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Kära läsare!

Detta är den tredje och sista tidningen för denna hösttermin. Att tiden tyvärr verkar gå

fort ger väl stor anledning till att stanna upp för reflektion. I mitt fall kan jag konstatera

att det har varit en väldigt rolig och händelserik termin på många plan! Jag har inte minst

tagit examen - ja det är sant, det är möjligt. Jag hoppas att den här terminen har resulterat

i något positivt för dig också. Men jag hoppas framför allt att Landskapsposten har

kunnat bidragit till en trevlig lässtund, med intressanta uppslag om nationen och det som

hör nationen till.

I den här tidningen kommer du kunna läsa om hur andre kurator summerar året 2021,

idrottsutskottet berättar om sin verksamhet, en sammanfattning av inspektorskiftesbalen

och såklart alla återkommande go'bitar som uppdaterat kalendarium för resten av

terminen, fråga seniors och styrelsen som berättar om sin verksamhet - den här gången

genom en sammanfattning av styrelsedagen.

Trevlig läsning och (lite för tidigt),

God Jul och Gott nytt år!

Jessica Edman

Redaktör
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Redaktören

   
   HållHållHåll

utkik!utkik!utkik!   

Seniorskor på Inspektorskiftesbal

Vårens första upplaga
kommer i februari.



Snön har kommit och gått längs S:t larsgatan, mörkret lägger sig alldeles för tidigt om

dagarna och träden har tappat sina löv. Sannerligen har slutet på höstterminen landat i

Uppsala. På kuratorsexpeditionen spelas julmusik lite tidigare än vanligt för att stävja de

mörka höstkänslorna, och direkt märks det att humöret går uppåt. Glädjen infinner sig

och ansiken spricker upp i leenden när Wham-a-geddon inte ens är något vi behöver

fundera på.

Västmanlands-Dala nation har under hösten haft aktiviteter och verksamhet på ett

väldigt annorlunda sätt än vad vi trodde skulle ske initialt. Tankar på smått och avskalat

har fått kliva åt sidan då verkligheten tillåtit oss att slå på stora trumman och verkligen

sträcka på vingarna igen! 

Ja, under hösten har nationen verkligen visat sig från sin bästa sida. Inspektorskiftesbal,

Andre kurator vald på rätt landskap, deltagande i spelmanslags-VM, nystartad syjunta…

listan kan göras lång, detta är bara några axplock av vad som skett senaste månaderna!

Att ha haft möjligheten se och följa allt detta på nära håll har varit ett privilegium för

mig, och jag hoppas verkligen att ni också känner samma stolthet över vad vår nation är

och gör!

I skrivande stund hägrar möten av alla dess slag för oss kuratorer, och det hoppas jag

också att alla ni som läser detta också får njuta av. Kanske blir det dock möten av ett

annat slag, möten med goda vänner, orkestrar, dansgrupper eller kanske kompisarna

som gillar att besöka puben tillsammans. Vad ledigheten än blir hoppas jag att möjlighet

till att ladda batterier kommer visa sig för alla, helt plötsligt så är det ju vår efter detta!

Med ljusa hälsningar till alla er i vintermörkret,

Marcus Sandén

Förste kurator
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Förste kurator



Kära vänner!

Vi närmar oss december och även terminens slut. Det blir än mer spännande för min del

då jag snart hänger av mig nyckeln och titeln som er Andre kurator för att lämna över till

vår nyvalde Andre kurator electus Emil. Om ni inte redan känner honom så kommer ni

få flera tillfällen under det kommande året. Det känns stort att min tid som Andre

kurator snart är komplett, och det känns stort att vi redan nu har min efterträdare som är

inne och lär sig rollen. Jag är övertygad om att landskapet har gjort rätt i att välja Emil till

Andre kurator för 2022. 

