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Sammanställt av Jonas Bohlin och Thomas Michanek

På västfronten
intet nytt …
… stämmer inte in på Wermlands Nation i Linköping.
Dels så finns den ju i öst och dessutom är det jubileum
på gång. Men låt oss gå tillbaka några år i tiden.
Kommer du ihåg din studenttid i Linköping? Det
kanske var tentor och kravaller, labbar och tabbar,
korridorliv och kärlek, och... Wermlands Nation! Ni som
får det här infobladet har någon gång varit aktiva eller
hjälpt till i nationen, och vi kallar er för seniorer.
Seniorerna är en brokig skara. Ni har varit olika
mycket engagerade i nationen, för 5 eller 15 år sedan, ni
har säkert olika intresse av att hålla kontakten, och ni
finns utspridda över hela landet.
Sedan 2000 har vi varit ett litet gäng som varje år
informerat och ordnat träffar för alla seniorer, men
många av er har inte haft möjlighet att komma. Kanske
har ni varit upptagna med annat, kanske har det känts
långt att åka, kanske har ni helt tappat kontakten med
folket ni kände i nationen?
Men om ni någon gång ska
försöka komma så är det nu!
Eller snarare i mitten av april 2005. Då firar
nämligen nationen 20-årsjubileum, även
kallat W20. Vi tycker inte att det finns något
bättre tillfälle att samla gamla aktiva från
nationens alla år. Därför har vi valt att inte
bjuda in seniorerna till årets Älgjakt.
Med detta blad kommer lite blandad information
med anknytning till jubiléet. Vi hoppas att ni får lite
inspiration till att boka in W20 i almanackan!
Vi har lyckats spåra nästan alla som någon gång
varit aktiva i nationen, och vi har idag kontakt med ca
150 st! Naturligtvis förstår vi om några av er har tappat
intresset och kanske inte vill ha fler utskick från oss.
Kontakta då oss så stryker vi er från våra listor.
För er övriga skulle vi vilja slå ett slag för att ni ska ge
oss er nuvarande epost-adress (om ni får detta blad med
posten), och för att bli stödjande seniormedlem.
Då kan vi fortsätta med vår verksamhet och skicka er
fortlöpande e-post om W20 och vår egen websida. Mer om
detta finns att läsa på baksidan av infobladet.

W20 =
Wer
mlands
ermlands
fyller 20 år!
Våren 2005 kommer att gå till historien som våren
då Wermlands tog klivet ut ur tonåren. Detta kommer
naturligtvis att firas rejält, i dagarna tre. Förhoppningsvis
kommer det att bli gott om både nya och gamla
medlemmar på festen, plus representanter från vännationer, företag, m.m. Tänk att få uppleva en riktig
wermlandsfest igen. Detta tillfälle få ni bara inte missa.
Wermlands Nations 20-årsjubileum (W20) planeras
nu som bäst, och ett preliminärt program framgår nedan.
Har ni frågor om W20 eller vill bidra med något,
kontakta Jubileumsgeneralen Johan Steimer (1Q 2001).
Han nås på tel. 0705 – 609 909 eller via följande e-post:
w20@wermland.nation.liu.se

När? Fredag–söndag 15–17 april 2005.
Hur? Jubileumspub på fredagkvällen,
aktiviteter och trerätters jubileumsbankett
på lördagen, och sillunch på söndagen.
Var? Förmodligen kommer jubileumsbanketten att äga rum på Läkarsällskapets Hus
(där även W10 firades).

Ny sångbok
En ny sångbok i nationen har behövts och varit på
gång länge, men nu ska den göras, lagom till W20.
Problemet är som vanligt ekonomin, och nationen har
behov av hjälp för att bekosta och trycka sångboken.
Kanske har du som senior ute i arbetslivet möjlighet
att hjälpa till. Reklamplatser för företag kommer att säljas
i sångboken, och du kanske har en bra kontakt som kan
ge nationen ett billigare tryck?

Hälsningar från “seniorgruppen”:

Innehållet i sångboken är i stort sett färdigt. Tänk på
att en fin inbunden sångbok har en bra kontinuitet och
en långvarig spridning. Sångboken är nationens
viktigaste försäljningspryl och vanligaste gåva.

Jonas Bohlin, infochef 1994, tel. 013 – 13 16 23
Thomas Michanek, ordf. 86/87, tel. 013 – 27 34 27

Hör av dig till Jubileumsgeneralen Johan Steimer (se
kontaktuppgifter ovan).

e-post: senior@wermland.nation.liu.se

Ä

Lite om nationslivet

Websida & e-post

Nationerna är fortfarande helt ideella och lever lite i
skymundan av kårer och sektioner. Antalet studenter i
Linköping har ökat till ca 20.000, men nationerna har
tyvärr inte lyckats expandera i samma takt.

Vi har en websida om seniorverksamheten som just
nu ligger nere. Den kommer att återuppstå i ny skepnad
under vintern. Vi planerar bl.a. att du ska få veta lite
mer om de andra seniorerna och kunna anmäla ett preliminärt intresse av att vara med på W20.

