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Det här ska vara en hälsning från redaktionen. Det är det också. Det var ju bara det att jag
inte hade tänkt att vara den enda i redaktionen från början så jag tänkte passa på att berätta
hur jag blev det. Jag hade nämligen en mycket god vän som sa "Ulrika! Vore det inte jätteroligt
att vara redaktör för Landskapsposten?". "Det skulle det säkert vara, men jag har inte tid", sa
jag. "Jooo, men vi gör det tillsammans!" sa hen då. "Okej då", sa jag. Och så gjorde vi det. 

Vi skickade in en gemensam ansökan via hemsidan utan att några hinder uppdagades, glada i
hågen. Så kom landskapet med valet som vi båda väntat på. Punkten för valet dök upp, jag
klev ned från presidiet eftersom jag var en av de sökande och Förste kurator Jessica sa "Val av
redaktör för Landskapsposten". Min vän, som ju var hjärnan bakom hela alltet, presenterade
oss och berättade om sina idéer för tidningen. Då räckte någon upp handen och frågade "Kan
man verkligen välja två redaktörer?". Diskussion uppstod. GN yttrade sig. Styrelseledamöter
yttrade sig. Jessica tog sig för pannan. Slutsatsen blev: det kunde man inte. Och där stod vi..! 

Som tur är så är ju landskapet nationens högsta beslutande organ. Det innebar att posten
Biträdande redaktör för Landskapsposten kunde inrättas genom att hoppa tillbaka i
föredragningslistan, riva upp beslutet om att fastställa densamma för att lägga till punkten
"instiftande av nya poster - biträdande redaktör" samt lägga till valet av biträdande redaktör i
föredragningslistan för att sedan fastslå den igen. Landskapet är bra på det viset även om den
här sortens idéer vållar huvudvärk för landskapets ordförande. Men det var ju inte bara det
som var problemet.

Jag och min vän hade inte diskuterat vem som skulle vara Redaktör respektive Biträdande
redaktör. Vi sökte ju samma post. Vem som söker vad är faktiskt en sådan sak som landskapet
inte kan bestämma utan det får man sköta själv. Eftersom vi inte hade diskuterat det här fanns
det bara en rimlig lösning: sten, sax, påse. Min vän väste "Ta sten på första!" för att hen skulle
vinna. Jag sa "Nehejdu!". Det var dumt. Hela syftet med att ge bort vinsten var att jag skulle bli
biträdande redaktör för att jag skulle få mindre jobb. Som om det inte vore nog med att jag
inte begrep det utbrast jag dessutom "Bäst av tre!".  

Hen vann så nu är jag biträdande redaktör. Min gode vän drog av personliga skäl tillbaka sin
ansökan så jag blev själv ändå. Jag fick en idé om att det vore kul med ett sommarnummer så
att jag skulle få prestera något på posten i alla fall. (Nu har ni det!) Jag har aldrig gjort en
tidning förut. Jag har dock fått god hjälp av tidigare redaktör Milica. Välvilliga landsmän har
också bidragit med både egna texter och svarat på frågor. Det är ett utmärkt exempel på vad
jag tycker allra bäst om med nationen: man kan testa att göra något man aldrig har gjort
förut, börja tycka om det och dessutom lära känna massa fina landsmän bättre! Jag hoppas att
ni tycker om numret. Jag hade i vart fall väldigt roligt när jag gjorde det. 

Glad sommar! 

Ulrika Andersdotter
Biträdande redaktör för Landskapsposten 

Hälsning från redaktionen
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Terminen och läsåret närmar sig sitt slut
och det är minst sagt ett mycket märkligt
slut den här gången. Under hösten firade vi
380 år och jubileumsarbetet var idelt. Jag
trodde att detta var det som skulle bli
kryddan i mitt år. Men lite kunde jag ana
de utmaningar vi skulle komma att ställas
inför denna, som nästan alltid,
efterlängtade vår.

Nationens krishanteringsförmåga har
verkligen prövats. Tunga
kommunikationsdokument har testats i
skarpt läge. Vi har också behövt gå till
djupet av våra hjärtan och våra traditioner
för att försöka, på ganska kort tid, finna
svaret på vad är viktigt för oss och vad
måste t.ex. en (digital) vårbal innehålla för
att det ska kännas som vår vårbal? Vår
förmåga att möta medlemmarna har också
satts på prov. Hur kan vi finnas till i tider
av kris – när huset inte längre kan fungera
som vanligt? 

