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Redaktören
Kära landsmän, bästa V-Darlings!

Nu är vårterminen igång och höstterminens sista skälvningar  
är sedan länge förbi. Tanken på januaritentaplugget i ett kallt 
och relativt öde Ekonomikum kan ge mig rysningar än. Men det 
finns också väldigt varma och glada minnen. Nattsuddet och de 
sista energitopparna som senderades med asgarv och mycket 
kexchoklad. Jag minns nästan ingen juridik - bara människorna 
och skratten - ...och kexchokladen.

Men i min närhet under studietiden fanns inte främst människor 
från mitt program. De fanns på nationen. När pluggperioder-
na var som mest intensiva och jag hade svårt att ta mig till na-
tionen, var jag väldigt tacksam för allt det som kunde ge mig 
nationskänsla och gemenskap på distans. Veckobrev från 1Q, 
landskapspost och aktivitet i interna facebookgrupper blev än 
mer värdefulla. Under pandemin har detta behov blivit tydliga-
re för många av oss. Nationen är en plats för gemenskap - utan 
den förlorar vi vår kärnverksamhet och vårt syfte. Gemenskap 
är inte endast något vi skapar tillsammans på plats - det är ett 
arbete som går utöver det som händer i det fysiska i vårt hus.

Jag hoppas att den här tidningen kan ge dig som behöver det en 
känsla av nationsgemenskap och tillhörighet. Vare sig du spen-
derar varje dag på nationen - eller inga dagar alls.

Jessica Edman
Redaktör 

Redaktörens 
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 - topp 3
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Förste kurator

Kära medlem, 

Från styrelsen vill vi välkomna dig tillbaka till na-
tionen efter julledigheterna. 

Vi ser med spänning fram emot den nya terminen. 
Vi har val av proinspektor att de fram emot, en ny 
kommunikationsansvarig från och med årsskiftet 
samt ett stort antal nya poster som går upp till 
val på vårterminens första lagtima landskap. Det 
stora engagemanget vi märker glädjer oss mycket 
och vi hoppas det fortsätter på samma sätt. Arbe-
tet i styrelsen löper på och vid nästa möte den 24 
februari kommer vi bland annat att följa upp ar-
betet från styrelsedagen om de fyra målområdena 
vi då diskuterade. Dessa målområden är positivt 
rörelseresultat senast 2026, fler engagerade i na-
tionens verksamhet, förbättring av nationshusets 
funktion samt förbättrad kommunikation och en 
tydligare profil för nationen. 

Mellan styrelsemötena arbetar styrelsens olika ut-

skott, däribland Arbetsmiljö- och trivselutskottet 
(ArbTrU). ArbTrU arbetar löpande med att natio-
nens medlemmar ska trivas och bli bra behand-
lade på nationen. Om du känner att du har blivit 
orättvist behandlad eller har upptäckt något i na-
tionens lokaler som bidrar till en dålig arbetsmiljö 
kan du vända dig direkt till ArbTrU, arbtru@v-da-
la.se. Under våren är Karin Karlsson sammankal-
lande för utskottet. 

Styrelsen når man enklast vi kuratorerna, inspek-
tor eller någon av de enskilda ledamöterna. Vi tar 
gärna mot förslag på punkter att dryfta! Kanske 
sitter du på ett förslag till hedersledamot, eller vill 
du kanske föreslå en ny post? 

Med hopp om att vi snart ses på plats i nations-
huset, 

Johan Tysk och Karin Karlsson
Ordförande och vice ordförande för styrelsen

Kära landsmän! 

I skrivande stund visar sig Uppsala från sin bäs-
ta sida. Solen lyser utanför fönstret och om man 
håller andan känns det som att våren väntar runt 
hörnet.

Nu har vi även kunnat andas ut och säga ”äntli-
gen”. Att kunna tänka och titta mer än två veckor 
framåt är väldigt tacksamt för oss som planerar 
och jobbar på nationen, och jag misstänker det är 
skönt även för er att veta lite, lite mer om framti-
den.

På tal om framtiden så hägrar många roliga hän-
delser i vår, inte minst för att det nu verkar som 
att vi kommer att kunna genomföra valborg i 
Uppsala för första gången sedan 2019! Bara det är 
värt en applåd (och en bra anledning att vara med 
i nationen!). Men innan valborg kommer både Fa-
lukorvsbal, Storspex och Jubileumskonserter. Det 
finns med andra ord en hel del att se fram emot 
och deltaga i både som gäst och bakom kulisserna.

Jag påminns litegrann om känslan i kroppen när 

man ser möjligheterna framför sig, lite som när 
antagningsbeskedet kom och att plugga i Uppsala 
blev verklighet och inte bara en tanke. Att stå på 
toppen av ett berg (eller en hög kulle) och se utsik-
ten breda ut sig framför fötterna - full av potential.

