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Välkommen till W15!

F

ör femton år sedan bildades
Wermlands Nation i Linköping. När vi nu samlas är det
för att fira vad vi åstadkommit
och blicka fram mot nya mål.
I Linköping har nationerna
en viktig roll i att brygga över
den klyfta som finns mellan de
olika fakulteterna och bidra till
att skapa känslan av ett gemensamt universitet.
Wermlands Nation är en nation för värmlänningar och dalslänningar och personer med ett
"wermländskt" sinnelag, något
som inte nödvändigtvis har
att göra med var man är född.
Det är mig ett nöje att konstatera det stora intresset från
vännationer, hedersmedlemmar, medlemmar, seniorer med
flera för vårt jubileum. Jag hoppas att vi tillsammans ska få en
trevlig helg i wermländsk anda.
Med förhoppning om många
fler trevliga jubileum tillsammans.
Fredrik Feurst

J

ubileum, smaka på ordet!
Visst låter det stort och fint.
Jag hoppas att vi kan leva upp
till era förväntningar. Vi har inte
jobbat så länge med jubileet,
men desto hårdare. Riktlinjerna
drogs upp och planerandet startades så sent som strax före jul.
Då insåg vi snabbt att detta kommer att kosta pengar och ont om
sådana var det gott om.
Nu står vi här, med TRE
sponsorer! Tack Fiat, Kværner
och Ericsson SoftLab! Utan er
hade det inte varit möjligt att
genomföra jubileet i den här formen.
Nu kanske vissa tycker att 15
år inte är så mycket att fira, men
det tycker vi. Man skall glädjas
åt det lilla och fira så fort det

finns minsta anledning. Med
tanke på att universitetet bara är
25 år så är faktiskt inte 15 år så
lite som det låter.
Om fem år är det tjugoårsjubileum och då blir det tio år
sedan jag var på W10 som aktiv
medlem och gäst. För tio år sedan var det femårsjubileum och
då gick jag bara på högstadiet.
Men här och nu är det jag som
hälsar er alla varmt välkomna
till Wermlands Nations femtonårsjubileum.
Vi i kommittén hoppas att ni
kommer att trivas och få en oförglömlig helg. Vi ses på W15!
Jonas Bohlin
Jubileumsgeneral

Jubileumskommittén

1 Qurator

David Björkevik, Rosita Bergström, Linda Rattfält, Thomas Michanek
Anders Bergsten, Sara Axelson, Jonas Bohlin, Andreas Rasmussen.
På bilden saknas Emma Larsson och Susanne Rudenholm.
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Det är inte VARGe dag man
ÄLGar in på W15...

Wermlands
Jubileumsguide
I redaktionen:
Jonas Bohlin
Thomas Michanek
Vi tackar bidragsgivarna:
Monica Wennås
Fredrik Feurst
Oskar Räftegård
Emma Larsson
Susanne Rudenholm
Anders Elow
Mattias Backman
Våra vännationer
Våra sponsorer
Har du frågor om W15?
Vill du anmäla dig till
brunchen på NH?
Hör av dig till:
Jonas Bohlin, 13 16 23
Thomas Michanek, 27 34 27
Linda Rattfält, 10 26 27

Denna lilla tidning är fokuserad
på allt som händer under
Wermlands 15-årsjubileum. Vi
har dock kompletterat med artiklar om nationen som vi hoppas att även du som inte deltar i
festligheterna finner intressanta.
Tanken med ett jubileum är
lika mycket att blicka bakåt och
minnas, som att få inspiration
och ett avstamp för framtida
bedrifter. Vi hoppas att denna
Jubileumsguide kan bidraga till
detta!
Som framgår av logo och slogan finns det ett litet tema för

jubileet som kommer att märkas lite då och då under helgen.
Både älgen och vargen är stolta
representanter för vår hembygd,
men bara en av dem blir ensam
herre på täppan. Våra inbjudna
stipendiater och ni andra gäster
kan komma att bli involverade
i denna kamp, kanske så diskret
att ni inte ens märker det...
Men innan dess, läs gärna
detta alster och förundras över
vår livskraftiga nation!
Jonas Bohlin
Thomas Michanek

Jubileumshelgen 24-26 mars
Programmet i korthet
Fredag

kl 19

Lördag

10-15 Rundtur i Linköping:

Jubileumspub i nationslokalen
Universitetet, Domkyrkan, Brunch
med våfflor på NH, Visning av N H
(Nationernas Hus)

Lördag

17 dk

Jubileumsmiddag Mjellerumsgården
Installation av n y inspektor

Söndag kl 12

Sillunch i nationslokalen

Ericsson SoftLab
http://www.fiat.nu/

http://www.kvaerner.com/
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http://www.softlab.se/