Men, mitt i dessa utmaningar skaldar jag
högre än någonsin hur fantastiskt stolt jag
är över att vara V-Daling. Tillsammans
anordnade vi en digital sillunch på sista
april, en digital vårbal, digitala pubquiz och
ett digitalt landskap. Vi har målat – och
där vi kroknade tog vaktmästaren Janne
över. Tack Janne! Tack till alla er som hjälpt
till att anordna gamla koncept i ny form
och stort tack till er som deltagit! Jag vet
att ni har gjort en historisk insats som har
uppskattats av många och jag har sett det
slit många av er genomlidit och jag är
oerhört tacksam! 

Och mitt i detta – en kris som ännu inte
släppt sitt grepp, närmar sig mitt år raskt
sitt slut. Den här våren har till viss del varit
ett sorgarbete på flera plan, som jag inte
hade kunnat klara utan er. Och därför vill
jag verkligen – verkligen, säga stort tack till
er, älskade V-Darlingar. Tack för
förtroendet och tack för allt pepp och stöd.
Tack för att ni har tillåtit mig och gett mig
möjlighet att växa. Även när allt gått fel,
har jag känt mig så tryggt vaggad i er
ömma famn.

Nu är det min tur att ta en efterträdare i
handen, varmt välkommen Magdalena!
Och påbörja det känslomässiga smältandet
av den här vidunderliga upplevelsen som är
att vara Förste kurator. Jag hoppas att jag
i många år får fortsätta ge tillbaka för allt
fint ni har gett mig.

Vi ses snart igen!

Jessica Edman
Förste kurator

Kära V-Darlingar!

2



Hej medlemmar och annat löst folk som av
outgrundlig anledning kommer över detta
vackra dokument!

Jag heter Björn Meijer och är Andre
kurator här på Västmanlands-Dala nation.
Precis som ni har jag haft en väldigt
märklig termin, det första ni tänker på är
kanske Corona och det svarar jag med ett
skratt och en tår i ögat.

Att börja på V-Dala igen efter en paus
från nationen på ett år var väldigt kul! Det
kändes verkligen som att det gick från 0 till
100 illa kvickt efter att ha blivit
tillförordnad Andre kurator! Puben skulle
stängas då det fanns ett behov av att
säkerställa rutiner (ledsen smiley),
festverksamhet skulle påbörjas och en
Reccegask för alla vilsna recentiorer skulle
anordnas. Jag var antagligen lika vilsen
som reccarna då jag aldrig hade anordnat
en gask tidigare eller ens gått på en
Reccegask. Men det gick bra och jag
hamnade på rektors IG (Instagram) på
mottagning i aulan där jag ser skeptiskt ut,
väldigt passande.

Terminen gick vidare, efter en snabb resa
till vår vännation Östra Finlands nation i
Helsingfors så kom jag hem lagom till
första landskapet då det var dags att
potentiellt bli vald till andre kurator på
riktigt, jag var ju bara tillförordnad fram
tills dess. Det var vid den här tiden jag
även började höra rykten om
fladdermössoppa i Kina, men jag hade lite
mer fokus på att få käka falukorv på
Falukorvsbalen så jag ryckte bara lite på
axlarna. Falukorvsbalen, om ni aldrig gått
så gå! Det är i princip den bästa balen som
finns, 5 rätters med falukorvar och
underhållning som heter duga! 

Men sen kom det, axelryckningen visade sig
vara lite mer allvarlig. Veckan efter
Falukorvsbalen så satte FHM gränsen om
folksamlingar till 500 personer och det var
bara en tidsfråga innan den ändrades ned
till 50 personer. All verksamhet var tvungen
att corona-anpassas och vi på nationen satt
som klistrade vid varje presskonferens 14.00
för att snabbt kunna ändra i verksamheten.
Att anpassa oss så bra och rappt som vi
gjorde hade aldrig gått utan våra fem
underbara heltidare. 

Nu är det sommar så jag hoppas att alla
får tid på sig att pusta ut (på Taket?) efter
en märklig VT20 och ladda om lite
batterier. Jag hoppas vi får en höst som
inte är alltför märklig. Som slutkläm kan
jag ju säga att 2012 var året jorden skulle
gå under enligt Mayakalendern, men
kanske sköts det fram till 2020,
prokrastinnerring och så, skulle aldrig…

Björn Meijer
Andre kurator

Andre kurators sommarhälsning
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Kära medlemmar av denna vår
fantastiska nation!
Jag kommer i denna text inte att uppehålla
mig vid våren och allt som hänt under den.
Istället vill jag ta det här tillfället i akt och,
såklart, prata om biblioteket. Vi har haft
ett kanonår i biblioteket: utskottet har varit
fullsatt, aktiviteterna och engagemangen
många. Det har varit Brittisk Afton,
Skottårsbal, välkomstkväll i biblioteket för
de nya ledamöterna och allt möjligt annat
skoj! Jag känner att jag har haft en sådan
tur som har haft ett så bra utskott och fått
chansen att göra allt detta. 