Till er nya medlemmar i nationen vill jag också 
rikta ett stort välkomnande! Ni har gjort ett allde-
les ypperligt val att engagera er i en av Uppsalas 
äldsta* studentnationer, här finns det vänner för 
livet, god mat, riktigt bra dans, utbud av över-
flöd och en och annan karaokesession att se fram 
emot. Vill ni även testa hur det är att stå bakom 
en bar, jobba i ett kök eller kanske baka Uppsalas 
bästa bakelser? Då har ni kommit till rätt ställe! 
Ta tillvara på smörgåsbordet framför er och prova 
doppa tån i något nytt! Vem vet, kanske är det just 
du som är nästa Fred Astaire?

Med gott om hopp om framtiden,
Marcus Sandén
Förste kurator

*Västgöta nation är lika gamla som vi!

Styrelsen
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Sök en 
post

Sök en 
post

www.v-dala.se/ansok
sök senast den 21 februari till terminens första landskap

och den 28 mars inför terminens andra landskap
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Anders Zorn, dalakonstnär känd för sina landskapsmålningar, porträtt 
och nakenstudier, var även hedersledamot på V-Dala, invald på 1910-talet. 
Hans bidrag till nationshistorien, åtminstone det mest kända, är nog det att 
han 1920 bekostade uppförandet av en mur kring nationstomten, eftersom 
han inte tyckte om att Uplänningarna tittade på honom när han uträttade 
sina behov. Det är en historia vi tydligen tycker är så viktig att vi t.o.m. tar 
upp det i historiken på vår webbsida. Enligt ett brev från andre kurator 
skulle muren kosta 58 000kr, beräknas stå klar senast den 1:a oktober, och 
skulle betalas i installationer. Brevet, daterat 1:a juli 1920 avslutas:

”[…] skriver jag nu och ber om pengar, och jag gör det med 
stor och ödmjuk tacksamhet ej endast för den mest stor-
slagna och vidsynta gåva som en studentnation någonsin 
fått mottaga utan även för att Du därigenom räddat natio-
nens trädgård från stympning och för att Du vill bygga mu-
ren till glädjens värn och ära, Du som så ofta sprider glädje 
omkring Dig på nationen och mer än andra trivts bland oss 
studenter.” 

Då muren uppfördes 1920 och Zorn dog i augusti samma år, kom Zorns 

änka, Emma, att betala de resterande kostnaderna för murbygget. 

Zorns installation som heders var dock inte 
början på hans kontakter med nationen, för 
redan 1905 skissade han fram ett förslag till 
nationshus: ett gammalt hederligt trähus, inte 
olikt konstnärsparets hem Zorngården i Mora. 
Hans förslag antogs inte, kanske för att kom-
munen inte såg med blida ögon på trähus mitt i 
staden p.g.a. brandrisken, kanske för att försla-
get inte motsvarade nationens behov; jämfört 
med andra ritningar och förslag på nationshus 
från tidsperioden tycks det ganska litet. I vilket 
fall kom inte Zorns förslag mycket längre än 
till idéstadiet. Det blev dock inte något nytt na-
tionshus kring 1905, varken skissat av Zorn el-
ler någon annan. Nationen beslutade i stället att 
bygga om det befintliga huset, vilket stod kvar 
tills det drabbades av husbock och revs den 6:e 
april 1964 för att ersättas av det nuvarande na-
tionshuset ritat av Alvar Aalto. 

Och muren? Den finns inte kvar.

Anders Zorn dog av blodförgiftning i buken 
1920, men förhållandet mellan Zorn och na-
tionen tog inte slut med det. Även Emma Zorn, 
imponerande företagsam person i sin egen rätt, 
blev invald som hedersledamot på 1920-ta-
let, och när Zornmuséet uppmärksammade 
100-årsdagen för Anders Zorns död 2020 deltog 
en delegation från nationen med bl.a. 1Q och 
fanbärare. Det lär ha varit en väldigt fin tillställ-
ning, och väldigt blåsigt. 

Text: Arkivet

Kuriosa 
från 
arkivet
Anders 
Zorns 
förslag till 
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Anders Zorn
(Melodi: Gubben Noak)
(Text: Okänd landsman)

Anders Zorn, herr Anders Zorn han var en heders han. 
Han var gift med Emma (skilda sovrum hemma). 
Inga barn men många tavlor ja det gjorde man.

Anders Zorn han kom ofta på fest och på galej. 
Fatta för oss tycke (vin det bjöd vi mycket). 

Ut i trädgårn bar det när han lättade på sig.

Anders Zorn du må va heders men inse att du, 
grannarna generar när du urinerar. 
Pröjsa för en mur så kan du göra vad du vill.

Muren rev vi men trots allt ännu i denna dag. 
Folk som är på svajen, kissar på lastkajen. 
Zorn han ler från himlen när ni vattnar Uplands mur.

Början på 70-talet har inte den blivit den nytändning för Caramel Records som ägaren och direktören Stig-Göran Rossner 
hoppats på, och efter att ett flertal satsningar floppat hopar sig nu frågetecknen. Landskapsposten gör en djupdykning.

