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Redaktören
Det finns nog få upplevelser som kan mäta sig med våren i Uppsala. Vi upp-
lever det generationer av Upsaliensiska studenter har upplevt före oss - och 
generation skall uppleva det även efter.

Luften. Ljuset. Blomstren. Dofterna. Stämningen. Det är nära nog en alldeles 
magisk tid.

Ungdomens, hoppets och pånyttfödelsens högtid. Men likt tiden på grundsko-
lan är den här tiden i en students liv färgad av avslut, farväl och avrundning.

Vi vandrar hem på tidiga mornar, ner för backar och över kullersten. Iklädda 
högtidsdräkter av alla dess slag. Kanske en studentmössa. Vi är slitna och tröt-
ta. Men ändock fylld av euofori. Solen är på väg upp. ”Bryt upp, bryt upp! Den 
nya dagen gryr! Oändligt är vårt stora äventyr.” ekar Karin Boye. Kanske går 
vi just förbi kvarteret Pistolen.

Vi är vuxna under studentens undantagstillstånd. Här finns inga regler och 
jobba förväntingar. Som vuxna barn leker vi oss fram mellan tentor och stu-
dium, med ojämna dygnsrytmer och oklara vardagsrutiner. Somliga mer än 
andra.

Det finns många skäl att försöka njuta av våren. Den går fort och är lika krä-
vande som ”ågoslöjs” (oros-lös). Men många är de sena fester i vårdimman 
jag har vandra hem och stannat och luktat på blommorna. På syrenen. Kanske 
tom varit så fräck att jag tagit med mig en klase hem. Och i de stunderna har 
jag nog varit så nära känslan av lycka, som jag tror jag någonsin kommer att 
komma.

Många äventyr har jag att tacka nationen för. Jag har givit den av min tid - och 
jag har fått mycket tillbaka. I den här tidningen får vi möta flera som har gett 
tid till nationen på olika sätt. Vår kära orkester med balett KHLG och spex-

gruppen Ridårarna till exempel - kan ni tänka er att vi har 
haft två stora ”in house” produktioner på en och samma 
termin!? Vi får också läsa om bibliotekets verksamhet och 
mer specifikt ”Brittisk afton” och mycket annat som jag 
hoppas ska vara intressant för dig.

Så mellan dina äventyr hoppas jag att du får vila en stund. 
Passa då på att läsa Landskapsposten och tycka att det är 
liksom så jäkla häftigt att vara V-Daling.

Jessica Edman
Redaktör 
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Förste kurator
Som vi har väntat.

Äntligen är försommaren här, äntligen färgas 
kinder röda av solens strålar. Våren för alltid 
med sig en magisk känsla av upprymdhet och 
nya möjligheter.

Den här våren är dock alldeles särdeles speci-
ell, dels för att det är den första valborg i Upp-
sala på två år, men också den första vårbalen 
på plats i stora salen på väldigt länge! Vi har 
längtat efter att få bjuda in till det som gör oss 
V-Dalingar knäsvaga - stora salen i vårbals-
skrud. Det är något särskilt med ljuset som silas 
in genom fönstrena och rastren och träffar den 
krispiga, prydliga dukningen.

Det är också med glädje vi återigen öppnar 
våra portar för våra nära och långväga vänner 
från våra vännationer. Det är något särskilt som 
händer när vi möts. Våra likheter och skillnader 
ger möjligheter till såväl kulturella utbyten och 

intressanta samtal, som en gemytlig uppslup-
penhet och expetionella karaokeinsatser! Ta 
chansen att umgås och lära känna våra vänner 
- kanske det är din tur att lära dig hur man vi-
ker en servetthatt, eller vilka sånger det är man 
sjunger på andra sidan östersjön. 

Taket börjar sakteligen packas upp  och dam-
mas av från vinterdvalan och snart går även 
resten av huset samma öde då städdagen när-
mar sig med stormsteg. Räcken skall putsas, 
tavlor dammas, golv sopas och ytor torkas när 
hela Aaltoborgen skall skina ljusare än solen - 
till Uplands förtret. Jag ser fram emot att städa 
med er alla den 8 maj!

