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Våren – tillbakablickarnas tid?

Så här års lever man med känslan att den ljusnande framtid är 
vår i bokstavlig, bildlig och tvetydig bemärkelse. Men är det 
hela sanningen? För vad sysslar den del av mänskligheten som 
är engagerad i företag och föreningar med så här års? Jo, den 
upprättar verksamhetsberättelser och bokslut för en tid som 
varit, vidarebefordrar dessa alster till dem som är delaktiga i 
verksamheten i förhoppningen att dessa också skall blicka tillbaka. 
Landskapsföreningen utgör inte något undantag. Tillsammans 
med detta nyhetsbrev kommer en verksamhetsberättelse för ett 
kalenderår som vi relativt nyligen lagt bakom oss och kallelse 
till den föreningsstämma där medlemmarna i god demokratisk 
ordning har möjlighet att förklara sig nöjda eller icke nöjda 
med oss som har haft förtroendet att förvalta verksamheten. 
Jag hoppas att en del av er har tid och lust att komma den 1 
maj till evenemanget som kan kompletteras med ett besök vid 
nationsgraven och en god och trevlig Majmiddag å nationen.

Vid en tillbakablick i ett något kortare perspektiv kan jag 
konstatera att medlemsavgifterna för det här året strömmat in 
i god omfattning och att de åtföljts av gåvor i en aldrig tidigare 
sedd omfattning. För detta tackar vi varmt och lovar att medlen 
skall förvaltas väl och nyttjas för goda nationsändamål. Nära 
förestående är det fortsatta underhållet av nationsgraven. För er 
som råkat förlägga inbetalningskortet meddelas att årsavgiften 
är oförändrat 150 SEK, 200 SEK för sammanboende och 
Plusgirokontot 3 47 84-9.

Som alla vet hade Landskapsföreningen bestämt att den 11 
februari skulle vi ha ett seminarium om professorn, ärkebiskopen 
och Nationens inspektor Johan August Ekman. Vad vi inte 
visste var att vädergudarna bestämt att det skulle genomföras 
en temporär isolering av och i Mälardalen. Presumtiva deltagare 
från Stockholm och övriga landet lyckades inte ta sig till Uppsala 
och Västgöta. Men det blev i alla fall ett välbesökt seminarium, 
drygt 50 deltagare, i en uppvärmd festsal och fina inledningar 
av professor Bexell och docent Frängsmyr. Och sexan var det 
inte heller något fel på. 

Det har hänt en del annat på den kulturella fronten med klar 
Västgötaanknytning. Självbiografier av två av föreningens 
medlemmar, Adam Taube och Uno Wahlström, har tidigare 
getts ut i tryckt form och finns nu att tillgå i talboksformat. Helt 
nyligen har prof. em. Thure Stenström (gotl) kommit med en 
biografi ”Ingemar Hedenius heliga rum Sofokles – Kierkegaard 
– Mozart”. Själv har jag inte hunnit läsa den, men recensionerna 
är goda. Vi som hade turen att vara aktiva på nationen under 

Ingemars inspektorat, minns de musikaliska högtidsstunder han 
såg till att vi fick del av och som hade sin grund i hans kärlek 
till musiken. Såvitt jag förstår har inte Stenström behandlat 
Tornrummet, som det kanske är förmätet att kalla heligt, men 
rent fysiskt var det ett ställe där Ingemar verkade trivas.

För den som vill följa vad som händer vid vårt Alma Mater 
rekommenderas att då och då titta in på dess hemsida www.
uu.se. Och varför inte registrera sig som alumn vilket sker här 
www.alumnnatverk.uu.se så garanteras man få information 
hemskickad. Den som till och med den 25 april tar en promenad 
i vårsolen i Uppsala rekommenderas att ta vägen förbi Botan 
och titta in i Linnésalen där ”Fröjd och lidelse” en fantastisk 
utställning av kamelior pågår.

I ärendelistan till föreningsstämman finns en punkt som rör 
fyllnadsval av styrelseledamot, tillika styrelsens ordförande. Jag 
har nu vandrat in i mitt åttonde decennium och det är dags 
att lämna över uppdraget till någon annan. Jag tackar för det 
förtroende jag haft under dessa sju år och önskar föreningen 
i alla dess delar en fin framtid. Mitt intresse och engagemang 
för Västgöta Nations i Uppsala Landskapförening upphör icke 
i och med detta.