Det ska fan vara skivbolagsdirektör. Efter att under ett par år på 60-talet ha producerat en lång rad storsäljare, dans-
banefavoriter och svensktoppsutmanare, med Ingvar Österbergz och deras Fagottparty-serie som huvudnummer, har 
Caramel Records till synes fått slut på musikaliskt godis. Det tidigare bottenlösa suget efter fagottbaserad dansmusik 
har gått på grund, västkustsatsningen Fiskarnaz har torskat, Tunabergarna gick på pumpen, och som lök på laxen läm-
nar nu artister Stig-Göran Rossners skuta i en strid ström. Senast i raden att ge sig av var det femtonåriga stjärnskottet 
Eva Johansson, som gick till Polar för att ge sig ut på Sverigeturné med Svenne & Lotta. Kvar i Stig-Göran Rossners stall 
finns ett par mindre namnkunniga grupper, däribland dansbandet Rubenz. Deras kommande turné runt Södermanland 
är för övrigt det de enda kända bokningarna som Caramel Records för tillfället har.

För att ta reda på mer begav sig Landskapspostens utsände iväg till Caramel Records lokaler för att försöka få en inter-
vju med direktör Rossner. Mottagandet i porten var varmt. En herre, som visade sig 
vara synnerligen välbevandrad i Uppsalas studentliv, tog emot och visade upp till kon-
toret. Direktören visade sig däremot ha en helt annan inställning till besökare 
än hans underhuggare. Medelst en väl uttänkt samling okvädesord och en 
imponerande mängd flygande tomglas (nya Zingo med chokladsmak, 
för den som undrade) övertygades undertecknad att lämna lokalen 
med outrättat ärende. 

Så, vad händer härnäst för Caramel Records? Finns det en plan 
för att vända den negativa utvecklingen eller står konkursen 
inför dörren? I dagsläget har vi ingen aning, men i samband 
med Skivbolagsfestivalen 22-25 april bör det klarna. Har 
Stig-Göran Rossner ett ess i rockärmen är det då han lägger 
fram det, annars blir Caramel Records ännu ett av många 
lättförglömda skivbolag att gå i graven i det nya musikland-
skapet.

Skribent: Peppe Ronni

Skivbolag på dekis — vad blir nästa steg för 
Stig-Göran Rossner?

Storspexet ”Upp till dans eller Ett spex av sin tid eller Vem drog ur proggen?” visas på 
V-Dala 22-25/4. Biljetter släpps i mars. 5



V-Dalas syjunta startades 2014 av några V-Dalingar som ville samlas och fika, 
umgås och handarbeta tillsammans. Sammanslutningen blev snabbt en erkänd för-
ening på nationen och hade kontinuerlig verksamhet fram till för några år sedan 
då föreningen blev vilande. Men under 2021 fick föreningen ett glädjande uppsving 
tack vare den företagsamma V-Darlingen Nina Clausen. Responsen på Ninas in-
itiativ var mycket god – det var som att alla bara gått och väntat på att någon 
äntligen ska komma och blåsa liv i syjuntan. Pandemin hade också den bidragit till 
att skapat både behov så väl som förutsättningar i takt med att fler och fler plockat 
upp handarbete som en hobby. Hur gick det till och vilka är det som går på syjun-
tan? Läs mer om det nedan! 

Nina, var kommer idén att ta upp syjuntans vilande verksamhet ifrån? 
Jag kände att det fanns ett behov. Att sitta och prata samtidigt som man gör något med händer-
na är hälsosamt tror jag. Men jag kände också att det fanns ett behov av struktur. Det kan vara 
ganska ostrukturerat att plugga så det är skönt att ha något mer regelbundet. Jag såg att V-Dalas 
syjunta var vilande och då tänkte att jag skulle kicka igång den! 

Har det varit lätt eller svårt att starta upp verksam-
heten? 
Easy peasy! Det kändes lätt och kuratorerna var väldigt hjälpsam-

ma. 

Hur ser en typisk syjuntemåndag ut? 
Vi börjar 18.00 på måndagar men det är drop in, man får komma 
och gå som man vill. Från och med vårterminen 2022 ses vi oftast 
i Röda rummet. Ibland äter vi lite mat och ibland dricker vi något. 
Sen chitchattar vi om allt möjligt! Plugget och livet. Sällan om hand-
arbete faktiskt.

Ni här som besöker syjuntan, varför handarbetar ni 
och just på V-Dala? 
”Roligt och rogivande! Kul när det går bra.” 
”Man ser resultat direkt.” 
”Man kan inte hålla på med telefonen samtidigt...” 
”När man håller på med mobilen och kollar 
på serier till exempel så kan man inte hänga 
med i serien. Men handarbeta och kolla på 
serier det går bra och man kan hänga med i 
båda.” 
”Man får något att visa upp! En bok ställer man bara i 
bokhyllan och så kan man säga ”jag har läst den”. Men 
ett handarbete blir en fysisk produkt.” 
”Jag ville hitta en syjunta och då letade jag och hit-
tade den här!” 
”Jag hittade hit genom att prata med Nina!” 
66



På frågan hur länge de har arbeta kommer olika 
svar. Allt från att detta tillfälle är det tredje gången 
till att de har handarbetat under flera år. Men de 
trenden är ändå att majoriteten förhållandevis nya 
inom handarbetskonsten. 