Med glada hälsningar i vårens tecken,

Marcus Sandén
Förste kurator

Sök en Sök en 
postpost

www.v-dala.se/ansokwww.v-dala.se/ansok
sök senast den andra (2) maj sök senast den andra (2) maj 
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Sök en Sök en 
postpost

www.v-dala.se/ansokwww.v-dala.se/ansok
sök senast den andra (2) maj sök senast den andra (2) maj 

Våren har rusat fram i snöstormssteg med ett 
hejdundrande valborgsfirande i spetsen! Även 
om firandet är över har vårens stora festlighe-
ter bara börjat. Utöver de självklara besöken 
till den trevliga lunchen, det supersöta cafét 
och den otroligt rimliga Puben, kommer vårens 
största höjdpunkt…Vårbalen! Att få svänga 
sina lurviga, utsmyckade med knätofsar och 
visa sina fräckaste moves på dansgolvet efter en 
oförglömlig middag, vilken dröm! För er som 
inte haft möjligheten att gå på en Vårbal är det 
en av klassikerna att bocka av som Uppsalastu-
dent.

För dig som inte lockas av knätofsar och dan-
sant samkväm kommer om några veckor i stäl-
let chansen att besöka sommarrestaurangen 
Taket som ligger på, ja, V-Dalas tak. Att sitta 
där uppe på Taket och se ner på Uplänningar är 
ändå en beprövad metod bland V-Dalingar så 
varför inte testa?

Att få sitta här och berätta om allt kul, eller en 
liten del av det åtminstone, som äntligen hän-
der igen på V-Dala efter några långa år känns 

fantastiskt. Hej(!) är kanske något man också 
bör säga. Nu när jag har hunnit bli lite varm i 
kläderna som Andre kurator och klarat av de 
tuffa kurserna jag tagit av Förste kurator i hur 
man säger hej, så tar jag tillfället i akt. Ett stort 
och varmt HEJ på er västmanlänningar, masar, 
kullor och ni där emellan! För er som inte sett 
eller hunnit träffa mig så har jag gjort lite av det 
mesta i verksamheten, allt från att stå i disken 
till att dansa Cancan med Inspektor och Letta 
Gardet.

Mycket händer nu i maj och jag ser fram emot 
all vårglädje ni som besöker huset tar med er in, 
och framtiden ser sannerligen ljus ut om man 
beaktar följande citat:
”När man kollar ner för backen på V-Da-
la måste man ha solglasögon när V-Dala 
blänker så mycket” – kuratelet på Kalmar na-
tion

Med hälsningar och knätofsar,

Emil Wenner
Andre kurator

Andre kurator
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In Memoriam
Nils Lindberg

Nils Lindberg föddes den 11 juni 1933 i Uppsala. Vi känner ho-
nom som tonsättare och arrangör men även som jazzmusiker och 
artist med pianot som sitt främsta instrument. Nils arbetade un-
der sin livstid med ett brett spann av mycket framgångsrika mu-
siker så som Duke Ellington, Lill Babs och Lena Willemark - för 
att nämna några. Hans egna kompositioner spelades också under 
påvens gudstjänst i Uppsala domkyrka 1989.

Hembygden låg Nils varmt om hjärtat. Trots att han var född i 
Uppsala skrev han in sig på Västmanlands-Dala nation år 1953. 
Redan då var musiken i fokus och han studerade musikhistoria 
vid Uppsala universitet. Som aktiv landsman var Nils engagerad 
inom musikverksamheten på nationen och även spex låg honom 
varmt om hjärtat.

I hembygden kom Nils att bo större delen av sitt liv ända fram till 
sin död. Där vilade han sina rötter i  myllan av den musikerfamilj 
i från Gagnefs socken som han var en del av. Och den jorden och 
det arvet präglade hans musikaliska gärning. Nils omfamnade 
en stor musikalisk och konstnärlig bredd och bemästrade såväl 
körsång som klassisk ensemblemusik och jazz. Alla dessa kunde 
han få att samverka i ett unikt sound influerat av jazz, klassiskt 
och folkligt uttryck. I en körstad som Uppsala är det nog många 
som är bekanta hans komposition av Shakespears sonett ”Shall I 
compare thee”.

