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Kära läsare!

I din hand håller du ett exemplar av Landskapsposten - V-Dalas anrika tidning! Jag är väldigt glad
att få sälla mig in i skaran av tidigare LP-redaktörer. Lyssnade ni också på hedersledamoten Ingrid
Carlbergs sommarprat? Så otroligt spännande! Hon har ju varit redaktör för landskapsposten.
Hoppas att min karriär går lika bra som hennes - för det måste ju vara LP som är hemligheten.

Jag har gjort mitt allra bästa för att koka ihop en späckad och peppig upplaga som förhoppningsvis
kan skänka lite känsla av gemenskap och framtidshopp inför den kommande terminen på V-Dala
nation. Här kan du både får läsa om vad som hänt under sommaren och vad som komma skall. I
och med att det inte getts ut någon LP på ett tag, finns även några något äldre men nog så viktiga
eller intressanta inslag med i tidningen. 

Särskilt tack till alla som bidragit
med texter, idéer, bilder och pepp!

Trevlig läsning!

Jessica Edman
Redaktör

Bild från en bättre digital sittning.

Redaktören
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En sommar fylld med förväntan, spänning, pirr i magen, nervositet och drömmar om

framtiden... så tänker jag tillbaka på sommaren innan jag började mina högre studier.

Kanske är det så att du känner igen dig i dessa tankar och känslor? Det jag kan säga är att

du inte är ensam, många studenter genom åren har haft allt detta och mycket mer

snurrandes i sina huvuden när de anlänt till Uppsala, redo för ett nytt steg i sina liv.

Nu har löven sakta börjat falla från träden. Det blir mer socialt accepterat att klä sig i

jacka och mössa, solen värmer inte riktigt lika starkt som för en månad sedan. Samtidigt

vaknar staden upp igen! Uppsala sträcker på sig från sommar med mindre verksamhet,

färre studenter och ett lugn till att öppna armarna för alla nya samt återvändande

studenter.

Vad är det då som kommer att hända i höst? Ja, studierna sätter igång med lite olika

struktur beroende på vad som du läser. Vissa får göra allt på plats, andra sitter på distans

från sitt köksbord eller kanske skrivbordet hemma. På nationen så har föreningarna

startat upp sin verksamhet, alla repeterar, träffas, övar, planerar och jobbar på sina olika

projekt. Att få se vårt vackra hus fyllt av glada, engagerade människor fyller mig med

värme och glädje, men också stolthet. Jag påminns om ansvaret jag fått axla, men i sådana

här tillfällen känns det inte betungande alls, bara lättande och glädjande.

Jag ser fram emot att se alla föreningar visa upp sig på Välkomstkvällen, att följa fanan på

Reccegasken och mycket mer! Med hösten i antågande kommer vi värma upp och lysa

upp V-Dala nation tillsammans, det är tack vare er som engagerar er som vi får njuta av

vår vackra nation! Tack för att just du intresserar dig och bryr dig. Det betyder så mycket

för V-Dala.

Med varma nationshälsningar,

Marcus Sandén

Förste Kurator
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Förste kurator



Stöd din  nation !

Hösten nalkar med sina guldlöv och sommarens varma solstrålar är snart ett minne blott.

En smula säsongsdeprimerande kanske, men oroa dig inte. I höst bjuder vi här på V-Dala

in till värmen och en myriad av olika verksamheter. Puben är öppen, som vanligt, och

onsdagslunchen erbjuder dig god lunch till billig peng. Lunch räcker ju bara ungefär till

middag, och således bjuder vi också in till ett flertal olika gasker – reccegask,

inspektorsskiftesbal och julgask är bara ett urval. 

Men allt handlar inte om tillfällen att äta och dricka gott på. I Stora Salen på V-Dala dyker

varje vardagkväll en av våra föreningar upp och fyller den med musik, dans och liv. Rör

man sig vidare i huset så stöter man kanske på Spelgillet med sina brädspel, eller så kan

man marschera korridorerna i takt till Samba São Miguel.  

Det ovannämnda är bara en liten försmak på vad vi har att erbjuda. Självklart under

denna tid jobbar vi hårt för att kunna erbjuda allt på ett restriktionsvänligt vis. Med det

sagt så är det en underbar känsla att huset fylls av energi, glädje, sång, musik och

engagemang återigen efter en lång tid av nästintill outhärdlig dvala. 

Du är så hjärtligt välkommen till Västmanlands-Dala nation, låt oss visa dig vår värld. 

Anton Bränström

Andre kurator
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Många nationer har haft det riktigt jobbigt under pandemin. Vi på V-Dala likt det övriga

studentlivet har blivit påminda om hur viktigt det är för oss att träffas "IRL", samtidigt

som vi har ingjutits med en tacksamhet till tidigare generationer som sett till att vi haft

muskler att stå pall inför denna prövning. Givetvis står vi även i tacksamhetsskuld till de

kuratorer, heltidare, funktionärer och medlemmar som hållit nationen levande under

denna tid - i de former som varit möjliga!

 

För att ge nationen lite extra kärlek efter pandemin kan du stötta V-Dala genom att köpa

något på, 

 

 

 

 Sidan är ett samarbete mellan Kuratorskonventet, Marknadsföringskonventet och Brand

communications där det finns en möjlighet att köpa profilprodukter där en del av

summan går till den nationen du har valt att köpa profilprodukter av.

www.stoddinnation.se

Andre kurator
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Det är en mycket regnig dag i slutet av
augusti när jag cyklar till Segerstedts-
huset för att möta upp Inspektor Johan
Tysk för lite uppsnack inför  den kom-
mande terminen. Kaffet är värmande
och Johan är på gott humör så snart
glöms hällregnet bort!

Det kommer ju ett lite längre
reportage om dig i ett kommande nu-
mmer av LP, men kan du ge en liten
teaser om dig själv?
Jag är född och uppvuxen i Falun. Kom

till Uppsala första gången tack vare

militärtjänsten.  Vid sidan av lumpen

läste jag matematik och intresset för

studier tog  mig sedan till USA där jag

kom att bli kvar åtta år. Jag disputerade

1986 vid UCLA och kom så småningom

tillbaka till Uppsala 1991 och blev

professor 2006.

Vad tror du om den nya terminen?
Jag är ju ny i rollen men ser fram emot

att ta mig an ämbetet. Som många

andra hoppas jag att vi ska kunna

öppna verksamheten fullt ut. Men

särskilt hoppas jag att vi får goda förut-

sättningar att ta emot recentiorerna.

...Och om nationens roll i framtiden?
Jag tror att nationen har en tydlig roll

nu och framöver.  Nationerna ger 

 unika möjligheter att träffas över

ämnesgränserna men också att träffas

över generationsgränserna. Genom

våra traditioner och kontakten med de

äldre medlemmarna bibehåller vi en

kontinuitet. Men samtidigt pågår en

konstant förändring och bara på några

år kan det som tidigare varit självklart

försvinna eller bytas ut. Detta visar att

Inspektor

nationen inte är något  museum - vi är

en levande social miljö! Det är viktigt

att hitta en bra balans mellan tradition, 

 kontinuitet och positiv förändring.

Är universitetet också i förändring?
Givetvis! Internationaliseringen kom-

mer starkt och detta påverkar i sin tur

nationerna. Hur tar vi som nation hand

om denna utveckling? Vi kanske borde

ha en internationell gask där huvud-

språket är engelska just för att markera

denna förändring?

