
                                                                                                                      

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 en besvärlig vattenskada, om den nya Förste kuratorn, 
om ett planerat seminarium i februari 2017 m.m. , om Skaradjäknarnas 100-årsjubileum och 
om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2017. 
 
Vattenläcka 
 
Nationen har drabbats av en vattenläcka från nationens kök ner till herrtoaletterna i 
källaren. Sedan den upptäcktes har nationen med hjälp av rörtekniker sökt efter orsaken till 
skadan vilken för närvarande fortfarande är okänd men vi  jobbar vidare. Läckan har 
inneburit att nationen fått stänga alla verksamheter som är i köket vilket förstås innebär ett 
stort ekonomiskt avbräck. Dock så hoppas vi att vår försäkring ska täcka kostnaderna som 
nationen har i samband med läckan.   
Filip Dumanski 
 
 
Ny Förste kurator 
 

       Kära medlemmar i landskapsföreningen!  
Jag har blivit ombedd att presentera mig själv för er, så det tänker jag göra.  

Jag heter Elin Nilsson och på höstterminens andra ordinarie nationssammankomst blev jag 
vald till Västgöta nations förste kurator för 2017. Jag är 27 år gammal och kommer 
ursprungligen från Åtvidaberg i Östergötland. Det faktum att jag är född på fel sida Vättern 
är något som jag får äta upp så gott som dagligen. Min pappa sysslar en del med 
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släktforskning och jag har nära på desperat frågat om han hittat några kopplingar till 
Västergötland, dock utan framgång.  

I Uppsala har jag bott sedan 2009, då jag flyttade hit för att studera till lärare. Jag började 
spendera tid på VG ett år senare då jag gick med i nationskören och hösten 2011 blev jag 
också medlem i nationen. Kören var min dörr in i nationslivet och det är främst inom 
kulturdelen av nationen som jag haft mina ämbeten. Jag har bland annat varit körförman, 
kårmarskalk och redaktör för Corren, men jag har också varit aktiv i klubbverket i och med en 
termin som klubbmästare. Under det senaste året har jag varit en utav nationens två 
sånganförare och några utav Landskapsföreningens medlemmar kanske känner igen mig som 
den som sånganförde höstens Hembygdsmiddag.  

Att jag nu blivit vald till förste kurator är något som jag ser som en stor ära. Att få ägna ett 
helt år åt att fokusera på Västgöta nations väl och ve känns som en sann ynnest. Det är en 
uppgift som jag ser fram emot och känner mig väldigt ödmjuk inför. Jag hoppas att jag som 
förste kurator kan bidra till den fina stämning och gemenskap som kännetecknar VG, och att 
jag hittar tid till att se och bekräfta de människor som vistas i huset och bidrar till dess 
verksamhet.  

Jag ser också fram emot att lära känna Landskapsföreningen och dess medlemmar 
ytterligare. Jag känner redan igen några ansikten men vill såklart lära känna fler. Jag lyssnar 
gärna till historier om hur vår fina nation sett ut och förändrats under årens gång. Med 
förhoppningar om ett givande och roligt år tillsammans.                                                                     
Elin Nilsson 

 

Skaradjäknarnas 100-årsjubileum   

I år har Skaradjäknarnas förening uppnått 100 år och det har firats på flera platser i Sverige. 
Det började i Skara den 28 maj och avslutades i Uppsala den 26 november. Stockholm-
Uppsalaavdelningen med Birgit Hallerfors och Margareta Jennische hade ordnar en jättefin 
jubileumsdag som började med samling vid Filosofiska institutionen, där professorn och 
Skaradjäknen Lars-Göran Johansson hälsade välkommen och vi bjöds på kaffe med dopp och 
pratade igång oss i gamla vänners ´skara´. Den tidigare MV-dirigenten, Leif Jonsson, numera 
forskare och musikprofessor i Trondheim, kåserade över Kvartettsångens starka traditioner i 
Skara. Han jämförde med körtraditionerna i Uppsala och Lund, allt under medverkan av den 
unga Dubbelkvartetten (DQ) från ”läroverket”. DQ bildades redan 1856 av bl.a. Gunnar 
Wennerberg.                                                                                                                                       
Efter detta tågade djäknarna i två olika grupper till dels Carolina och dels Gustavianum där vi 
under mycket sakkunnig ledning guidades runt i de historiskt kulturella miljöerna och kunde 
betrakta såväl medeltida handskrifter som Augustinska skåpet. Sedan bar det av till Hotell 
Linné där först en fördrink väntade och sedan en trerätters festmåltid med bl.a. Hackater 
beff sum nån stockholmare hettat på, mosatta putäter och kröser. Trevliga tal avlöstes av 



DQ, förstås, och Gluntsång av Bengt Gullstrand från Hjo och Joakim Ekedahl, Glunt 
Akademin, Uppsala. Margareta Svahn, Nationens proinspektor, underhöll sällskapet med 
prat om Västgöta-dialekter och Kenny Jonsson överlämnade från Landskapsföreningen en 
symbolisk bokgåva till Jubilaren med de humoristiska västgötarna Lars-Gunnar Larsson, 
tidigare Nationens inspektor och Uno Wahlström som författare. Lite senare spelades det 
upp till dans med Schwerkerzz, Sverker Runesson med söner m.fl. Ja, det var en rolig och 
härlig jubileumstillställning.  

      DQ           

Kenny Jonsson 

 

Seminarium fredagen den 3 februari 2017  m.m.   

Vid detta fredagsdatum planerar vi ett något annorlunda seminarium, kanske snarare ett 
samtalsmöte, med några kuratorer från tidigare epoker. De kommer att berätta och 
resonera om sin tid på Nationen, från 1950-talet och fram till våra dagar. Vi tror att det kan 
bli en givande övning för såväl yngre som äldre medlemmar i Nationen och i 
Landskapsföreningen. Det hela avslutas med en god och munter sexa. Anmälan kan ske till 
Fjärde kurator, 4Q@vastgotanation.se  senast den 28 januari. 

Vi vill också marknadsföra en Generationsgasque den 1 april som framför allt är till för dem 
som var aktiva studerande på 1960- och 1970-talen. Andra uppgifter om datum är fel! 

Boka in den 7 oktober 2017.  Då firar vi minnet av Gunnar Wennerberg 200 år. Vi planerar 
ett underhållande seminarium med sång och spel som avslutas med en dundrande gasque. 

 

Medlemsavgift för 2017 och aktuell information om föreningens verksamhet. 

Ett plusgiroinbetalningskort bifogas. Medlemsavgiften för år 2017 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.  
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(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 sär-
skilt 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 samt säkerställa 
utgivningen av tidsskriften Vestrogothica. Föreningen är därmed att betrakta som en 
alumnorganisation. Styrelsens ambition är att långsiktigt stärka föreningens ekonomiska 
situation. Och en betydelsefull del i detta är att vi har många medlemmar. 

Om du inte tidigare meddelat föreningen din e-postadress får du gärna göra det till kassör 
Tobias Lindgren:    lindgren.tobias@gmail.com.                                                                                                                   
Styrelsen           

 

                     

 
 


