De fi ck ”treglas” genom 
att man bytte det inre glaset mot ett dubbelt vilket är 
bullerreducerande och energibesparande. Preliminära 
beräkningar visar en minskad värmeförbrukning 
med ca 15 procent. I samma omgång renoverades 
även ytskikten i trapphus, korridorer och köken. 

Västgötagården har blivit fräschare, säkrare och 
energisnålare. 

När Uppsala med 
omnejd övergick till 
digitala TV-sändningar 
i maj 2006, anslöts 
både Västgötagården 
och Ambrosia till 
ComHems nät, vilket 
inte enbart innebar 
fl er kanaler utan 
också möjlighet för 
studenterna att koppla 
in ComHems IP-
telefoni. Hyresgästerna 
har dessutom tillgång 
till universitetets bredbandsnät.

Källaren är idag till hälften uthyrd till nationen och resten 
till Student TV och rummen har en uthyrningsprocent 
på 100 procent, vilket vi hoppas kunna fortsätta med tack 
vare det suveräna läget. Mycket har skett på underhållssidan 
under de senaste åren och tack vare Stiftelsen goda 
ekonomi har hyrorna kunnat hållas på relativt sett låga 
nivåer

Tillsammans med Nationen har vi även tagit fram ritningar 
för hur ett nytt studentbostadshus skulle se ut i tomtens 
fjärde hörn. Processen har gått igenom byggnadsnämnden 
och vi har fått klart med den planändring som behövs för 
en eventuell byggnation. Det är klart för att söka bygglov 
om nationen skulle besluta sig för att genomföra projektet 
att utöka fastighetsbeståndet. I och med regeringens beslut 
att dra in på bidrag för bostadsbyggnation ser det dock svårt 
ut att få rimliga hyror i ett nytt bostadshus. I ritningarna 
ingår även en utbyggnad av nationens kök. Ritningarna 
som är framtagna av Bjerkings, fi nns att beskåda på 
nationens kuratorsexpedition för den som är intresserad. 

Karl-Johan Rodert
Ordförande Stiftelsen Västgötagården

Nationsgraven

I Landskapsföreningens stadgars ändamålsparagraf är särskilt 
angivet att vi skall ”bistå Nationen vid vård av Nationens 
Grav”.  Redan i nationens äldsta stadgar (troligen från 
omkr. 1650) slås fast vilka skyldigheter nationen har 
gentemot avlidna landsmän. De studentsociala aspekterna 
i nationens uppgifter har funnits med från begynnelsen. 
Nationen fi ck dock inte sin egen grav förrän 1859 och 
då  genom en gåva från docenten Pehr Adrian Thengberg 
och hans hustru Jane. Adrian dog i slutet av 1859 och 
är den förste av de 37 som vilar i graven. Hustrun 
Jane fortsatte att stödja gravens fullkomnande genom 
donationer som möjliggjorde gravmonument, staket, 
lejon och Västergötlands vapen gjutna i metall. Lejonet är 
för övrigt format av ornamentsbildhuggaren W. Hoffman 
som var verksam vid Stockholms slott. Beträffande Adrian 
Thengberg påminns alla landsmän sedan år 1861 om 
honom, eftersom vi har en särskild nationssammankomst 
den 4 mars (hans födelsedag) för att dela tre premier från 
Tafl ornas fond, en donation som gjordes till hans minne. 
Dessa fakta om graven m. m. är hämtade från en utmärkt 
uppsats av Germund Michanek som publicerades i 
Vestrogothica XVII och som rekommenderas till läsning.

Monument, staket och lejon är i starkt behov av 
rengöring och restaurering. Styrelsen har långt framskridna 
planer på att detta skall ske.