Biblioteket är det som alltid har legat mig
varmast om hjärtat. Nu när mitt år som
Bibliotekarie går mot sitt slut så är det inte
utan att det känns lite sorgligt. Att få sitta i
biblioteket och låna ut böcker, hålla möten
och arbetsdagar samt, det bästa av allt:
köpa in nya böcker. 

Det är inte bara det fina utskottet och alla
fantastiska V-Dalingar jag fått lära känna
som gör att biblioteket är mig så kärt.
Biblioteket är en fantastisk resurs för alla
studenter – tänk att man kan låna all sin
kurslitteratur hos oss. Som juriststudent har
det verkligen varit en lättnad. Jag hoppas
att fler av er hittar till oss när hösten
kommer och att även ni kan få användning
av våra böcker!

Nu är jag färdig med mina studier och nya
äventyr väntar bokstavligen runt hörnet. En
sak är dock säker: jag kommer aldrig sluta
hälsa på fina V-Dala för att sitta i Carl
Larssons café och fika, gå till bibblan och
klättra i hyllorna eller sitta på Taket och
tjôta med goa vänner. Vilken grej!

Dear members of our fantastic Nation!
The English version of this will just be a
summary. This year has been great. I’ve
made lots of new friends and most of all
I’ve had the privilege to develop as a
person and work with what I’ve found to be
giving and fun. Elected by the Landskap to
do something I really wanted to do – that’s
a luxury! 

The Nations and their libraries are such a
good resource for students. To be able to
borrow course litterature is a real money
saver. We have lots of books in English and
many other languages too. Visit sometime!

My year as the Librarian is coming to an
end and new adventures are waiting
around the corner. Thank you all for
making this year so great and see you
around!

Ulrika Andersdotter
Bibliotekarie

Bokslut
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Några ord från inspektor
Kära V-Dalingar!
Vi genomgår en märklig tid, när den
akademiska världens
seminarier,  föreläsningar och  disputationer
sker via elektroniska hjälpmedel. Många i
samhället är isolerade. Vi ska  alla hålla ett
ordentligt socialt avstånd och värna om god
handhygien. Det är rimliga och logiska
åtgärder. De bidrar till minskad
smittspridning och att samhället kan fungera.
Det är besvärligt men ändå hanterbart. Det
kommer en annan tid.
 
Vi kan förstå det, om vi ser det i ett historiskt
perspektiv: Mest talas  det om den spanska
sjukan 1918-1919 som tog 35 000 liv under sitt
första och mest intensiva år. Minst känd är
den pest som Sverige drabbades av för exakt
310 år sedan, sannolikt den mest förödande
som landet sett. Under dess första och
svåraste år 1710 dog 40 % av Stockholms
befolkning. Regeringen flydde huvudstaden
och slog sig ner där det ansågs säkert. Var?
Jo, Västmanland och Dalarna! Sala, Arboga
och Falun nämns som platser där de styrande
uppehöll sig. Det ansågs att röken från
gruvor och industri skyddade. Kungafamiljen
(dvs. utom kungen själv, han var i Turkiet)
isolerade sig. Inga andra tilläts komma in i
dessa städer, som faktiskt heller inte
drabbades av pesten.
 
Uppsala universitet slog igen i enlighet med
ett mönster från en liknande pest i London
1665-66, då även Cambridge-universitetets
studenter hemförlovades. En av dem var den
23-årige Isaac Newton, som fortsatte sin
forskning hemma hos föräldrarna. Det var
där han kom på ett sätt att beräkna jordens
dragningskraft. Kanske satt han i familjens
trädgård och gjorde sina observationer.
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Efter ungefär ett år ebbade dessa
pandemier ut och vi hoppas att så sker även
här och nu.

Under våren som gått har nationen likt
Newton varit kreativt skapande. Kuratel och
andra aktiva har sett till att några av
nationens grundläggande aktiviteter
upprätthållits genom att arrangera digital
sill-lunch på Sista April, digitalt landskap
och digital vårbal. Och – nu är det möjligt
att slå klackarna i Taket! Inom behörigt
avstånd.

Med rätta tar vi nu sommarlov för att
återsamlas till hösten, i former som vi ännu
inte känner. Nationen går vidare.

Så: Håll ut! Följ instruktionerna! Tänk på dig
själv och känn ansvar för anhöriga och
vänner!