Fredag 24 mars

Jubileumspub

J

19:00

Jubileumspuben slår upp sina portar

Plats

Vår lokal på Kaserngatan 2 , T1-området

ubileumshelgen inleds med
en pubkväll i vår nyrenoverade lokal. Där ska vi umgås,
äta, dricka och ha det gôrmysigt.
I baren serveras enklare mat som
lämpligen sköljs ned med en kall
öl eller lite läskeblask.
Du som är nyfiken på vad
som hänt i Wermlands under de
gångna 15 åren kommer att få

ditt lystmäte genom små historiska tillbakablickar.
Senare på kvällen finns möjlighet att roa sig i form av olika
aktiviteter och tävlingar. Kvällen kommer innehålla allt man
kan önska av en Wermlandspub.
Självklart är bastun varm, så ta
med handduken.
Det enda som ska till är be-

sökare som höjer stämningen
och temperaturen. Det kommer
bli en härlig mix av stipendiater
från våra vännationer, seniorer,
nationsmedlemmar, unga som
gamla!
Ingen entréavgift, ingen garderobsavgift, ingen anmälan, det
är bara att dyka upp.
Alla är välkomna!

Ericsson SoftLab
www.softlab.se/jobb
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Vår nationslokal

Från lya till kyrksal

V

isst kan en nation utan
egen lokal vara en aktiv
nation. Det bevisade Wermlands
Nation under sina första fyra år.
Men en egen lokal gör onekligen saker och ting lite lättare.
Som exempelvis att ha en
egen pub! I september 1989 invigdes källarpuben i Varglyan,
sponsrad av Åbro med ölpump.
Varglyan låg i källaren på
Björnkärrsgatan 13 i Ryd, var på
totalt 20 kvm och kostade 300
kr/månad. Att ha pub och möten där gick väl bra, men hur
gjorde man med sittningar? Jo,
man använde omklädningsrummet till dambastun mittemot...
Julbord, herr- och dammiddagar
m.m. hölls här, och Wermlands
tog tidvis helt över källaren från

de stackars hyresgästerna!
Men till slut blev behoven
större än vad Varglyan kunde
uppfylla. Under ett par år sökte
Nationsrådet (nationens åldermän) efter nya lokaler, i allt från
bankpalats till second handbutiker! Våren 1993 upptäckte
vi studentbostäderna på T1området och fick hyra en källarlokal på Kaserngatan 2, som tidigare fungerat som kyrksal!

E

fter ett intensivt fixande
och byggande hade vi hösten 1993 en ny "lya" med kök,
sittningslokal, bardisk och tillgång till bastu. Invigningen
skedde lagom till Älgjakten och
succén var given. Varje vecka
hölls pub, sponsrad av Pripps!
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Genast blev det naturligt att ha
all verksamhet i lokalen.
Det finns nämligen en egenskap hos lokalen som gjort den
ovärderlig: förmågan att inte
verka tom utan intim när få personer är där och samtidigt kunna svälja närmare 50 personer på
sittningar.
När nationen hade få medlemmar runt 1998 anordnades
ett stort antal mindre aktiviteter, som söndagsmiddagar, vinprovningar och våffeldag. Tack
vare flexibiliteten i lokalen så
fungerar dessa utmärkt.

N

är Nationernas Hus (NH)
började iordningställas
1998 väcktes frågan om lokalens
framtid. NH skulle inrymma
sittningssalar, disco, pub och
även kontor. Fanns då behovet
av en egen lokal kvar?
Det visade sig att NH:s salar
var för stora för Wermlands aktiviteter. När nationen nu växer
kraftigt har behovet snarare ökat
än minskat av en egen lokal att
bedriva vår verksamhet i. Det är
inte möjligheten till stora fester,
utan till små intima aktiviteter
som gynnat Wermlands och dess
medlemmar.
Det är när man äter våfflor,
semlor eller chili som kontakter knyts, medlemmar får med
sig kompisar, reccar känner sig
hemma och nationen lever upp.

