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Kära läsare!

Hösten är här på riktigt och ingen är gladare för det än jag. Sommarens omöjliga krav har

lagt sig och nu kommer mellanspelet fram till nästa period med omöjliga krav - jultider.

Men nog om mig...

I den här upplagan kommer du få läsa om en massa trevligt som rör nationen. Möta nya

ansikten, höra berättelse från medlemmar och aktiva och få en massa annan

nationsrelevant information - precis som man vill ha en nationstidning(?).

Nästa tidning kommer bli terminens sista, har du något du skulle vilja få med där innan

juluppehållet? Tveka inte att höra av dig till mig på landskapsposten@v-dala.se.

Trevlig läsning!

Jessica Edman

Redaktör
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Jag befinner mig i min stuga i hembygden.

På bilden syns lusthuset bakom stugan.

Över fönstren i lusthuset finns några citat

av poeten Erik Axel Karlfeldt. Han blev

hedersledamot av Västmanlands-Dala

nation i början av 1900-talet och 1931

tilldelades han Nobelpriset i litteratur.

Jag läser över ett av fönstren,

Hösten har nu intagit våra liv med sina guldiga löv som sakta faller genom luften och

smyckar trottoarerna. Hösten fortsätter också här på V-Dala med allt och lite till.

Restriktionerna lättade och vi, tillsammans med de andra nationerna öppnade upp våra

dörrar för studenterna. Klubb Initium gick av stapeln den 30 september och vi fick

återigen dansa tillsammans i Stora Salen! Att se vår festsal full av människor igen efter så

lång tid av uppehåll var en fantastisk känsla, och det kändes som att Uppsala hamnade i

ett slags festivaltillstånd de första dagarna.

Härnäst väntar Inspektorsskiftesbal, en tillställning som händer som mest var femte år på

nationen. Många personers hårda arbete ligger bakom balen och det kommer bli en

underbar kväll. Jag hoppas att vi ses där, så att vi tillsammans får fylla Stora Salen igen

med skratt, glädje och dans!

Hösten är ännu ung och vi jobbar och planerar för att kunna erbjuda många olika

tillställningar på nationen som baler, klubbar, gasker, pub, lunch och så mycket fika du

kan äta. Om du vill hjälpa oss med att planera något eller komma och jobba med oss så är

du varmt, varmt välkommen!

Vi ses på nationen!

Anton Bränström

Andre kurator

Andre kurator

"Jag har en sal mot aftonen belägen,

en lustgård och en borg i ungdomslandet"

Raderna är från dikten "Lustgården" som

ingår i diktsamlingen "Fridolins lustgård

och Dalmålningar på rim" som kom ut år

1901. Nu när solen går ner känns orden

speciellt passande. Skönt är att stanna upp

en stund och reflektera, men snart lämnar

jag lustgården och borgen i ungdoms-

landet och åker tillbaka till Uppsala för en

spännande höst.

Vi ses på nationen!

Er

Johan



Vad krävs för att ett spex ska leva vidare

genom decennierna? Ingen aning, men

Gustaf den Adolf tycks ha det!

Efter att först ha varit skrivet för en

gåsmiddag 1960, växte Gustaf den Adolf

till ett storspex som Västmanlands-Dala

Nationalteater tog med på turné under

1961 och 1962. Det begav sig till

hembygden (vart annars?), men också till

Gävle och så långt bort som till Umeå,

ditbjudna av studentkåren. I arkivet finns

många tidningsurklipp från turnén och

lovorden dignar tätt, bäst sammanfattat

av Västerbottens Folkblad, som citerar

flera tidningar i urklippet från 1961 här

intill. Lovordas görs inte bara spexet som

sådant och dess ensemble, utan även

dess författare, som ska ha skrivit ca 90%

av manus: Gunnar Ljusterdal a.k.a.

Notarien.

Foto från 1961 års turné. Donerade av Jan E. Nyberg 1989.
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Arkiv
Om det sanslöst framgångsrika spexet Gustaf den Adolf

Försättsblad på manus 1961
med autografer.
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forts. Arkiv

Gustav den Adolf var på turné igen 1968.

Så populärt var spexet att VLT skrev i sin

recension den 9 september det året att de

gärna ville se ett gästspel till i staden i

samband med spexets 8-årsjubileum…

Sedan de första succéerna har spexet satts

upp i samband med nationens 350-

årsjubileum 1989, och senast i samband

med nationens 375-årsjubileum 2014.

Manuset hade då fått sig en översyn av

bl.a. Notarien Ljusterdal själv, och man

uppdaterade de 1960-talsspecifika skämt-

en för nutidens publik. UNT:s recensent

skrev om uppsättningen ”Att spexet har

femtio år att släpa på märks inte alls. Det

är lättare, rappare, piggare och mer

samtida än det mesta jag sett i genren.”

Gunnar Ljusterdal ägnade livet åt staten

och journalistiken som riksdagsstenograf,

skribent och redaktör på Grönköpings

veckoblad. Han gick bort 2018.

Landskapsposten har under decennierna

bevakat spexet och Ljusterdal hårt, och

den som är intresserad kan läsa äldre

nummer i biblioteket. De står i Referens-

en! För den som vill ha smakprov på vers

finns två sånger med i nationens sång-

bok. 

Arkivarien

Vestmanlands Läns Tidning 
9 sept 1968.

Västerbottens Folkblad 22 nov 1961.
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Jag möter Magdalena en höstruskig dag i
oktober. Mellan hennes lunch på nationen
och undervisning i neurokirurgi på Ackis
hinner vi med en pratstund om hennes år
som förste kurator. Det första jag undrar är
hur det har varit att komma tillbaka till
studierna på läkarprogrammet efter att ha
varit Förste kurator under det gångna
verksamhetsåret.