Peter Wallensteen
Inspektor

Peter på
fredsgask.



Anton har nu suttit ett halvår som kontaktsekreterare vilket innebär att det är han
som har lett utskottet i arbetet. Det innebär också att Anton redan hunnit bemanna
inskrivningen en vända och hållit nationens välkomstkväll i början av terminen.

Vad har varit roligast hittills?
Det bästa med nationen är personerna man lär känna. De spontana stunderna med
alla olika intressanta studenter. Det är det roligaste med nationen. Ostigt svar men
väldigt sant.

Hur tror du det blir i höst och har ni planerat särskilt för det i KU? 
Det har börjat planerats för hösten. Det mest spännande tycker jag är kölappar till
första dagen i inskrivningen då det kommer massvis med ingenjörer, det kommer bli
mycket smidigare. Då kanske man hinner med en Aalto Tour av huset medan de väntar.
Vi planerar också ett recentiorrum med många spexiga idéer.

Kontaktutskottet (KU) är det utskott som ser till att alla nya medlemmar hamnar
rätt och skrivs in. KU ansvarar för att tillsammans med Internationella utskottet
bemanna inskrivningen i början av terminerna. I den här rafflande intervjun får ni
möta Anton Kainulainen, kontaktsekreterare 2020. 

Anton på Taket under KU:s cocktail 2020. Foto: Tim Solig, nationsfotograf och ledamot i KU.
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KU har ju som bekant en maskot - har ni lyckats få
reda på när den kom och varför? 
Den mytomspunna hunden! Ingen vet vart den
kommer ifrån och inte jag heller. Myterna växer och
det går rykten om att den är stulen från ÖG. Om du
som läsare vet någonting om den vita hunden med
svarta prickar skicka tips till KU-mailen (ku@v-dala.se,
reds. anm.).

Vad tror du om KU:s chanser att vinna i brännbollen igen i höst om man inte får
kasta bollen efter tre missar?
Det är kul det här med brännboll. Det bästa med brännboll, tycker jag, är att man
bestämmer reglerna innan man startar matchen. Då blir ingen arg och klagar på fusk,
om man inte möter BU förstås. För att svara på frågan så var Toivonens
(kontaktsekreterare HT19, reds.anm.) raptorkast inte till KU:s fördel sist så jag tror vi
vinner med 2 poäng nästa mästerskap.

Om du inte var KU-sek, vad skulle du vilja göra på nationen?
BU-ledamot i spanska, nej skojar haha. Jag är intresserad av att söka pubvärd i
framtiden. InfU intresserar mig också.

Har du några roliga planer för sommaren?
Jag har ingenting planerat förutom en resa ner till Österlen med familjen i en vecka.
Annars ska jag jobba på campingen hemma i Nora i sommar. Beroende på trycket på
campingen kan det bli mer eller mindre jobb, om det är det mindre så hittar jag på
någon rolig resa att göra.

Förra terminen blev du som biträdande KU-sek inbjuden till BU:s arbetsdag men
gick istället på gask på Uplands - hur kom det sig?
Jag föredrar att endast, och jag upprepar endast, vara i biblioteket när jag dumpar
matriklar eller slänger sopor i de tomma soptunnorna. Gask på Uplands? Inga
kommentarer.

Forts. KU

Lucky - KU:s mystiska maskot

Detta mystiska svar blev avslutet på intervjun men vi
ser fram emot en spexig höst med KU och många nya
medlemmar i biblioteksutskottet! Och nationen. Och
KU. Skämt åsido så kommer hösten bli fantastisk -
speciellt med ett så taggat kontaktutskott!

Foto: Johannes Eriksson, 2016. 
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Möt våra cafévärdar!
Meet our café hosts!

Vad pluggar du till? Sjuksköterska.
Hur hamnade du i V-Dalas café? En god vän
tipsade mig om att söka cafévärd på V-Dala.
Sedan gick jag med och tog chansen. Nu har jag
varit cafévärd i ett år och ångrar det inte en
sekund. 
Vad har varit roligast hittills? Framförallt är det
roligaste med cafét att få baka och snacka med
gästerna. Vi cafévärdar har så himla kul
tillsammans också. Det vi lyckades bäst med
denna termin var semmeltemat. Vi blev så
peppade när det blev uppskattat och många
gäster trillade in.

V-Dalas café har under vårterminen hållt till i Carl Larssons salong. Tack vare
enagerade cafévärdar har alla som besökt huset under fredagar kunnat köpa
massor av gott fika! Det jobbigaste med besöket är alltid att bestämma vad
man ska ha varför undertecknad alltid köper två saker (minst). Här får ni
träffa några av våra värdar som fick svara på tre snabba frågor.