År 1998 gjordes ett ambitiöst försök att göra
nationerna mer synliga genom öppnandet av
Nationernas Hus (NH) på Ågatan, f.d. Folkets Hus,
innehållande pub/restaurang, festlokal, läsplatser,
teater, diskotek och kontor.
Lokalerna är jättefina, men husprojektet har blandat
succéer med motgångar under åren, och NH blev kanske
inte det lyft för nationerna som man hade hoppats på.
Förra året gick NH i konkurs, men har i år öppnats igen
med en ny organisation där nationerna tyvärr har
mindre inflytande.
Det finns ett allmänt minskat intresse för engagemang i studentlivet, som alla märker av. Det har lett
till att några nationer tyvärr gått i graven eller ligger i
dvala, och samarbetet mellan nationerna har också
minskat. Men många nationer finns ändå kvar, flera
har en egen lokal vid sidan om NH, och några erbjuder
t.o.m. bostäder!
Mer info om nationerna och NH hittar du på webben:
www.nation.liu.se

Mer om Wermlands
Wermlands har fortsatt att vara en av de aktivaste
nationerna med gamla och nya traditioner. Hemlagat
julbord serveras varje år i december, och den största
festen numera är Älgjakten, som startade 1991 och hålls
under tre dagar i månadsskiftet oktober/november.
Vart femte år firas jubileum och det har råkat
sammanfalla med installation av ny inspektor, dvs.
nationens kontaktperson gentemot Universitetet. Efter
femårsjubiléet 1990 utökades kontakterna med vännationer i Norden, och vi har idag ett väl fungerande
utbyte med s.k. stipperesor till främst Värmlands i
Uppsala och Lund, samt Nylands Nation i Helsingfors.
1996 installeras dåvarande landshövdingen Ingemar
Eliasson som hedersmedlem. Det skedde på arbetsmarknadsdagen VARJ, som sedan dess ligger på is och
ersatts av mer sporadiska företagskvällar. På den tiden
Sola-stafetten, mellan Göteborg och Karlstad, arrangerades brukade nationen ställa upp med ett löparlag.
Nationens tidning WNT, som funnits sedan starten
1985, blev 1993 en reklamfinansierad studenttidning i
A4-format, men arbetsbördan blev för stor. Idag sprids
den mesta informationen via webben och e-post, men
infobladet WNI utkommer ändå en gång/termin.
1989 fick nationen sin första lokal, en liten källarpub
i Ryd kallad Varglyan. Sedan 1993 har Wermlands en
ny lokal på Kaserngatan på T1-området med kök, pub,
samlingsrum och tillgång till bastu. Lokalen används
fortfarande för alla fester och andra aktiviteter, och är
den största nationslokalen (förutom NH).

MEN, mer information om websidan och W20 kommer
endast att skickas ut via e-post. Om du får det här
infobladet med vanliga posten så betyder det att vi inte
har någon fungerande epost-adress till dig eller att du
inte svarade på vårt senaste epost-utskick.
Du måste ge oss en epost-adress om du vill få fortsatt
info om vad som händer inför W20. Naturligtvis
offentliggör vi inte din adress eller andra kontaktuppgifter utan ditt medgivande.

Seniormedlem?
Som senior har du möjlighet att betala en
seniormedlemsavgift på 100 kr/år. Du ger då ett bidrag
till nationen och vi får möjlighet att fortsätta med utskick
och träffar för seniorerna. Utan seniormedlemmar kan
inte seniorverksamheten överleva på sikt.
Fram till W20 kommer alla seniorer som vill få information från oss, men efter W20 måste vi nog börja
prioritera de betalande medlemmarna.
Som seniormedlem ska du få alla nationens infoutskick (främst e-post), så att du kan hålla dig a-jour
med vad som händer och kanske dyka upp på någon
aktivitet. Alla som betalt de senaste åren ska redan ha
fått höstens 4-sidiga infoblad WNI. Säg till annars!
För att bli seniormedlem betalar du in 100 kr till
postgiro 40 76 70 – 9 (Wermlands Nation) och anger
namn, adress, telefon, e-post, utbildning och examensår, och att det gäller seniormedlemskap. Om du betalar
via nätet och inte får med all information, går det bra
att e-posta den till 2Q och medlemsansvarige Markus
Storm på adressen: 2q@wermland.nation.liu.se

Tack vare lokalen har nationen kunnat arrangera en
mängd småaktiviteter som i sig blivit traditioner, t.ex.
hemlagade söndagsmiddagar, semmel- och våffelkväll,
spelkväll, vin- och punschprovningar, mm. Under några
år drevs välbesökta pubkvällar med bl.a. fotboll på TV,
men dessa lades ned när NH-puben öppnade. Idag har
pubkvällarna återuppstått som en nygammal tradition.
Nuförtiden erbjuds elitseriehockey i Wermlands program. Då FBK är i stan brukar nationen sända en delegation till stadens nya arena, Cloetta Center, för att ge
sina landsmän sitt stöd. Även mer kulturella inslag som
teaterbesök och utflykter finns med i programmet.
Trots det gedigna programmet har det de senaste åren
blivit lite tunnare med medlemmar och engagerade. Vi
hoppas och tror att svackan kan detroniseras av W20!
Wermlands Nation har en egen hemsida, där du kan
hitta styrelsen, programmet, fotoalbum, mm. Surfa in
på adressen w w w . w e r m l a n d . n a t i o n . l i u . s e