- Det har definitivt varit en omställning,

men jag känner att jag kan ta mig an

studierna med ny inspiration efter att ha

gjort något annat ett år. Redan har jag

stor nytta de erfarenheter jag fått under

året som 1Q. Faktiskt känns det också

som att jag har mycket mindre att göra

nu än när jag var 1Q.

Hur kommer det sig att du valde att
börja engagera dig i nationen och hur
kom det sig sedan att du sökte 1Q-
posten?
Jag blev V-Daling eftersom jag kommer

från Rättvik, och jag skrev in mig

vårterminen 2017 när jag började läsa

läkarprogrammet. Jag hade redan sen

första terminen i Uppsala engagerat mig i

medicinska föreningens storband men

kände att jag också ville ta vara på den

viktiga del av studentlivet i Uppsala som

nationen är. Vårterminen 2018 sökte jag

min första post på nationen, nations-

översättare.  Sen insåg jag att jag ville jag

ha en post där man träffar mer folk och

därför sökte jag till KU, där jag först blev

ledamot och sedan biträdande KU-

sekreterare. 

Förste kurator emerita om året olikt något annat

Magdalena Hessel

Redan innan jag fick frågan om jag var

intresserad av att söka till 1Q hade jag

tänkt på det, men i princip avfärdat det

eftersom det verkade svårt att ta studie-

uppehåll och jag inte riktigt visste om jag

skulle passa i rollen. När jag sedan fick

frågan om jag var intresserad av att söka

av dåvarande 1Q Jessica började jag

fundera mer seriöst på att söka. Jag hörde

av mig till studievägledningen som kom

med glada besked: den som gör studie-

uppehåll från läkarprogrammet för att

engagera sig i en nation som kurator är

garanterad plats efter uppehållet. 

Jag hade sedan ett möte med Jessica där

vi pratade om 1Q-rollen och blev då mer

övertygad! Det kändes dumt att inte ta en

sådan chans. Andras uppmuntran att

söka posten bidrog också till att jag sedan

bestämde mig för att söka. Sedan valdes

jag, av vad jag fått veta senare, ett en-

hälligt landskap till Förste kurator.

Hur skulle du summera ditt år som 1Q?
Allt har nog inte riktigt hunnit sjunka in

än. Det var varit väldigt roligt att lära

känna andra som har eller tidigare har

haft ett stort engagemang för nationen

och andra nationer. Jag har blivit en del

av ett helt nytt sammanhang, som jag är

mycket glad över att få tillhöra. Men det

går naturligtvis inte att undgå att det

varit ett annorlunda år.  Mer eller mindre

allt har ju varit präglat av pandemin.

INTERVJU:
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Många av de roliga sakerna med att

vara 1Q  som jag såg fram emot som att

representera och att umgås med andra

första kuratorer, har inte blivit av. Även

om året kanske inte blev så roligt som

det kunde ha varit är det tråkigt att

höra kommentarer i stil med ”Det kan

ju inte ha varit ett roligt 1Q-år”. Det

låter då som att mitt år inte riktigt

räknas trots att jag lagt ned lika mycket

tid och engagemang som någon annan

kurator under ett vanligt år.

Vad har varit roligast under året?
Det som har varit roligast är att träffa

alla engagerade och tillsammans arbeta

för nationens bästa och att träffa nya

medlemmar. 

Vilken har varit den största utmaning-
en, för dig och för nationen?
Jag har under hela året ständigt behövt

följa hur pandemiläget utvecklades och

därmed restriktionerna förändrades

och baserat på det vara redo att ta

beslut om att anpassa verksamheten.

Det har varit en utmaning att komma

på hur man kan och bör tillämpa de

riktlinjer och restriktioner som gällt

men ändå bedriva verksamhet. 

forts. intervju M. Hessel

Det har också känts utmanande men

viktigt att försöka ta vara på det

intresse för engagemang som funnits 

 och att erbjuda sociala sammanhang

med digitala lösningar, som till exempel

våra digitala adventsevenemang, julbal

och reccegask. Särskilt för alla nya

studenter som börjat plugga under

pandemin och bara upplevt Uppsala

genom Zoom. Jag har  fått mycket

positiv feedback på våra digitala

evenemang och det tar jag till intäkt för

att vi lyckats bra med dessa. 

Att anpassa landskapen så att vi trots

det digitala formatet kunnat genomföra

dem på ett bra och demokratiskt sätt

har också varit utmanande. December

2020 minns jag som en särskilt jobbig

månad. Inte nog med att det var mörkt,

vi hade inte valt någon 2Q och bara en

heltidare till vårterminen. Under

ungefär en och halv månad i januari

2021 var jag ensam kurator utan någon

2Q att bolla svåra frågor med. Det var

verkligen utmanande! 

Sedan har det varit utmanande att

många av de saker som ger energi, som

sociala tillställningar har saknats under

hela året. Jag är oändligt glad för den

stöttning i både med- och motgång jag

fått av min käre Daniel under hela året. 

"Det har känts utmanande men viktigt att ta vara på 
det intresse för engagemang som funnits och att erbjuda 

sociala sammanhang..."
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Vad är du mest stolt över av det du
åstadkommit under din tid som Förste
kurator? 

Det bästa minnet från året?
Det är omöjligt att välja ett, men den

digitala sillunchen på sista april är en

höjdpunkt. Det kändes fint och viktigt

att trots pandemin kunna hålla talet till

J O Wallins minne och sedan skåla för

honom. Då kände jag mig verkligen

som en i ledet av många kuratorer och

att vi trots situationen lyckats uppr-

ätthålla våra traditioner på ett värdigt

sätt. Sommartingen i hembygden som

markerade början och slutet på mitt

kuratorsår är också fina minnen. 

Särskilt förra årets sommarting i

Rättvik och Leksand som jag och Daniel

anordnade. Det var någonting alldeles

särskilt att få ta emot insigniet och börja

kuratorsåret hemma i Rättvik. 

forts. intervju M. Hessel

Något som var särskilt roligt var också

att förbereda och leda det urtima

landskap där vi valde ny inspektor.