Med de bästa vår- och Västgötahälsningar 

Sten Marcusson



Nationens idrottsförening

För en studentidrottsförening finns det många aspekter som 
styr inriktningen på de aktiviteter och verksamheter som 
bedrivs. Ett av de första ställningstaganden man måste göra 
är att bestämma huruvida man vill erbjuda kravlösa träningar 
som alla kan vara med på eller om man vill utveckla sig till 
ett mer renodlat lag med högre krav på de som deltar och 
samtidigt en högre ambitionsnivå. Det förra ligger mer i linje 
med uppdraget att erbjuda nationens medlemmar tillfälle 
till vardagsmotion, medan det senare är bättre för att skapa 
sammanhållning och kontinuitet, något som varje förening 
är beroende av. Inom VGIF är det dock för närvarande 
öppenhet och kravlöshet som styr vilket har fått till följd att 
medlemsantalet och deltagandet på träningarna varierat stort 
från termin till termin. Volleybollträningarna har vid tillfällen 
haft uppemot 30 deltagande per gång vilket naturligtvis är 
väldigt roligt, men det stora antalet gör också att träningarna 
kan upplevas som anonyma. När det gäller innebandyn, VGIF:s 
andra verksamhet, har antalet tränande under våren legat mellan 
5 och 11. Badmintonträning är en annan aktivitet som styrelsen 
hoppas kunna sätta igång i vår.

Svårigheten att få bra träningstider är en annan sak som påverkar 
verksamheten. I Uppsala råder stor brist på idrottshallar/
gymnastiksalar och studentidrottsföreningar är ofta förpassade 
till obekväma tider och små lokaler. Detta, i kombination med att 
det kommunala och statliga stöd som erbjuds idrottsföreningar 
riktar sig till ungdomar mellan 7 och 20 år, d.v.s. något yngre än 
vad VGIF:s medlemmar i allmänhet är, gör att förutsättningarna 
för studentidrott är tämligen ogynnsamma. 

Trots det ser VGIF ljust på framtiden. En styrelse där såväl 
mer erfarna som yngre krafter finns representerade skapar 
en bra balans och bland nationsaktiva pratas det redan om 
löptävlingen ”Wennerbergswarfvet” som VGIF arrangerar i 
vår. Lägg därtill planer på en tennisturnering i samband med 
årets sommarmiddag. I maj går den så kallade Studentiaden 
av stapeln på Bosön med student-SM i ett flertal idrotter och 
VGIF hoppas såklart kunna medverka i en eller flera av dessa. 

Viktor Melker
Ordförande

Mårten Westerdahl
Ordförande em.

Vårvindar över Västgöta nation

Kära landsmän och trogna medlemmar av landskapsföreningen. 
Jag vill inleda denna Q-spalt med att tacka alla er som kunde 
närvara vid JA Ekmanseminariet och den efterföljande sexan. 
Det är fantastiskt kul att vara Förste kurator när det finns en så 
fin och trevlig Landskapsförening här på nationen.

Våren börjar som bekant så sakteliga komma till Uppsala. Den 
enorma snöhög som byggts på inne på gården har skyndsamt 
halverats i storlek och det känns det inte längre lika avlägset att 
åter kunna sitta och fika utanför nationshuset. Ja, nu längtar 
studenterna efter våren, precis som de gjort här sedan 1477. 
Jag läste i veckan ur Albin Roosvals ”Nationshusen i Uppsala” 
från 1915 att studenternas karneval haft sitt förspel inne på 
gården vid första maj. En helg jag själv ser fram emot är just 
lördagen den 30 april och söndagen 1 maj. Vi planerar nämligen 
en Valborgslunch (alt. Sistaaprillunch) för alla Västgöta nations 
alumner och Majmiddag dagen därpå, förhoppningsvis ses vi 
då!

Något annat som är väldigt kul att få berätta är att det går bra 
för Västgöta nation. Denna termin har vi skrivit in rekordmånga 
nya recentiorer och våra tillställningar har varit otroligt 
välbesökta. Det är en väldigt trevlig och god stämning bland 
ämbetsmännen, något som givetvis varit bidragande till detta.

Glädjen framför allt!

Christofer Ivert
Förste kurator

Kallelse till Alumnsillunch den 30 april å 
Västgöta nation!

En chans att träffa gamla bekanta, stifta nya bekantskaper 
och se det gamla kära nationshuset. Denna valborg har 
nationen valt att satsa på sina alumner och bjuder med 
anledning av detta in till traditionsenlig sillunch med 
underhållning från gästtalare och körer. 

Tid: 11:00 till 14:00
Pris: 195:-
Klädsel: Kavaj, studentmössa medtages i det fall den 
fortfarande passar!

Gärna föranmälan senast den 27 april till 1Q, tfn 018-13 63 
60, e-post 1q@vastgotanation.se.



Äldre Västgötalagen hemma igen!

Under tiden 5/3 - 28/5 2011 finns det möjlighet att se Äldre 
Västgötalagen, handskrift B 59 å Kungliga biblioteket, på Gamla 
biblioteket i Skara. Då denna förmodligen en gång tillhört 
biskopen i Skara kan man säga att lagboken kommit hem igen!  