Har ert förhållande till handarbete 
förändrats under pandemin? 
Absolut! Det har varit den utlösande faktorn. 
Jag tror det fick uppsving genom sociala me-
dier också. Det dök upp mer och mer på tictoc 
och youtube. På så vis har det blivit lättare att 
hitta inspiration. Mönstren som görs känns 
också moderna och väldigt wearable. 

Hur ser andra på att 
ni handarbetar? Vad 
får ni för reaktioner? 
Folk är både nyfikna och 
inte. En ihängande tant-
stämpel som verkar vara 
svår att skaka av! 
Andra typer av fördomar 
och missförstånd för de ej 
invigda är hur mycket det 
kostar i material och hur 
lång tid det tar. Vi är nog 
många som stått där och be-
hövt skruva på oss när nå-
gon frågar om vi kan sticka 
en tröja till dem. Även om vi 

kan tänka oss att göra arbetet gratis är det inte 
många som är beredda att ens betala material-
et till något dylikt. Än mindre förstår hur lång 
tid det kommer ta.

Några sista ord?
Kom hit det blir kul!

Gå gärna med i FB-gruppen
”V-Dalas syjunta”!

Text och bild: Jessica Edman

SYJUNTAN
Stort intresse för 

handarbete
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Samba São Miguel 
är V-Dalas alldeles egna sambagrupp. Vi grun-
dades ca 1987 på Sankt Mikael-skolan i Mora 
(därav namnet São Miguel) och sedan har stu-
denterna i gruppen tagit den med sig hit till 
Uppsala och V-Dala nation där vi har huserat 
sedan 2001. Som organisation är vi både en er-
känd sammanslutning på V-Dala och en ideell 
förening. Förutom musiken är det viktigt för 
oss att vara ett socialt sammanhang där alla är 
välkomna oavsett social bakgrund, eventuell tro 
och sexuell läggning. Till oss får man komma och 
vara med utan någon som helst erfarenhet av 
musicerande. Varenda krona som vi tjänar in på 
spelningar går tillbaka till verksamheten så att 
alla ska kunna ha möjlighet att låna instrument 
och hänga med på våra resor. Vi repar på V-Dala 
på måndagar och torsdagar och vi vill alltid ha 
fler glada (blivande) trummisar som vill lära sig 
att spela med oss. På höstterminen 
brukar vi ha en nybörjargrupp som sedan slus-
sas in på vårterminen, men i praktiken är alla 
som är intresserade välkommen att höra av sig 
och gå med när som helst. 

Du som har läst detta och blev 
lite sugen får gärna höra av dig 
till oss på Facebook, Instagram, 
via mail till 
bateria@sambasaomiguel.se, 
eller bara svänga förbi och säga 
hej på ett rep.

Lär dig mer om samba!
De största sambagrupperna i Brasilien kallas för 
sambaskolor - Escolas de samba - och 
de är snarare hela communities där baterian 
(slagverksorkestern) är en del bland de andra 
komponenterna. När man ser sambaskolorna 
paradera på de stora karnevalerna i Brasilien, 
t.ex. på Sambódromo da Marquês de Sapucaí i 
Rio de Janeiro, så uppträder flera hundra perso-
ner per sambaskola i olika sektioner - alas. 

Dirigenten kallas för mestre vilket inte är kon-
stigare än att det är ordet för maestro på 
portugisiska. Baterian består av olika sektioner: 
De största instrumenten är bastrummorna 
som kallas för surdos, vilket lustigt nog be-
tyder döv. Virveltrumman caixa och repini-
quernakallas tillsammans för ”köket” som 
puttrar på i mitten av baterian, och de mindre 
instrumenten chocalho (shaker), agogô (typ 
cowbell med flera toner) och tamborim (ej att 
förväxla med tamburin) trängs i sektionen längst 
fram i baterian. Sambaskolorna i Brasilien tävlar 
i ligor (typ allsvenskan osv) och poängsätts en-
ligt en mängd 
kategorier av en jury. De uppträder enligt sitt 
tema - enredo - för året som är en helhetsbild och 
röd tråd som omfattar alla danssektioner, koreo-
grafier, dräkter - fantasias, enorma utsmyckade 
vagnar, och själva sambalåten som framförs av 
sångare, stränginstrument (t.ex. cavaquinho & 
violão) & baterian. Det är en helt makalös 
show som alla borde uppleva någon 
gång i livet!Sa

m
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Foto: Sixto Quintanilla // Samba sao Miguel tillsammans med 
Delirio do Samba.

