
Kära Landskapsföreningsmedlemmar! 
 

Vilken tur att hösten envist dröjer sig kvar så att det inte blev ett alltför 
anakronistiskt höstbrev!   Jag skrev så glatt i sommarbrevet att jag inte bara 
hade lust utan även tid att ge mig på ordförandeposten. Man skall akta sig för 
att förutspå framtiden… Lusten har det inte varit något fel på men tiden. Den 
här hösten har övriga styrelsen haft fullt sjå att påminna mig om allt vi 
behöver göra för att rigga för kommande aktiviteter i föreningen. Då är det 
tur att vi har en kompetent och engagerad styrelse, ett bra team som jobbar 

åt samma håll, med gott mod och högt i tak. Det vi jobbar med just nu är i huvudsak: 
 

 Inspektorsseminarium 
Allt är inte landat än och mer information kommer i vinterbrevet men vår förhoppning är 
att seminariet kommer att handla om Torbern Bergman (1735-1784) och att det blir den 7 
februari så preliminärboka en resa till nationen den dagen! Torbern innehade aldrig 
inspektorsämbetet men vi förhåller oss som vanligt lite flexibelt till rubriken 
Inspektorsseminarium – det viktiga är att det handlar om en person som var intressant och 
viktig för Nationen. 

 Nytt nummer av Vestrogothica 
Till högtidssammanträdet i maj skall ett nytt nummer av Vestrogotica stå klart. Känner du 
dig inspirerad att bidra till skriften så finns ännu (lite) tid kvar! Hör i så fall av dig till mig så 
fort som möjligt på karin.osth@gmail.com så skall vi se vad vi kan göra.  

 Vård av Nationsgraven 
Att vårda Nationens grav är en av föreningens klassiska uppgifter och den ligger oss varmt 
om hjärtat. Vi vill ju knyta an det gamla till det nya och då får väl graven representera det 
riktigt gamla, the really absent friends. I år har vi samverkat med kuratelet och andra nu 
aktiva nationsmedlemmar kring vården. Staketet har med varm hand och tvättsvamp 
skrubbats för att matcha den sedan tidigare renoverade huvudstenen med lejonet. Vid 
Allhelgonahelgen tändes ljus vid graven av nu aktiva studenter. Det nya mötte det gamla 
och det vart vackert!  Se bild sist i brevet. 

 Medlemsrekrytering  
Här är vi lite åpna; vi har rätt så många medlemmar men vi vill ha fler!  Största möjliga 
glädje till största möjliga antal, som han sa, filosofen. Genom att öka vår (Landskaps-
föreningens) synlighet på nationen, hemsidan och Facebook hoppas vi dels att sprida 
kunskapen om att vi finns till nu aktiva medlemmar men även knyta till oss unga och gamla 
gamlingar i förskingringen.  

 

Om du har några tankar eller idéer kring vår verksamhet så hör av dig! Vi välkomnar alla inspel, 
särskilt från våra medlemmar!  
 

Har’e nu gött i höstmörkre å stå ente för länge i öfsadröpet1 när i sa in i värmen!  

Karin Östh, ordf. 
                                                 
1
 Lärde mig häromdagen att ordet öfsadröp har tagits upp av engelskan och är ursprunget till ordet eavesdrop (= 

tjuvlyssna). Man står alltså i/under öfsadröpet och smyglyssnar. Västgötarnas avtryck på omvärlden upphör aldrig att 

imponera! 

Västgöta Nations i Uppsala Landskapsförening 
 

HÖSTNYTT 2013 

       

mailto:karin.osth@gmail.com


VÄLBESÖKT GENERATIONSGASQUE  
En kväll i oktober samlades ett knappt hundratal nationsvänner för att förlusta sig till förmån 
för nationens renoveringsfond. Det blev ett mycket gott resultat, både på trevlighetsskalan 
och på den monetära skalan. Om du var en av festdeltagarna kanske du återfinner dig själv på 
bilderna nedan. Förutom god mat och dryck, och trevligt sällskap såklart, så gavs även tillfälle 
att inhandla diverse skrifter och nationspryttlar såsom slipsar, tröjor, etc. Om du missade 
detta tillfälle så är det inte för sent eftersom allt som fanns till försäljning då även gör det till 
vardags. Kom till Q-expen (som nuförtiden huserar i Ambrosia) eller hör av dig till kuratelet så 
fixar det sig. 
 
