
 

 

 

Kulturverk  
Kulturverket består av en Arkivarie, en Antikvarie, en Bibliotekarie, en Krönikör samt fyra 
Kulturverkare. Under uppsikt av Förste kurator har de ansvaret över nationens interna 
verksamhet. Under terminen förväntas Kulturverket arbeta med att förvalta och främja 
hemlänets och nationens kulturrikedom. Verket ska möjliggöra att ta del av den kulturen 
med anknytning till nationen. Ämbetena som ingår i verket lyder under det interna utskottet. 
Ämbetsinnehavare förväntas närvara under minst en städdag varje termin. 

Arkivarie 
En Arkivarie väljs på vårterminens första lagtima landskap. Ämbetsperioden är 1/7 - 30/6.  
Arkivarien ingår i Kulturverket som lyder under internutskottet.  
  
Nationens Arkivarie är ansvarig för nationens arkiv. Arkivarien ska se till allt som ska sparas 
för framtiden arkiveras och dokumenteras på ett korrekt sätt och förväntas hålla arkivet i ett 
gott och städat skick. Arkivarien har till uppgift att utveckla kunskapen kring nationens arkiv 
genom att informera nationens medlemmar samt finnas tillgängligt för att svara på eventuella 
frågor och visa upp arkivet för medlemmar och andra intresserade. Arkivarien ska ta fram 
kontaktuppgifter till nationens jubelrecentiorer inför majmiddagen. Arkivarien ska arbeta 
tillsammans med nationens Antikvarie och i samråd med Förste kurator.  Arkivarien ingår i 
Arkivariekonventet och förväntas delta aktivt i dess arbete.    
   
Arbetsuppgifter  

• Ansvara för nationens arkiv.   
• Ansvara för att arkivering sker på ett korrekt sätt.   
• I samråd med Antikvarien hålla arkivet i ett gott skick.  
• Arbeta för att utveckla kunskapen om nationens arkiv.   
• Ta fram kontaktuppgifter till nationens Jubelrecentiorer och överlämna till Förste 

kurator i februari.  
• Delta i kulturverkets arbete.   
• Delta i Arkivariekonventets arbete.   
• Uppdatera arbetsbeskrivningen vid behov (förslag lämnas till nationens styrelse).  

 

Antikvarie  
En Antikvarie väljs på höstterminens första lagtima landskap. Ämbetsperioden är 1/1 - 31/12.  
Antikvarien ingår i kulturverket som lyder under internutskottet.  



  
Nationens Antikvarie är huvudsakligen ansvarig för nationens kulturarv i form av konst, 
fotografier, textilier, möbler och övriga inventarier, som är en del av nationens historia. 
Antikvarien har till uppgift att bevaka och bevara nationens kulturarv samt utveckla 
kunskapen kring nationens antikviteter genom att informera nationens medlemmar. 
Antikvarien ska regelbundet inventera nationens antikviteter och ska i december tillsammans 
med Förste kurator genomföra en omfattande inventering, som ska dokumenteras. 
Antikvarien arbetar tillsammans med nationens Arkivarie och i samråd med Förste kurator.   
  
Antikvarien ingår i Arkivariekonventet och förväntas delta aktivt i dess arbete. Antikvarien 
ingår även i nationen Kulturverk.    
   
Arbetsuppgifter  

● Ansvara för nationens kulturarv i form av tavlor och andra konstverk, textilier, möbler 
och övriga inventarier som är en del av nationens historia.   

● Ansvara för att fotografier sparas på ett tillfredsställande sätt.  
● I samråd med Arkivarien hålla arkivet i ett gott skick.  
● Arbeta för att utveckla kunskapen om nationens antikviteter.   
● Regelbundet inventera nationens antikviteter och i samråd med Förste kurator göra 

en omfattande inventering i december som ska dokumenteras.  
● Rapportera eventuella renoveringsbehov eller andra åtgärder till Förste kurator.   
● Delta i kulturverkets arbete.   
● Delta i Arkivariekonventets arbete.   
● Uppdatera arbetsbeskrivningen vid behov (förslag lämnas till nationens styrelse).  

Bibliotekarie  
En Bibliotekarie väljs på höstterminens första lagtima landskap. Ämbetsperioden är 1/1 - 
31/12.  Bibliotekarien ingår i kulturverket som lyder under internutskottet.  
 
Nationen har en bibliotekarie som är ansvariga för nationens bibliotek. Bibliotekariernas 
uppgift är att vårda biblioteket och dess innehåll. Bibliotekarien ansvarar för att hålla 
utlåningstid (två gånger per vecka), sköta inköp av böcker inom relevanta ämnen och ska i 
samråd med Förste kurator ansvara för nationens tidningsprenumerationer. Informera om 
biblioteket och dess öppettider i lämpliga kommunikationskanaler och arbeta för att 
biblioteket är tillgängligt. Representerar nationen i bibliotekariekonventet. 

 

Krönikör  
En krönikör väljs på höstterminens första lagtima landskap. Ämbetsperioden är 1/1 - 31/12.  
Krönikören ingår i kulturverket som lyder under internutskottet.  
  
Krönikörens huvudsakliga uppgift är att hålla sig väl insatt i det som händer på nationen 
under ett års tid. Året ska sedan sammanfattas i en årskrönika, som läses upp på 
Majmiddagen samt publiceras i Ghasetten och på övriga lämpliga kommunikationskanaler 
året efter avslutad ämbetsperiod. Under sin ämbetsperiod ska Krönikören bidra med 



krönikor/andra texter till samtliga nummer av Ghasetten och då gärna berättelser från 
nationens festliga arrangemang. Detta sker i samråd med redaktören. För att kunna 
genomföra sina uppgifter bör Krönikören delta på samtliga gasquer och baler samt andra 
större evenemang som nationen anordnar.  Krönikören uppmuntras även komma med egna 
förslag på hur nationens verksamhet kan dokumenteras på ett kreativt och lättsamt sätt och 
får gärna bidra med tal etc. på gasquer i den mån det finns utrymme.   
  
Arbetsuppgifter  

● Dokumentera det som händer på nationen på ett kreativt sätt.  
● Skriva krönikor till den årliga Ghasetten.    
● Skriva krönikor till hemsidan som frekvent ska uppdateras. 
● Sammanfatta årets händelser i en årskrönika, som ska presenteras på Majmiddagen 

året efter avslutad ämbetsperiod.   
● Uppdatera arbetsbeskrivningen vid behov (förslag lämnas till nationens styrelse).  

  

Kulturverkare (4) 
Fyra Kulturverkare väljs på andra lagtima landskapet varje termin. Ämbetsperioden är 1/1 - 
30/6 för vårterminen och 1/7-31/12 för höstterminen. Kulturverkarna ingår i kulturverket som 
lyder under internutskottet.  
 
Kulturverkare organiserar olika evenemang som visar upp nationens rika kultur och historia. 
Kulturverket ska anordna minst tre kulturevenemang varje termin och har möten inför dessa. 
Föredragningsvis är att kulturverkarna arrangerar evenemang som berör Gästrike- och 
Hälsinges rika kultur, både som nation och län. Kulturverkare ska gemensamt med Förste 
kurator och övrigt Kulturverk gemensamt främja en varierande kultur å nationen. 
Kulturverkare förväntas delta aktivt i kulturverkets evenemang och aktiviteter, samt 
planeringen inför dessa. 
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