PS. Alla har sökt om till hösten så räkna med att det kommer mer godsaker då!

Emelie Nissfolk
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Vad pluggar du till? Jag pluggar till
personalvetare, kanske mer känt som HR.
Hur hamnade du i V-Dalas café? Det var
faktiskt Emelie som lurade in mig haha! Det
behövdes cafévärdar och då gick jag
samtidigt med i nationen.
Vad har varit roligast hittills? Oj, så mycket!
Vi är ju i caféet mer än vi behöver i princip,
bara för att det är så himla kul! Men
umgänget överlag, vi har lika kul varje gång
vi ses faktiskt!

Caroline Barrskog

Amanda 
Håkansson

Vad pluggar du till? Jag studerar
fysioterapeutprogrammet.
Hur hamnade du i V-Dalas café? Jag hittade till
V-Dala och caféet genom att jag ville söka en
post. Gillar att baka så tänkte varför inte. Sen är
det alltid kul att träffa nytt folk och V-Dala är
ju en av de större nationerna så där finns
mycket nytt folk.
Vad har varit roligast hittills? Svårt att säga. Vi
har ju haft kul under tidens gång, men det
roligaste jag tar med mig är alla nya helt
underbara vänner.

Pradeep 
Vanamala

What are you studying? I study Renewable
electricity Production.
How did you end up in V-Dalas café? I joined V-
Dala when I first arrived and later I thought of
involving myself in the Nation and I found cafe to
be the most interesting thing to involve myself, as I
had no experience before and this would be
something I would learn.
What has been the most fun so far? The most fun
of the cafe is all the cafe host and when we bake
together. We bake new food and new cultural food
every week and our involvement and interaction we
have has no limit!!

9



Ta ut hallonen ur frysen så de tinar lite grann. Krossa kakorna till fina
smulor och blanda med smält smör. Tryck ut så det täcker hela botten
i en form. En rund form med avtagbar kant är ett tips!

Dags att vispa grädden! Blanda sedan cream cheese med citronsaft
och skal samt vaniljsocker och florsocker i en separat bunke. Vänd
sedan ned krämen i den vispade grädden med en slickepott. Var
försiktig, vi vill ha det fluffigt! Ner med hallonen och vänd runt till
smeten fått en fin, rosa färg. Bred ut i formen och in i frysen med
kakan i minst några timmar. Ta fram en stund innan servering. Njut!

Pssst! Denna cheesecake blir enkelt vegansk om mjölkprodukterna
byts ut till veganska motsvarigheter gjorda på havre eller soja.

Sommarrecept
från cafévärdarna

Ingredienser
50 g smör eller margarin 
200 g chokladkex, förslagsvis oreos
2 dl vispgrädde
150 g naturell cream cheese
Skal från 1 citron
2 msk citronsaft
2 tsk vaniljsocker
1-2 dl florsocker
150 g frysta hallon

Frozen halloncheesecake
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1. Skölj, ansa och skär rabarber i bitar. Skär bort skalet på citronerna
och skiva upp. Koka upp rabarberna och citronerna med vattnet.
Koka under lock tills rabarberna kokat sönder. Lägg en ren handduk
i ett durkslag som ställs över bunke. Sila saften genom den.
2. Mät upp saften, koka den och häll i socker. Skumma av saften.
3. Häll upp saften i rena flaskor och korka på. Går jättebra att frysa.

Blanda upp med vatten efter smak och lägg i några isbitar för en
fräsch törstsläckare!

För en mera alkoholhaltig dryck: 
Blanda saften och häll i vaniljvodka med lite citronjuice

Sommardrink
från barmästaren
Hemgjord rabarbersaft:
1 kg rabarber 
3dl vatten
3-4 citroner (om du önskar en
syrligare saft)
4 dl socker/avrunnen saft

Vad pluggar du till? Jag pluggar till
grundskollärare, F - 3.
Vilken är din favoritdryck? Rabarbersaft!
Bästa med att ha varit barmästare: All
erfarenhet man samlar på sig och
företrädarmiddagar.

Linn Mattsson, barmästare
HT19 - VT20. Foto: privat.

11

Linn Mattsson



Föreställ dig ett böljande landskap med kullar och dalar i sommarskrud
där du får ta del av Dalarnas rika kultur i goda vänners lag. Det är vad
vi sommartingsvärdar hoppas att årets upplaga av nationens sommarting
ska erbjuda. Hoppas du följer med!

