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Bästa Landskapsföreningsmedlemmar!
Bästa medlemmar i Landskapsföreningen!
Ni som inte hade tillfälle att vara med vid 1 maj-händelserna ska nu få reda på hur fint och
trevligt det var att delta. Det framgår också av de bilder vi redovisar.
Vid 3-tiden avgick ett ”tåg” från Nationen upp till kyrkogården för den sedvanliga
kransnedläggningen på Nationens grav. I spetsen gick fanbärare med såväl
nationsflaggan som svenska flaggan, följda av Nationens manskör och yngre och äldre
medlemmar i Nationen och Landskapsföreningen. Halvvägs till kyrkogården, i
Carolinabacken, gjorde tåget halt vid Wennerbergsstatyn och kören framförde Här är
gudagott att vara. Vid graven, som är gammaldags storståtlig, lade inspektor Bertil
Wiman och 1Q Tobias Lindgren tillsammans ned en krans till minne av hädangångna
västgötar. Nationskaplanen Anders Wejderstam framförde vackra ord och manskören
sjöng Viken, tidens flyktiga minnen (dikt av E G Geijer). Som avslutning sjöngs unisont
Härlig är jorden. Detta är en verkligt fin tradition som genomförs med såväl glädje som
eftertanke och stor värdighet.
Tillbaka på Nationen vidtog Landskapsföreningens årsstämma. Styrelsen fick
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Kenny Jonsson valdes till ny ordförande
efter Karin Östh, som bett att få avträda ordförandeskapet. Vid det efterföljande
konstituerande mötet valdes Maria Wold-Troell till sekreterare, Hans Forssell till kassör,
och Elisabet Claesson till klubbmästare. Karin Östh fortsätter som ledamot i styrelsen och
vidare ingår ex officio inspektor, Bertil Wiman, som vice ordförande och 1Q, Tobias
Lindgren som ledamot
I anslutning till årsstämman höll professor em. Bo Höistad en berikande föreläsning om
energifrågor. En resumé finns på nästa sida. Vid den följande Högtidsmajmiddagen
presenterade Bertil Wiman, som varit redaktör tillsammans med Kristina Rudbjer, ett nytt
nummer av Vestrogothica med många intressanta artiklar, minnen, sånger och
betraktelser. Ja, vilken högtidsdag.
Kenny Jonsson

Våra energikällor nu och i framtiden
Vid Landskapsföreningens högtidssammanträde på Nationen den 1 maj 2014 höll
Nationens hedersledamot och medlemmen i Landskapsföreningen professor em. Bo
Höistad föredrag över ämnet ”Våra energikällor nu och i framtiden. Klarar vi
morgondagens krav på säker och ren energi?” Ur minnet sammanfattar jag mina intryck
från detta högst intressanta och mycket innehållsrika föredrag.
Om man först ställer frågan om energiförbrukningen i framtiden kommer att vara
miljövänlig, är svaret i ett svenskt perspektiv såtillvida jakande, som våra skogar genom
fotosyntesen förbrukar lika mycket koldioxid som vi släpper ut. Så hos oss finns balans i
detta hänseende. Ett internationellt perspektiv är emellertid dystrare. Den förväntade
ökningen av den globala energiförbrukningen kommer sannolikt att medföra en kraftig
ökning av förbränningen av kol. Oljan kommer inte att räcka till, i vart fall om Kjell Aleklett
får rätt i sin teori om att vi redan passerat ”peak oil”.
Beträffande kärnkraften framhöll Bo att den är 40 miljoner gånger effektivare än fossila
bränslen. Från ett gram uran får man ut lika mycket energi som från 2,7 ton kol. Den stora
nackdelen med kärnkraft är att avfallet är radioaktivt. Här finns emellertid en ljusning i
framtiden. Man utvecklar för närvarande fjärde generationens kärnkraftverk, som
använder uran 238 istället för uran 235. Avfallet från uran 238 är inte alls så besvärande
som det från uran 235, även om det naturligtvis fortfarande är ett problem. Risken för
haverier, inte minst på grund av den mänskliga faktorn, är givetvis också ett problem.
Man arbetar också med fusionskraften. Problemet där är att man måste åstadkomma så
hög temperatur för att få två enheter att fusionera. En italiensk forskare har presenterat
en konstruktion som kan innehålla en lösning för framtiden. Den producerar energi i en
process som förefaller ske utan förbränning. Det återstår dock fortfarande att se om
detta håller vad det lovar. Vissa moment i processen är fortfarande hemliga.
Vindkraften kan nu producera ca 5 % av Sveriges energiförbrukning, under förutsättning
att det blåser. Problemet med vindkraften är att det inte alltid blåser, varför man måste
ha reservkapacitet i form av kärnkraft, vattenkraft eller fossila bränslen. Dessutom är det
så att det verkar blåsa på samma sätt över hela Europa. Man kan därför inte räkna med
någon utjämning av produktionskapacitet internationellt.
En spännande framtid finns i solenergin, som kommer att kunna utnyttjas i stor
omfattning, i synnerhet givetvis i länder närmare ekvatorn, men även hos oss. När det
gäller solceller måste man skilja mellan värmeproduktion och elproduktion. Solcellerna
för värmeproduktion är redan hyfsat effektiva, med bortåt 50 % verkningsgrad, medan
solceller för elproduktion ligger på bara 15 %. En variant av solkraften är att man
koncentrerar solljuset med speglar mot solceller, som sedan värmer vattenreservoarer.