Lördag 25 mars

Rundtur i Linköping

L

10:00

Samling i Ry ds centrum för avfärd mot Universitetet

12:00

Besök med guide i Domkyrkan

12:30

Brunch och våfflor på Nationernas Hus

ca 14

Visning av Nationernas Hus

ördagens dagsprogram är
utformat med tanke på
våra stipendiater från vännationerna och utsocknes gäster,
men självklart är alla medlemmar och jubileumsgäster välkomna. Det är bara att hoppa på
där man vill. Dagens aktiviteter
kommer att kryddas med små
intellektuella utmaningar med
anknytning till jubileets tema.
Dagen inleds med att vi träf-

fas klockan tio i Ryds centrum.
Därefter beger vi oss till Universitet för att titta på de sevärdheter Valla campus har att erbjuda.
Efter att ha utforskat Universitetet går färden till Domkyrkan där en guide möter upp
klockan tolv. Vi går sedan till
det intilliggande Nationernas
Hus och äter brunch, som dagen
till ära är förstärkt med våfflor.
För att vara säker på att få våfflor
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på NH måste man dock anmäla
sig i förväg till någon i jubileumskommittén.
Mätta i magen kommer vi
framåt tvåtiden få en visning av
NH och dess salar, skrymslen
och vrår.
○ ○ ○
Restaurangen i Nationernas Hus
med sina ölcisterner, i vilka det
egna färskölet bryggs.

Linköpings
domkyrka

L

inköpings domkyrkas siluett har dominerat stadsbilden i staden i mer än 800 år.
Redan på 1000-talet fanns
förmodligen en liten träkyrka omgiven av en be-

gravningsplats.
På
1120-talet började
man bygga en stenkyrka, en basilika,
knappt hälften så
stor som den nuvarande domkyrkan.
Den blev snart för
liten och omkring 1230 började den förlängas åt öster
med ett nytt
kor och tvärskepp. Detta
utgör
den
äldsta delen
av den nuvarande kyrkan och den
är byggd i
senromansk
stil efter
tysk förebild.
År 1251
ägde en

kungakröning rum i kyrkan, då
Valdemar, son till Birger Jarl
och bror till Magnus Ladulås,
kröntes till kung. Under 1300talet utbyggdes kyrkan till sin
nuvarande längd och västgaveln
färdigställdes. Under 1400-talet
byggdes koromgången med tre
kapell i sengotik med stora fönster och eleganta stjärnvalv:
Nicolaus-, Maria- och Thomaskoret.
År 1516 var arbetet med kyrkorummet färdigt och trots den
långa byggnadstiden och de skiftande byggstilarna präglas rummet av harmonisk enhet och
mäktig rymd.
Högkoret uppfylls idag av
Henrik Sörensens altartavla från
1930-talet. Här möter oss den
uppståndne Kristus, levande och
ung med utsträckta händer.
Mer om domkyrkans historia står att finna i det nyinvigda
Slotts- och domkyrkomuseet i
Linköpings slott.

Nationernas Hus (NH)

I

dén om ett nationshus föddes för några år sedan, då
många nationer hade små lokaler i Ryd. Några nationer kände
sig ganska trångbodda och började prata om att gemensamt
skaffa sig en större lokal. Ett
antal lokaler i Linköping granskades, bland annat gamla
brandstationen.
1997 började man allvarligt
titta på gamla Folkets Hus i cen-

trum. Tycke uppstod och i februari 1998 skrevs hyreskontraktet på och en ombyggnad av
huset började. Med denna ombyggnad ville nationerna få fram
så mycket som möjligt av hur
huset sett ut då det byggdes.
Medan ombyggnaden pågick
arbetade representanter från de
olika nationerna med allt runt
omkring det nya huset, bland
annat inredning och organisa-7-

tion av Nationernas Hus.
Efter mycket arbete invigdes
Nationernas Hus 10 september
1998. Nationerna hade fått sitt
eget hus, mitt i stadens centrum.
Huset har många möjligheter,
bland annat en restaurang med
pub, ett disco och en teater. Om
man tröttnar på att festa kan
man sätta sig i en av läsesalarna
och vara en flitig student.
Varmt välkomna till NH!

Axplock ur vår historia

En odyssé över 15 år
1986

1985
28/2: Upptaktsmöte på Ryds
Herrgård, nationen bildas.
Nationens första logo tas fram,
även kallad "Konsumkassen".
Vårt allra första radioprogram,
Vargylet, sänds i september. Det
blir en långkörare, varannan
vecka i nio års tid.
Wermlands vinner 08-snurret på
Draget iförda Färjestadtröjor
och är med i Rapports sändning!
Första numret av WNT, Wermlands Nations Tidning, ges ut i
november. Logon liknar NWT:s.
Första julfesten, 65 gäster, när
nationen har 45 medlemmar!

Wermlands inviger den i högsta grad icke färdigbyggda Gasquekällaren i Kårallen. Marknadsförs som "lervällingsafton".
Wermlands fana klar lagom till SOF-kårtegen. Första kårtegebygget
i form av en gigantisk varg. Wermlands vinner SOF-maran.
Första heldagsfesten, Vänern Runt tillsammans med Västgöta.
Första dam- och herr-middagen tillsammans med Smålands och
VEK. Samarbetet håller i fyra år.