Vad händer annars på universitets-
fronten?
Arbetet med att komma tillbaka till

fysisk undervisning pågår. Nya Ång-

ström är också högaktuellt och där det

blir invigning i maj 2022. Efter det är

Ångström 100 tusen kvadratmeter - lika

stort som BMC.

Vad skulle du vilja säga till alla gamla
V-Dalingar?
Välkomna tillbaka! Vi har ett stort

gemensamt ansvar nu efter pandemin

att ta hand om verksamheten och att

möta alla nya V-Dalingar på ett säkert

men ändå välkomnande sätt.

...Och till alla nya?
Välkomna hit! Vi ser fram emot att ta

emot er i vår gemenskap.

Jessica Edman
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Revy i
Malung -
lite av en

grej

Dalarna är skådeplats för flera bygdespel. Skinnarspelet,

Ingemarspelet, Troll-brölloppet och inte minst det V-Dala-

kopplade Himlaspelet för att nämna några. Men

revykulturen har även  historiskt sett varit tämligen stor i 

 Malung med omnejd. Genom att framhäva bygdens kultur,

dagsaktuella ämnen och invånare har man skapat en lokal

humor att skratta och glädjas åt och med.

   Den  något avdomnade teaterformen har fått ett glädjande

uppsving genom den driftige Lännviks Erik och en fantastisk

ensemble - tillsammans kallade Lännviksrevyn. I somras

satte Lännviksrevyn upp Tâlöst (vad det betyder kan du läsa

om längre fram). Här följer en recension av vår flygande

reporter och sedan  en intervju med Erik.

Recension
I juli hade jag äntligen glädjen att som

förstagångsbesökare få se den beryk-ade

Lännviksrevyn. Som jag hade väntat, och

vilken show! Här blandas buskishumor

friskt med sylvassa passningar till lokala

politiker.

Det är mycket som spelar in för att

skämten ska bli roliga; det handlar om

stämningen i publiken, ansiktsuttryck,

dialekt och poänger som bara förstås av

de med anknytning till orten.  En svår

balansgång att lyckas med, men det gör

den här ensemblen med bravur! 

Under föreställningen blandas revy-

stycken med sång och dans. Naturligtvis

handlar ett antal nummer i årets revy på

olika sätt om covid-19. Publiken får

bland annat följa med till matbutiken där

pensionärer, trots coronapandemi, strun-

tar i att hålla avstånd, nyser rakt ut i

luften (”det är ingen fara, jag har bara 

"Vad har hänt under sommaren i hembygden?" - undrar du. 

Sommarrapporter

LITE corona!”) och  klämmer på varje

äpple innan de bestämt sig för vilka som

ska köpas.  Vi får också se hur byns

hembränningsapparater ställts om till att

producera handsprit och hur student-

firandet skett över Zoom.

Ett annat återkommande tema under

kvällen är den infekterade debatten om

den tilltänkta vindkraftsparken på Rip-

fjällets vara eller icke vara. Trots den

statistiskt sett nästintill jämna upp-

delningen i ja- och nejförespråkare i

publiken lockas alla till skratt. Revy-

gänget lyckas på ett humoristiskt sätt

spegla den allvarsamma vindkrafts-

kontroversen som lett till att vänner,

familjer och jaktlag splittrats och inte

längre talas vid på grund av olika åsikter

i frågan. Det är trots allt svårt att hålla sig

från skratt när karaktären föreställande

kommunstyrelsens ordförande på Lim-

amål kommenterar upphittade oräknade

Av Spännar Mats Eriksson
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 valsedlar från folkomröstningen med 

 ”dom där? Dom spelar ingen roll, dom

kommer ju från Malungsfors!” Det

känns uppfriskande att se allvaret som

dämpat stämningen det senaste året

presenterat på ett skämtsamt sätt.

Jag kan konstatera att ryktet om att

Lännviks Erik är skicklig på att sätta

samman en ensemble av både duktiga

teatermänniskor, sångare och dansare

stämmer. Det är dessutom roligt att se

Brånens festplats i Öje leva upp igen.

Jag kan varmt rekommendera alla som

har anknytning till kommunen att se

revyn om möjlighet ges! Nästa år är det

dags för tioårsjubileum. Men var alert –

biljetterna tar slut snabbt!

forts. sommarrapporter!

Hej Erik! Vem är du och är det dig
revyn är döpt efter?
Hej Landskapsposten! Jag är en 20-årig

malungskarl som till vardags jobbar

som vaktmästare vid Malungs för-

samling. Utöver mitt arbete kretsar mitt

liv mest runt Lännviksrevyn. Sedan

starten 2013 har jag axlat rollen som

producent, regissör och aktör i revyn.

Lännviksrevyn spelades de första fem

åren i en källarlokal i byn Lännviken

och därav namnet.

Lännviksrevyn – vad ni är för gäng och
hur länge har ni hållit på?
I årets produktion har vi varit 14

ungdomar i åldrarna 15-20 år. Lokala

förmågor från Rörbäcksnäs i norr till 

Intervju

Äppelbo i söder. Många i ensemblen är

rutinerade och har varit med i 4-5 år.

Tre av oss har varit med sedan starten,

jag, min lillasyster Elsa och Andreas

Martinsson. Efter fem år i källaren i 

 Lännviken flyttade vi revyn till Öje

centrumhus,  bara några kilometer bort

där vi spelade revy i tre års tid innan

corona stopp för vår fjärde upplaga som

skulle ha spelats i januari 2021.  Då

tänkte vi om och flyttade revyn till Öje.

Varför revy och var kommer ditt
intresse ifrån?
Revy är en så rolig och fri teaterform.

Den kan innehålla vad som helst och

bara fantasin sätter gränser. Jag fick

upp ögonen för revyformen när jag som

elvaåring fick se en lokalrevy som min

farmor medverkat i på VHS. Både

publiken och ensemblen verkade ha så

oerhört kul. Så jag föreslog för ett par

kompisar att vi skulle sätta upp en revy,

och sagt och gjort så blev resultatet den

första Lännviksrevyn. 

Vad handlade årets revy  Tâlöst" om
och var satte ni upp den?
Temat i årets uppsättning var mat och

vi behandlade ämnen som hamstring av

torrvaror,  kinesiska matvanor, pasta-

kungen tillika torsken Paolo Roberto

och pandemins hårda slag mot

restaurangnäringen. Men även såklart

lokala företeelser som vindkraftsvalet

om Ripfjället, omorganisation av kom-

munala verksamheter, inställd dans-

bandsvecka och mycket annat. Corona-

pandemin har förstås inte gått att

undgå. Revyn spelades på Brånens

festplats i Öje. En gammal folkpark som 



7

Skulle man tycka det var lika roligt
om man var ”utomsocknes” ifrån?
Jag tror att man som utomsocknes eller

"okk-önnö" som vi säger i Malung, kan

ha stor glädje av vår revy. Men såklart

tappar man en del av behållningen om

man inte hängt med i de lokala

händelserna i Malungsområdet. Det

kan också vara svårt för en utböling att

förstå de olika dialekterna vi talar. De

flesta numren spelas på Malungs- Öje-

och Limamål vilka kan vara svår-

begripliga.

 
Vad är det svåraste respektive rolig-
aste med att sätta upp ett sånt här spel?
Det är mycket arbete med att sätta upp

en revy. Vi gör allt från att skriva

manus till att måla kulisser, ringa på

sponsorer och klippa ihop filmer.

