
  Bästa Landskapsföreningsmedlemmar! 

Jag funderade på benämningen på ”Nyttet” och kom fram till att det ännu inte (på mina 
breddgrader) varit lägre än +10 grader fem dygn i sträck, som definierar hösten, och då är det 
roligare att sända ut ett Sensommarnytt. 

Om september säger annars Bondepraktikan:   

 Nu skall bonden sitt korn uttröska, Och fiskaren fångar sillen den färska.                 
Swinefläsk jag gerna må äta, Desslikes fåremjölk och getemjölk också.                                     
I höstmånan är gott åderlåtande.                                                                                         
Vakta dig för varmt bad.                                                                                                          
Man må och bruka örter och frukt, det är icke skadligt.    

Åderlåtandet väntar jag med tills hösten inträder och varmt bad blir det inför julen.              
Jag vill istället informera om att Landskapsföreningen tillsammans med Glunt-Akademin 
nyligen har ordnat ett möte för att resonera om hur ett firande av Gunnar Wennerbergs 200-
årsminne kan utformas. Han föddes som bekant i Lidköping den 2 oktober 1817 och firandet 
beräknas ske i oktober 2017 - det kan vara bra att vara ute i god tid. Ett 15-tal intressenter 
deltog i mötet, däribland Universitetet. En mindre grupp utsågs för att fortsätta 
planeringsarbetet. Landskapsföreningen och Nationen har tänkt sig att arrangera ett speciellt 
seminarium till Wennerbergs minne. Vi återkommer om detta.                                                                                                                                     
Kenny Jonsson, ordförande 

Vad händer då i höst? Jo…. 

Östh om Västergötland – bland kartor och glober
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Landskapsföreningen och Nationen 
ordnar en höstmiddag med föredrag 
lördagen den 28 november kl 18.00. 
Temat är kartor och glober. Och Väs- 
tergötland.     John Östh är forskare i 
kulturgeografi på Uppsala universitet. 
Han undervisar i geografiska informa- 
tionssystem och forskar bl.a. om skol- 
valsfrågor, segregation, landsbygds- 
avfolkning och pendling. John är  
dessutom Västgöte bördig från Marie- 
stad och var aktiv på nationen under 
tidigt nittiotal. Numera är han medlem 
i seniorskollegiet och Landskaps- 
föreningen.                              
Anmälan görs till 4:e kurator Ludvig 
Strandberg, senast 22 nov.  
4q@vastgotanation.se      018-127702 

018-127702 



Kulturnatten                 

Kulturnatten i Uppsala genomfördes den 12 sept. Det är stans största kulturmanifestation och 
den har ägt rum sedan 1989. 669 programpunkter genomfördes med tusentals deltagande 
kulturutövare. Allt som allt uppskattar man att 150 tusen personer var ute på gator och torg. 
Många hade tagit sig till universitetets trapphall vid 22-tiden då Västgöta Nations manskör 
Korgossarna genomförde en bejublad konsert under ledning av Maria Goundorinas.             
Vad dom är bra!           

Förste kurator har ordet                                                        

Kära medlemmar av Landskapsföreningen,                                                                              
Att vara kurator på Västgöta nation innebär ett ganska stor svek mot sitt barndomsjag. Helt 
plötsligt har nämligen sommaren blivit den tråkigaste årstiden, och det enda man ägnar de där 
soliga dagarna åt är att gå och längta efter att höstterminen ska dra igång igen.  

Inskrivningsperioden har verkligen burit frukt. Med 211 nyinskrivna medlemmar, varav ett 
stort antal redan börjat engagera sig i nationen och en mycket lyckad reccegasque i ryggen 
känns framtiden minst sagt ljus.                                                                                          
Annars är det mesta som vanligt på nationen. Puben i trädgården har flyttat ned i Djäknen 
igen, lunchen utspisar fortarande soppsugna studenter, Märtas helgfika är det bästa stället att 
inta sina lördagsfrukostar på och Restaurang Gunnars Bord kittlar finsmakarstudenternas 
smaklökar en torsdagkväll i månaden. Körerna repar på som vanligt, och har alla minst en 
konsert var under terminen. VGIF är i högform och har fått en ny inriktning på friluftsliv, med 
vandringsturer och hajker avklarade. Kort och gott: Västgöta är en fortsatt trevlig och 
sprudlande nation, och en väldigt trevlig arbetsplats!                                                               
Att nationen inte bara är en plats där dagens medlemmar känner sig hemma, utan västgötar i 
flera generationer är ibland lätt att glömma bort. Vet därför med er att er närvaro alltid är 
uppskattad, inte bara på Landskapsföreningens egna tillställningar, utan även på nationens 
gasquer, eller bara genom besök under vardagar eller helgdagar. Även om det ska bli mycket 
trevligt att få ser er på höstmiddagen i november, så vore det ännu trevligare att få äran att ha 
er som gäster på någon av våra andra sittningar under terminen.                                             
Jag vill avslutningsvis önska er allt gott och hoppas att få se er snart på nationen.                                                                                                                                  
Linus Mattsson, förste kurator 