1987
Första T-shirten trycks. Designavdelning saknas uppenbarligen...
Vi skriver brev till värmländska företag, första steget mot VARJ.
Wermlands vinner det första lådbilsowallyt under det helt nya Valborgsfirandet i nationernas regi!
25/11: Första VARJ, Värmlands ArbetskraftsJakt, 19 företag i
Colosseum. Underhållning med Sven-Ingvars och Bengt Alsterlind.
Bild och artikel i Corren. Årsomsättningen femfaldigas!

1988

1989

I maj ställer Wermlands för första gången upp i Sola-stafetten, en
27 mil lång löptävling för studenter, mellan Göteborg och Karlstad. Av 120 lag kommer vi på 20:e plats, FEM sekunder före Isektionens lag! Bästa placeringen under de sex år nationen deltar.
Wermlandspuben hålls varje vecka på Herrgårn.
Årsomsättning passerar 100.000 kr, medlemsantalet passerar 100.
Första sångboken trycks. Det första hemlagade julbordet i vår nya
egna lokal i Ryd, Varglyan. En tradition som lever än idag.

1990
Femårsjubileum på Herrgår'n
med stipendiathelg, besök av
Erik Elinder, och installation av
första inspektorn, Nils Hultgren.
Tredje vinsten i owallyt på Valborg, vandringspokalen är vår!
VARJ slås ihop med NAPP ,
Nerikes ArbetsPlatsPejling. Sista
arbetsmarknadsdagen på ett tag.

Första Bäst-i-Väst, en heldagsfest med Västgöta och Göteborg. Under flera år största
nationsfesten i Linköping.
Kontakterna med vännationerna intensifieras, bl.a. deltar vi på
Renhornskonferensen i Åre.
Riktig invigning av Varglyan
23/9 med pub. Under flera år
hålls pubkvällar, vinprovningar,
fika m.m. varje vecka i lokalen.
Eget tygmärke och nationsband
produceras.

1991
Wermlandsbluesen "Fest i Ämtervik" uruppförs.
Wermlands vinner stilpriset i lådbilsowallyt med kaffetema och
den kvinnliga mutpatrullen "Kaffebönorna".
Första Älgjakten hålls i november, Wermlands första riktiga årsfest med stipendiathelg. Ytterligare en tradition som lever kvar.
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1992

1993

Största Bäst-i-Väst någonsin med 14 fyrmannalag, 130 gäster på
sittningen, och Gusténz från Karlstad spelar i Kårallen.
Första missioneringen till gymnasieskolor i Värmland.
Wermlands arrangerar owallyt på Valborg. Xerox sponsrar lådbilen,
som ser ut som en kopieringsmaskin. Vi vinner för fjärde gången!
Första riktiga reccegasquen för våra nyantagna wermlänningar.

1994
Pub varje vecka i lokalen, sponsrad av Pripps. Olika teman varje
gång, t.ex. semlor, våfflor, texmex och bilbanetävling.
Nionde födelsedagen firas med
tårta samtidigt som vi ser Sverige
ta OS-guld i hockey.
Första barbeque-festen (BBQ) i
maj på gräsmattan vid lokalen.
BBQ överlever i fyra år.
Den nuvarande logon fastställs
och nya tygmärken sys upp.
Wermlands samarbetar med Göteborgs och har gemensamma
onsdagspubar under hösten.
7/11 startar Wermlands studiecafé, öppet varje vardag från 9
till 17, m.h.a. två ALU-arbetare.
Medlemsantalet passerar 130.

1995
Wermlands firar tioårsjubileum
med bl.a. bal på Gosshemmet.
Studiecaféet läggs ned, intresset
var tyvärr för dåligt.
Wermlands vinner lådbilsowallyt för femte gången och
blir surt omnämnda i Corren...
Jan-Eric Sundgren ny inspektor.
Nypremiär för VARJ-NAPP ,
efter fyra års uppehåll.

2000
En stor renovering av lokalen
genomförs. Det städas, målas,
byggs och sys som aldrig förr!
Medlemsantalet har åter nått
100, semmelkvällen lockar 60!
Wermlands firar 15 år... NU!

1998
Medlemsantalet dalar till ett 30tal och engagemanget i nationen
är mycket lågt. Tankar på nedläggning finns. Så blev det inte!
Första sommarlägret för blivande reccar anordnas i Grums.
Under hösten fixas regelbundna
vinprovningar och söndagsmiddagar. Nationen lever upp igen!
Nationernas Hus invigs och
Wermlands driver fredagspubarna tillsammans med Dala.
Senaste numret av WNT utkommer, 18 sidor i A4-format.