Nils valdes till hedersledamot av Västmanlands-Dala nation den 
22 maj 1989. Han var gift med kompositören Anne-Marie Brus 
och tillsammans har de har sonen tillika kompositören Olle Lind-
berg.

Nils avled i hemmet i Gagnef den 20 februari 2022 omgiven av 
sin närmaste familj. 
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Brittisk afton
Det är Brittisk afton med Biblioteksutskottet och jag 
är sen dit. När jag kommer in genom dörrarna till Carl 
Larsson springer jag nästan på en ledamot som är i full 
sjå med att bära disk. Det är god stämning och det sitter 
folk i samspråk både i soffgrupperna under KG Nilson 
litografierna såväl som vid de för tillfället uppställda 
borden på den övriga ytan. Inne i Carl Larsson är det 
fullt och det pågår quiz som anförs av Erik Löfstedt och 
Felicia Hållström. Utskottets många ledamöter har slutit 
upp på de olika positinerna i kök, bar och serv och den 
goda stämningen bland dem smittar av sig! Jag beställer 
fish n’ ships och banoffeecheescake samt en strongbow 
cider. 

Jag får lyckligtvis plats vid några kamrater och får även-
hänga på deras quizpapper. Frågorna som quiz-anförar-
na levererar har givetvis tema Storbritannien - och är 
svåra i alla fall för mig. Såhär i efterhand tror jag inte att 
jag kunde svarar på en enda. Laget går det desto bättre 
för även om det inte räckte till någon vinst.

När quizet tystar tar övriga i lokalen vid, det samsprå-
kas, dricks och äts. Men snart ska det fullkomligt koka i 
Carl Larsson! Och då är det inte en revival av den utdöda 
piprökartävlingen jag pratar om... 

Bilbiotekarie Annika Høeg och biträdande bibliotekarie 
Stanislava Visilitskaja dyker upp vid mikrofonerna. Lite 
försiktigt annonseras bokautktionen – rummet blir tyst. 
Ingen vet nog riktigt vad de ska förvänta sig. Annika be-
rättar om de fina bokpaketen.

Lite trevande är stämningen, men nu åker vi!
Först ut - svenska klassiker. Blygsam start. Titlar från Jan 
Gullio mfl. och 20 kronor kastas solidariskt över rum-
met. Såld! Nelson Mandela! Nu ökar pulsen, besökarna 
verkar ha förstått vad det är som pågår. Motbud kommer 
in och priset stiger. Undertecknad chockar rummet ge-
nom att bjuda 100 kronor för Dalarna-paketet – och visar 
därmed för alla vem som tjänar pengar i statens tjänst. 
Homeros på originalspråk. Lilla julpaketet – tramset är 
löst. Specifika bud som 37 och 81 kronor men peakar 

till slut på 100 kronor. Tyska-paketet kommer upp och 
som förväntat i akademiskt sammanhang rullar bud in 
på tyska - alltså  både de från 7,5 hp introkurs till 30 hp 
tyska C vill visa upp sig. Bibliotekarien ser storögt ut 
över rummet. Vad säger dem?! Stora julklappspaketet - 
ungefär lika högt som självaste bibliotekarien. Nu full-
ständigt kokar rummet! Hämningar släpps lös och ingen 
verkar till synes ha någon som helst behärskning kvar. 
Det dröjer bara några få bud innan paketet är uppe i 200 
kronor... 250 kronor... SÅLD! De övriga jublar och vrålar 
- har de vunnit OS eller har de ropat in ett bokpaket? 
Publikens förtjusning är mäkta stor och de som bjuder 
hejas gladeligen på av de övriga! Det tjoas och hetsas! 

Sista utropet för denna kväll slutar som mycket annat 
i historien börjar - men gamla gubbar-paketet. Nej det 
är inte en antologi om Amerikas anfäder eller biografi 
om Wallenbergerna. Eller ens ett särtryck av nationens 
skirftserier där konsten – och särskilt alla porträtt av-
handlas. Nej, det handlar om andra gubbar. 50 kronor 
kommer som en direkt rekyl....75...90...110!!!!  120....150!!! 
151 - vinnande bok!! Publiken jublar!  