Året 2021 har varit spännande. Särskilt spännande har det varit ur verksamhetens

perspektiv då vi har gått igenom tre olika faser som jag ser. En tid där vi inte hade

möjlighet att göra särskilt mycket på plats, utan fick nyttja det digitala rummet så gott vi

kunde. En tid då restriktionerna började lätta och vi kunde smått öppna upp våra dörrar

för att med kreativa lösningar välkomna alla tillbaka. Nu senast är vi inne i en tid som

känns som den där tiden innan pandemin, men ändå lite annorlunda. Vi har under

hösten fått möjlighet att återigen öppna våra dörrar fullt ut och tillåta gästerna att sitta

fler än fyra per bord. Det har varit en spännande höst, med flera utmaningar och

festligheter. Det har varit en ära för mig och heltidarna att varit de som fick uppgiften att

återstarta nationens verksamheter efter den långa dvalan som pandemin innebar.

En sista uppmaning från mig inför slutet av höstterminen är att ta vara på de evenemang

och verksamheter som nationen har att erbjuda. Slutet av terminen innebär ofta tentor

och långa pluggperioder, kom ihåg att unna dig en stund på V-Dala och besöka vårt café,

pub eller kanske rentav gå på en gask!

Anton Bränström

Andre kurator
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Andre kurator

29 dec. 15 - 18
30 dec. 12 - 15

Kom till expen och betala din gaskbiljett och köp
förköpsbiljetter till släppet!
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V-Dalas kära vännation Östra Finlands

nation i Helsingfors skiftar kurator vart

annat år. Nu 2021 var det dags igen och

självklart ville vi vara på plats - i år igen.

Delegationen bestod av förste kuratorer

emeriti Karin Karlsson och Jessica Edman -

och vi var taggade! 

Klockan tidigt som tusan lördagen den sjätte

november bar det av till flygplatsen. Jessica

som är flygrädd fick mycket bra support av

flygveteranen Karin! Resan gick utmärkt och

vi landade välbehållna.

Väl på plats behövde vi spendera tiden fram

till incheckning så väl som möjligt. ÖFN:s

kurator emeritus Otto Luukkanen lotsade oss

genom pubar på Helsingfors motsvarighet

till Söder i Stockholm/motsvarighet till söder

i hembygden (Berghäll). Det var trevligt - det

var gott!

Förste kurator emerita Karolina

Andersdotter bodde så lämpligt nog på

samma hotell (Omena - vad annars?) och vi

tog sällskap till en för-fördrink ett stenkast

från Nypolen. Där hittade vi en annan V-

Daling, Staffan Dellringer (som fann

kärleken på ÖFN hos ingen mindre än ÖFNs

första kvinnliga kurator: Ann Holm-

Dellringer). Det var trevligt - det var gott!

Middagen på Nypolen var mycket trevlig på

många sätt och vi fick det stora äran att

framföra vår hälsning under middagen. Vi

levererade merch och bild-

Nationen närvarade vid vår kära vännation i Helsingsfors
kuratorsskifte

ÖFN:s kuratorsskifte

-ande litteratur i form av Margareta

Ribbings, salig i åminnelse, bok Konsten att

hålla tal. Om vi själva hade fått välja hade

gåvorna varit i mer flytande form, men

André kurator pröjsade inte för incheckat

bagage.

Tal hölls. Sånger sjöngs. Låten “Tequila” var

en av flera sånger som spelades av live-

bandet under parollen “allsång” - en allsång i

vår smak! Spontandans utbröt. Kosken

dracks och stämningen var allmänt på topp!

Kuratorerna höll varsina fina  och bitvis även

allvarliga tal. En av ÖFN:s tidigare kuratorer

var lite ursäktande och kommenterade att

“det blir ju lite ÖFN-internt” - men det gör 

 inget! För det känns precis som hemma.

Ämnena och känslorna som utspelar sig är

nations- och landsöverskridande. Som

hemma fast borta. Nation som nation. 

Det var trevligt - det var gott! 

Efter en fin kväll tog vi svängen förbi donken

och köpte undermåligt friterade pommes.