WNT kommer för första
gången i A4-format och blir en
"riktig" studenttidning.
Wermlands senaste deltagande i
Solastafetten. Återigen kommer
vi placeringen före I-sektionen.
Nationen lämnar Varglyan och
flyttar in i den nya lokalen på
T1, lagom till Älgjakten.
På nyår arrangerar Diverse Nationer, bl.a. Wermlands, nyårsfest i lokalen.

1996
Wermlands anordnar Ärtsoppa
&Punsch inför tentakravallerna.
Landshövding Ingemar Eliasson deltar på VARJ-NAPP och
installeras som hedersmedlem.
Sista året med regelbundna
pubar i lokalen, bl.a. populära
fotbollspubar då IFK Göteborg
spelar i Champions League.

1997
Sista Bäst-i-Väst-festen i Kårallen. En epok går i graven.
Wermlands sänder radio igen efter en längre tids tystnad.
Älgjakten -96 flyttas till våren -97 och förvandlas till Tjuvjakten.
En ny era inleds med den första hemlagade söndagsmiddagen.
På Älgjakten bjuds det på riktig älg, fälld av styrelsemedlemmar!

1999
Företagskvällar med hitresta värmlandsföretag ersätter VARJ.
Den kulturella och fysiska aktiviteten ökar med bl.a. regelbundna
teaterbesök och ett flertal sportlag i turneringar.
BBQ ersätts med en ny tradition, Vårfesten med sittning i lokalen.
Tack vare 1Q:s busskörkort genomförs utflykt till Visingsö och
busstransport hem till Värmland vid jultid för våra studenter.
Wermlands websidor fräschas upp och uppdateras regelbundet.
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Lördag 25 mars

Jubileumsmiddag
17 dk

Jubileumsmiddag, Installation av n y inspektor

Plats

Mjellerumsgården, Valla fritidsområde

Klädsel

Kava j

J

ubileumsmiddagen är höjdpunkten på 15-årsjubileet.
Här får du träffa några av våra
hedersmedlemmar: landshövding Ingemar Eliasson, natio-

Jubileumsmiddagen äger rum
på Mjellerumsgården i Valla
fritidsområde. Gården är en
stor manbyggnad av allmogekaraktär, som ursprungligen
stod uppförd i Mjellerum i
Kisa socken, ca fem mil söder
om Linköping.
1966 flyttades gården till
Linköping som en del av stadens projekt för att bevara
gamla byggnader.

nens grundare Lars Häger, samt
förre inspektorn Jan-Eric Sundgren. Hedersmedlemmar, nationsmedlemmar, stipendiater
från våra vännationer, seniorer

Mjellerum nämns för första gången 1287, och byggnaden påbörjades under senare
hälften av 1600-talet. Ett hundratal år senare byggdes huset
på med en andra våning.
I nuvarande skick är huset
en byggnad i empirestil från
förra hälften av 1800-talet.
Idag används gården som festoch konferenslokal, bl.a. för
grannen Universitetet.
- 10 -

i nationen, samt övriga gäster
firar tillsammans Wermlands
Nation med en fin trerätters sittning.
Under fördrinken sker installation av vår nya inspektor, Monica Wennås, som presenterar
sig på motstående sida. Det finns
också möjlighet att överlämna
eventuella gåvor till nationen i
samband med fördrinken.
Tiden är satt till 17 d.k., vilket innebär att du som gäst bör
anlända senast kl. 17.30. Strax efter kl. 18 kommer inspektorsinstallationen att äga rum.
Klädseln är kavaj, vilket innebär mörk kostym eller klänning.
Det går också bra med smoking.
Du som äger nationens sångbok
tar naturligtvis med den. Det går
även att inhandla den på plats.
Efter sittningen öppnar baren
och dansen tar vid. Festen håller på fram till småtimmarna,
och eftersom omställningen till
sommartid sker just denna natt
så kanske det blir ännu längre.
Vem kan i förväg sia om när och
hur denna festnatt slutar?
Varmt välkomna!