Foto: Andreas Björk  // Bild från karnevalen i Rio på en sam-
baskolas framträdande.
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I Sverige var det som störst med samba på 80-talet och det 
fanns sambagrupper och karnevaler i varenda håla. Idag 
är det lite svalare men samba är fortfarande populärt tack 
vare den enorma energin och det omisskännliga svänget 
som passar bra på alla festliga tillställningar. Sambagrup-
per finns över hela Sverige och vi har ett starkt community 
som ses på en stor sambaträff (encontro de samba) varje år 
med flera hundra deltagare. År 2017 var encontrot (SES) 
i Uppsala med final i Stora salen på V-Dala och organi-
serades av de sambagrupper som finns här; Samba São 
Miguel, Maravilha do Samba & Delirio do Samba. Sam-
ba-communityt är även starkt i Europa och världen och vi 
har många kontakter med sambistas internationellt. Med-
lemmar från Samba São Miguel har t.ex. varit med i den 
internationella supersambagruppen Bloco X och vi träffar 

alltid andra sambistas när vi åker på karnevalsresor utom-
lands på sommaren. På senare år har vi företrädesvis åkt 
till karnevalen i Coburg som är en av de största samba-
evenemangen i världen utanför Brasilien och samlar över 
3000 uppträdande artister. 

Text: Andreas Björk

Surdos - bas och grundtakt
Köket - drivet framåt i musiken
Frontsektionen -  rytm och swing

Mestre

Foto: Arzu Gunes // Samban i Coburg redo för karnevalståg genom stan!

Foto: Sophia Ceder / / Samban på kulturnatten 2013

1987
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Puben
Alla dagar 18 - 01

Expen
mån 11 - 13, tis 16-18, ons 17-19, tors 16-18, fre 10-12

Biblioteket
Mån - tors 15-18, fre 10-13 / Bibliotekariens mottagningstid fre 10-13

Lunchen
Onsdagar 11.30 - 14.00 /  65 kr för V-Darlings 75 kr för övriga /Kaffe och te 

ingår

Fiket
Fredagar 12-17

1010



14 februari / Välkomstkväll
19 februari / Reccegask (med 04-släpp)

28 februari / Landskap 
3 mars / Brittisk afton

17 mars / EPTU med Hedin & Meidell
19 mars / Falukorvsbal (med 04-släpp)
27 mars - 3 april / KHLG dubbeljubbe
4 april / Landskap
21-24 april / V-Dalakörens hembygsturné
22-25 april / Storspex
27 - 30 april / Sista april och 

Högtidslandskap
1 maj / Majmiddag

8 maj / Städdag
9 maj / Landskap
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Vasaloppet 
100 år!

Vasaloppet - denna pärla bland svens-
ka idrottsevenemang och som faktiskt 
delvis har koppling till nationen firar 
i år 100 år. Idén till detta skidlopp 
fördes fram av Anders Pers, huvud-
redaktör för Vestmanlands Läns Tid-
ning (VLT), som senare kom att bli he-
dersledamot av nationen. I en artikel 
med huvudrubriken ”Ett nationellt 
skidlopp”, som infördes i VLT den 10 
februari skriver Pers att:  

“Varför kunna vi icke taga 
upp Mora–Sälen som ett 

nationellt skidlopp, taga upp 
det just nu, när vi som bäst 

fira 400-årsminnet av Gustaf 
Erikssons befrielsegärning? 
Det var dock här, som pen-
deln vände sig åt det andra 
hållet, det lyckliga hållet i 
hans och Sveriges liv. Och 
loppet bör kunna anordnas 
fullt ti l lfredsställande, rent 

idrottsligt sett.” 

Skälen med loppet var alltså delvis 
nationalromatiska, men kanske fram-
för allt var det ett initiativ mot den 
“försoffning” som man enligt Anders 
Pers kunde bevittna hos befolkning-
en. Både under hans invigningstal 
den 18 mars 1922, dagen innan Vasa-
loppet, samt vasaloppskvällen i ett tal 
vid Vasastatyn i Mora, återkom Pers 
till detta tema:

“Därtil l samlas människorna 
i samhällen och leva under 
ökade bekvämligheter, som 
sätta släktets spänstighet 

och styrka i fara. Allt flera 
bli främlingar för de stora 

vidderna, för de marker, som 
dock alltjämt framalstra den 
skog och det bete, som dock 
är ett vil lkor för vår utkomst 

och vårt välstånd.” 
 
Redan dagen efter det att VLT hade 
publicerat Anders Pers artikel, åter-
gav Dagens Nyheter (DN) delar av 
den och IFK Mora sade sig beredda 
att anordna skidloppet om finansie-
ring kunde ordnas. DN löste detta 
genom en generös donation på 1000 
kronor! Det var 139 deltagare som var 
anmälda till det första vasaloppet och 
bara knappt en månad efter att arti-
keln publicerats ägde loppet rum.

Och nu i år, för att fira hundraårsmin-
net av det första Vasaloppet, anordna-
des en särskild Jubileumsvasa. Myck-
et kraft och energi hade lagts på att 
detta lopp skulle efterlikna det första 
Vasaloppet 1922 så långt som möjligt. 
Vasaloppsorganiastionen hade utfär-
dat riktlinjer om deltagarnas utrust-
ning och klädsel, som skulle vara tids-
enlig. Kläderna skulle vara i vadmal 
eller ull och inga digitala hjälpmedel 
eller modern teknik så som pannlam-
por fick använfas. Gällande utrust-
ning rekommenderade arrangören 
deltagarna näbbskor eller kängor i 
filt eller läder. Skidorna skulle vara 
av trä med en längd som minst utgör 
kroppslängden gånger 1,5 – och pre-
parerade med tjärvalla. 

