
 
Bästa Landskapsföreningsmedlemmar! 
Vi vill önska er alla en riktigt god och glad jul och ett gott nytt år!  
I det här utskicket informerar vi om Höstmiddagen med John Ösths föreläsning, presenterar 
kommande aktiviteter och kuratorsnyheter samt bifogar en hovsam anmodan om att betala 
medlemsavgiften för 2016. 
 
Höstmiddag och Östh om Västergötland 
Den 28 november tog sig en stor skara västgötar och några med annan bakgrund, tillhopa ett 
40-tal, till Nationen. Det som lockade var först en intressant föreläsning och sedan samvaro 
och en god måltid.  
John Östh är docent i kulturgeografi och specialist på grafiska informationssystem (GIS), som 
används vid all planering av bebyggelse och anläggningar.  Men John är också historiskt 
bevandrad och vurmar för historiska kartor som ofta är oerhört exakta. Med hjälp av digital 
teknik kan han foga in dem i sitt GIS och återskapa världen som den såg ut förr. Även 
framtidsutsikter fick vi höra om, som vad som händer när landhöjningen gör att Vänerns yta 
minskar. Han tog exempel från sundet mellan Torsö och Brommö, som på sikt kommer att 
försvinna. Vi fick också reda på att folk förr i världen visste att jorden var rund.  
Omflyttning av jobben inom Sverige är ett annat av Johns områden. Som vi vet koncentreras 
jobben och därmed befolkningen till ett fåtal regioner medan landsbygden töms. Mest 
bidragande är att samhällets service rationaliseras och flyttas till större orter.  Enligt Östh 
beror detta mer på slentriantänkande är samhällsnytta, men till sist blir det bara pensionärer 
och hemtjänst kvar i byarna och så småningom försvinner även dessa. Det finns dock exempel 
på flytt i motsatt riktning. 
John Östs stora hobby är jordglober. Under årens lopp har han samlat på sig en ansenlig 
mängd från hela världen och olika årgångar, varav en del fick trona på ett bord i festsalen 
under kvällen. Han fick något att fundera över, nämligen 1Q Linus Mattssons idé om en 
Hjoglob. Hjo och Vättern skulle täcka klotet.  Ingen glob skulle passa bättre på Västgöta 
Nation. 
Efter det lärorika föredraget fick de församlade njuta av pyttipanna följt av äppelkaka, 
varunder västgötahistorier och sånger exekverades och glädjen stod högt i tak, som alltid på 
landskapsföreningens fester. 
Maria Wold-Troell 
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Seminarium den 5 februari 2016 
Västgötskan från 1900-tal till 2000-tal 

Fredagen den 5/2 håller proinspektor Margareta Svahn föredrag om västgötskans utveckling 
de senaste ca 75 åren. Margareta är nybliven professor i nordiska språk och har i sin forskning 
undersökt hur dialekterna runt Göteborg förändrats under andra hälften av 1900-talet. Hon 
kommer att tala utifrån sin och Jenny Nilsson bok ”Dialektutjämning i Västsverige” som kom 
ut hösten 2014.                                                                                                                        
Seminariet följs av en läcker måltid.                                                                                            
Vidare under kvällen kommer barnbarn till Gunnar Rudberg att överlämna en medaljong av 
sin farfar till nationen. Rudberg var professor i grekiska och medlem av Kungl. 
Vetenskapsakademin. Han var nationens inspektor 1939-1945. Han avled 1954.  

Missa inte denna afton. Vill du delta i måltiden, tvårätters, 150:-, ska du anmäla det senast den 
31 januari till 4Q@vastgotanation.se            tel.018-12 77 02. 

Kuratorsskifte                                                                                                                          
Vid årsskiftet sker ett skifte på Förste kurators-posten, Linus Mattsson avgår och Filip 
Dumanski tillträder. Landskapsföreningen riktar ett jättestort tack till Linus för fint samarbete 
och önskar lycka till när han nu går på som Curator Curatorum. Och föreningen önskar Filip 
varmt välkommen och god tur på den inslagna kuratorsvägen.  