Arbetet runt själva revyn är det svåraste

och mest tidskrävande. Att sedan se

hur idéer och skämt blir till sketcher

och sånger som sedan blir till en hel

revy är väldigt tillfredsställande. Men

det allra roligaste måste vara när man

tillslut står på scenen och får ta emot

alla skratt och applåder. Det gensvar

som man får från publiken är det

absolut bästa med att hålla på med

revy!

 

Text: Jessica Edman

Bild: Timea Hedlund

legat i träda i tio års tid som vi nu rustat

upp till en perfekt spelplats. Det är stora

ytor för både oss och publiken i en

trivsam utomhusmiljö. 

Vad betyder Tâlöst?
Det är malungsmål och betyder smak-

löst. Något riktigt klent i matväg.

Hur har mottagandet och intresset
varit från de som tittat och hur många
biljetter sålde ni?
Intresset har varit stort och trycket på

biljetterna har varit riktigt högt. Dagen

då vi släppte biljetterna sålde vi över

900. Våra 14 föreställningar sålde vi ut

på bara en vecka, därför klämde vi in

tre extraföreställningar i programmet

som även de sålde slut. Totalt såg 1760

personer årets föreställning. Responsen

från publiken har varit övervägande

positiv, många har väntat och längtat

efter att få se revyn. 

Hur skulle du beskriva er humor – vad
tycker publiken är roligt?
Vi har vid flera tillfällen blivit tilldelade

"Dalarnas fräckaste revy" vilket jag är 

 beredd att hålla med om. D et är just de

grövsta och mest förbjudna skämten

som lockar till de högsta skratten.

Sedan tycker vi att det är roligt att dra

lite mer underfundiga och vassa skämt

också.

forts. sommarrapporter!

Lännviks Erik
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Skitviken  - En plats i
västmanland

forts. sommarrapporter!

På ett strövtåg i hembygden, en
sommarlovstur till Västmanland, en
semesteridyll i Västerås – där hittar
jag Skitviken. 

Jag är tvungen att läsa på skylten två

gånger, har jag verkligen läst rätt – kan

ett ställe verkligen heta Skitviken. Ja,

det kan det tydligen. Efter åren av

nationsengagemang, som både en och

flera gånger har präglats av skämtsam

rivalitet mellan nationens två landskap,

så finner jag mig vid Mälarstrand och

tittar ut över en båthamn i solned-

gången. En hamn som olyckligt har fått

detta profana namn. Åren av att skoj-

friskt ha anammat rollen som ”äkta”

Dalkulla och därmed intagit rollen som

storasyster i fejden mellan Västman-

land och Dalarna får mig att skratta till.

Min tanke är – såklart är det de gnälliga

Västmanlänningarna som döper en

sådan här vacker plats till skit. För

vackert är det verkligen.

Jag måste ta fram telefonen och ta reda

på mer om denna plats. Snabbt får jag

fram att jag är på en konstgjord udde

som är frambyggd mellan stadens

gamla kraftverkshamnar. I ett sekel har

Västeråsarna byggt båtskjul här för att

kunna förtöja sina bruksbåtar. Många

skjul finns kvar, och för att vara ärlig

ser det ut som att de har byggt dem av

vad de än kan ha hittat – gamla sneda 

träplankor, rostiga plåtbitar och fönster

täckta med exemplar av Västmanlands

läns tidning från en annan livstid.  Det

är inte mycket att se på egentligen, men

det ser nymodigt ut tillsammans med

nybyggda sjötomtskomplex och upp-

levelsehotellet Steam Hotel intill. Här är

något unikt bevarat. 

Här där det nya och det gamla möts

insuper jag både hembygdens industri-

ella arv och dess vilja att sträva framåt.

Skylten jag står och läser på är uppsatt

av Västmanlands länsmuseum, de har

satsat på att göra en ljudvandring här

som går under namnet Skitviken – en

rostig lustgård full av liv. 

Bild Sofia Ludén

Av Sofia Ludén
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forts. sommarrapporter!

Ljudvandringen låter mig lyssna på

vad folk här snackar om, hur det kan

vara på midsommar, jag får höra

beskrivningar av hur skjulen ser ut

inuti nu och hur de har sett ut tidigare.

Livet här i Skitviken fortgår - idag som

en båtklubb där ett 40-tal västeråsare

fiskar gös, renoverar båtar och samlar

gamla mopeder. Jag får höra hur de

resonerar och berättar skrönor, och jag

känner hur omgivningens historia ger

mig en känsla för platsens värde – för

dåtiden och nutiden. 

Det är färdigfilosoferat, mina tankar

kommer tillbaka till nutiden och jag

fortsätter vandra längs Mälarstrand. Jag

glider in på hotellrummet på Steam

Hotel för att byta om till badkläder, det

är dags för vår bokning i terass-

bassängen och kort därefter svulla i en

makalös kulinarisk upplevelse. Utanför

är Skitvikens vatten glimrande och

stillsamt, det är vackert. Skitviken är,

trots namnet, inte alls så tokigt. 

Visste du att...?

Lydia Wahlström,
nationens andra

kvinnliga medlem, 
kom från Lundby i

Västmanland.



Det var en junihelg i de studerande

landsmännens ungdom vi åkte till

Dalarna för att begå sommarting som

många gånger förr. Valet som föll på

Siljanstraktens pärlor Leksand och

Rättvik kom av en emerita som hopp-

fullt sa ”Ska inte ni bli sommar-

tingsvärdar? Jag skulle älska att bli

traderad i hembygden.” Bli sommar-

tingsvärdar skulle vi – i vår hembygd

skulle det ske.

Efter månader av förhoppningar och

förberedelser var dagen kommen,

fredag 10:e juli, när landsmännen

skulle komma till min by, Styrsjöbo.

Magdalena och jag, årets sommar-

tingsvärdar, väntade spänt ända till

seneftermiddagen då de första kom till

bystugan som skulle bli vår boning och

festsal för helgen. Till slut satt vi alla på

altanen vid mitt hus i byn med utsikt

över Styrsjön, som vi senare fick

konstatera var Siljan, för att undvika

sommartingsgästers besvikelse över att

vi inte bodde vid Siljans strand.

Alltmedan grillkvällen förlöpte och

Samuel Törner bevisade att han är

nationens bästa kubbspelare, vann

knotten och vi begav oss till bystugan 

för att bädda. Således var första dagen

till ända.
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Lördagen började tidigt för mig,

Magdalena och Harald som också

vaknat tidigt, med uppställning av

frukost till hungriga landsmän. Vi drog

på skinnbrackor, snörade åt snörliv och

knäppte västar och drog mot dagens

äventyr. Första stopp blev på Åkerö i

Leksand där vi mötte upp heders-

ledamot och Förste kurator em. Jan-

Olof Montelius och professor Anna

Götlind; den senare hade hjälpt oss

förbereda dagens första aktivitet.

Nationsfanan i Birger Mårds hand

höjdes till marsch och sången vidtog:

”Så går vi till Ris Jerk och tager oss en

sup” och vi anlände till gården där Ris

Jerk bott under 1800-talets första halva

tillsammans med sin hustru Karin. 