Det får anses unikt att biblioteket lånar ut denna dyrbara 
handskrift. Bakgrunden till detta är självklart det arbete som 
Föreningen för Västgötalitteratur gjort för en utgåva av 
handskriften. Denna är klar för presentation i Skara den 9 april i 
samband med Västgötalitteraturs årsmöte därstädes.

Utgåvan är i två volymer och innehåller: faksimil av hela 
handskriften, lärda uppsatser kring densamma, översättning av 
den så kallade Latinbalken, fornsvensk transkription och svensk 
översättning. Även de texter som förut mer eller mindre varit 
osynliga har nu till stor del blivit tolkade och översatta. Ansvarig 
för utgåvan är professor Per-Axel Wiktorsson och undertecknad 
har varit redaktör. 

Är du i Skara under tiden för utställningen? Passa då på att 
besöka Gamla biblioteket! 

Johnny Hagberg

Wennerbergiana

Alla västgötar har glädje av att veta att det sedan några år finns ett 
särskilt sällskap med syfte att stimulera intresset för Gluntarne 
och deras miljö. Speciellt vill Glunt-Akademin (GA)  inspirera 
yngre sångare och musiker att hålla denna tradition levande. 
GA har sin hemvist inom sällskapet Eklundshofs Vänner 
och Väninnor (EHVV) och vill  nå alla som roas av gluntar, 
som utövare eller åhörare. Vill du få fortlöpande information 
kan du gratis anmäla dig till GA:s mail-lista (se hemsidan, där 
det också finns information om gluntarna och Wennerberg. 
(www.gluntarne.se). Där finns protokoll från årsmöten, 
verksamhetsberättelser och temata för tidigare gluntseminarier.

Huvudpunkterna i  årscykel är:

I början av oktober: Gluntseminarium, årsmöte och gluntfrossa. 
”Gluntfrossa” är vår beteckning för en lättsam sittning med 
sång och historier.

Maj/juni: ”Examenssexa vid Eklundshov” .Kalas med EHVV 
med mat och drycker som omnämns i glunten som bär detta 
namn.

Början av september: Under Kulturnatten i Uppsala med 
hundratals aktiviteter ordnar GA Allsång med Gluntar.

På hemsidan finns tips om ämnen för akademiska uppsatser 
kring gluntar och Wennerberg och ett klotterplank för diskussion 
om ”gluntfrågor”.

Harald Bohlin



Ett ämbete för hembygden

Hej, Kära Medlemmar av Västgöta Nations Landskapsförening! 
Det är Eder nya Hembygdsförman på Västgöta Nation som 
skriver några rader. 

Ett ämbete som jag förstått är relativt nytt. Vad gör man i 
detta ämbete kan man undra. Jag håller själv på att som bäst 
att sätta mig in i vad detta ämbete innebär. Att försöka etablera 
en god kontakt med hembygden, dess lokalpress, föreningar, 
organisationer och företag, utbildningar och andra sällskap kan 
kännas lämpligt. Men självklart ingår även Västergötlands alla 
invånare i kretsen.

Själv är jag uppvuxen i Vara, numera hemmahörande i Lidköping. 
Har konfirmerats i Falköping och under gymnasietiden bodde 
jag i Götene men läste och tog studenten i Mariestad. En 
av mina lärare då var Landskapsföreningens medlem Tore 
Hartung, i både svenska och historia. Han bidrog till att utöka 
mitt stora intresse för historia. Har även läst i Hjo, då vi fick 
besök av en av Västgöta Nations hedersledamot, Johnny 
Hagberg; då gick jag med i Skara Stiftshistoriska Sällskap. 
Jag har även praktiserat i Skara pastorat och varit guide i 
Varnhems klosterkyrka. Samt operaassistent på Läckö Slott 
då man spelade Magnus Gabriel de la Gardie och även hjälpt 
till som hästskötare under inspelningarna av Arnfilmerna. 
Ridning, teater och körsång är mina stora intressen 

Sofia klappar Västgötalejonet.

och jag har spelat teater på Esplanadteatern i 
Lidköping, samt sjungit i St Nicolai kyrkokör. 
Och nu är jag sekreterare för Skara Stiftsgrupp i Uppsala på 

Västgöta Nation eftersom 
jag är teologiestuderande. 
Jag hoppas med mitt 
ämbete kunna göra 
nationen mer tydlig och 
synlig på hemmaplan, 
samt att som jag tidigare 
nämnt göra vår rika bygd 
mer synlig för Västgöta 
Nations medlemmar 
bl.a. genom Corren och 
på andra lämpliga sätt! 
 
Dä ä gôtt mä ôffsadrôpp, 
då vet en att vår’n ä på väj! 

Sofia Hagberg
hembygdsförman på Västgöta 

Nation