Skidbindningen skulle ha läderrem 
för tå och häl och stavarna skulle vara 
av trä eller bambu. 

Dagen innan loppet samlades åkar-
na vid Olnispagården, Transtrands 
sockens hembygdsgård. Anders Pers 
barnbarnsbarn Henrik Norman höll 
samma tal som Anders Pers själv höll 
inför det första vasaloppet. Det var en 
magisk tillställning med strålande sol 
och många hade hörsammat arrangö-
rens uppmaning att komma i tidsen-
lig klädsel. Skidlöparnas utrustning 
kunde beskådas och blåbärssoppa 
och bulle kunde avnjutas. 

Loppet sändes i Vasaloppets egen 
webb-TV där man kunde följa delta-
garnas färd från Sälen till Mora. Seg-
rade gjorde Erik Wickström, Hestra IF 
med tiden 6 timmar och 57 minuter, 
vilket kan jämföras med den förste 
Vasaloppssegraren Ernst Alms åktid 
på 7 timmar 32 minuter och 49 sekun-
der. På kontrollerna längs banan ser-
verades samma mat som vid 1922 års 
upplaga: ostsmörgåsar pannkakor, 
kokta ägg, buljong, blåbärssoppa, 
kaffe, mjölk och vatten. Deltagarna 
hade ombetts att inte använda bars 
och sportdryck. Många åkare har vitt-
nat om den stora törst och uttorkning 
som uppstod! 

Flera tappra åkare gick i mål efter 
mörkrets inbrott och frivilliga från 
Lions utrustade med pannlampor 
eskorterade deltagarna med ljus in i 
mål. De sista att gå i mål var två unga 
tjejer och de gjorde det på tiden 18 
timmar och 38 minuter(!). 

Text: Arved Wedman
Bild: Jessica Edman
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Nationsbostäder on the gram
På instagramkontot @uppsalastudentnationer kommer det under mars månad publ-
iceras flera inlägg om nationernas bostäder - även V-Dalas. Men här bjuds ni på the 

extended version med extra bilder!

Allt är uthyrt!
 
V-Dala är vida känt för sina många 
Studentbostäder - och med all rätt! 
Nationen har för närvarande 1228 
bostäder som de studerande medlem-
marna kan söka. 

Redan 1951 bildades Stiftelsen Väst-
manlands-Dala studenthem. Uppsala 
stad skänkte, efter visst idelt påver-
kansarbete, en bit mark i det område 
som nu kallas Triangeln. Då kallades 
det ”fäbodarna” - och visst fanns det 
kanske skäl för det namnet (se bild 
1). Åtta år senare 1959 stod Triangeln 
färdigt med sina 259 bostäder. Bygg-
mästare var nationens stora vän och 

välgörare Anders Diös. På bara 81 år 
har beståndet ökat nästan femfaldigt 
och där det senaste området Ängs-
klockan stod färdigt under 2020. Att 
vi har det så gott ställt med bostäder 
beror inte minst, och som så många 
gånger förut, på de som gått före oss. 
Tacksam ska vi vara åt de som har 
kämpat och som fortsätter kämpa för 
att ge studenter goda och 
trygga boenden. Långt bor-
ta är tiden då majoriteten 
av studenter inhystes i alla 
möjliga rum och skyffen. 
Inte sällan hos änkor som 
behövde dryga ut kassan. 

Studenternas engagemang 

i frågan ledde till att Uppsala stu-
dentkår byggde landets kanske första 
moderna studentbostadshus 1929-
1930 på Ö. slottsgatan 5 – synd bara 
att det främst var manliga överliggare 
som fick bo där, vilket även ledde till 
öknamnet ”gubbhyllan”.

Text: Jessica Edman

Övre raden fr v. 1.  Pre mobil-era. Här syns bild från en triplett med fast telefon. Man 
skrev upp antal ringda minuter och sedan betalade man i slutet av månaden.
2. Ett stilleben från ett korridorskök - ju mer man kollar desto mer roligt ser man.
3. Interiör från en rum i en triplett på karlsrogatan 7. Alla rum var möblerade med 
skrivbord och -stol, väggbokhylla, fåtölj, soffborg, golvlampa och säng. Bakom Åsa 
finns den fasta telefonen.Våren 1978.
Nedre fr v. 1. Idyllisk miljö i triangeln. Krocket efter vårbalen - traditionsenligt - året 
är 1977.
2. Rökning inomhus och galda studentskor! Även här är det 1977.