Landsmännen delgavs våra fynd från

efterforskningen som gjorts i samarbete

med Anna Götlind: byggmästaren Ris

Jerk (Erik på leksandsmål) var en

mycket förmögen man som lånade ut

pengar till otaliga leksingar och byggde

sin egen gård i hembyn Åkerö. I

bouppteckningen efter honom syns att

han faktiskt hade brännvinspanna, så

att man då går till Ris Jerk för att taga

sig en sup, är alltså inte förvånande.

När paret Ris dog barnlösa 1850 tog

Esters Erik Matsson ̶ min farfars

farmors morfar – över gården och än

idag tillhör gården en Esters.

2020 års upplaga avhandlas!
Sommartingskrönika
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Besöket hos Ris Jerk avslutades med att

jag och Harald spelade upp spexet ”Ris

Jerk gör underverk eller byssanlull,

koka pannan full eller Gris Jerk” som

Ris Jerk och Supsökars Harald och

delade ut varsin sup Falu brännvin, nu

när landsmännen ändå gått till Ris Jerk.

En äldre leksandskarl stannade med

bilen och när vi sa att vi gått till Ris Jerk

svarade han leende ”Och tager oss en

sup!”. När vi tågade tillbaka kom en

kvinna ut från sin gård och frågade om

spektaklet var för hennes dotter som

fyllde år. ”Jo, då” sa vi! 

Näst anlände vi till kulturhuset på

Noret i Leksand där leksandsklädde

kulturchefen Pär Ohlsson tog emot. I

den dunkla bevarandebelysta salen

med kurbitsfyllda dalmålningar stod vi

förväntansfulla då fioltonerna från

Leksands tingsmarsch började i fjärran

och skred närmare. ”Det går inte att

anordna ett ting och undgå Leksands

tingsmarsch” konstaterade kulturchef

Ohlsson som frammanat tonerna. Det

mynnade inte bara ut i en visning utan

en dialog kring vad ett museum är bra

för och vad vi kan lära av att knyta an

till vårt kulturarv. Det kan stundom var

landsman med fördel fråga sig själv. 

Vi konstaterade att vi har perspektiv att

hämta i historien, rötter att stå stadigt i

stormen med och en känsla av till-

hörighet och mening att hämta. Fria att

betrakta muséet på egen hand lade

landsmännen ögonen på dalmålningar,

den vackra leksandsdräktens varia-

tionsrikedom, hundratals år gamla

ornamentrika handvävda band, snill-

rika och ibland vidskepligt anpassade

fäbodredskap och den tillfälliga utställ-

ningen Textilmagi och saboterad

symmetri. Vi vandrade över till Lek-

sands hembygdsgårdar bredvid Lek-

sands kyrka där dalaguiden Stina Liljas

mötte upp, även hon klädd i leksands-

dräkt. Hembygdsgårdarna är en sam-

ling byggnader från olika byar i

Leksand, bevarade från svunna tider för

att minnas hur livet förhåll sig förr i

dessa trakter. Det äldsta huset på

hembygdsgårdarna ska vara timrat på

1500-talet och att ett sådant hus

fortfarande står vittnar om kvalitén som

timmermännen utförde sitt hantverk

med. Startskottet på hembygdsgården

var Jones Mats Perssons etnografiska

museum i Lisselby, Leksand. Han hade

besökt Skansen och Nordiska muséet

där han tagit del av bevarandekulturen.

För hans samlande av föremål och

byggnader fick han utstå mycket spott

och spe av andra leksingar som tyckte

han skämde ut bygden, skulle sättas

under förmyndare och som brukade

bjuda över honom på auktioner enbart

för att skymfa. Han fick dock upp-

rättelse med kungabesök och än idag

visas hans byggnader och föremål för

att åminna gångna tider, fast flyttade

Jodå!!
Jodå!

forts sommartingskrönika
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eftersom det förr nämligen förelåg

fönsterskatt i Sverige. Därtill var två-

våningshus ovanliga på den tiden. 

Efter en fika i solen på den gamla

gården och ett tack riktat till Pär

Ohlsson och Stina Liljas där den senaste

utgåvan av vår skriftserie överlämn-

ades, styrdes färden mot Rättvik. På

Stiftsgården i Rättvik där mången V-

Daling konfirmerats eller agerat

konfirmandledare, serverades god mat i

Rättviksrummet som var fyllt med dal-

målningar och kurbitsmålat allmoge-

möblemang. Vi fick en spontan upp-

lysning om verksamheten på Stifts-

gården av nuvarande andre kurator

Anton Bränström, som råkade vara där

som konfirmandledare, samt en histor-

isk bakgrund av den på sommartinget

deltagande landsmannen Harald Göt-

lind.

Efter maten samlades vi med nations-

fanan i spetsen, följd av spelmännen Fix

Oskar och Harald Götlind, för en

berättarvandring kring Rättviks vackra

kyrka invid Siljans strand, ledd av

förste kurator electa Magdalena Hessel,

nu för tiden emerita. Efter en helg av

bra väder, trots vädergudarnas spådom

om konstant regn, stod nu stormmolnen

gråa på horisonten och adderade

dramatik till huvudakten på sommar-

tinget som nu skulle ske traderingen. 

Landsmännen tågade bakom fana och

spelmän fram till Vasastenen, rest av

dalfolket och Sverges kung 1893 invid

till dagens plats vid kyrkan. Vi började

på Jones Mats del av hembygds-

gårdarna där vi gick in i ett bostadshus

av äldre tiders karaktär, med farstu, ett

kök med öppen spis och en mindre

kammare.  Där fanns leksandsdräkten

och gamla tiders redskap. Vi fick lära

oss att i skördetider när fler kom för att

hjälpa till och tog med sin egen träsked

att äta med, fylldes den väggfasta

trähäcken med skedar och därmed har

man ”häcken full” i tider av många

bestyr. Där gick vi också in i en enkel

enrummig fäbodstuga med en mycket

liten farstu. Till fäboden togs djuren

under sommaren för att betet skulle

räcka till. Nästa hus vi besökte var

Winter Carls Hanssons målarstuga, vars

dalmålningar vi sett på kulturhuset.

Han målade den mycket kända ålders-

trappan. Det sista hus vi gick in i var

”Gattustuggu”, ett timrat  tvåvånings-

hus med kök, en kammare och ander-

stuga, kallad ”arstuggu”, samt vind.

Det märks på det stora antalet fönster 

 att det var rikt folk som låtit  bygga det 

forts sommartingskrönika

Winter Carls ålderstrappa i 
Danielsgården i Bingsjö.
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brygger klassiska ölsorter och numer

även cider. Deras öl har varit ett

standardinslag på nationens falukorvs-

bal sedan start. Bryggningsprocesen

förklarades och sortimentet provades

med landsmän som syntes glada och

nöjda av att få släcka sin törst.

Bryggaren mätte sina produkter i

”hinkability”, alltså lätthet att hinka i

sig. Givetvis klassades dryck efter dryck

med ”hög hinkability”, ett numer

vedertaget begrepp på nationen. 

Sedan gick färden tillbaka till Styrsjöbo

för att begå traderingsmiddag i

bystugans sal. Det bjöds på trerätters

och givetvis drycker från Dalabryggeri,

men framför allt mycket sång och

skratt. Ris Jerk i preteritum och Dal-

karlasång sjöngs, nyvalde förste kurator

och emerita höll varsitt tal, folkmusik

framfördes, frågesport tävlades, Gaude-

amus igitur på svenska sjöngs ur

Nationaltemplarordens sångbok som

fanns kvar i bystugan och sommartings-

medaljen delades ut. På söndagen åt vi

brunch och röjde ur bystugan. Efter en

lyckad helg i glad gemenskap lämnade

landsmännen byn och styrde mot

Uppsala igen. Jag vågar tro att vi är

många som kommer se tillbaka på årets

sommarting som en helg rik på glädje,

kultur och gemenskap; helt enkelt fint

minne från de studerande lands-

männens ungdom.