Vilka erfarenheter har du fått under
året och vad har nationen lärt sig?
Jag har personligen utvecklats på

många plan av att leda en så stor

organisation och det kommer jag ha

stor nytta av i studier och arbete. Att

hålla många bollar i luften har jag också

blivit bättre på eftersom uppdraget som  

1Q ju är väldigt mångsidigt. Jag har

också lärt mig att det går att tänka nytt

om man måste och att det ofta också är

nyttigt.

Vad anser du är viktigt när vi nu kan
öppna upp verksamheten igen? 
Det är viktigt att vi fångar upp nytt

engagemang, särskilt nu när viljan att

engagera sig är så stor.  Det är ju stud-

enterna som gör nationen och om ingen

vill vara här och engagera sig så finns

det ingen nation. Det är också viktigt att

vi eftersträvar god stämning på natio-

nen, att vi lyfter varandra, är välkomna-

nde och framåtsträvande.

Något av det unika med att engagera

sig i en nation är att man ges förtroende

att ha en stor roll utan att egentligen ha

tidigare erfarenhet av det. Men vi får

inte heller glömma att nationens för-

troendevalda är studenter med be-

gränsad erfarenhet och behöver stött-

ning och uppmuntran.

Jag minns särskilt känslan

efter vårterminens andra

landskap. Det var ett stort

landskap som tog lång tid att

förbereda, men när vi efter

landskapet kunde se

resultatet av det arbete vi

lagt ned tillsammans, då var

jag väldigt stolt.
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Vad ska du göra nu, på och utanför
nationen?
Jag sitter med i styrelsen, program-

utskottet och valnämnden ett år till och

kommer vara engagerad där. Dessutom

är jag stipendiesekreterare. Jag vill

också stötta och vägleda kommande

kuratorer.

Jag ska även läsa klart läkar-

programmet där jag har tre terminer

kvar efter den här. Men jag har under

året som 1Q fått upp ögonen för att

göra något annat än att bara studera en

utbildningslinje. Kanske ska jag plugga

något annat för att skaffa mig andra

erfarenheter och dessutom kunna vara

student ännu lite längre.

Arved Wedman

forts. intervju M. Hessel

·Från Lerdal i Rättviks
socken

 
·Skrev in sig vid nationen

vårterminen 2017
 

·Studerar på termin 8 på
Läkarprogrammet 

 
·Var nationens 539 Förste 

 kurator 2020–2021
 

·Spelar flöjt och ägnar sig
åt handarbete när hon inte

pluggar eller hänger på
nationen

 
·Blev juniorvärldsmästare i

snöskolöpning 2014

Några snabba
om Magdalena

Foto: Claudia Fax
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KU och BU lade under lördagen den 9 oktober reccarna och
böckerna åt sidan för att mötas i den årliga brännbollsmatchen.

KU kunna ännu en gång kalla sig för vinnare, men fick kamp till
strecket. Ställningen blev 148-108. 

Efter bataljen begravdes stridsyxan för en stund och kvällen
avslutades med en traditionsenlig brännbollssexa. 

Brännbollsturning

Foto: Harald Götlind
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Det hade viskats i nationens korridorer om

hur det första landskapet på hösten skulle

komma att bli spännande - och långt. Antalet

ansökningar var nog på snudd på rekord, i

vilket fall i jämförelse med de senaste årens

facit. Även om valnämndens möte tog

dubbelt så långt tid som planerat, måste de

3,5 timmarna som det tog att avhandla de

massiva antalet av 91 ansökningar, ses som

en stor framgång i valnämndens arbete.

Att det saknades ett Facebookevenemang

verkade inte ha påverkat det deltagande

antalet något nämnvärt. Antalet besökande

får uppskattas till ett 100-tal. Många nya

studenter. Ju längre tiden gick desto fler

tappra själar fick kasta in handduken, men i

den sista sluta omröstningen var antalet

röstande ändå ett 50-tal.

Förutom några förvirringar, vissa större än

andra, uppstod inga större draman. Det vill

säga bortsett från de elektroniska ljusen som

var upphängda i riggen som en efter en

trillade ner och väckte liv även i den döde.

Ett exceptionellt landskap
På många sätt

Detta särskilt då första landskapet på

terminerna tenderas att besökas av många

recentiorer och som inte vet likt vi äldre, att

detta var ett  undantag. De underbara klubb-

verkarna och andra fantastiska landsmän

kom dock i halvtid och delade ut pommes -

detta gjorde säkert att många orkade en

stund till.  Men  det långa landskap tog ut sin

rätt på slutet, så pass att kutymen med

uppläst beslutsjustering frångicks efter

förslag - och bara det är ju värt en framsida i

Ergo. 

Vad tog sådan tid undrar ni som inte var

där? Alla val och då särskilt konkurrens-

valen, svarar jag. Baksidan av det roliga med

högt söktryck. Om förste kurator fortfarande

för bok på antalet valda efter landskap,

kommer detta bli en särskilt hög R-våg i ett

annars ganska stablit EKG. Några enstaka

vakanser satte stopp för tårtfest - men

pannkaka torde det vara värt!

Glada och trötta landsmän njöt av en sexa,

där i och för sig efterrätten inte hade kommit

ut ens vid tresnåret. Men vad gör det när

man har fått vara med om något så

exceptionellt - på många sätt?

Jessica Edman

Den ovanliga placeringen kring bord

gjorde också att fler fick plats än om

vi hade haft vanligt biosittning med

erforderliga  corona-anpassningar. 