Kära vänner i landskapsföreningen, 
2015 är förbi som en susning, och därmed även min tid som kurator. Nationen och dess  
kuratorer stod vid förra årsskiftet inför den stora utmaningen att hålla tempot uppe efter 
jubileumsåret 2014, och se till att vi inte lutade oss tillbaka allt för mycket. Jag kan med gott  
samvete påstå att så inte har skett. 2015 har, precis som de senaste åren, varit ett fartfyllt år på 
Västgöta. Förutom ett fullspäckat gasquekalendarium  och välbesökta verksamheter vill jag              
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    belysa några särskilda höjdpunkter. Nationens två senast tillkomna 
verksamheter, Restaurang Gunnars Bord och Storquizen på onsdagarna, har varit mycket 
välbesökta och ser ut att vara här för att stanna. Väl värt att nämna är att kockarna bakom 
Gunnars Bord vann förstapris i tävlingen ”Årets nationskock”, som anordnades av 
Klubbmästarkonventet, och att de med sin choklad-och chiliglaserade njurtapp även plockade 
hem utmärkelsen ”Årets varmrätt”.                                                                                           På 
kultursidan har nationen inte heller legat på latsidan. Nationens tre körer har fått nya 
dirigenter och fortsatt att utvecklas efter egen förmåga. Dam- och manskören genomförde i 
december en mycket uppskattad symbios i form av en julkonsert, och Teatergruppen arbetar 
för fullt med sin uppsättning av Galenskaparnas ”Alla ska bada”. Nationens manskör blev 
dessutom prisbelönt under en körresa till Italien i oktober, där den vann förstapris i Grand 
Prix-tävlingen.                                                                                                                              
I övrigt har vi installerat fyra stycken hedersledamöter, genomfört en rekryteringsresa till 
hembygdens gymnasier, blivit med talarstol, återinfört herrmiddagstalaren, skaffat egna 
odalkepsar, haft ett eget snapsvisekompband, fått nya bord och stolar och börjat renovera 
såväl samtliga fönster som trägolven på övervåningen, för att nämna några roliga nyheter. 
Hektiskt, var ordet.                                                                                                                    
Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till de av er medlemmar jag fått äran att träffa under 
föreningens träffar. Det är alltid en glädje att se att nationens gemenskap sträcker sig långt 
utanför den aktiva ämbetskåren. Ha en riktigt skön jul, så ses vi framöver!                                  
Med vänliga hälsningar   
Linus Mattsson     

 

                                                                                        

    
. 
 

Jag heter Filip Dumanski och jag är nationens förste kurator 
under 2016. Till vardags studerar jag juridik, vilket jag gjort 
under tre år nu. Jag skrevs in vid nationen hösten 2011 och har 
varit aktiv sedan dess bland annat som biträdande sexmästare och 
nationssammankomstens ordförande. Jag ser mycket fram emot 
att få lära mig mer om Landskapsföreningens arbete under nästa 
år, då alumnfrågan är väldigt viktigt för nationen, för att vi ska 
kunna fortsätta vara en brygga mellan studentgenerationerna i 
376 år till.                                                                                            
Väl mött den 5 februari.                                                             
Filip Dumanski 

 



Medlemsavgift för 2016 och aktuell information om föreningens verksamhet. 
Ett plusgiroinbetalningskort bifogas. Medlemsavgiften för år 2016 
är oförändrat låg - 150 kr. Äkta makar eller annars sammanlevande par betalar, också 
oförändrat, gemensam medlemsavgift med 200 kr. Den som vill prenumerera på Corren 
betalar ytterligare 100 kr, pengar som föreningen redovisar vidare till Nationen. 
Plusgironumret är 3 47 84 – 9. 
(Det kan noteras att Nationens hedersledamöter får Corren i sin egenskap av hedersledamöter. 
De behöver alltså inte särskilt prenumerera på den.) 
 
Många medlemmar lämnar generöst gåvor till föreningen, några rundar av sin betalning av 
medlemsavgiften uppåt, andra tar större grepp. Styrelsen tackar för allt detta. Sedan några år 
avsätter styrelsen i årsbokslutet i mån av tillgängligt överskott influtna gåvor till den särskilt 
inrättade Landsmannafonden. Fonden, som egentligen är en del av föreningens egna kapital, 
har samma ändamål som föreningen. Genom avsättningen skapas ändå en ram för vad som i 
ett kortare perspektiv står till förfogande för ändamål som styrelsen finner särskilt angelägna. 
 
Enligt sina stadgar skall föreningen utgöra ett band mellan äldre och yngre generationer vid 
Västgöta Nation i Uppsala och stödja Nationen i dess verksamhet. Även om föreningen så-
ledes har nära anknytning till Nationen, lever föreningen ett eget liv och har den en själv-
ständig ekonomi. Styrelsens ambition är att långsiktigt stärka föreningens ekonomiska situa-
tion. Ingen vet vad framtiden har i sitt sköte, och det kan komma tider, då Nationen behöver 
en starkare Landskapsförening. 
 
I den löpande verksamheten tar föreningen ett särskilt ansvar för utgivningen av tidskriften 
Vestrogothica, som utges vart femte år – senast den 1 maj 2014 – och för vården av Nations-
graven. Föreningen anordnar även seminarium, föreläsningar och middagar.  
 
Vestrogothica kan utan särskild ersättning hämtas på Nationen av föreningens medlemmar, 
som annars kan få ett exemplar genom inbetalning av 25 kr för porto till föreningens plusgiro-
konto. Hyllningsskriften till Lars-Gunnar Larsson i samband med att han avgick från inspek-
torsämbetet – Dessa Underbara Ord – kan erhållas mot endast 150 kr plus samma porto. 
 
Medlemsregistret upptar för närvarande 247 medlemmar, varav 49 är make eller i övrigt 
sammanboende. Om du inte tidigare meddelat föreningen din e-postadress får du gärna göra 
det till kassör Tobias Lindgren:    lindgren.tobias@gmail.com.  
 
Uppsala den 17 december 2014         
Styrelsen 

    