På det årliga sommartinget åker nationens medlemmar till Västmanland
eller Dalarna för att tradera förste kurator under ceremoniella former
samtidigt som hembygdens ljuva arv utforskas tillsammans. Årets
sommarting går av stapeln den 10-12 juli och kommer att hållas i Leksand
och Rättvik. Tidigare somrar har destinationer varit bland annat Sala,
Västerås och Falun.

Huvudattraktionen på sommartinget är traderingsceremoni med
efterföljande middag där vi hedrar sittande förste kurator för sitt goda
arbete och välkomnar den tillträdande. Därtill kommer mycket annat kul
hända i glad gemenskap. Vi kommer ta del av Leksand och Rättviks
anrika kultur, bland annat genom visning av en samling unika
dalmålningar, ledda av Leksands kulturchef Pär Ohlsson. Dalmålning är
en särskild typ av målarkonst med anor från 1700-talet. Motiven är ofta
bibliska men porträtteras i dalamiljö med inslag av kurbits och
folkdräkter. En utanför bibelns berättelser som var populär som motiv var
Jean Baptiste Bernadotte, även känd som kung Karl XVI Johan, den
första regenten av Sveriges nuvarande kungaätt Bernadotte. Vidare
kommer vi besöka ett lokalt företag i Rättvik med koppling till nationen,
samt besöka en mycket bekant gammal bonde… Den som följer med får
se!

V-Dalas Sommarting
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Byn Styrsjöbo är en naturskön by strax utanför centrala Leksand, belägen
på sluttningen vid Styrsjöns strand i en dal omgiven av berg. Byns bystuga
kommer vara vårt boende under sommartinget. De som inte är från
Dalarna kanske inte är bekanta med konceptet bystuga; bystugan är byns
gemensamma hus som används för byns sammankomster – som bystämma
eller arbetsdagar – men står även till förfogande för byborna att hyra.
Historiskt har många bystugor används som skola för byns barn men
byskolor är numer sällsynta.

Vi sommartingsvärdar ser fram emot att visa upp våra hembygder,
Leksand och Rättvik, med dess rika kultur och vackra natur med er.

Glada sommarhälsningar

Daniel och Magdalena

Årets sommartingsvärdar Daniel
Norman och Magdalena Hessel.
Bild från midsommarfirande i
Lerdal, Rättvik 2019. Daniel i
Leksandsdräkt t.v. och
Magdalena i Rättviksdräkt t.h..
Foto: Julian Baranowski.

---

This year's Sommartings hosts
Daniel Norman and Magdalena
Hessel. Photo from midsummer in
Lerdal, Rättvik 2019. Daniel in
Leksand folk costume to the left,
and Magdalena in Rättvik folk
costume to the right. 
Photo: Julian Baranowski.
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Imagine a beautiful landscape with green hills and valleys, learning more
about the rich culture of Dalarna and creating unforgettable memories
with friends. That’s what we sommarting hosts hope that this year’s
sommarting will offer. We hope you’ll join us on this adventure!

The sommarting is the journey that the nation’s members do annually
during the summer. The destination is either Västmanland or Dalarna and
we go there to ceremonially change first curator and to learn more about
the culture at home. This year’s sommarting will take place 10 – 12th of July
in Leksand and Rättvik. Previous years, the destinations have for example
been Sala, Västerås and Falun.

The main event during the sommarting is thanking the current first curator
and welcoming the new one. This is done through a ceremonial passing of
the insignia of the first curator, which will happen in Rättvik, followed by a
dinner. We will also, among other things visit a local company in Rättvik
with connections to the nation and take part of the culture through an art
exhibition with traditional paintings from Dalarna, guided by Leksands
culture director Pär Ohlsson. The so called dalmålning is an artform that
goes back to the 18th century. Biblical motifs are mostly depicted, but in
the context of Dalarna with kurbits and folk costumes. A common sight in
these paintings is also king Karl XIV Johan, the french marshal that
became king of Sweden 1818.

The village Styrsjöbo, close to Leksand in Dalarna, lies by the lake Styrsjön
in a valley surrounded by mountains. During the sommarting, we will live in
the village “bystuga”. This is a building that the inhabitants of the village
own together, used in the ways needed by the villagers, for example
meetings, dances or celebrations. This type of communally owned buildings
is common in the villages of Dalarna.

We look forward to sharing the beauty of Leksand and Rättvik with you at
the sommarting!

Kindest regards
Daniel and Magdalena
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Nu kanske ni tänker: här samlar vi allt damm på samma ställe minsann! Vad ska det vara bra
för? Jo, det ska jag berätta! I nationens arkiv sparas i princip allt som trycks och kan vara av
intresse för framtiden. Här finns Dalpelle från första halvan av förra seklet, foton från det vilda
1960-talet och protokoll från alla möjliga utskott! Vad som också sparas i arkivet är gamla
nummer av Landskapsposten. 