Daniel Norman

Sommartingsvärd 2020

Rättviks kyrka för att åminna Gustav

Vasas första tal till Dalfolket 1520 på

kyrkvallen. Spelmännen spelade låtar

från Rättvik och Transtrand till

Magdalena och Jessicas ära, därtill

Inspektorsmarschen, skriven av nation-

ens egna spelmanslag. Äldste när-

varande förste kurator emeritus, heder-

sledamot Jan-Olof Montelius, traderade

insigniet från förste kurator emerita

Jessica Edman till förste kurator

Magdalena Hessel och utropade ett

fyrfaldigt leve för Västmanlands-Dala

nation och dess förste kurator. Förste

kurator emerita Edman medaljerades av

sin efterträdare med förste kurators-

medaljen som burits fram på ett

förkläde tillhörande leksandsdräkten.

Det var en värdig och känslosam stund

då landsmännen tog emot sin nya förste

kurator med ståt och hurrarop. 

Som paus innan nästa aktivitet fikade vi

med utsikt över Siljan och de som ville

fick en visning av Stiftsgårdens and-

aktslokal, där landsmännen andäktigt

lyssnade på Harald Götlinds för-

klaringar kring kyrkorummet. För att

visa att Dalarna har goda ting att er-

bjuda även i modern tid besökte vi

sedan Dalabryggeri i Rättvik, som 

forts sommartingskrönika
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Seniorer tillika medlemmar
av nationens

stipendienämnd!
 Arbetet med stipendierna
fortsätter oförtrutet även

om vi nu hoppas på mindre
digitala möten och mer
fysiskt. Boka redan nu in
hösten sammanträdes-

datum som är planerade till
den  8 OKTOBER och 

11 NOVEMBER! 

Fråga seniors!

Vilket förr var bäst?
Mvh Undrande recce

 
Kära Undrande recce, 

Det glädjer seniorskonventet att du blickar mot fornstora dar, då ärat Dala
Stark flög över borden. Eftersom begreppet “förr” per definition sträcker sig
mellan 1634 och i förmiddags är det enligt annan definition alltid “bäst”,
förutom givetvis nu då. Vem behöver egentligen nymodigheter som slopat krav
på heterosexuell partner för inträde till vårbalen, alkoholfria alternativ

överhuvudtaget, rökförbud i Stora salen och kvinnor i studentmössa?
 Till och med kaffet var bättre i förra veckan, när det var nybryggt. Finns
det ingen Löf-värd som kan brygga nytt snart, det här var lite väl bittert

till och med för oss. 

Seniorer och stipendier

Har du funderat på hur vi hade det på den gamla goda tiden, när
modemen var långsammare, ekonomirapporten visades på OH och en

Spendrups export i puben kostade 20 kronor? Fråga V-Dalas egen
Bitterhetsakademi, outsinlig källa till visdom och din guide till att bli

lika bra som förr, via seniors@v-dala.se

Har du ett stipendium
från nationen? 

BEVAKA! senast 15
september.

 
Har du inte ett
stipendium? 

SÖK! Stipendieutlysning
av de nationsförvaltade

stipendierna sker i slutet av
oktober.

Du hittar mer info på
https://www.v-dala.se/formaner/stipendier/
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När pandemin släpper sitt grepp och vi kommer allt närmre en normal ordning på

tillvaron, kommer insikterna smygande. Hur var det nu igen man gick på en fysisk fest?

Frukta inte! LP är här för att hjälpa er att friska upp minnet.

Kisspausen1.
Risken är stor att många OS-

vinnande gask-blåsor har fått vila

sig ur form det här året. Den fysiska

världen har nämligen ingen web-

kamera du bara kan stänga av när

du är kissnödig och behöver gå på

toaletten. Kom ihåg att du på en

fysisk gask bör försöka hålla dig till

pauserna för att undvika onödigt

spring i festsalen under middagen.

Annars finns risk att du kommer

hamna på n  av sittningens främsta

naughty-corners - trappavsatsen in

till stora salen. Där du kan få stå

skamsen och obekväm tillsammans

med en marskalk som ser dömande

på dig. 

2. Att komma i tid
I och med att de fysiska festerna

kräver fysisk transport betyder det

att förberedelserna behöver inledas i

tid för att undvika att bli sen. Inte

för att vi klarade av det här innan

pandemin - men värt ett försök!

3. Party on top...

And on the bottom

4. Släpp - Konsten

att orka 
Även om flera arrangörer av digitala

evenemang har ansträngt sig för att

anorda efterhäng, är det nog många

av oss som dragit oss tillbaka efter

bryt. Men nu blir det förmodligen

andra bullar. Minns ni släppen?

Juste det. Den andra - eller kanske

t.o.m  den tredje andningen under

kvällen. Nu ska det dansas, hängas i

baren, sjungas karaoke och springas

upp och ner i trappor. Samtal som

inletts under paus ska  tas upp till

fortsatt avhandling. Du kommer

tappa bort ditt sällskap, ställa bort

drycken på ett bord för att sedan

glömma den där. Är du tillräckligt

ung-gammal kommer du förfäras

över att du inte längre känner bar-

personalen  och därför inte kan flirta

åt dig en starkare grogg. Är du

tillräckligt gammal kommer du

undra varför den i baren inte har

koll på vem du är (var) i och med att

personen inte talar till dig med

vederbörlig akting.

I värsta fall kommer du även

spendera mycket tid med att försöka

undvika människor du inte orkar

prata med. Varför lägger sig inte LP

i, vi bara påminner om verklighetens

underbara utmaningar! 

Jessica Edman

I och med att vi ses fysiskt kommer

du att bli sedd många vinklar. Det

betyder att du också kommer klä

upp sig på underkroppen.  Tänk på

detta när du planerar din outfit!

Framtida fester
- är det någon som minns hur man går på gask?

Guide:
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Kalendarium
Save the dates för allt spännande som händer på

nationen under hösten! 
(Det kan komma att ställas in eller ställas om pga ni vet vad.)



Kul att vara iigång!
Vad finns att vänta i detta blad?
Deadline för kommande inlagor
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Aktuellt på nationen

PUBEN

LUNCHEN

CAFÉET
EXPEN

Varje dag 18 - 01

Måndag 11 - 13
Tisdag 16 - 18
Onsdag 17 - 19

BIBLIOTEKET

Torsdag 16 - 18
Fredag 10 - 12

Måndag - torsdag 15- 18
Fredag 10 - 13

Bibliotekariens mottagningstid tisdagar 15 - 18
Läsesalarna öppna varje dag 10 - 18

Kontakta puben@v-dala.se
om du vill jobba! 

Varje onsdag 11:30 - 14.00
Hör av dig till KLMA@v-dala.se om du har önskemål på mat 

till lunchen eller om du vill jobba!