Att landskapet bröts ca 00.35 borde

däremot räcka för att kvalificeras

som något av ett drama av den

exceptionella sorten. Glädjen över att

så många sökt sig till nationen (inte

utan hårt arbete från landsmän,

valnämnd och kontaktutskott),

blandades med den vemodiga

känslan av att detta kan ha skrät bort

många från att återkomma till den

fina gemenskap vi har på landskap.
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SENIORER - KOM PÅ
MÖTE

 
Den 26 NOVEMBER 
(OCH INGET ANNAT MVH

Tryckfelsnissa) 

ses vi referensen för
möte det andra och sista

mötet för hösten. 
Var där eller var squär!

Fråga seniors!

När är det seniorsgrogg?
Överliggarrecce

 
Strax innan seniorskaraoken, seniorshärdsmältan och seniorsbaksmällan(t.o.m

den var bättre förr). Och strax efter att du uppfyllt din stolsbärarkvot(f.n.
40000000000 st, i staplar om 8), närvarat vid tiotusen städdagar, sett solen
gå upp från Taket, druckit jättemånga Loka bara för att de är gratis, använt
“vet du inte vem jag har varit?!” vid nekat inträde(av någon som aldrig varit

på millennieparty), blivit kompis med tre generationer av dörrvakter och
frågat minst fyra aspirerande klubbmästare på landskap om deras favoritsladd.

Då, kanske. 
 

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

 
 

SÖK STIPENDIUM
Stipendieutlysning av
de nationsförvaltade
stipendierna sker i

nationshuset och på
hemsidan i slutet av

oktober.

Du hittar mer info på
https://www.v-dala.se/formaner/stipendier/



Mitt i pandemihärvan behövde nationen
ställa sig med en ny ekonomichef. Tro-
tjänarinnan Kicki Högberg skulle dra sig
tillbaka efter sina många år på nationen, och
någon behövde då axla den viktiga rollen som
nationens ekonomiska ledstjärna och mentor
för vilsna nya klubbverkare.

Resultatet blev att "prata med Kicki" byttes
ut mot "prata med Pernilla". Efter snart sex
månader i rollen träffar jag henne (och
hennes två goa vovvar) på ekonomi-
expeditionen.  
---------------------------------------------------

Hej Pernilla! Var kommer du ifrån och
hur hamnade du på V-Dala?
Hej! Jag är född i Malmö men flyttade till

Täby när jag var 11 år. När jag var 20 år

kom jag till Uppsala och det var hästarna

som tog mig hit då jag gick en

hästskötarkurs på Jällskolan. Jag har haft

egna hästar sen jag var i tonåren.

Hur har de här första månaderna varit?

Det har varit en mjukstart i och med att

vi inte haft så mycket verksamhet i och

med pandemin. Men det har varit bra då

jag kunnat sätta mig in i organisationen.

Ekonomichefen Pernilla
TRÄFFA:

Vad gör du när du inte är på nationen?
Det blir mycket hundar! Men också

fotboll och lite sånt som det blir när man

har två barn. Sen  jagar också lite och så

blir det såklart hundtävlingar med

Tippex (Tippex är en vinthund reds.

anm.).

Vad har varit en utmaning och finns
det något som varit extra roligt eller
spännande?
Det har varit en utmaning att få koll på

organisationen, men det är många som

är snälla och svarar på mina frågor. Men

det är roligt att jobba i den positiva

andan som finns på nationen och få

kontakt med glada studenter. Det är

också spännande att få vara mentor för

studenter i ekonomiska frågor och det är

en av anledningarna till att jag tyckte

det här  jobbet verkade intressant.  Sen

är det omväxlande och kul att få jobba

med så många olika saker. På ett stort

företag kan man få väldigt snäva arbets-

uppgifter, men jag tycker det är mer

lockade att jobba brett på det här sättet.

"Det är så kul att
komma 

i kontakt med glada
studenter!"

12
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Vad jobbade du med tidigare?
Jag jobbade på ett företag som säljer

medicinskteknisk utrustning som

riktar sig till neonatalvården. 

Ekonomichefen Pernilla

TRÄFFA:

Har du kommit i kontakt med
studentlivet förut eller är det här
något helt nytt?
Jag läste företagsekonomi på distans

och jobbade samtidigt, så jag har inte

kommit i kontakt med studentlivet på

det här sättet förut.

Jessica Edman

 



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

   1  nov e m b e r1  nov e m b e r1  nov e m b e r             L and s k a p  2L and s k a p  2L and s k a p  2    
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Kalendarium
Vad har vi kvar att njuta av denna termin?

Du hittar lediga poster och
ansöker på 

www.v-dala.se/ansok

Sök en post till nästa landskap!
Sista ansökningsdag 25 oktober

Lediga poster
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Kul att vara iigång!
Vad finns att vänta i detta blad?
Deadline för kommande inlagor

15

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 måndagar 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!

Torsdagar 14 - 18
Fredagar 12 - 15



I början av augusti, en månad senare än

vanligt samlades några landsmän

återigen till sommarting i hembygden,

som i år tilldrog sig i Sundborn och

Falun. På fredagskvällen den 6 augusti

inleddes sommartinget och vi install-

erade oss i Sundbornsgården där vi var

inkvarterade under sommartings-

helgen. På fredagskvällen när alla an-

kommit till gården grillade vi och

umgicks sedan i Prästgårdens sal en

bra bit in på natten

Sundbornsgården är Sundborns gamla

prästgård och huvudbyggnaden är den

äldsta byggnaden i Sundborns socken

och tjänade från att den byggdes 1766

till 1962 som prästgård för kyrkoherden

i Sundborn. När kyrkoherden 1962

flyttade till den nybyggda prästgården

alldeles i närheten av kyrkan, blev

gården konfirmationsgård för att av-

lasta Stiftsgården i Rättvik. Sedan 1960

anordnas varje år konfirmationsläger

på gården. 

Efter frukost nästföljande dag begav vi

oss från Sundborn in till Falun, där

dagen inleddes med en stadsvandring.

Vår ciceron var bergsingenjör Leif Löf-

berg, som mötte upp oss på Stora torget

där stadsvandringen tog sin början.