Vår nya Inspektor

Monica Wennås

K

ontakterna med Värmland
är inte av den arten att jag
har varit bosatt där - utan enbart
på besök eller genomresa. Men
när jag blev tillfrågad om inspektorsrollen framhölls att nationstillhörigheten snarare var ett sinnestillstånd än att den geografiska anknytningen var ett måste.
Efter att ha begrundat detta,
träffat 1:e och 2:e qurator, deltagit i styrelsemöte och fört samtal kring uppgiften känner jag
mig beredd och hedrad över att
bli vald till uppdraget.
Hur ska jag då presentera mig
kortfattat? Ja, i "Vem är Hon"
(1988) framgår t.ex. att jag är
född 1941 i Åtvidaberg, Östergötlands län, har tagit studenten
1961 vid Sigtuna Humanistiska
läroverk, BA examen 1963 vid
University of Texas, USA och
magisterexamen i Uppsala 1967.
Därefter även examen i ekonomi vid Mitthögskolan 1991.
Studier i humaniora, moderna språk, beteendevetenskaper
och ekonomi finns alltså med i
det bagage som i yrkeslivet lett
till i tur och ordning gymnasielärartjänst i Östersund, skolledartjänster (studierektor och
rektor) samt förvaltningschefsbefattning i Åre kommun.
Under det senaste decenniet
har jag därutöver arbetat med
ledarskapsfrågor - tidigare inriktad mot skolledare i Jämtland

kommunens representant i tre
svenska kampanjer för att få ett
vinter-OS till Sverige 1992, 1994
samt 2002.
Jag är gift sen 33 år tillbaka och med samme man: Arne
Wennås, i Jämtland kallad "Mr
Duved", utvecklare av skidanläggningar i Åre-Duved, turism- och skidentusiast.

och Västernorrlands län - och de
senaste tre åren vid Linköpings
Universitet.
Här är jag bl.a. engagerad i
längre ledarutvecklingsprogram
för prefekter/proprefekter samt
olika enhetschefer inom universitetsförvaltningen. Det handlar
om att utveckla och genomföra
utvecklingsinsatser för såväl enskilda ledare som grupper. Personlig utveckling liksom kunskaper i organisation, strategiskt
arbete och att leda professionella
hör till angeläget innehåll.

I

Åre kommun - där jag bott
i trettio år - har jag också
varit politiskt aktiv (fp) under
80-talet och som bl.a. vice ordförande i kommunstyrelsen
kämpat för förändringar i gamla
strukturer i en glesbygdskommun, gränstrakt mot Norge,
precis som Värmland är.
Under den tiden var jag också
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P

å fritiden åker jag gärna
skidor utför, paddlar kanot och spelar golf när det gäller sport. Annars är kultur av allt
slag och resor angeläget för mig.
Föreningsliv - som ger tillfälle
till kontakt med många olika
människor och personligheter tillför mig mycket. Jag är medlem bl.a. i Delta Kappa Gamma
Society International, Rotary St
Lars i Linköping, fem olika
konstföreningar, två golfklubbar, ett par olika forskningsorganisationer, föreningen Östgöta Nations Minneslandskap i
Uppsala, samt nyligen invald i
Who´s Who of Professionals.
Jag har suttit med i styrelsen för
Stiftelsen Kvinnor Kan under
90-talet och är engagerad som
mentor i ett länsprojekt i Östergötland.
Nu ser jag fram emot att försöka göra en insats för Wermlands Nation i Linköping och de
studenter som varit förståndiga
nog att söka sig hit!

Söndag 26 mars

Sillunch
12:00

Sillunch

Plats

Vår lokal på Kaserngatan 2 , T1-området

J

ubileumshelgen avslutas traditionsenligt med en hejdundrande sillunch. Vinnarna i
kampen mellan landskapsdjuren

älg och varg koras och helgens
bravader summeras.
Det är nu dags att ta farväl av
våra stipendiater och andra lång-

väga gäster. Inte ett öga är torrt!
Det är bara fem år till nästa jubileum...

Finsk-svensk språkkurs

V

åra finlandssvenska vänner
i Nylands Nation har för
ett antal år sedan utvecklat en
liten språkkurs med "användbara fraser", att utnyttjas vid
språkförbistring. Här kommer
de första fyra lektionerna.
1. På festen:
Armoton meno
Hänsynslös framfart
Uttalas med stark betoning på
den första stavelsen och starkt
rullande r. Passar utmärkt som
stridsrop på Nylands Nation.
2. Efter festen:
En räkääkään Rääkylässä
Inte spottar jag i Rääkyle, inte

Betonas på första ää, vilket ger
en rytmisk synkopiering av satsen. Kan med fördel användas
för att i efterhand beskriva den

hänsynslösa framfarten från
igår.
3. På väg hem från festen:
Paljon lunta mutta ei taskulamppu
Mycket snö men inga ficklampor
Beskriver den förvirrade promenaden hem från den hänsynslösa
framfarten. Inlevelse krävs i
framförandet.
4. På sillisen:
Saippuakivikauppias
Täljstenshandlare
Denna tungvrickningsövning visar att du tagit dig igenom den
hänsynslösa framfarten med
äkta finsk sisu. Har som palindrom den fördelen att den kan
läsas på samma sätt framlänges
som baklänges, varför det inte
gör något om du ser i kors.
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Med dessa ekvilibristiska språkövningar i bagaget kan en wermlänning ta sig igenom en hel helg
i Finland med hedern i behåll.