Varje fredag 12.00 - 17.00
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Peter
Wallensteen

Västmanlands-Dala nations inspektor 2016 - 2021
Fem år som inspektor

Den 1 juli 2016 tillträdde jag som inspektor

för Västmanlands-Dala nation. Under mina

inspektorsår har världen varit med om ett

antal internationella kriser. Det har åter-

speglats t.ex. i mina middagstal. Även vårt

land har upplevt omvälvande händelser

som i olika former satt spår på nationen. Ett

exempel är från 7 april 2017, dagen för ett

fruktansvärt illdåd på Drottninggatan i

Stockholm. Sverige hade drabbats av en

terrorattack, och på kvällen skulle en av

nationens större satsningar äga rum, Letta

Gardets 50-årsjubileum. Efter närmare

diskussioner var vi överens om att ”the

show must go on”. En terrorist ska inte få

styra nationens liv!

Nationens demokratiska uppbyggnad som

en organisation för studenter driven av

studenter har varit en grund för mitt

engagemang. Jag har försökt uppmuntra

strävan efter jämställdhet och respektfullt

bemötande nationsaktiva emellan, ett

arbete som förvisso inte är avslutat ännu.

Jag gläder mig åt att beslut tagits att

nationens medel skall förvaltas på ett

moraliskt försvarbart sätt, med andra ord

att V-Dala har en etisk kod för nationens

investeringar.

Covid-krisen har varit en utmaning av helt

annat slag. Möten, baler, gasker, servering:

allt har påverkats. Till en början kändes det

förlamande. Efterhand hittade kuratelet

och ämbetsmännen nya konstruktiva vägar

för att fortsätta verksamheterna. Mycket

blev digitalt. Frack och frasande lång-

klänningar debuterade på zoom. Land-

skapen med alla viktiga voteringar gav

verkligen prov på vilka färdigheter som

finns bland nationens medlemmar. Det

tummades inte på demokratin!

Under mina fem år som inspektor har jag

försökt att även ta till vara den resurs som

utgörs av nationens många heders-

ledamöter. Jag ledde samtal med ett urval

av dem i förhoppning om att deras

erfarenheter och vägval skulle kunna

inspirera dagens studenter. Det kom dock

fler äldre landsmän, vilka inte minst

uppskattade den personliga ansatsen. Vi

fick möta nya sidor hos de inbjudna

gästerna. Det gällde t.ex. författaren och

numera akademiledamoten och Sommar-

värden Ingrid Carlberg, som skrivit verk

om Raoul Wallenberg och Alfred Nobel,

tågentusiasten, tidigare ärkebiskopen

Anders Wejryd och Uppsalaprofessorn från

Klenshyttan, Ulf Danielsson, som ville bli

fysiker redan som barn.

Det har varit ett privilegium att få vara

nationens 29:e inspektor. Nu önskar jag

nummer 30 lycka till – och hoppas att vi

alla V-Dalingar vaccinerar oss, håller

avstånd och håller ut! 

Peter Wallensteen 
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Foto: Magnus Sahlin

Peter
Wallensteen
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Dalpelle ser er
...men när dalpelle inte ser tas hjälp
tacksamt emot på
dalpelle@v-dala.se
Roliga bilder, knäppa quotes och
(o)lyckliga händelser.
 skicka in och bidra till en roligare
vårbalsbrunch!

Dagens kuplett:
I Sundborn med omnejd ett ting vi begick,

vi var ystra då äntligen träffas vi fick.
Till gruvan vi ila, och prästen bar lila

och tradering i regnet fortgick.

Annonsblad

LÅNA DIN KURSLITTERATUR I BIBLIOTEKET
trotsa konsumtionssamhället och lägg stålarna på annat

...Typ på Puben

Innehar du ett stipendium från
nationen? 

Kom ihåg att bevaka senast den
15 september!

www.v-dala.se/stipendier

Nationen behöver dig och oss nu när

verksamheten ska starta  upp igen! Hör

av er till eventuella efterträdare och ta

ett pass. Besök nationens verksamhet!

Kom ihåg att du får ett bostadspoäng

om  du jobbar tio (10) pass.

VILL TA DEL AV INFORMATION FRÅN NATIONEN OCH

ANNAT ROLIGT LANDSMÄN EMELLAN? GÅ MED I
FUNKTIONÄRSGRUPPEN!

SÖK PÅ FUNKTIONÄRER OCH AKTIVA PÅ V-DALA PÅ
FACEBOOK



Det är slutet av augusti. Inskrivningen
har öppnat. Kuratorerna känner på
hetluften. Heltidarna börjar bli varma
i kläderna - och Taket tar i från tårna
för att erbjuda stans schysstaste som-
marrestaurang ända in i det sista!
Gårdagens smärre krisläge känns
knappt av  - för nu är det onsdag, hum-
öret är på topp och  Restaurangchefen
Emelie Nissfolk  sätter sig ner för att
prata med Landskapsposten om som-
maren som varit.

Hur känns det nu?
Lycklig och trött på samma gång. Stolt

över alla som har ställt upp och jobbat

under sommaren. Det har varit väldigt

roligt och utvecklande för mig!

Har det hänt något oväntat under
sommaren? 
Haha, var ska jag börja? I måndags

inleddes sista veckan med ström-

avbrott! Jag är imponerad över hur vi

alla hanterade det. Personalen hade

precis kommit in men vi och kurator-

erna tog kommando över situationen.

Bra teamwork!

Taket
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*Fingret i vädret* hur det har gått

ekonomiskt?

Det har varit ojämn tillströmning under

sommaren. Bra i början men sen kom

fotbolls-EM och då satt folk mest

hemma. Men när restriktionerna

släppte en aning fick det effekt direkt.

Det märktes verkligen!

Har det gått bra med maten?
JA! Sommarens HÖJDPUNKT! Folk har

verkligen kommit hit för maten.

Största utmaningen och det roligaste?
Personalen har varit en utmaning och

att få ihop det med bemanningen. Det

har varit tufft vilket har spillt över på

mat-delen som ändå är restaurang-

chefens grej. Men jag upplever att

personalen har haft roligt när de har

jobbat! Nya människor har kommit till

nationen, jobbat på taket och sökt

poster! Wow! Så jäkla häftig känsla.

Obligatorisk dokumentation av taktetkontoret!

Hur blev sommaren 2021? 

Intervju:



forts. Taket
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En kväll i puben med fyra landsmän konstaterades det att nog behövs

en sammanslutning kring Dalarnas historia och kultur på nationen.

Sagt och gjort bildades Dalahistoriska studentsällskapet (DHS) för att

främja gemenskapen kring hembygden. Sen dess har sammankomster

skett med föredrag kring Dalarna av en av landsmännen med

efterföljande sexa*. För den som har ett intresse för Dalarna och vill

delta, maila dhs@v-dala.se för att få kommande inbjudningar!

DHS genom Daniel Norman

* Sexa är en informell middag 

med mat, dryck och sång

DHS

Är det något annat du vill föra

fram?

DET ÄR VÄRT ATT VARA

HELTIDARE! Otroligt jobbigt

ibland men helt galet roligt och man

får mycket frihet att hitta på egna

grejer. Som nu ikväll har vi en girls

take-over på Taket - hur fett?!

 

Jessica Edman

 

Restaurangchef Emelie Nissfolk,
Foto: Caroline Barrskog

mailto:dhs@v-dala.se


Vill du skriva i LP?
 

I Landskapsposten tar vi upp det
som rör nationen, hembygden och

landsmännen i vid bemärkelse. 
 

Har du någon eget uppslag? Eller
vill du hjälpa till med att skriva på

redan befintliga idéer? 
 