Dagen efter åt vi brunch på Ekbergs innan vi

tog tåget till flygplatsen för att börja resan

hem.

Tack kära Östra Finlands nation för en

mycket trevlig kväll! Gammal vänskap rostar

aldrig. 

Jessica Edman

Karin Karlsson

RESEBERÄTTELSE:
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V-Dala IF
Hej Johanna! Vem är du och hur länge
har du varit idrottssekreterare?
Hej! Jag är 22 år och kommer från en

liten by på gränsen mellan Härjedalen

och Hälsingland. Jag har tidigare gått

skidskyttegymnasium, så sport har all-

tid varit en stor del av mitt liv. Jag

flyttade till Uppsala förra hösten för att

börja plugga, och sedan mars i år är jag

idrottssekreterare på V-Dala.

 

Känns det bra såhär långt?
Verkligen, det är så kul att V-Dala IF

äntligen kunnat dra igång vår verksam-

het igen efter pandemin!

 

Hur många sporter har V-Dala
IF/idrottsutskottet egentligen?
I dagsläget hela 10 stycken! Badminton,

basket, bordtennis, crocket, dans, hand-

boll, fotboll, innebandy, löpning och

yoga.

Det går ju trender även i sport,
upplever du att det är någon sport-
aktivitet som är väldigt populär just
nu?
Jag upplever att det finns ett stort

intresse för de allra flesta av våra

sporter, men för handboll, basket och

badminton är det ett lite extra högt

tryck just nu.

Har du någon uppfattning om vilka
som kommer på träningarna, är det
personer som aldrig utövat sporten
innan eller sådana som vill fortsätter
med sin sport som de sysslat med där
de bott tidigare? Eller kanske blandat?
Det är lite blandat faktiskt. Många har

ett förflutet inom den sport de utövar

hos oss, men det finns också en del som

gör sin premiär med oss på V-Dala. Det

tycker jag är en av våra största till-

gångar: vi ger alla möjligheten att vara

med, oavsett tidigare erfarenhet. Om

man är lite sugen på att prova en sport

så är det här den gyllene chansen!

 

Är det många som är medlemmar bara
i V-Dala IF för att kunna ta del av era
sporter eller är de flesta nations-
medlemmar?
Det är ungefär 50/50 mellan V-Dalingar

och medlemmar av andra nationer. 

 

Skulle du säga att V-Dala är bäst på
sport?
Det skulle jag absolut vilja säga, om inte

annat så på det sätt att vi har störst

utbud av träningar varje vecka! Om

man har orken och viljan går det att

delta i nio olika sporter under totalt

elva timmar per vecka med oss på V-

Dala.

V-Dala kan det här med sport - Idrotssekreteraren Johanna 
berättar om verksamheten!
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Vad är det roligaste i V-Dala IF och
idrottsutskottet tycker du?
Det allra roligaste är att få lära känna

nya människor genom nationen och att

få vara med och varje vecka ge

Uppsalastudenter möjligheten att um-

gås, ha kul och tänka på något annat än

bara plugg.

 

Upplever du att det finns stort
sug/behov av sporter bland student-
erna i Uppsala?
Ja, det känns som att det blivit ett

uppdämt behov sedan pandemin både

att få röra på sig och att 

Vilka sporter
finns det?
Badminton, basket, bordtennis, crocket, dans,
handboll, fotboll, innebandy, löpning och yoga.

Var hittar man
mer info?

Gilla V-Dala IF på Facebook! Där finns grupper för
alla sporter och det är där majoriteten av all

information sprids!
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Nationens styrelse kom samman för en styrelsedag den trettio-

första oktober och där lades mycket fokus på nationens styrkor och

svagheter. 

Bland styrkor nämndes:
-hög standard på fester.

-solid hantering av ekonomin.

-bra kontinuitet från styrelsen och andra organ.

-välkomnande till nya studenter.

-inkluderande.