Pust. Vilken pärs.

Snart sansar sig gästerna. Paketen öppnas och utforskas. 
En del böcker kommer lämnas kvar. En stund senare vid 
klockan 22 är det fortfarande en del folk kvar. 22.30 är 
det dags att röra på sig, nu ska det stängas. 

Trots att avsaknaden av tweedklädda anglofiler var på-
taglig - var den brittiska stämningen än dock närvaran-
de. Tack Biblioteksutskottet för en så fint anordnad till-
ställning! 

Text och bild: Jessica Edman

66



7



Dagen är kommen! Jag har efterfrågat en 
visning och intervju av och i nya Ångström se-
dan dagen Johan blev vald. Lite av egen nyfi-
kenhet kanske, men också av andra skäl. Det 
finns nog få vid Uppsala universitet som har 
undgått denna enorma byggnation. Nu när 
Johan klivit in i rollen som inspektor, kändes 
det självklart att få chansen att prata med 
honom just här.

Datumet för intervjun bestämdes på en solig vinterdag. 

Men idag skiner ingen sol - det är snarare en av de värsta 

vinterdagarna på hela säsongen.

Jag tar bussen och i och med att jag är tidig för jag chans att 

beundra lokalerna i stillhet en stund. Det är högt - mycket 

högt i tak ca 28 meter för att vara exakt. Jag räknar till sex 

våningar uppåt - hur många nedåt? Det luktar nytt. Allt är 

inte uppbackat än, lådor, backar och byggställningar står i 

några hörn här och där. Men helheten känns ändå på plats. 

Studenter har tagit sig hit trots vädret och de bidrar med 

ett levande sus i lokalerna.

Raka linjer. Atrium enligt gällande snitt. 

Hårda material blandas upp med trä, väx-

ter och stoppade möbler. I den stora trappan 

kan man både gå och sitta på flyttbara puffar. 

Grått. Vitt. Grön. Rött. Trä. Blått. Likt Seger-

stedtshuset har huset en prominent trappa.

Mina tankar avbryts av min ringande mobil 

- nu är Johan här! 

Vi möts vid pendeln - Focaultpendeln för att vara mer spe-
cifik. Johan har spenderat helgen på nationens Reccegask 
och jag har fått rapporter om att lettorna fick besök på sce-
nen av såväl inspektor som tvenne kuratorer. “A for effort 
på dansen!” svarar Johan när jag frågar om han hämtat sig 
från begivenheterna.

Det är ingen hemlighet att det är Johan som donerat denna 
magnifika pendel vi står vid och han berättar gärna om 
det vi ser. ”Genom denna pendel kan man se hur jorden 
snurrar runt sin egen axel. Bara under tiden du har väntat 
här kan jag tänka mig att du har kunnat se hur den har bytt 
riktning!” Och det stämmer - det har den! Vi pratar om 
wow-faktor och vilket krydda till konferenser och möten 
när man kan gå in på ett möte och se hur pendelns riktning 
är på ett sätt - och komma ut för att se att den är på ett 
annat. När jag kom stod två studenter i djup diskussion 
och jag förstod att de skulle ha någon kurs som verkade 
ansluta till detta intressanta fenomen.

Pendeln är fäst i taket - jajamen! Hela 28 meter upp i taket 
sitter den. Jag  fick nästan svindel när Johan berättar om de 
som hade till uppgift att fästa den där och hur de hängde i 
balkarna. Givetvis gick det inte helt smärtfritt. Hålen som 
skruvarna skulle igenom var nämligen för små. Men det 
är inget som lite rejäl hantverkskunskap kan lösa hos de 
tappra männen i taket som fixade till hålen! Plakett sak-

nas för till fället och kulan som svänger 
fram och tillbaka ska bytas ut mot något 
rejälare. Pendeln är ett intiativ från pro-
fessor Matias Klintenberg som även är 
den som står för konstruktionen.

Men åter till början - var befinner vi oss 
någonstans?

“Hus 10, Ångströmlaboratoriet. 
Jag har drivit projektet sedan 

2014. Det är det största enskilda  
 byggprojektet i Uppsala universitets 

historia - nu är vi lika stora som BMC!”