Foto: Paul Hammarin Foto: Paul Hammarin Bild tillhör  Åsa Moraeus Elfwendahl

Foto: Åsa Moraeus Elfwendahl

Foto: Åsa Moraeus Elfwendahl

Bild från digitaltmuseum.se / UB051591 / Upplandsmuseumet
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Hej KHLG! Covid har minst sagt 
ställt till det lite för ert jubileum. När var 
det egentligen tänkt att ni skulle fira första 
gången och hur har det varit för er att inte 
få framföra det ni planerat? 
Hallå! Ja det kan man minst sagt säga, tanken var att det 
skulle gå av stapeln redan i April 2020. Det var såklart 
tråkigt att behöva ställa in, 
men vi anpassade oss och 
planerade istället att göra en 
inspelning av showen under 
våren 2021. Tyvärr var vi ju 
tvungna att ställa in även 
den, så nu siktar vi istället 
på 27/3-2/4! Vi är försiktigt 
optimistiska.

Vad innebär ett jubi-
leum för er och är det 
något särskilt med 
detta? 
Ett jubileum är ett storspex 
som vi sätter upp för att 
fira att orkestern eller dans-
gruppen fyller år. Senaste jubileet firade Letta Gardet 50 
år, och det som vi fick ställa in firade Kruthornen 60 år. 
2022 fyller Letta Gardet 55, så vi slår ihop det nya med det 
som inte blev av till ett enda 
stort 115-årskalas! 

Hur är planen framåt, 
har ni lyckats starta 
upp jubileumsarbetet 
igen? 
Bollen var redan i rullning ef-
tersom vi redan hade kommit 
väldigt långt i arbetet första 
gången vi försökte. Spexet har 
fått ligga och gro lite, men vi 
har försökt hålla igång de lå-
tar som redan var klara. Nu 
har vi börjat förbereda ordent-
ligt med spex, nya skådespe-
lare, bankettplanering och en massa mer! Det är många 
trådar som ska sys ihop.

Har föreställningen ändrats  eller blir det un-
gefär som det var tänkt första gången innan 
det blev uppskjutet pga av pandemin? 
Ja, manuset är nästintill likadant, men vi har behövt an-
passa oss i och med att några medlemmar har slutat och 
några nya börjat under pandemins gång. En del skådespe-
lare har ändrats, vissa låtar har bytts ut eller gjorts om och 

vi har nya personer ansvariga 
för olika delar av spektaklet. 
Men i det stora hela är det inte 
så stor skillnad. 

Kan ni ge en liten tea-
ser på vad vi kan kom-
ma att få se?
Ni kommer att transporteras 
till 1700-talets Wien, där ni får 
se ett historiskt drama som 
bjuder på romantik, drama-
tik och kanske en eller annan 
Grön älg ;)

Wow det här vill man 
verkligen inte missa! 
Hur gör man för att gå?

Biljettförsäljningen kommer att starta inom kort, håll  ut-
kik efter Facebook-eventet och affischer med mer info! 

V-Dala kommer att stå som 
värd för eventet på FB, så när 
det väl har publicerats går det 
att hitta via deras sida.

Text: Jessica Edman och Sarah 
Ågren
Affisch: Sofia Ludén

KHLG 
dubbel-
jubbe!
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Seniorer och 
stipendier

Fråga: Jag har hört att det går att beställa ett 
fysiskt nationskort i plast genom en dold meny i 
Stuk-appen under udda torsdagar vid fullmåne. 

Varför skulle man vilja ha ett fysiskt nationskort i 
plast?
Greta

Svar: Nationskort vet Seniorskonventet inte vad det är men kårleg-
gen har varit i plast sen 1639 så det naturliga svaret är givetvis: för 

det har vi aaaalltiid haft. I alla fall sen vi blev tvungna att vänja 
oss vid tanken på att inte ha dem handskrivna på papper längre.  
Seniorskonventet filar också på en ansökan till DO angående det 
faktum att ovan nämnda app orimligt nog endast tillåter en att 

ange examensår inom det åt båda hållen synnerligen snålt tilltagna 
intervallet 2013-2027. Här får reccen en lista på fem andra saker du 

inte kan använda en app till:
- Ugnsrengöring 

- Skrapa bort alger från din cykel
- Måla en rak eyelinervinge, kanske

- Få ut det sista ur tandkrämstuben veckan före CSN
- Konst, se Fig 1.

Husmoderliga hälsningar, 
Seniors

Seniorer - ni glömmer 
väl inte att ni också 

utgör stipendienämn-
den?

Nej vi tänkte väl det! För nu är det 
dags att boka upp datumen för ter-

minens sammanträden. 

- 11 mars 
(universitetsförvaltade stip.) 

- 8 april 
(premier)

- 20 maj 
(nationsförvaltade stip.).

Har du funderat på hur vi hade det på 
den gamla goda tiden, när

modemen var långsammare, ekonomirap-
porten 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

FRÅGA SENIORS
-Nationens ädelostar svarar på 
frågor du inte visste att du hade

När helger och ledighet äntli-gen var förbi,
Jag bad om att det nu något annat skulle bli,
Men sjuka vi blev och restriktioner blev fler,
fyfan att det ska va pandemi.