Det nya båghuset invid Uppsalas järnvägsstation såg Bo som ett intressant experiment,
och han har själv uppvärmning med solenergi i sin villa och elproduktion med solceller i
sitt sommarhus.
Hans Forssell

Högtidsmajmiddagen
Högtidsmajmiddagen jubileumsåret 2014 bevistades av 48 gäster. Åldrarna var blandade;
den yngsta i salen var i lagom barnbarnsålder till den äldsta. I salen fanns flertalet
hedersledamöter, Inspektor emeriti, kuratorer emeriti från 60-talet och framåt blandat
med recentiorer inskrivna så sent som i februari 2014. Köket, med kökschef Ludvig
Strandberg i spetsen, stod för en mycket fin femrättersmeny som uppskattades av
gästerna och – gott och väl – fyllde våra magar. Klubbmästarinna Elisabeth Wade med
serveringspersonal höll en mycket hög standard på serveringen.
Under middagen installerades prorektor vid Uppsala universitet, professor Anders
Malmberg, som hedersledamot vid nationen. Inspektor höll ett delvis känslosamt, delvis
roligt och underhållande installationstal. Anders överlämnade under sitt tal ett par gåvor
till nationen; dels en CD-skiva med västgötska dialekter och dels ett pussel (på ”cirka 240
bitar”, enligt kartongen) föreställande nationshuset.
Teaterföreståndarna presenterade i sedvanlig ordning Årets Knalle, vilken föranledde
både skratt och eftertanke. Krönikör Johanna Bergfalk bjöd på en resa genom
Västergötland genom att använda de fantastiska bilderna i Stora salen till hjälp.
Hedersledamoten Sten Marcusson avslutade middagen med ett fint tacktal.
Ur mitt perspektiv var Högtidsmajmiddagen en av de i särklass trevligaste och bästa
sittningarna jag varit på. Jag har också förstått att många besökare delar denna
uppfattning. I min e-postinkorg har tack och beröm duggat tätt. Det var väldigt roligt att
få träffa många av de personer vars namn jag tidigare bara sett i skrift. Det var också
roligt att få beröm från äldre medlemmar. Det är onekligen så att vi som är aktiva idag
sätter stort värde i att de som lagt grunden för verksamheterna, gillar den utveckling som
sker.
Ett stort tack till er som var med och förgyllde kvällen.
Glöm nu inte bort att anmäla er till jubileumsbalen (Västgöta Nation 375 år) i höst. All
information finns på www.vastgotanation.se/jubileum.
Tobias Lindgren
Förste kurator
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