Jubileumstygmärke!
Köp det unika tygmärket
som är uppsytt enkom för
jubileet. Det finns i begränsad upplaga och kostar
endast 20 riksdaler. Märket
kommer att säljas under
hela jubileumshelgen.

En tillbakablick

Iubilare necesse est

D

et är inte första gången
Wermlands Nation firar
jubileum. Låt oss blicka tillbaka
på våra fem- och tioårsjubileum.
Femårsjubiléet ägde rum den
24 mars 1990 på Ryds Herrgård.
Wermlands hade lämnat de första trevande åren bakom sig och
ville nu etablera sig som nation.
Detta skedde bl.a. genom att
anordna en "stipendiatvecka" i
samband med jubileet.
Dessutom fick vi kontakt
med direktör Erik Elinder, en
eldsjäl som grundlade samarbetet i Norden mellan värmländska nationer och studentföreningar. Det var en stor ära för

oss att få besök av Erik, som på
jubileet överräckte tre ädla medaljer, avsedda för inspektor, förste qurator och andre qurator i
nationen. Dessa ska bäras vid
högtidliga tillfällen och vandra
från styrelse till styrelse. Erik
Elinder avled sommaren 1998,
men medaljerna påminner oss
om hans färgstarka person.
Under femårsjubileet installerades Nils Hultgren som nationens förste inspektor. Erik Elinder och nationens grundare Lars
Häger blev hedersmedlemmar.
Gåvor överräcktes från våra
vännationer och vänskapsavtal
undertecknades med Studenter-

foreningen i Köpenhamn.
Wermlands Nation var nu en erkänd medlem av "Renhornskretsen", den samling vännationer som Erik Elinder skapat.

F

em år senare var det dags
för tioårsjubileum. Själva
firandet gick av stapeln 24-26
mars. Festligheterna varade i
dagarna tre med galamiddag som
den absoluta höjdpunkten.
Galamiddagen, eller balen
rättare sagt, hölls på f.d. Gosshemmet i Linköping. Innan
middagen dekorerades den nu
avgångne inspektorn Nils Hultgren med en hedersmedalj.
Efter ceremonin var det
presentutdelning och nationen
fick bl.a. den skylt som sitter
ovanför ingången till lokalen.
Middagen innehöll självklart
många tal och både professionell
underhållning och vanliga gyckel. Flera av våra vännationer
var också representerade.
Inte förrän en halvtimme efter midnatt var sittningen slut
och den korta men intensiva
dansen kunde ta vid. Festen höll
på ända inpå småtimmarna och
dagen efter avslutades jubileumshelgen med en sillfrukost.
○ ○ ○
Erik Elinder, Ingrid Mårn från
Värmlands Nation i Uppsala
och vår 1Q Daniel Thordén
under femårsjubileet.
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Renhornskretsen

Våra vänner i Norden

Värmlands Nation
Uppsala
Bildad 1660, 2000 medlemmar
Landskap: Värmland, Dalsland
Lokaler: Två egna nationshus
(fest, bar, café, dans, kontor),
bostadshus med 74 bostäder
Årsfester: Vårbal i maj med stipendiatvecka, Älggask i nov.

Wermlands Nation
Lund
Bildad 1682, 3200 medlemmar
Landskap: Värmland, Dalsland,
övriga Svealand, Norrland
Lokaler: Eget nationshus med 40
bostäder, festlokaler i källaren
Årsfester: Vårbal 30/4 med stipendiatvecka, Höstgasque i nov.

www.student.uu.se/nation/varmlands

www.wermlands.lu.se

Nylands Nation
Helsingfors
Bildad 1643, ca 850 medlemmar
Landskap: Nyland, Östra Nyland
Lokaler: Eget nationshus, 24
bostäder, lantbruksskola
Årsfester: Årsfest 9/4 med stipendiatvecka, Gäddfest i okt.