Häjr å dä!
landskapsposten@v-dala.se
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Bildkollage

Sommarting 2020

Sommarting 2020

HTL 2021

Sommarting 2021 HTL 2021

I brist på bl.a. tjusiga gaskbilder kommer här blandade bilder av
blandad kvalitet från redaktörens mobil. Skicka gärna in dina egna

bilder till landskapsposten@v-dala.se
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Sommarting 2021Sommarting 2021

Sommarting 2021

Sommarting 2021Sommarting 2021
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Västmanlands-Dala nations hedersledamot

Thomas Lundblad har den 8 april avlidit

till följd av Corona-viruset. Thomas sörjs

närmast av frun Mona Lundblad och

barnen Åsa, Jenny, Sara och Anders.

Thomas, bördig från Västerås, kom till

nationen vårterminen 1955. Han blev

nationens sekreterare vårterminen 1959

och sedan Förste kurator 1959 - 1960.

    Till sin person var Thomas mycket

varm och vänlig. Omtänksam till sin

natur, inkännande och ständigt

bubblande av historier. Humorn var

alltid närvarande.  Men Thomas var

också bildad och kunnig, något som

han friskt delade mig sig av i sin

gärning för nationen.

När nationens behov av ett större hus

blev akut, var det Thomas som ledde

arbetet i den tillsatta lokalbehovs-

utredningen. I och med det sam-

ordnade han insamlingen till och

uppförandet av vårt nuvarande ving-

beklädda Aalto-hus. För att citera

nationens tidigare inspektor Gunnar

Tideström, skötte han detta uppdrag på

den äran.

 Men Thomas över tid längsta engage-

mang kom att ligga i nationens bostäd-

er. När nationens första bostads-

område  skulle anläggas i Triangeln (då

kallat ”fäbodarna”), var Thomas sek-

reterare för den kommitté som

förberedde byggnationen.  Han kom

sedan i nära 30 år att vara bostads-

stiftelsens trogna skattmästare.

   Thomas kallades till hedersledamot

den 27 september 1965, blott 30 år

gammal, vilket också speglar den

betydelse han tidigt i livet kom att få

för nationen.

Vi kommer minnas Thomas med

mycket värme och tacksamhet och det

är med stor sorg vi nu tagit farväl.

Västmanlands-Dala nation,

genom Förste kurator Jessica Edman

Minnesordet publicerades på nationens

hemsida den 15 april 2020.

 

Thomas Lundblad 1935 - 2020

Sedan föregående Landskapspost har nationen tvingats 
ta farväl av två medlemmar, hedersledamöter och vänner.

In memoriam
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Claes-Henrik Gingen Jon-sson har avlidit

av Corona-viruset. Han blev 67 år och sörjs

närmast av hustrun Åsa med barnen Anna

Liv och Johannes med familj samt bröderna

Robert och Jörgen med familjer.

Gingen spred glädje och omsorg om

andra i alla de sammanhang där han

fanns - och det var många.

   Vid sidan av ett långt och framgångs-

rikt yrkesliv som VD, ekonomichef och

ekonomikonsult var han helhjärtat

engagerad i många fritidsintressen där

sång och musik ofta spelade en fram-

trädande roll. 

   Han engagerade och stimulerade med

alla de strängar han hade på sin lyra, i

Juvenal-Orden, i SHT, i kyrkliga

sammanhang och alldeles särskilt på

Västmanlands-Dala nation.

  På nationen spelade Gingen en viktig

roll under nära 50 år. Under sin tid som

bibliotekarie gjorde han en stark insats

för många generationer efter honom,

genom att skapa traditioner som gav

gemenskap och blev eviga. I nations-

kören och i Kruthornen var hans

medverkan självklar och viktig. 

 Gingen var också medlem av nationens

styrelse och valdes till hedersledamot

av Västmanlands-Dala nation den 4

november 2013.

   Gingen saknas av många nära vänner,

på nationen och på många andra håll.

Vi tänker alla på hans familj, som inte

får njuta av hans sällskap när han just

var på väg att mycket försiktigt gå in i

pensionärs-livet.

   Västmanlands-Dala nation sörjer en

stor vän av nationen.

Rolf Kroon

Nationens Skattmästare

Torbjörn Spector

Tidigare ordförande i Västmanlands-

Dala nations Vänner

Minnesordet publicerades på nationens

hemsida söndagen 12 april 2020.

 

Claes-Henrik "Gingen" Jonsson 1952 - 2020

In memoriam



Kära landsmän, 

Här kommer en hälsning från nationens styrelse. Styrelsen på V-Dala består av inspektor-

erna, kuratorerna, bibliotekarien, skattmästarna och valda ledamöter. Vi sammanträder

inför varje landskap och bevakar frågor som rör nationens ekonomi, strategi och

långsiktiga verksamhetsmål. Styrelsen bereder även ärenden om stadgeförändringar,

inrättande av nya poster och förslag till hedersledamöter som sedan lyfts på Landskap. 

Mellan styrelsemötena arbetar styrelsens olika utskott, däribland Arbetsmiljö- och

trivselutskottet (ArbTrU). ArbTrU arbetar löpande med att nationens medlemmar ska

trivas och bli bra behandlade på nationen. Om du känner att du har blivit orättvist be-

handlad eller har upptäckt något i nationens lokaler som bidrar till en dålig arbetsmiljö

kan du vända dig direkt till ArbTrU, arbtru@v-dala.se.  

Höstens första sammanträde har ännu inte ägt rum när ni nås av detta nummer av LP,

men vi ser fram emot ett verksamhetsår fyllt av nya idéer och ett kliv ut ur de pandemi-

påverkade terminerna som vi nu (förhoppningsvis) kan lämna bakom oss. 

Om du vill veta mer om styrelsens arbete eller komma i kontakt med styrelsen kan du

kontakta någon av kuratorerna som kan framföra din fråga på nästkommande styrelse-

möte. 

Med varma hösthälsningar

Johan Tysk och Karin Karlsson

Ordförande och vice ordförande i styrelsen 

Stiftelsen Västmanlands-Dala nations bostäder grundades i början av 1950-talet av nationen och har idag

över 1000 bostäder spridda över sex områden. V-Dala nation är därför bland de nationer som har flest på

bostäder. Även om stiftelsens verksamhet på flera sätt är skild från nationen, utses de flesta ledamöter i

stiftelsens styrelse av nationen och på så vis får studenterna inflytande. Genom de landskapsvalda

hyresgästrepresentnaterna, en per bostadsområde, får medlemmarna utökade möjligheter att påverka

arbetet.

Extrapoäng - vad innebär det och hur får jag dem?
Stiftelsen tillämpar ett poängsystem där en termins medlemskap i nationen ger en poäng.

Du som aktiv medlem har dock goda chanser att boosta dina poäng! För nästan samtliga

landskapsvalda poster får du bostadspoäng. Hur många extrapoäng du får kan du se i

Förmånslistan som du hittar på hemsidan, men två extra poäng per termin är normalt.

Extrapoäng i kön kan göra stor skillnad för hur snabbt du kan få bostad och är därför

ytterligare god anledning att engagera sig. Vilka poster du kan söka hittar du också på

hemsidan - men du kan även prata med förste kurator! Där kan du även få tips och råd

kring vilken post som skulle passa just dig.