-bra balans mellan nytänkande och traditioner.

-bred verksamhet.

-nationen har många bostäder.

-stort nationshus.

 

Nationens ekonomi är en stor fråga för nationen och så även för styrelsen. Nationens

kärnverksamhet dras med återkommande negativa resultat och därför behövs fler

aktiviteter som ger intäkter.

Internationalisering på olika nivåer, inte minst på universitetet, påverkar nationslivet i

och med fler internationella studenter i Uppsala. Styrelsen diskuterade därför

möjligheterna att anordna en gask på engelska för att ytterligare inkludera internationella

studenter.

 

Från denna diskussion formulerade styrelsen fyra viktiga målområden att arbeta
långsiktigt med de kommande fem åren:
-Positivt rörelseresultat senast 2026

-Fler ska engageras i nationens verksamhet

-Nationshusets funktion ska förbättras

-Förbättrad kommunikation och en tydligare profil för nationen

 

För att arbeta med dessa områden tillsattes fyra arbetsgrupper som till nästa styrelsemöte

ska fundera på hur arbetet inom dessa områden bäst ska läggas upp.

Johan Tysk

Styrelsens ordförande
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Styrelsen

Bland svagheter nämndes:
-kommunikationen och marknadsföring

kan förbättras.

-för hög arbetsbelastning på vissa poster.

-för få som jobbar på nationen.

-hela huset nyttjas inte, saknar naturlig

mötesplats, svårt att hitta i, är slitet.
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Kalendarium
Vad har vi kvar att njuta av denna termin och 

vad har vi vänta oss i början av nästa?



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

PUBEN

1811

LUNCHEN

CAFÉET

EXPEN

Varje dag 18 - 01
Julstängt: 23 december - 28 december

Nyårsstängt: 31 december

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 under terminen 10 - 18

Varje onsdag 11.30 - 14.00
Sista lunchen innan jul: 15 december

Torsdagar 14 - 18
Fredagar 12 - 15

Sista caféet innan jul: 15 december

Stänger iom 
maraton exp.

se s. 2 för
extraöppet iom

sylvesters.
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Att installera en ny Inspektor är ett

fantastiskt tillfälle! Fyllt av både vemod

och tacksamhet över det som varit - och

glädje och förväntan över det som

komma skall. Inspektorskiftesbalen är

inte vilken bal som helst och

förväntningar ska, med all rätt, vara högt

ställda.

Men det är så klart man blir nyfiken.

Efter 1,5 år i träda – minns vi hur man

gör?

När jag blev utsedd till balsamordnare

under våren 2021 började ett stort

äventyr – allt för stort för att

sammanfatta i dessa rader. Arbetet

inleddes försiktigt under vårkanten med

ett uppstartsmöte och sedan skedde en

successiv intensifiering. Men jag vill inte

tråka ut er med beskrivningar av alla

möten och sessioner, eller ens med en

noggrann redogörelse av kvällen (vi som

vet vi vet - att ni som inte var där

missade något), utan jag vill nog hellre

dela med mig av tre observationer:

1) Det ligger mycket arbete i
anordnandet av en högklassig fest för
flera hundra personer. 
Den som inte varit delaktig i planeringen

och genomförandet av en liknande fest,

kan nog svårligen förstå hur mycket

arbete som ligger bakom. 

Inspektorskiftesbalen 2021
En sammanfattning eller

Hur man anordnar en stor fest efter
1,5 års pandemi

Såväl det administrativa som praktiska

och det ställer höga krav på alla i kedjan.  

Att få erfarenhethet av allt detta som ett

dylikt arbete ger och i så ung ålder som

man allt som oftast är på nationen, är

svår att få på något annat sätta. V-Daling

– ta chansen! Det kommer både att bidra

till de skivor du själv anordnar blir av en

helt annan nivå – och att du får

kunskaper och erfarenhet av nästan

precis allt. Inte minst vad gäller

samarbete. 