Johan Tysk 
Mellan  Uppsala universitet,  V-Dala 
och Gruvriset.

Johan 
traderas på 
Inspektorskiftesbalen 2021
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Bara nya Ångström i sig självt är 30 000 kvadratmeter och 
omfattar såväl det nya hus 10 som en tillbyggnad flygel 
hus 9.  Totalt omfattar Ångström nu ca 100 000 kvm - vilket 
slår Gekås Ullared med 10 000 kvm! I de nya delarna finns 
reception, bibliotek, matsal, Makerspace, ljussal/atrium, 
undervisningslokaler - bl.a. utformade för flipped class-
room - gemensamma ytor och ett nytt kemikalieförråd. 
Även aula och restaurang finns på källarplan. I dessa loka-
ler samlas IT, fysik, kemi, matematik, materialvetenskap, 
samhällsbyggnad och elektronik. Tvärvetenskapligt är en 
grundtanke med nya Ångström. 

Projektet som Johan drivit sedan 2014, men som kom på 
tanken så tidigt som 2011, 
har tagit nära tio år från 
tanke till slutprodukt. Det 
måste ha hänt en hel del 
på de här åren - har det 
påverkat projektet något? 

“Visst har det det! Vi 
valde t.ex. bort par-
keringshuset som det 
var tänkt att vi skulle 
ha i källaren. Det var 

nog klokt så här i 
efterhand.” 

I stället framhäver Johan 
de mängder av cykel-
platser som också har in-
rättats i anslutning till hus 
10.

Det finns mycket att säga 
om denna fantastiska 
byggnad och om univer-
sitets som en plats för 
tvärvetenskapligt och in-
ternationellt studium. Detta är frågor som utan tvekan en-
gagerar vår inspektor. Men vem är han egentligen? 

Johan är född och uppvuxen i Falun och hans vägval och 
intressen har tagit honom långt bort därifrån - och sedan i 
stort sett tillbaka igen. Redan i unga år utmärkte sig Johan, 
inte minst genom att han tillsammans med sina lagkamra-
ter vann Vi i femman år 1972. Han kom senare till Uppsa-
la, men inte till universitetet utan till S1 signalreglemente 
där han gjorde sin militärtjänst - även om han studerade 
vid sidan om. Resan gick sedan till USA och där bodde 
han mellan 1983 - 1991. Han disputerade år 1986 vid Uni-

versity of California (UCLA) och han blev sedan assistant 
professor vid Columbia university. Jag frågar honom hur 
den här resan från Falun, Uppsala, USA och så tillbaka till 
Uppsala har varit - visste han alltid att det var matematik 
som gällde?

“Jag ville satsa på matematik och jag är nog 
också en person som vill testa hur långt man 
kan gå. Jag bodde i USA i åtta år och tänk-
te först att “yes!”, det är här jag vill vara. Men 
efter fyra år så hände något. Jag ville hem och 
då kom jag tillbaka till Uppsala. Mellan 2006-
2010 sysslade jag med forskning, sedan blev jag 

prefekt och från 2014 
är jag vice rektor för 

Teknik- och naturveten-
skap.”. 

Johan berättar också att även 
om han inte kommer från 
en akademisk bakgrund har 
han alltid känt stöttning he-
mifrån. 

Och det är en målinriktad 
person som man hittar i Jo-
han - det är inte nog inte alla 
som läst matematik vid si-
dan av mönstringen och bad 
om permission för att skriva 
tentor eller för att åka in till 
stan för att lämna uppgifter i 
lärarens postfack.

Men hembygden då? Är 
du hembygdskär ännu 
Claes-G…Johan, har du kvar 
dina känslor för…?

“Ja, det skulle jag säga och det har accentuerats 
genom den här tiden. Det är en mycket positiv 
känsla att komma till Gruvriset där jag är upp-
vuxen och jag upplever att även omgivningen 

tycker det.”