Fig 1.
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Bokslut
Vårvintern är snart här och solen letar sig allt mer ofta in 
genom bibliotekets runda takfönster. Framtiden ser ljus 
ut: dagarna blir allt längre och vi går en mer normal och 
restriktionsfri vår till mötes. Som så många andra läng-
tar jag efter en riktig Uppsalavår med valborgsfirande 
och vårbal. Uppsala är underbart på våren – men det är 
dock lite kvar tills detta. Innan det kommer nämligen 
biblioteksutskottets EPTU – Brittisk afton – gå av stapeln 
torsdagen den 3 mars i Carl Larsson med brittisk mat och 
dryck, pubquiz och bokauktion. Det är en afton du inte 
vill missa!

Sedan senaste landskapsposten har vi rundat av 2021 och 
påbörjat det nya året. Biblioteket har fått påfyllning av ny 
kurslitteratur och Biblioteksutskottet har haft två utskotts-
möten, vilket innebär att många nya böcker införskaffats:

Facklitteratur:
Benjamin Höijer: Metafysik, estetik, historia av Anders 
Burman & Sven-Olov Wallenstein
How to get a PhD av Estelle Phippips & Derek Pugh
Sofisterna av Janne Lindkvist
Svälten av Magnus Västerbro
I en annan klass av Emma Leijnse
Kattens hemliga språk - lär dig att förstå och kommunice-
ra med din katt av Susanne Schötz.
Ursprung - hur jorden formade oss av Lewis Dartnell
Justice - What’s the Right Thing to Do? av Michael J. San-
del
The craft of research av Wayne C. Booth et al
Civilprocessen - rättegång samt skiljeförfarande och med-

ling av Bengt Lindell
Skönlitteratur:
Bli som folk av Stina Stoor
Zen och konsten att sköta en motorcykel av Robert M. Pir-
sig
Blattejävlar av Goran Vojnovic
Women of point zero av Nawal El Sadaawi
Ishmael av Daniel Quinn
The song of achilles av Madeline Miller
Sor Juana’s Second dream av Alicia Gaspar De Alba
Efterliv av Abdulrazak Gurnah
Eufori - en roman om Sylvia Plath av Elin Cullhed
No longer human av Osamu Dazai

Annika Höeg 
Bibliotekarie

Bibliotekets öppettider:
Mån - tors 15-18
Fre 10 - 13
Bibliotekariens mottagningstid: Fredagar 10-13

NÄSTA LP KOMMER UT I APRIL

VILL DU SKRIVA NÅGOT ELLER VARA MED?
HAR DU TIPS PÅ NÅGOT LP BORDE TA UPP?

HÖR AV ER!

LP@V-DALA.SE
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Välkomna på 
landskap

Den 28 februari klockan 18.00 i stora salen

1. Öppnande

2. Val av justerare tillika rösträknar

3. Godkännande av kallelse

4. Fastställande av föredragningslista

5. Adjungeringar (ev.)

6. Meddelanden

7. Rapporter

a) Ekonomisk rapport

b)  Rapport från styrelsen

c) Rapport från programutskottet

d) Rapport från arbetsgruppen om planering av 

omorganisation

e) Val av senior (ev.)

8. Val av hedersledamot (ev.)

9. Val av Proinspektor

10. Revision över programutskottet och Andre ku-

rators förvaltning 2021

11. Revision över informationsutskottet och infor-

mationssekreterarens förvaltning 2021

12. Revision över idrottsutskottet och idrottssekre-

terarens förvaltning 2021

13. Revision över kontaktutskottet och kontaktse-

kreterarens förvaltning 2021

14. Inrättande av icke stadgade befattningar (ev.)

15. Fyllnadsval

a) Klubbmästare VT22

b) Biträdande klubbmästare VT22

c) Klubbmästarinna VT22

d) Barmästare VT22

e) Uthyrningssäljare VT22

f) Redaktör i informationsutskottet 2022 för: Affi-

scher, hemsidan, facebook, nationsguiden, film, 

Instagram

g) Biträdande redaktör för hemsidan 2022

h) Cafévärdar VT22

i) Alkoholombudsman 2022

j) Två Pubvärdar VT22

k) Ämnesrepresentant i bilioteksutskottet 2021–

2022 för: Spanska samt freds- och utvecklingsstu-

dier

l) En ledamot i granskningsnämnden 2021–2023

m) Informationssekreterare 2022

n) En ledamot i valnämnden 2021–2022

16. Valärenden

a) Tre ledamöter i granskningsnämnden 2022–2024

b) Sommartingsvärd 2022

c) Barchef 2022

d) Restaurangchef 2022

e) Tre klubbvärdar VT22

f) Tre barvärdar VT22

g) En hovmästare VT22

h) Två köksassistenter VT22

i) Två cafémästare VT22

j) Två personalfestfixare VT22

17. Val av elektorsnämnd för premiet till Axel Bill-

ströms minne ”En god kamrat”

18. Avtackning av funktionärer och ämbetsmän

19. Övriga frågor

20. Klubbverkets rapport

21. Kuratorernas rapport och ordet fritt

22. Beslutsjustering

23. Avslutande