2) På ett och ett halvt år hinner nationen
glömma mycket – och hämta upp
mycket!
Även om det varit tydligt att arbetet på

nationen på flera sätt hamnat ur

gängorna, har det varit väldigt häftigt att

se hur vi med hårt arbete har lyckats

hämta upp mycket av den förlusten.

Många av de rutiner och självklarheter

för oss äldre, har inte blivit den nya

generationens sanningar och vardag. Inte

minst för att det är svårt att föra

”sanningarna” vidare genom den

kontinuerliga tradition som på olika sätt

sker på nationen. När man går på en

gask, landskapssexa, eller besöker Puben

traderas en bild av hur ett sådant besök

ska se ut och vara och vilka

förväntningar man kan ha. Detta behöver

givetvis inte endast vara av godo, men

med hjälp av denna tradering kan vi vara 



ganska så säker på att många av oss har

samma vision vad gäller målbilden. Att

vi har liknande referensramar. 

3) Klyschornas klyscha: Tack vare bra
team work och nationssammanhållning
lyckas vi med det mesta.
Jag är så glad och stolt över att allt hårt

arbete lyckades skapa en fantastisk bal!

Även om vi började en timme tidigare än

sist och trots det slet ont med förseningar

– var det inget särskilt många verkade ha

noterat. Det är ett mycket gott betyg!

Maten var god – och varm,  en stor eloge

till kockar och servpersonal. Dukningen

var precis sådär rasande elegant så att

stora salen fullkomligt strålar och

nationens föreningar bidrog med

fantastisk underhållning. Sedan var

givetvis besökarna en stor anledning till

den fantastiska stämningen som infann

sig. Gästlistan var lång och fylld med

såväl inbitna V-Dalingar, somliga tillbaka

efter att ha varit borta en längre tid, till

Universitets- och näringslivspampar till

kära recentiorer och juniorer, inte minst

från ”coronagenerationen” där flera

förhoppningsvis fick upp ögonen för

nationens potential och vad vi har

förmåga att göra!

Inspektorskiftesbalen 2021

Tack Programutskottet för att jag fick

förtroendet för att vara balsamordnare.

Tack alla som på något vis bidrog till

kvällen. Jag vet att det var många som

var stolta och glada över att se

Västmanlands-Dala nation i sin fulla

prakt efter en lång och prövande tid.

Jessica Edman

HighlightsHighlights
från kvällenfrån kvällen

Avtäckning 
av inspektors-

porträttet
 

Den sittande 
sexan

 
Sånganförarna 

 
Stämningen! 

13



Samtliga bilder tagna av: Vera Sintorn
och Claudia Fax



Samtliga bilder tagna av: Vera Sintorn
och Claudia Fax



SENIORER 
 

Tack för ert arbete den
här terminen! Såväl på
möte som på middag. 
Vi ser fram emot fler

möten och mer karaoke
nästa termin.

Kallelse kommer sen nån
gång.

 
Mvh ordf Nielsen och 

v. ordf Edman

Fråga seniors!

Söka dem.
Se till att studieintyget täcker HELA terminen,
inte bara den första kursen
Vidimera kopiorna

Hur får man stipendier egentligen?
mittlillalåndeträckerinte_2000@hotmail.com

 
Hur gärna vi än skulle vilja svara GT-mutor så

väljer vi istället att understryka vikten av att,
 

1.
2.

3.
 

Hälsningar Sugargrannys
 

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

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

Nästa stipendieomgång
och bevakningsperiod

öppnar till våren!
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Hej 2Q! Hur mår du?
Hej! Jag mår på det stora hela bra, tackar

som frågar!