Att komma hem kan man göra på olika sätt. Ett hem långt 
hemifrån är det vi hoppas att nationen ska vara för våra 
landsmän. Men givetvis även för vår inspektor. Och det 
här med att vara inspektor har varit en positiv överrask-
ning för Johan. Han berättar att han känner sig väl emot-
tagen och uppvaktad. 

9



“Tårta på födelsedagen, inspektorskiftesbal - 
man blir rörd.”

Ett hem behöver också tas omhand om och jag upplever 
att Johan har en klar bild för sig om vad som kan vara någ-
ra av de syften som nationerna kan fylla bland studenter. 
Han lyfter särskilt fram behovet av kontinuitet.
 
“Det är ett mäktigt perspektiv. Jag är inspektor 
nummer 40 och USA är inne på sin 46:e pre-
sident. Ska man bejaka förändring måste man 
bejaka känslan av kontinuitet. Känslan av rikt-

ning.”

På frågan om vad V-Dalingar kan förvänta sig av Johan 
svarar han, 

“Att jag är lättillgänglig! Jag svarar och lyssnar. 
De kan även förvänta sig att jag har en känsla 

för riktning och en egen idé.” 

Under dessa fem år som Johans mandatperiod löper över, 
vill han särskilt fokusera på de fyra mål som styrelsen har 
arbetat fram - ett mer välkomnande hus, positivt rörelse-
resultat inom fem år, tillgänglighet samt profil: V-Dalas 
image och identitet. Ytterligare en viktig sak är interna-
tionaliseringen. Han tycker att det är både spännande och 
en utmaning att få till alla de här sakerna.

Intervjun avslutas med en rundtur i huset. Skyddsplasten 

på hissarna sitter partiellt kvar - så nytt och crisp är det 
på nya ångan! I fakultetsrummet kan vi genom de mas-
siva glasfönstrena från golv till tak, se ut över den totala 
snöyran som råder utanför. Johan berättar om vad det är 
man normalt sett kan se här - Domkyrkan och slottet åt 
ena hållet - norr ut, och Danmarks kyka och Danmarks 
gärde åt andra hållet, öster ut. Det är en mäktig vy, som - 
om än bara för idag - är dold bakom en vägg av snö.

Om några månader kommer kronprinsessan hit och då 
blir det invigning med pompa och ståt! Vi alla ser fram 
emot att se vår inspektor där och givetvis vilken fluga 
han tar på sig just den dagen.

Text och foto: Jessica Edman

Tack till Cecilia Broman, projektledare som arbetat med nya Ångström 
sedan 2014, för matnyttig information om huset och projektet. 

På bilden ovan syns konstverket IO  som bl.a. refererar till input/out-
putm, etta/nolla i binära datatsystem, Jupiters måne och Zeus dödliga 
älskarinna. Verket kallas även ”glitch” som står för den slump som 
ibland ligger till grund för stora genombrott.
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<< Recension >> 
KHLG med jubileumsspexet:

Ludwig: En Wien Wien Situation: Den 115:e symfonin

Två jubileum blir ett - en typisk coronaeffekt? År 2020 fyll-
de Kruthornen 60-år - ett firande som behövde ställas in 
likt så mycket annat. Det stod sedan inte på för ens det 
vankades 55-årsjubileum för Letta Gardet år 2022. Den 
mycket charmanta lösningen blev ett gemensamt 115 års-
spex!

KHLG har lånat stora salen i en hel vecka för att få till 
alla förberedelser. Tre shower under torsdag - lördag som 
kantas av en premiärsexa och en avslutande bankett - im-
ponerande satsning!

På lördag är det matiné och 
de där 20 minutrarna un-
dertecknad anländer innan 
var föga värt, det är väldigt 
fullt (till slut fullsatt) och 
de bästa platserna är tagna. 
Vi får välja mellan att sit-
ta vid vänstra högtalaren 
med allt vad det innebär - 
eller nära Kruthornen med 
allt vad det innebär. Vi väl-
jer vänstersidan.

Rummet puttrar och jag 

inser snart att några som verkligen bidrar till stämning-
en är en uppsjö gamla KHLG:are som har samlats. Gäng 
av ”årskullar” sitter runt om i salen. En skock lettor sitter 
både bakom och framför mig vilket jag snart kommer bli 
varse om.