Det mesta av materialet sparas i arkivboxar. Såna kan ni se när ni besöker referensen. Det är
alla kartonger som står i hyllorna och de används för att samla ihop material och tidskrifter.
Anledningen att vi gör på det viset är för att de sedan ska bindas in. Det här kan ni också se
exempel på i referensen. 

Inbindningarna sker på ett bokbinderi i stan. För att genomföra dem så tar man med sig sitt
material, tillsammans med en tidigare inbundet material av samma typ, och säger "Oh, kära
bokbindare! Skulle inte ni kunna binda in det här så att det ser ungefär ut som det där?". Då
kommer de förmodligen att säga "Naturligtvis kommer vi det - om ni betalar!". Och betalar gör
vi ju. Det är nämligen väldigt värdefullt att kunna spara sånt här material och ännu hellre i ett
sådant format att det blir lätt att både sortera och sköta om!

Nå, till saken. Samlingen av Landskapsposten har legat på vänt i åtskilliga år. En av
anledningarna till detta är att det har saknats nummer. Vi har i vanliga fall en komplett
samling i arkivet och en i referensbiblioteket. Den senast inbundna samlingen innehåller alla
nummer fram till och med 2005. Det är alltså 2006 och framåt som nu ska bindas in, men ve!
Det första numret från 2006 saknades! Vad gör man då? Jo, man skriver till seniorerna. 

Eftersökningarna har, vad jag förstått, pågått under en tid. Jag gjorde en efterlysning i slutet
av april i år. En välvillig senior erbjöd sitt exemplar för uppkopiering. Nog skulle biblioteket fått
originalet men det känns ändå synd att göra så mot en komplett samling. I mitten av juni skulle
jag fara sta till bokbinderiet och gjorde helgen dessförinnan en sista ansats hos seniorerna -
och fick napp! Nu är även vår samling komplett. 

Bibliotek, arkiv och seniorer
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Det saknade numret 2006:1, nu i tryggt
förvar hos bokbinderiet och snart i ett
bibliotek nära dig!

Det jag vill med denna text är inte bara att informera
om allt roligt vi har i bibliotek och arkiv, utan framför
allt rikta ett stort tack till seniorerna som hjälpte mig
med jakt och frakt av LP - tack! 

Hurra för biblioteket, hurra för arkivet och hurra för
seniorerna!

Ulrika Andersdotter,
Bibliotekarie, senior och fräsch.
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Året som gått

Jubileumssexa med VG 15/11, -19.

Kruthornen, julgasken 14/12 -19.

Samba Sao Miguel, reccegasken
15/2 -20.

Letta Gardet, reccegasken
15/2 -20.

KU-sek Anton leder ormen under
sambans framförande,
reccegasken 15/2 -20.

Utvalda delar i bilder



Biblioteksutskottets
skottårsbal, 29/2 -20.
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Glada gäster på skottårsbalen!

Falukorvsbal, 7/3 -20.

Digital sillunch, 30/4 -20.

Förberedelser inför digital vårbal
23/5 -20.

Vårbalsunderhållning!



Det finns många olika poster på nationen
med olika stor tidsåtgång och krav på
engagemang. Nationsfotograferna är en
sådan som kan kännas festlig eftersom de
får gå gratis på middagarna de jobbar.
Fotograferandet fyller dock inte bara
funktionen av festminnen utan är också
viktig dokumentation av nationens
historia. Nationsfotograferna har tidigare
fallit under biblioteksutskottet men ligger
idag under InfU. Här får vi träffa en av
våra senaste nationsfotografer.

Tim! Du är nationsfotograf. Har du alltid
haft intresse av fotografi eller halkade
du in genom vimmelbilder?
-Jag har haft intresset länge och velat ta
tag i att lära mig mer. Inte fotat
vimmelbilder direkt såhär förut men
nationen är ju ett bra ställe att lära sig.
Du är engagerad i två utskott på
nationen, InfU och KU, krockar det med
studierna nånting?
-Nej inte nödvändigtvis. Man kan väl
säga att utskotten kräver tid på lite olika
sätt men det är absolut inget man inte
hinner med.
Vilken är den roligaste sittningen du har
fotat?
-Falukorvsbalen helt klart! Många roliga
utstyrslar och underhållning!
Det finns en del bilder på huset på InfU:s
dropbox - kommer du att ta fler så att vi
kan ha större variation på omslagen till
LP?*
-Absolut!