Stora torget ter sig som en naturlig

utgångspunkt för en stadsvandring i

Falun eftersom det dels ligger nära den

16

plats där den första bebyggelsen som

kallades Falun låg, dels eftersom det

måste anses utgöra stadens mittpunkt.

Här ligger till exempel Rådhuset och

Falu Kristine kyrka som båda upp-

fördes i samband med att Falun erhöll

sina stadsprivilegier 1641.

På torget berättade vår guide hela den

märkliga historien om hur statyn av

Engelbrekt Engelbrektsson på torget

hamnade där och hur Selma Lagerlöf

mellan 1902 och 1907 bodde invid Stora

torget. Under tiden hon bodde där

skrev hon Nils Holgerssons underbara

resa genom Sverige. 

Sedan fortsatte vår vandring på andra

sidan Faluån, den gruvliga sidan, där vi

skulle stanna under återstående delen

av stadsvandringen. Vi stannade till på

Hälsingtorget, där den så kallade

Kopparvågen låg. Denna institution

tillkom 1633 och här vägdes den koppar

som bergsmännen tillverkade eftersom

kronan skulle ha en årlig avgift samt en

tullavgift på den malm som bröts i

gruvan och sedan smältes i bergs-

männens hyttor.  

Det var också på Hälsingtorget som

Gustav Vasa 1533 efter det tredje dal-

upproret, även kallat Klockupproret lät

avrätta några av de Kopparbergsmän

som haft ledande roller i upproret.

2021 års upplaga avhandlas!

Sommartingskrönika
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Vi rörde oss sedan mot en av Faluns

karaktäristiska trästadsdelar, Elsborg. I

dessa kvarter ligger det som har kallats

Sveriges första egnahem, små gruv-

stugor med gaveln vända mot gatan

och med ett enda spisrum, som allt som

oftast ägdes av de som bebodde dem.

Även om många av stugorna idag är

karaktäristiskt Faluröda var de inte det

på 1600-talet när stadsdelen anlades

utan svartbruna. Husen färgades i

denna nyans av kallroströken som i

Falun vid denna tid mer eller mindre

alltid låg tät. Denna roströk förgiftade

staden så pass  att ingenting växte där.

Linné skriver i sin skildring av sin

dalaresa om röken att ”denna fräter

jorden, att inga örter kunna växa

omkring”.

Innan vi vandrade tillbaka till Stora

torget tog vår ciceron med oss upp på

en slagghög med utsikt mot över stora

delar av staden och gruvan. En syn bra

mycket angenämare än den som mötte

den som besökte staden på 1700-talet.

En besökare, engelsmannen J F Leopold

beskriver sin ankomst till Falun 1708

med orden ”Den resande som är på väg   

till Falun grips redan på långt avstånd

av förskräckelse då han ser den mörka

och tjocka rök, som staden oupphörligt

utsänder i sådan mängd, att den med

förhållandena obekante snarare tror sig

komma till cyklopernas håla än till en

stad.”. 

Efter stadsvandringen var det dags för

att besöka Falu gruva. På gruvområdet

kryllade det av folk. Turister blandades

med löpare, som skulle delta i Stora

Stöten Run.  Platsen som jag sett ut till

matsäcksplats hade förvandlats till

målområde och vi tvingades söka oss en

bit bort från värsta folkmyllret för att

hitta en plats att äta vår lunch i lugn och

ro på. 

Efter att lunchen intagits väntade

besöket under jord. På grund av risken

för trängsel måste vi i stället för att ta

hissen ned ta trapporna ned i under-

jorden. Många som besökt Falu gruva

under årens lopp har såväl förundrats

som förfasats över den. Carl von Linné

som i samband med sin dalaresa 1734

besökte gruvan skriver både att den är

”Sveriges största under” och att

”helvetets hela uppenbarelse finns här 

forts sommartingskrönika
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Det är just detta som enligt mig gör

denna del av hembygden särskilt intre-

ssant; att Sundbornsbygden är en så

tydlig brytpunkt mellan Dalarnas

bondebygd och bergslagsbygden.  

I Sundborns kyrka mötte vi biskop

emeritus Thomas Söderberg. Han var

Västerås stifts biskop mellan 2008 och

2015 och installerades som hedersl-

edamot av nationen den 5 oktober 2013.

Söderberg, som ägnat en stor del av sin

prästgärning åt Sundborns, Envikens

och Svärdsjö församlingar berättade för

oss om Österdalabygden, dess folk och

kyrkor. 

Efter kyrkobesöket följde högtidlig

tradering av förste kurator på stranden

där Toftan övergår i Sundbornsån,

precis nedanför kyrkan. Äldste när-

varande förste kurator Jessica Edman

traderade kurator genom att flytta

förste kurators insignium från avgående

förste kurator Magdalena Hessel till

tillträdande förste kurator Marcus

Sandén.

för ens ögon”. Under gruvturen fick vi

bland annat lära oss om den stora

gruvan haft för svensk ekonomi, om de

arbetsförhållanden som rådde i gruvan

och om kopparvitriolenens konserver-

ande verkan på organiskt material.

Efter gruvturen hann vi se ned i

avgrunden från Sveriges högsta bro i

Creutz lave och bese Rådssalen, där

Bergsrådet sammanträdde förr i värld-

en. Sedan var vi tvungna att skynda

tillbaka till Sundborn. 

Efter en snabb fika på Sundbornsgården

och ombyte begav vi oss in mot

Sundborns by. Planen var att promen-

era till Sundborns kyrka via bergsmans-

gårdarna Lövnäs gård och Stora

Hyttnäs och Carl Larsson-gården, men

på grund av den överhängande risken

för regn tog vi bilarna i stället.  

I förordet till bok tre i  Karl-Erik Forss-

lunds Med Dalälven från källorna till

havet skriver han att hans förmodan att

Sundborn skulle bli en lättbehandlad

socken, som kanske till och med kunde

rymmas i samma bok som Koppar-

bergs, visade sig vara ett stort misstag.