Spexet drar i gång och Agnes Ärlebrandt gör entré i rol-
len som den unge och ivrige Ludwig van Beethoven, som 
kommer till Wein för att sälja sin musik. Full av hopp av 
framtidstro! Hon efterföljs snart av Elise, spelad av Ella 
Grönberg. Här har verklighetens okända Elise fått ta skep-
naden av en begåvad och passionerad musiker som fattar 

tycker både för Beethovens 
musik och Beethoven själv. 
Hon är även Mozarts, spe-
lad av Martin Isaksson, sys-
ter. Det ska senare visa sig 
att hon är lärljunge till sin 
bror, utklädd till man. Där 
hon utmanar - eller snarare 
utklassar - den andre lär-
ljungen Süssmayer spelad 
av Simon Ärlebrandt. 

Produktionen drar fram och 
det mesta är bra. Simon och 
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Martin har ett fint samspel. Simon som den inställsam-
me, fisförnäme och något bortskämde Süssmayer. Mar-
tin som den pompöse, självgode och självupptagne Mo-
zart. Tillsammans det perfekta paret i stil med djävulen 
och hans agent. Jag ryser av obehag och förtjusning när 
Mozart står bakom Süssmayer och masserar honom i 
håret på ett sådär obehagligt sätt som bara kryper under 
skinnet - samtligt som han verbalt våldför sig på Süss-
mayers obefintliga talang och begåvning. 

Showen drivs av ett feministiskt perspektiv där Elise 
slits i sitt dubbelspel mellan ”kvinnogöra” och walraf-
fande. Jag måste erkänna att det tog mig ganska lång 
tid innan jag förstod att det var samma person - så bra 
dubbelspel var det!

Kostymen får man inte snåla på, särskilt i ett storspex. I 
det här fallet känns den genomtänkt, tilltagen och även 
om kulissen är sparsam är den vändbar och effekfull. Mu-
siken - live såklart! Här har det stärkts upp med gamla 
kruthorn som gör tillfällig comeback. De är många och de 
hörs!

Lettorna kombinerar rollerna som statiser, kulissvändare 
och imponerar med sina koreografier och samdanshet. Jag 
inser vid ett av lettornas dansnummer att de är starkt på-
hejade av gamla lettor i publiken - bland annat de bakom 
mig. De älskar vad de ser!

Kön till fikat blir allt för snabbt allt för lång, men det ger 
mer tillfälle att känna besökarna på pulsen! Det är lite 
blandande känslor. Flest kommer med hyllningar - de ar-
tikulerar så bra, man hör ju vad de säger! Men vissa något 
mer skeptiska. Hur är det KHLG-spex om när det är paus 
om man fortfarande hänger med i vad som händer? Var är 
de fyra storylinsen?

Spexet fortsätter och 
det är både bra, trevligt och ger upphov till sittdansan-
de. Om någon tvivlande på att det var ett KHLG-spex, så 
gjorde två gröna älgar entré och det är en deus ex machina 
done right! 

Slutet är tillfredsställande, den gamble Mozart och den 
unge Ludwig gör upp i en äldre variant av rap-battle el-
ler show down - s.k. op-down. Mycket fyndigt! Den nya 
tiden vinner och samtidigt får Elise möjlighet att avslöja 
sitt rätta jag.

KHLG:s jubileumsspex är roligt, välspelat och en utmärkt 
uppvisning av allt det KHLG har att erbjuda - sång, dans 
och musik - och skådespelartalanger. Det är en fröjd att 
se och det gör mig ännu mer stolt över att vara V-Daling.
 
Spexet är slut och snart börjar lettorna omkring mig disku-
tera kläder och förfördrink. Det är härligt med jubileum!