Nu är det ju knappt två månader kvar
av din tid som 2Q - vad har du för
känsla i kroppen just precis nu?
Det är svårt att få ned i ord, faktiskt. Det

är en blandning av längtan, ambivalens,

nöjdhet och nervositet. Det är klart att

efter ett år av att konstant vara på

nationen och i nationens tjänst, så längtar

jag  till en tid där jag bara kan vara mig

själv. Samtidigt är det ambivalent, som

alltid när man närmar sig slutet av

någonting. Allt börjar synas med något

slags rosa skimrande glitter, ett

nostalgiska filtret som läggs för ögonen

och redan innan jag har avträtt så börjar

jag sakna det. 

Samtidigt känner jag mig nöjd över mitt

år. Alldeles särskilt nöjd är jag med att

landskapet har valt in min efterträdare

på ett ordinarie landskap. Det har nog

inte hänt sedan 2016 och det innebär att

vi har massvis med tid för upplärning

och förberedelser. Det gör att jag känner

mig trygg och nöjd med att lämna över

insigniet, nycklarna och ansvaret till Emil

inför det nya året.

Känner du att tiden gått fort eller
långsamt?
Ja. Titeln för mitt PM som jag har börjat

skissa på är ”Ett år som känns som två”.

Tiden som kurator går väldigt fort och

samtidigt väldigt långsamt. I skrivande

Anton Bränström om sitt år som andre kurator.

Andre kurator

stund är det exakt en månad sedan vi

anordnade Inspektorskiftesbal på nation-

en. Det känns som att det var nyss vi i

arbetsgruppen satte oss ned för att börja

planeringen, och samtidigt känns det

som att det var flera, flera månader sedan

balen var. Tid är konstigt som kurator.

 

Vad känner du dig mest nöjd över?
Det finns flera saker jag är nöjd och stolt

över. En väldigt tydlig sak är inspektor-

skiftesbalen, som blev väldigt bra och

uppskattad. Det är flera som har uttryckt

sin tacksamhet och hur imponerade de

blev. Att det blev så bra berodde inte

minst på att många som var inblandade i

planeringsarbetet och gav energi, hjärta

och tid.

Det engagemanget som funnits på

nationen i och med uppstarten efter att

pandemins restriktioner lättade, är något 

INTERVJU:

"Det engagemanget som
funnits på nationen i och med
uppstarten efter att pandemins
restriktioner lättade, är något
som har gjort mig till en ännu

stoltare representant för
nationen." 



som har gjort mig till en ännu stoltare

representant för nationen. Det är många

som har ställt upp för nationen genom att

hjälpa till med att få nationen öppen

igen. 

Men  något extra speciellt är  de två

klubbverk som jag har fått äran att arbeta

med. Båda klubbverken har visat stor

ambition, arbetsvilja och kompetens trots

att de verkade i två väldigt olika

nationsverkligheter. Vårens klubbverk

förvaltade nationen och höll det så öppet

så som vi bara kunde för att erbjuda en

säker oas för alla studenter, och höstens

klubbverk har fått med bravur ta på sig

den stora uppgiften att vara ledande i

återöppnandet av nationen. Takets

sommarverk jobbade också igenom en

alldeles speciell sommar där allting

kunde ändras från en dag till en annan.

Det var imponerande att se hur de kunde

navigera stormen av varierande direktiv

för att kunna erbjuda Uppsalas bästa

sommarrestaurang.
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Intervju: andre kurator

Finns det något som du tycker varit
extra roligt att få möjlighet göra eller
vara med om?
Jag har fått uppleva tre olika versioner av

nationslivet under det här året. I våras

fick jag uppleva det digitala nationslivet

där mycket blev inställt och inte kunde

genomföras, i somras fick jag uppleva en

turbulent tid där samhället så smått

började öppna upp, och nu i höst det

nationsliv som många är vana vid – med

den lilla twisten att all verksamhet skulle

startas upp efter 1,5 år. Alla perioder har

haft sin charm, men att få vara med om

återöppnandet efter pandemins restrik-

tioner känns väldigt stort. Jag kommer

aldrig glömma den festivalkänsla som

väcktes i staden de första dagarna när

restriktionerna lättade. Det var något

unikt och något som jag kommer komma

ihåg hela livet.