Han beskriver hur han när han nådde

hit kom in i ”ett nästan helt nytt rike —

från den fullödiga bondebygden i

Svärdsjö till en lika utpräglad bergs-

mans- och herrgårdsbygd, den första,

under färden med älven och dess

tillopp”. 

forts sommartingskrönika
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Under själva traderingsceremonin syn-

tes mörka moln och precis när Marcus

tagit emot insigniet öppnade sig

skyarna. Efter traderingen passade

några hugade landsmän på att doppa

sig i Toftan trots att det regnade kraftigt

medan övriga flydde in i bilarna för att

ta sig tillbaka till Sundbornsgården. 

Sedan inleddes förberedelserna inför

middagen. Landsmännen delades in i 

grupper att ansvara för dukning och

matlagning. I salen i Sundborns gamla

prästgård kunde till slut en trerätters

traderingsmiddag serveras. Under mid-

dagen kunde landsmännen lyssna till

tal av avgående och tillträdande första

kuratorerna och till fiolspel av den

tredje förste kuratorn i församlingen,

Jessica.  I den stora salen i den gamla

prästgården avsjöngs under kvällen

många sånger, däribland en av Daniel

Norman nyskriven sång om den gånga

dagen. Festen fortsatte sedan långt in på

natten framför en sprakande brasa i

öppna spisen i salen i den gamla

prästgården. 

forts sommartingskrönika

Källor

- Forsslund, Karl-Erik, Med Dalälven

från källorna till havet Tredje delen

Söder Dalälven Tredje boken Sundborn

- von Linné, Carl, Linnés Dalaresa

- Rydberg, Sven & Gullers, Peter, 1000

år vid Stora Kopparberget

Efter att morgonmålet intagits på

söndagsmorgonen inleddes städ-

ningen av gården. Vid middags-

tid kunde vi avresa från Sund-

bornsgården tillbaka till lärdoms-

staden, stärkta av en trivsam helg

i hembygden.

Arved Wedman

Sommartingsvärd

Foto: Magdalena Hessel.
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Ris Jerk 
Har du någon gång på en sexa på V-

Dala hört någon som tar upp en sång

säga: ”Ni hittar sången på sidan 55 eller

15 efter Ris Jerk”? Har du kanske hört

vår andre kurator sjunga tolv olika

versioner av Ris Jerk på en kväll? Då

undrar du förmodligen vad som är

grejen med Ris Jerk. Här börjar ditt

svar. 

Om vi börjar där man stöter på visan

Ris Jerk första gången finns ett vanligt

alternativ och ett mindre vanligt. Det

vanliga är att man kommer till

Västmanlands-Dala nation i Uppsala,

går på en sittning och får som andra

sång höra ”Så går vi till Ris Jerk och

tager oss en sup”. Den mindre vanliga

är att man i spelmanssammanhang i

Siljansbygden sitter i en stuga och hör

visan sjungas. Det är nämligen ur-

sprungligen en folkvisa som upp-

tecknades av riksspelmannen Olof Till-

man. Den nedteckningen finns i vår

sångbok på sidan efter den version av

Ris Jerk vi idag sjunger och dessa

skiljer sig något. 

Jag träffade på visan för första gången

när jag kom till Uppsala. Mitt

Leksandsinriktade öga noterade direkt

att det under sången i sångboken stod:

”Ris Jerk handlar om Ris Jerk Larsson i 

Åkerö (1785-1850), Leksandsbonden

som ledde 1827 års tornbygge på

Mockfjärds kapell”. Mer information

var svårt att hitta. Det fanns någon kort

notis om Ris Jerk i ett gammalt nummer

av Landkapsposten och knappt något

att finna på internet. Således fick saken

bero.

Vi flyttar oss sedan fram ett par år till

2020 då jag och Magdalena Hessel var

sommartingsvärdar och tog med lands-

männen till Leksand och Rättvik. Då

ville vi naturligtvis gå till Ris Jerk på

riktigt – men för att göra det behövde vi

ta reda på var Ris Jerk bodde och

började därför gräva i kyrkböcker och

arkiv. Till vår hjälp tog vi via landsman

Harald Götlind historieprofessorn

Anna Götlind. Med levererat svar

kunde landsmännen glatt ”gå till Ris

Jerk” – på riktigt. Mer om detta i förra

numret av landskapsposten. Anna

hittade så mycket intressant att det till

slut blev en bok av det hela. Således

kan nu var kunskapstörstande lands-

man äntligen få svar på frågor som till

exempel varför andrekuratorernas ver-

sion av Ris Jerk är mer passande än de

tror, hur visan har rest genom landet till

V-Dala och om det dolde sig någonting

bakom att ta sig en sup hos Ris Jerk. 

Hur kom det sig att vi blev med en bok om en byggmästare och en visa?
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Allt detta utan att behöva gräva i

arkiven själv! Det är god allmänbild-

ning för var V-Daling nästa gång en

recentior undrar vem Ris Jerk är. Ni

hittar boken på kuratorsexpeditionen

för en ynklig penning eller i vårt biblio-

tek för utlåning! 

Genom sommartingets besök hos Ris

Jerk och boken som skrevs i anslutning

fick visan upplivad uppmärksamhet på

nationen. Vår andre kurator skriver

gärna nya versioner som han delar med

sig av på sexorna och hängivna lands-

män har börjat räkna ”sidan X från Ris

Jerk” som nytt nummersystem i sång-

boken. 

Nu vet du alltså lite mer om vad som är

grejen med Ris Jerk – men mer står att

finna. Visste du till exempel att det

finns många fler texter till visan? Det

vet boken. Fråga den!