Savolainen Osakunta
(Savolax Nation), Helsingfors
Bildad 1905, ca 300 medlemmar
Landskap: Savo (Savolax)
Lokaler: Festlokal i Nya Studenthuset, ca 130 bostäder
Årsfester: Årsfestvecka mitten
feb., "Tervis" (kryssning) i juli

Eteläsuomalainen Osakunta
(ESO), Helsingfors
Bildad 1905, ca 900 medlemmar
Landskap: Nyland, Östra Nyland
Lokaler: i Nya Studenthuset,
delar festlokal med VSO
Årsfester: Årsfest 10/10, "Eskon
häät" (Eskos bröllop) i april

www.helsinki.fi/jarj/nn

www.helsinki.fi/jarj/savo

www.helsinki.fi/jarj/eso

Karlstad Studentkår
Karlstad
Bildad 1967, 9500 medlemmar
Typ av förening: studentkår
Årsfester: Vårbal kring 28/4,
Älghälga i oktober
Lokaler: Kårhus Klaraborgs Herrgård (fest, pub, konferens, lunch)

Det Norske Studentersamfund
(DNS), Oslo
Bildad 1813, 4000 medlemmar
Typ av förening: kulturförening
Årsfester: "Alle festers mor" i februari, Studentfestival i sept.
Lokaler: Huset Chateau Neuf (lokaler, café, kontor, konsertsal)

Studenterforeningen
Köpenhamn
Bildad 1820, ca 60+450 medl.
Typ av förening: social/kulturell
Lokaler: ingen för närvarande
Årsfest: Stipendiatvecka (Nordisk uge) med Rusfest (recentiorsfest) i månadsskiftet sept./okt.

www.stud.kau.se/start.shtml

www.studentersamfundet.no

www.studenterforeningen.dk
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Wermland-Dalslands Nation
Umeå
Bildad 1995, ca 120 medlemmar
Landskap: Värmland, Dalsland
Lokaler: delar Nationernas Hus
med övriga (fest, pub, lunch)
Årsfester: Årsfest i oktober,
brännbollsyra (VM) i maj
www.acc.umu.se/~wdn

Wermlands
Nation
- en kort presentation
Wermlands Nation
Linköping
Bildad 1985, ca 100 medlemmar
Landskap: Värmland, Dalsland
Lokaler: Källarlokal (fest, bastu),
delar Nationernas Hus med övriga (festsal, pub, restaurang,
lunch, disco, teater, kontor).
Årsfester: Älgjakten i november
med stipendiathelg, Jubileumsfest i mars (vart femte år).
www.nation.liu.se/wermland

Styrelsen
1 QURATOR

Fredrik Feurst
2 QURATOR

Rosita Bergström
3 QURATOR

W

ermlands Nation är en
förening för värmlänningar i exil. Det är dock inget
krav att vara född i Värmland
eller Dalsland för att gå med i
vår nation - vi brukar säga att
"wermlänning" är mer ett själsligt tillstånd. Nationen är ett sätt
att träffa nya, trevliga vänner
och ha kul över sektions- och
fakultetsgränserna.
Efter terminsstarten på hösten anordnas reccegasquen för
våra nya medlemmar, recentiorerna. När älgjaktssäsongen
inletts firar vi det med Älgjakten, vår årsfest då vi festar en
hel helg och leker roliga lekar
med älgtema. Strax innan jul har
vi ett dignande hemlagat jul-

bord. När så våren har kommit
firar vi givetvis det med en vårsittning.
I övrigt ordnar vi allt från
små, mysiga söndagsmiddagar
till vinprovningar, allt för att
alla smaker ska tillfredsställas.
Ibland går vi på teater eller balett tillsammans och vi har även
gått på hockey och vrålat oss
hesa när Färjestad segrat över
Linköpings HC. Vi har också,
tillsammans med Dala Nation,
hand om fredagspuben på Nationernas Hus.
En något seriösare sida av
nationen är våra kontakter och
arrangemang med företag från
hembygden. Levande hemlandskap ligger i vårt eget intresse!

Åsa Holm
KASSÖR

Andreas Finnman
SEKRETERARE

Anna Lennarthsson
INFOCHEF

Mattias Backman
FESTERICHEF

Linda Rattfält
KULTURANSVARIG

Anders Danielsson
INTERNAT. SEKR.

Sara Axelson

Vårens program
2 april
6 april
16 april
29 april
30 april
6 maj
7 maj
11 maj

Söndagsmiddag
Sven-Ingvars kommer till stan
Söndagsmiddag
Wermlands går på Linnéakörens vårkonsert
Valborgsfirande med lådbilsowally
Vårsittning
Söndagsmiddag
Ärtor & Punsch, förfest till tentakravallen

Fler programpunkter kommer efterhand. Titta gärna in på vår
hemsida då och då, där alltid senaste nytt finns.
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