28

Styrelsen

Studentbostäder



29

forts. studentbostäder

Hon kanske inte syns så mycket för
oss V-Dalingar på nationen, men hon
är stiftelsens hårt arbetande VD och
sitter bara ett stenkast från nationen
på Svartmangatan 16. Hon har jobbat
på stiftelsen i åtta år så man kan säga
att hon kan det här med V-Dalas
nationsbostäder.  

Jag träffar Anna-Carin en solig fredag.
Humöret är på topp och kaffet och
chokladbollarna är framdukade.

Hej A-C, först den obligatoriska
frågan - hur har det gått under corona?
Bra! Nyckelutlämningen är enda dagen

vi egentligen har haft öppet och stud-

enterna har respekterat avstånd och

antal inne på kontoret. Det har gått att

boka tid vilket också har fungerat bra.

Bostäderna på Ängsklockan blev ju
lite klara "mitt i coronan" hur gick det
och hur blev det till slut?
I stort sett bra. Som alltid med nya hus

uppkommer det lite saker hela tiden,

men vi har löst det i takt med att det

uppstått.

Är det högt tryck på bostäderna nu?
Ganska som vanligt men mer än förra

året. I och med att vi har fler lägenheter

nu är snittet ca tre poäng både för att få

ett korridorsrum och lägenhet. Men det

varierar givetvis mellan områdena och

tid på året.

Så vad är senaste nytt på nations-
bostadssidan? Det verkar som att den
nya hemsidan nationsgårdarna bara
utvecklas och blir bättre?
Precis! Vi har helt bytt sida - den gamla

v-dalabostad.se är nu nedstängd och

hänvisar vidare till: 

www.nationsgardarna.se/vastmanlands

-dala/. Det som är förhållandevis nytt är

att all information som fanns på gamla

sidan - och lite till - nu finns på nations-

gårdarna.

Anna-Carin uppmuntrar alla V-Dalingar

att gå in på hemsidan och "surfa runt" och

känna in. Synpunktar och förbättrings-

förslag tas väldigt gärna emot! Hör av er

till ekonomi@v-dalabostad.se.

Hej Anna-Carin! Vad händer på bostadsfronten?

Finns det något annat i "pipen" som
kan vara roligt att veta?
Det har länge efterfrågats cykelförråd

vid Majklockan så det håller vi på att

kolla på just nu.

Jessica Edman



Sektionen med vanliga
frågor är nu större och

ännu bättre!
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forts. studentbostäder

Scrolla ner på startsidan
så hittar du V-Dala!

Information och
boendeservice och

felanmälan
finns nu här!

www.nationsgardarna.sewww.nationsgardarna.sewww.nationsgardarna.se



Nya tider! Nu kommer inte
nationskortet automatiskt till

din brevlåda låda längre. 
Nationskortet finns nu bara i Studentkortets app STUK.

Vill du har ett fysiskt kort till samlingen måste du beställa ett.
Detta görs via studentkortet.se. Där behöver du sedan logga in och besöka din

profil. Flest kort vinner - ni som vet ni vet.

Steg 1: Logga in. 
Gå in på Min profil.

Steg 2: Scrolla 
längst ner.

Steg 3: Välj det kort
du vill beställa och 

tryck dig vidare.

Välj klokt - för sen
ser det ut såhär!



Gott och blandat - bra poster för dig med viss nations-
erfarenhet
Två ledamöter i granskningsnämnden 2020-2022 / Två ledamöter i

granskningsnämnden 2021-2023 / En ledamot i valnämnden 2021-

2023 / Biträdande internationell sekreterare 2021-2022 / Sånganförare

höstterminen 2021 / Historiograf 2021-2022 /  Scenmästare 2021-2022/ 

Stora poster - för dig som vill engagera sig på heltid
Klubbmästarinna höstterminen 2021 / Barmästare höstterminen 2021

Lite större poster - för den som pluggar och vill ta engage-
manget till next level
Biträdande barmästare höstterminen 2021 / Biträdande klubbmästare

höstterminen 2021 / Hovmästare höstterminen 2021 / Tre pubvärdar

höstterminen 2021 / Sekreterare 2021-2022 / Stipendiesekreterare

2021-2022

Lite lättare poster - Bra poster för dig som är ny på nationen!
En hyresgästrepresentant i nationens bostadsstyrelse 2021-2022 /

Arkivarie 2021-2022 / Marskalk 2021-2022 / Fanbärare 2021-2022 /

Intekvarie 2021-2022 / Datorförman 2021-2022 / En cafévärd

höstterminen 2021 / Ämnesrepresentanter i biblioteksutskottet 2021-

2022 för arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, filosofi,

företagsekonomi, hembygdslitteratur, musikvetenskap, national-

ekonomi, svenska, teologi och tyska / Sektionsledare i idrotts-

utskottet 2021 för dans, krocket, yoga och bordtennis / Redaktörer i

informationsutskottet 2021 för affischer, hemsidan och film / Fyra

ledamöter i internationella utskottet 2021-2022 / Två ledamöter i

kontaktutskottet 2021-2022
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Sök en post till nästa landskap den 27 september!
Sista ansökningsdag 20 september

Lediga poster
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Nu är det höst och terminen har börjat,

vilket också betyder att biblioteket

äntligen har öppet igen. 

Terminsstart i biblioteket betyder

genomgång av litteraturlistorna för de

23 ämnen som vi har kurslitteratur för

på A- och B-nivå. Utöver de 23 ämnen

som vi måste ha finns det också annan

kurslitteratur, till exempel till kurserna

Norska 1 och Danska 1. Kom förbi och

ta en titt, vi kanske har just de böckerna

du behöver. 

I biblioteket kan du dessutom läsa

tidningar från hembygden och från

Uppsala (Falukuriren, VLT och UNT),

och diverse magasin som till exempel

National Geographic, Ord & Bild och

Turist. 

Förutom kurslitteraturen och tidning-

arna vill jag också passa på att tipsa om

alla de andra goda böcker som går att

låna i biblioteket, både skönlitteratur

och populärvetenskap. För vad passar

inte bättre till höstmyset än en bra bok? 

Om du saknar inspiration till vad du

ska läsa kan du spana in vår Instagram

– vdalanationsbibliotek – där vi varje

tisdag tipsar om olika böcker som går

att låna i biblioteket. 

Vilka böcker som ska finnas i

biblioteket, förutom kurslitteraturen,

beslutas på biblioteksutskottets möten,

där ledamöterna får föreslå och rösta

om vilka böcker vi ska köpa in. Har du

tips på någon bok som borde finnas i

hyllorna? Skicka ditt förslag till mig på

bibliotekarie@v-dala.se eller kom förbi

biblioteket och lämna ditt förslag i

”föreslå en bok”-lådan. 

Om du är intresserad av att vara med

och driva biblioteksverksamheten är du

också varmt välkommen att höra av dig

till mig.

Hoppas vi ses i biblioteket!

Annika Høeg

Bibliotekarie 

Bokslut

mailto:bibliotekarie@v.dala.se


Höstterminens förstaHöstterminens första
lagtima landskaplagtima landskap

  
Måndagen den 27Måndagen den 27

september kl. 18.00september kl. 18.00
blir det äntligenblir det äntligen

landskap!landskap!
  

Kom. Ta med en vän.Kom. Ta med en vän.

Sök en post!Sök en post!  
  

Kallelse kommer viaKallelse kommer via
mail som vanligt såmail som vanligt så

håll utkik där + socialahåll utkik där + sociala
medier för mermedier för mer

information.information.