Daniel Norman

Ris Jerk Ris Jerk Ris Jerk 

Hur var boken?
Under drygt 60 sidor tar Anna Götlind

med oss på två resor - först genom en

människas liv och sedan genom en

visas tidigare och än pågående

framfart. Boken, i samma proportioner

och i  nätt opp samma  färg som

sångboken, må vara  smäcker men

insidan gömmer en nationsskatt av

särskilt intressant slag.

Vi får följa Ris Jerk, eller Ris Erik,

genom hans liv och karriär, som på

många sätt säkert speglar den gemene

dalkarlen under 1800-talet. Men Ris

Jerk sticker ut.  Han blir nämligen

framgångsrik och förmögen. Även om

framgångarna i bland kan verka en

aning obefogade,  framträder en bild av

en kunnig, vederhäftig och morsk man

som inte var rädd att anta och driva

stora och komplicerade projekt. Sådan

var vår omsjungne Ris Jerk.
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Även om personporträttet av Ris Jerk

inledningsvis känns som en  fram-

körningssträcka till det som är av stort

intresse - visan. Inser jag snart att utan

personporträttet hade berättelsen om

visan (eller visorna?) inte känts lika

tillfredsställande och komplett. Så pass

sammankopplade är visan med huvud-

personen.

Visans historia är nästan svindlande

och i bland även förvirrande. Hit och

dit, upp och ner och så tillbaka igen. Du

kommer i din läsning att möta kändis-

ar, liksom komma i kontakt med andra

universitet och högskolor.

Läsningen blir särskilt spännande när

Anna spekulerar kring de oklarheter

som ofrånkomligen uppstår i forskning.

Det kittlar till lite extra för mig som

läsare och jag blir medtyckt i tanken

över de ovissa men tänkbara scenari-

erna. Undrar hur det var egentligen?

Ris Jerk - Berättelsen om en bygg-

mästare och en visa, är en fin liten bok

som kommer ge dig som läsare en

spännande lässtund och mycket kun-

skap att flexa med på kommande fester

och möten, om en av våra allra mest

älskade visor på V-Dala nation.

Anna Götlind är en mycket skicklig

historiker och att hon skrivit den här

boken i tätt samarbete med andra

landsmän, är inget mindre än en stor

gåva i litet men ack så kittlande format.

Jessica Edman 

Ris JerRis JerRis Jer



Vår resa fick sin början redan dagen innan, när restriktioner hade lättats och nationen

öppnat för klubb. Tappra landsmän av heltidargrad sprang runt för att se till att

studenterna fick dansa hela natten lång, så som en bör på V-Dala och under kvällen

visade vi Uplands hur en egentligen gör för att omringa en nation.

Morgonen därpå avgick bilarna mot Lund och våra vänner på Helsingkrona nation.

Trötta, nöjda och förväntansfulla. Genom vårt avlånga land tuffade sig bilarna framåt,

den ena via den snabba rutten och den andra via den sceniska.

Vi blev mottagna med sittning och schlagerklubb, ja det kändes sannerligen att vi var

bland vänner. Inkvarterade i det högsta rummet som fanns att erbjuda, med utsikt hela

vägen till Danmark, fann vi sedan välförtjänt vila innan det på lördagen var dags för bal. 

Dusch i bastun, skoputs på balkongen och pytt i pannan. Balförbedelser för full rulle, V-

Dalas delegation var angelägna om att visa sin bästa sida framåt. I samlad trupp till

Borgen och den 43:e Snörsjöabalen tog vi oss sedan. Vi fick njuta av jägaraspiranters

presentationer för en myriad olika planer att åt nationen intjäna pengar på mossen.

Planerna sträckte sig från Ungdomens källa i form av ansiktsmask, till nöjespark mitt i

skogen. Uppfyllda av den lundensiska andan satte vi oss sedan till bords för att börja

avnjuta en fantastisk middag samt se till att ballongerna som flög runt aldrig nuddade

mark. Linneservetter har vi nu också lärt oss har flera användningsområden som vi inte

har insett innan, det främsta att svinga dem högt över huvudet för att sprida

feststämningen i hela salen. Spex, orkester, tal och liveband. Ja, mycket fick vi uppleva.

Dansa hela natten lång, ja det kan man göra på V-Dala - och även hos våra vänner på

Helsingkrona nation i Lund.

Anton Bränström
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Det känns som att det var för hundra år sedan ungefär som vi senast
var nere hos våra vänner i Lund. Men nu äntligen bar det iväg igen!

Snörsjöaorden
RESEBERÄTTELSE:

Bakre raden fr. v.
 KLM Mikael Jansson,

BarM Joacim Toivonen, 
UTH Carl Björkman &
Bibliotekarie em. Arved

Wedman

Främre raden fr. v. 
PubC Martin Nilsson,
1Q em. Magdalena

Hessel, 
2Q Anton Bränström,
1Q Marcus Sandén,
Bibliotekarie Annika

Höeg & 
KLMA Nikhil Suresha
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Foto: Gabriella Hammarin
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Om du funderar på om du ska vara med

på de två första mottagningsveckorna, så

är svaret ja! Det är veckor fyllt av

aktiviteter tillsammans med faddrar och

andra reccar, ett fantastiskt tillfälle att

möta spännande personligheter och

knyta nya kontakter. Om man flyttar

hemifrån för första gången när man

börjar plugga - som jag gjorde - kan det

vara många nya intryck. Man hamnar i

ett helt nytt sammanhang och det kan

såklart kännas lite vilset i början. Jag

tyckte det var superkul att delta i de

aktiviteter som fanns, det var en stor

värme man upplevde tillsammans med

de andra.

Första
intrycket av

Uppsala
och livet som

recentior

Min upplevelse av de första veckorna på

molekylärbiologiprogrammet på Uppsala

Universitet var spännande. Man trevar

sig fram lite grann i början, det finns

mycket nytt att ta reda på, många nya

människor att träffa. Det var så

fantastiskt roligt, men vissa kvällar kände

jag att jag behövde stanna hemma och

landa i mig själv. Om du är som jag och

kugghjulen inte snurrar lika smidigt i

stora, sociala situationer, så är det helt

okej. Ta det lugnt och skapa dig ditt eget

utrymme först, om du behöver det. Du

kommer ha roligt, du kommer hitta

människor och du kan lita på att du

kommer välja det som blir bäst för dig.