Finns det något som varit utmanande
eller svårare än vad du trodde?
Absolut, och nja. Jag var  redan från

början inställd  på att det här året skulle

innebära utmaningar som jag inte  skulle

kunna tänka mig och förbereda mig på.

Men uppdraget har såklart inneburit

många svårigheter, och tillsammans med

ett gäng personliga utmaningar så har

det varit ett prövande år. Jag har valt att

se det som att vi växer från våra

utmaningar och tagit mig an de ut-

maningar som presenterats så gott jag

kunnat. Ännu står både jag och huset, så

det verkar ha gått okej åtminstone.

"Jag har fått uppleva tre olika
versioner av nationslivet under det
här året[...]. Alla perioder har haft
sin charm, men att få vara med om

återöppnandet efter pandemins
restriktioner känns väldigt stort."
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Har du upptäckt nya sidor av dig själv?
Det mesta har varit känt sedan tidigare!

Jag har kanske upptäckt att jag kan jobba

fler dagar i rad än vad jag tidigare

trodde. Men utöver det har jag också

kontinuerligt reflekterat över mig själv i

uppdraget som representant för nationen

och dess medlemmar. Jag hoppas att jag

har gjort nationen stolt.

Har du fått en förändrad syn på
nationen, studentlivet och/eller med-
lemmarna efter den här tiden?
Ja och det är nog oundvikligt. Att gå över

till att nationen inte bara är en plats man

vill spendera mycket tid på till att det

också är sin arbetsplats och mycket av

det man tidigare gjort för att det varit kul

också är på ens ansvar gör att man får

nytt perspektiv. På gott och ont - men

mest gott!

Vad ska du göra nu?
Min plan är att fortsätta mina studier,

förhoppningsvis med en kurs som heter

konflikt & religion som jag tycker ser

mycket spännande ut! Sen vill jag också

kunna vara min efterträdare till hjälp så

gott jag kan och se till att han finner sin

plats i uppdraget som Andre kurator för

Västmanlands-Dala nation – i min

mening den bästa posten på den bästa

nationen.

Jessica Edman

Intervju: andre kurator

>> Fakta om Anton! <<
Födelseort: Härnösand

 
Nationsbakgrund: Skrev in mig HT16 hos

Förste kurator emerita Sofia Ludén, och innan
jag gick från nationen den första gången hade

jag skrivit upp mig på att jobba både
festvåning och pub.

 
Bästa beställningen i Puben: Oftast burgare,
just denna termin gärna Spicy Nacho, som
nästan är en nachotallrik i burgarformat.

 
Hund eller katt? Hund!

 
Favoritfritidssyssla: Jag älskar berättelser och
fantasi, vilket ofta leder mig till en bra bok

(sällan), en mysig TV-serie eller en riktigt bra
film, ibland halvbra filmer. Kan man göra det i
sällskap med några goa vänner så har man en

bra kväll.
 

Favoritplatsen på nationen: Carl Larssons
salong, eller hörnbordet längst ut till höger på

Taket.
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Liturgi i Svenska kyrkan: i ord och

bild från då och nu av Sven-Erik

Brodd.

Existens och psykisk hälsa - om hur

liv och levnad förhåller sig till hälsa

och ohälsa av Dan Stiwne m.fl.

Dying words: Endangered languages

and what they have to tell us av

Nicholas Evans.

Vädret blir allt kallare och den första

snön har kommit (så längde det varade i

alla fall). Även i biblioteket är det kallt.

Lika kallt som för sju år sedan, när en av

mina företrädare i sitt bokslut skrev ”Jag

minns många dagar i biblioteket när jag

suttit och rent ut sagt frusit häcken av

mig” (Landskapsposten nr 4 2014). Tur

är det att vi fortfarande har elementet! 

För den nyfikna eller nostalgiska kan jag

tipsa om att du kan läsa gamla upplagor

av landskapsposten i Referensen. Helt

från 1981 till 2016 finns inbundna i fina

blåa omslag. 