Själv hade jag, återigen denna tidsbrist till skuld, inte möjlighet att bevista gasquen. Så, om 
det var någon av er som hoppades på att hitta mig där för att få ett svar på min s.k. cliffhanger 
i förra nyhetsbrevet angående vilken av våra hedersledamöter som var hemma hos oss i 
Haratången och gjorde ett actionfyllt radioinslag om gåsslakt så ber jag om ursäkt. Naturligt-
vis skall jag genast åtgärda lapsusen och härmed avslöja att det var: Erik Blix! Hoppas att vi 
träffas igen någon gång, Erik, så kanske jag vågar säga några ord, vilket jag inte vågade när du 
var hos oss ehuru jag var inne i en mycket timid tonårsfas.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYTT FRÅN NATIONEN 
Förste kurator, Sophie Hallberg, sitter fortfarande stadigt i sadeln och kommer så göra 
terminen ut, för att nästa termin lämna över till Tobias Lindgren som på förra Nations-
sammankomsten valdes till ny 1Q för perioden VT14-HT14. Nytillträdda 2Q Sanne och 3Q 
Anders har nedan bidragit med var sin presentation. 
 
I övrigt kan nämnas att H. K. H . Prins Daniel har åtagit sig uppdraget som beskyddare för 
Västgöta Nations manskör Korgossarna! Grattis, gossar! 
 
I evenemangsväg har det som traditionen bjuder anordnats både herrmiddag, damsupé, 
Tiroler Abend och sångboksgasque (med mera!) men det har även hållits nya typer av 
evenemang som Loppis till förmån för Amnesty och Högläsning av noveller samt att nationen 
stöttade den globala kampanjen Movember, med avsikt att ta kampen emot och upplysa om 
prostata- och testikelcancer. Bra där!  
 
Och så har teatergruppen kommit med en ny spännande uppsättning: 
 

 
Oliver Twist – En musikteater 

Den 18 – 22 november framför nationens teatergrupp Charles Dickens klassiska saga i 
musikalisk tappning i Stora salen. Biljettpriset är 85 riksdaler och man köper biljetter antingen 

genom att mejla bokning@vgteater.se eller genom att ringa 018 – 13 63 60. 
 

 
 
 
NY ANDRE KURATOR PÅ NATIONEN 
 

Sanne Carlsson heter jag, är 26 år och född och uppvuxen i sköna 
Karlsborg. Bodde under min gymnasietid i Mariestad där jag också 
har rötter. Jag har även hunnit med att bo en sväng i både Sälen och 
Sydney innan jag slutligen landade i Uppsala för två år sedan. Jag 
läser Kulturentreprenörsprogrammet och riktar in mig på etnologi 
och företagsekonomi med målet att i framtiden arbeta med ledning 
och styrning inom kulturorganisationer. När jag kom till stan gick 
jag, utan att knappt veta vad en nation var, raka vägen till Västgöta 
och skrev in mig och sedan dess har jag varit aktiv som biträdande 
sexmästare, barmästare och krönikör. Nu sitter jag som Andre 
kurator och stortrivs med att blanda bokföring med att träffa nya 
människor. Jag älskar att åka skidor och snowboard och om det inte 

finns någon backe att tillgå åker jag gärna på längden istället. Personliga mål är att i framtiden 
ta fallskärmscertifikat och lära mig mer om antika möbler, två områden som jag känner stor 
glädje för.  
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NY TREDJE KURATOR PÅ NATIONEN 
 

Jag heter Anders Magnusson och är 26 år och jag är första 
generationen Skövdebo men långtifrån första generationen av 
västgötar. Jag gick på gymnasiet i Skövde med kulturvetenskap som 
inriktning och det intresset har bara vuxit sig starkare genom åren. 
Efter ett par avstickare till bland annat Lysekil och Paris så hamnade 
jag i Uppsala och Kulturentreprenörsprogramet med inriktning på 
Etnologi och samhällsgeografi. I Lysekil jobbade jag på en 
fiskresturang och i Paris studerade jag språk. När jag kom till 
Uppsala så blev jag snabbt lockad till Västgöta nation och den 
familjära känslan som råder här. Eftersom programmet jag läser 
erbjuder lite eller ingen inspark så valde jag att hoppa på vartenda 
arbets- och gasquetillfälle som fanns. Här var det inga problem att 

engagera sig och min andra termin blev jag Bitr. Sexmästare och efter det så blev det 
Barmästare. Jag har även varit trädgårdsmästare och suttit med i både stipendieutskottet och 
ämbetsmannavalberedningen. Nu har jag fått den stora glädjen att få sitta som Tredje kurator 
på Bästgöta nation och jag trivs som fisken i vattnet. Efter året som kurator så vill jag ta en 
master och sedan jobba med något inom maritimkultur, det är något som jag har kommit att 
brinna för efter mina år i Lysekil och vid havet.       
 

 

 

 
 

NATIONSGRAVEN I ALLHELGONASKRUD 