Första månaden går snabbt, det blir höst

på en sekund och plötsligt känns allt bara

bra.

Mathilda-Lo Lindeberg
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AUTUMN SEMESTERS
FULLTIMER SQUAD
AUTUMN SEMESTERS
FULLTIMER SQUAD

Back row from the left:
Mikael Jonsson, 23 y.o,

Örebro
Master of science in

technical physics,
Klubbmästare

 
Joacim Toivonen, 23 y.o.,

The Åland Islands,
Civil engineer in energy

system engineering, 
Barmästare

 
Carl Björkman, 25, Vasa,

Finland,
Urban planning,
Uthyrningssäljare

 

Front row from the left:
Nikhil Suresha, 26 y.o.,

India,
Master in industrial

management, 
Klubbmästarinna

 
Martin Nilsson, 26 y.o.,

Västerås, 
Master in applied
biotechnology, 

Pubchef.

Why fulltimers?
Mikael (MI): I needed a little break from my studies, and this seemed like at fun thing to do!
Joacim (J): To give back to the nation.
Carl (C): I was bored and needed a change of pace.

Whas has been the most fun and most difficult so far? 
Nikhil (N): It's difficult finding staff!
*Everyone agrees very intesely!*
C: The pace has both been fun and difficult. We are basically walking robots at this point since
we are low on sleep. But we are also - all in this together! And that is nice.
J: We are also education a new generation and that is fun!

THE BOYZTHE BOYZTHE BOYZ
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And while we are on the subject on
teaching a new generation - how does it
feel to be a part of starting up the
nation again after the pandemic?
Martin (M): Probably bigger than we realize
right now.
*Everyone nod and hums in agreement.*
J: Routines are normally passed on from
generation to generation - but now we start
from scratch. And that is nice since we can set
new routines that we like, but it's also a
challange.

You are all dudes - do you get along well
or is it alot of drama?
*Everyone make excited mm-sounds and
agrees in that it workes well*
C: We have different strenghts and we
complement each other well. 

Do you have any KLV-group name?
The Boyz! 

Now that you have worked at the nation
for a while - is it like you thought it
would? Have it changes the way you view
the nation and it's arrangements?
J: I thought the restrictions would last so I didn't
think i would get to arrange anything. I have a
greater respect for clubs and bigger events than
before.
C: I'm a coronababy so I had never been to a
gask before i arranged one. I never could have
guessed how many people you need!
J: Yes! It is way bigger than I thought. Just to run
the pub you need plenty of people.

Text och gruppbild av Jessica Edman
Porträttbilder tagna av Anton Bränström
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Oktober, oktober, nu är du här igen. Solen

tycks ha tagit sig ett steg tillbaka, och

medans löven lullat sig till sömns har

hösten hunnit vakna. Marken täcks av en

matta av gyllengult och rött, ett lika

fantastiskt sken som lamporna i

biblioteket ger. Nåja, kanske inte riktigt,

men i biblioteket är det åtminstone varmt

och torrt, med läsesalar och ro åt trötta

studenter som vill ta en paus från allt

ståhej.

Biblioteksutskottet har kämpat på som

vanligt! Ny kurs-, skön- och facklitteratur

har införskaffats och placerats i hyllorna,

och passen hålls fyllda. På lördagen den 9

oktober hölls den årliga

brännbollsmatchen mot kontaktutskottet,

och trots en tragisk bister förlust hölls

goda toner och en tröstande sexa efteråt.

Årets nobelpristagare i litteratur blev för

övrigt Abdulrazak Gurnah, född i

Tanzania men senare bosatt i

Storbritannien. Gurnah tilldelades priset

för hans skildringar av kolonialismens

verkningar och en flyktings öde i klyftan

mellan kulturer och kontinenter. Två av

hans verk, Paradiset och Den sista gåvan,

går snart att låna i biblioteket!

Biblioteket har dessutom fått in en generös

donation. Vi vill därför säga stort tack till

AnnBritt Castman för donationen av Det

stora världskriget, bestående av tio band

skrivna av C.O. Nerdensvan och

Valdemar Langlet, som nu finns att läsa i

referensen. 

Bokslut
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För övrigt kan meddelas att biblioteket

under höstens första möte beslutade att

köpa in följande böcker:

Facklitteratur:

Allt jag fått lära mig av Tara Westover, Berätta aldrig

det här av Frida Boisen, Svamparnas förunderliga liv –

vad en svampplockare behöver veta om underjorden av

Anders Dahlberg och Anna Froster, Born a crime av

Trevor Nova.

Skönlitteratur:

Kartongmänniskan av Kobo Abe, Ett nytt Atlantis av

Ursula K. Le Guin, Odenplan av Daniel Gustafsson,

Stöld av Anna Helen Laestadius, Armasjärvi av Thomas

Engström och Margit Richert, En katts resedagbok av

Hiro Arikawa.

Passa på att läsa något nytt i biblioteket!

Glöm inte heller att du kan söka på alla

bibliotekets böcker, såväl kurslitteratur

som skönlitteratur och facklitteratur, på

www.nationsbibliotek.se. Vi önskar er

varmt välkomna till nationens bibliotek!

Annika Høeg

Bibliotekarie

Stanislava Visillitskaja

Biträdande bibliotekarie

http://www.nationsbibliotek.se/


Välkommen till höstterminensVälkommen till höstterminens
andra lagtima landskapandra lagtima landskap

den 1 november kl. 18.00 i Storaden 1 november kl. 18.00 i Stora
salensalen  

Preliminär föredragningslista kommer i samband med mailkallelsen.