Sedan senaste landskapsposten har

biblioteksutskottets arbetsdag ägt rum.

Det putsades och dammades, och hyllor

med böcker inventerades. Under dagen

hölls även utskottets andra möte för

terminen, där det beslutades att köpa in

följande böcker:   

Facklitteratur:

Bokslut
Rivstart A1 + A2: svenska som

främmande språk av Karl Linde-

malm och Paula Levy Scherrer. 

Genus ogjort av Judith Butler. 

Syntax: An Introduction. Volume II

av Talmy Givón.

Ingångar till språkvetenskap av

Stian Hårstad. 

Queer phenomenology av Sara

Ahmed. 

The Hate U Give av Angie Thomas. 

Piranesi av Susanna Clarke. 

Concrete rose av Angie Thomas. 

Amerikansk jord av Jeanine Cumm-

ins. 

Go tell it on the mountain av James

Baldwin. 

När vi var samer av Mats Jonsson.

Jag ser allt du gör av Annika Norlin. 

Skönlitteratur:

Glöm inte att du kan söka på alla

bibliotekets böcker, såväl kurslitteratur

som skönlitteratur och facklitteratur, på

www.nationsbibliotek.se.

Hoppas vi ses i biblioteket!

Annika Høeg

Bibliotekarie

http://www.nationsbibliotek.se/


Välkommen till höstterminensVälkommen till höstterminens
tredje lagtima landskaptredje lagtima landskap

den 6 december kl. 18.00 i Storaden 6 december kl. 18.00 i Stora
salensalen  

Preliminär föredragningslista
1.Öppnande
2.Val av justerare tillika rösträknare
3.Godkännande av kallelse
4.Fastställande av föredragningslista
5.Meddelanden
6.Rapporter
a)   Ekonomisk rapport
b)   Rapport från styrelsen
c)   Rapport från programutskottet
d)  Rapport från arbetsgruppen om
planering av omorganisation
7.Bokslut och revisionsberättelse över
allmänna förvaltningen 2020-2021
8.Bokslut och revisionsberättelse över
fondförvaltningen 2020-2021
9.Val av senior (ev.)
10.Val av hedersledamot (ev.)
11.Revision 
12.Inrättande av icke stadgade
befattningar (ev.)
13.Val av Proinspektor
14.Fyllnadsval
a)Sånganförare HT 2021
b)Biträdande informationssekreterare
2022
c)Pubchef VT22
15.Ordinarie Valärenden
a)  Auktoriserad revisor och
revisorssuppleant för Västmanlands-
Dala nations bostadsstiftelse 2022

1b)Idrottssekreterare 2022
c)Biträdande idrottssekreterare 2022
d)Sektionsledare i idrottsutskottet 2022
för
-Fotboll, basket, innebandy, löpning, dans,
handboll, krocket, badminton, yoga
e)Fyra ledamöter i kontaktutskottet 2022
f)Redaktörer i informationsutskottet 2022
för
-Affischer, hemsidan, Instagram,
Landskapsposten, Facebook,
Nationsguiden, film
d)Två ledamöter i informationsutskottet
2022
e)Antikvarie 2022
f)Sånganförare vårterminen 2022
g)Biträdande barmästare vårterminen
2022
h)Biträdande klubbmästare vårterminen
2022
i)Hovmästare vårterminen 2022
j)Sex pubvärdar vårterminen 2022
k)Nationsfotograf vårterminen 2022
l)Alkoholombudsman 2022
m)Jämlikhetsombud 2022
n)Nationskaplan 2022
o)Nationsjurist 2022
16.Uno Timms minne
17.En äldre landsmans julgåva
18.Avtackning av funktionärer och
ämbetsmän
19.Övriga frågor
20.Klubbverkets rapport
21.Kuratorernas rapport och ordet fritt
22.Beslutsjustering
23.Avslutande