*Frågan uppstod efter att undertecknad letat sig
igenom alla bilder på InfU:s dropbox. Det finns en
risk att de som till slut blev omslag redan har
använts men alla bilder på huset är ju per
automatik fina bilder!

Kommer du att fortsätta som
nationsfotograf?
-Redan sökt om och valdes på digitala
landskapet i maj.
Finns det något annat du skulle vilja
göra på nationen i framtiden eller något
du är sugen på att prova sådär överlag?
- Vi får se, man halkar säkert in på något
nytt någonstans. :)
Eftersom du är med i KU så känner du
ju till brännbollsmatchen som BU brukar
vinna - kommer du att vara med och
spela i höst (om det blir nåt)?
- Går inte att missa!

Soliga utsikter för Tim

Namn: Tim Solig
Pluggar: Matematik/Datavetenskap
Kamera: Nikon D600
Poster: KU-ledamot, Nationsfotograf och
just nu Taketvärd!
Antal aktiva terminer: 2

Text: Ulrika Andersdotter

Foto: privat.
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 Vilken redaktör fick en ny biträdande post instiftad under terminens
första landskap?
 I år anordnade BU en bal som de enligt tradition håller i vart fjärde år,
vad var det för evenemang?
 Vart flydde Sveriges regering under pesten 1710?
 Vilket utskott hör nationsfotograferna till i modernare tider?
 Vad är vårterminens BARM Linn Mattsons favoritdryck?
 Vilken är andre kurators favoritbal?
 När du vill läsa gamla LP-nummer kollar du i?
 En förmåga hos nationen kom på prov under våren, vilken?
 Vilket utskott har en mystiskt maskot som kommer upp lite här och var?
 Vilken dag i veckanbjöd terminens fyra cafévärdar på ljuvligt fika?

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

LP-krysset 
Hur noga läste du artiklarna i denna somriga upplaga av LP? Eller är du en
naturlig allvetare om vad som försiggår på nationen? Vare sig du är den ena
eller andra eller ingendera kommer detta korsord att få dig att fundera! 

Under vilket evenemang sker tradering av Förste kurator?
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Text och krysskonstruktion: Milica Plavsic
LP-krysset 



Nästa Landskap är 28 september klockan 18.00 i Stora salen
Bordlagda valärenden
En redaktör i informationsutskottet för film 2020
En ledamot i granskningsnämnden 2019-2021
En ledamot i granskningsnämnden 2020-2022
En ledamot i valnämnden 2020-2022
Biträdande internationell sekreterare 2020-2021
Sex ledamöter i internationella utskottet 2020-2021
Representanter i biblioteksutskottet 2020-2021 för arkeologi, 
ekonomisk historia, filosofi, företagsekonomi, hembygdslitteratur, 
historia, pedagogik, sociologi, statsvetenskap, tyska och freds- och 
konfliktkunskap
Två ledamöter i kontaktutskottet 2020-2021
Sånganförare höstterminen 2020
Historiograf 2020-2021
Sekreterare 2020-2021
En biträdande klubbmästare höstterminen 2020
En hovmästare höstterminen 2020
En cafévärd höstterminen 2020
En nationsöversättare 2020-2021
En scenmästare 2020-2021
En pubvärd höstterminen 2020
Klubbmästare höstterminen 2020
Klubbmästarinna höstterminen 2020
Barmästare höstterminen 2020
Bibliotekarie 2020-2021

Valärenden
Stipendiesekreterare 2020-2021
Arkivarie 2020-2021
Marskalk 2020-2021
Fanbärare 2020-2021
Hyresgästrepresentanter i nationens bostadsstyrelse 2020-2021
Intekvarie 2020-2021
Datorförman 2020-2021

Ansök via v-dala.se/ansok - det kan du göra redan nu!
For english, see: v-dala.se/ansok/?lang=en 
(most post descriptions are available in English - ask 1Q for help!)

Lediga poster
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Vill du också göra tidningar?

Har du alltid drömt om att
hitta på frågor till "intervjuer"?

Vill du spela sten, sax, påse på
landskap?

För åtminstone de två första frågorna så är
informationsutskottet (InfU) ett bra steg på vägen! Mejla
infu@v-dala.se om du vill veta mer.

Om det framför allt är tredje frågan som intresserar dig:
skriv till 1Q@v-dala.se och fråga när nästa landskap är.

Gör det INTE på högtidslandskap!
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Tycker du att bilderna är konstigt placerade? 

Du kan göra det bättre! Sök InfU idag!

Intervju är ett starkt ord i sam
m

anhanget.