 Text och bild: Jessica Edman

SQUADGOALS:
Producenter: Sara Ågren, Jonathan Duran

Manus: Jonathan Duran, Liselott Källsten, 
Albert Tunér

Regi: Jonathan Duran
Medverkande: Agnes Ärlebrandt, Martin Isaksson, 
Ella Grönberg, Simon Ärlebrandt, Harriet Dunn, Li-
selott Källsten, Anna-Lotta Hellqvist, Linn Mattsson, 
Samuel Eriksson, Johannes Antell, Julia Harryson, 
Alex Taubert, Anna Hyltén-Cavallius, Elina Elvelo, 

Ella Andreasson, Sarah Ågren.
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Puben
Sön - mån 18-00 // Tis - lör 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 mån 10-13

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

ingår

Fiket
Torsdagar 14 - 17 // Fredagar 12- 17
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27 - 30 april / Sista april / Aaltoborg / 
Högtidslandskap med sillunch

1 maj / Majmiddag
2 maj / Klubb Katastrof
8 maj / Städdag
9 maj / Landskap
14 maj / Vårbal

27 maj / Klubb Finitium / Sommar-
öppettider
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Incheckning hos 
V-Darlings i Uganda!

Hej på er! Hur har ni det?
Vi har det som tilapian i Nilen, med andra ord toppen!

Var är ni och varför?
Vi gör vårt examensarbete här nere i Kampala, Uganda där vi 

jobbar med ett forskningsprojekt om solcellsmatlagning i flyktinglä-
ger. Vi ska vara här nere i 8 veckor för att simulera fram hur mycket 

solceller man behöver för detta matlagningssystem. 

Hur är kaffet?
Ugandas största exportvara är just kaffe och det smakar färskt. Man 

känner hela kaffet på ett djupare plan eller nåt.

Vi är så nyfikna - vad har ni för er?! Har ni någon rolig/
spännande/häftig/dråplig händelse/upplevelse ni kan 

dela med er av?
En spännande händelse var när vi var ute med en kollega i hans bil. 
Polisen hängde fast en stor stoppkloss vid vår parkerade bil och sa 

att vi hade parkerat fel, men vi förstod inte riktigt hur. Han sa åt oss 
att vi måste gå till polishuset på andra sidan stan för att få loss den 
och betala 1500 kr, men om vi gav han 180 kr i handen så var allt 

förlåtet. Valet var enkelt, så funkar det mesta här i Uganda.

Vad hoppas ni kunna uppnå/åstadkomma under er tid där 
- vad är drömmålet?

Drömmålet är att projektet blir verklighet så att människor kan få ett 
säkert och rent sätt att laga mat på här i Uganda.

...Till sist. Saknar ni V-Dala?
Vi längtar efter V-Dala lika mycket som alla i Uppsala längtar efter 

Valborg.

Foto: Jimmy Chaciga och Paul Maseera Busiku
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Saxat från 
V-Dalas Instagram.

Följ oss där!
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Dalpelle är numera kanske främst känt som den 
tidning som varje år ges ut på sillunchen dagen 
efter vårbalen och skrivs av nationens undercover 
skvallerjournalist (vald på landskap!). Mindre känt 
är att Dalpelle (tidningen) har en 156-årig historia.

Första numret av Dalpelle gavs ut 1866 och rub-
ricerades som ”Illustrerad Skämt-tidning för West-
manlands och Dala nation”. Ett handarbete utan 
dess like, innehåller den handgjorda tidningen un-
der sina första decennier fantastiska illustrationer, 
vitsar, sånger (bl.a. om någon för oss okänd men 
för tiden säkert välkänd landsman som tror han kan 
sjunga, men som sångförfattaren menar att, para-
ferat, ”du tror du är Bellman, men det är du inte”), 
hopdiktade nyhetsnotiser och annonser, med mera 
och så vidare et cetera, allt skrivet för hand med 
vacker och tidvis svårtydd skrivstil. 

Dalpelle fortsattes göras för hand tills personda-
torernas ingång på slutet av 1900-talet, och såväl 
innehållet som dess konstnärliga uttryck förändra-
des över tid. De senare decennierna har Dalpelle 
fått karaktären av en skämt-skvaller-tidning som 
driver med nationen och dess karaktärer.

Det finns för många guldklimpar i Dalpelle för att kunna göra 
tidningen någon rättvisa här, så för det här numret nöjer vi oss 
med att visa ett litet urval från Dalpelle åren 1867–1875. 

Nytt i bokhandeln

Fantasier ur operan ”Kärleksdrycken”, 

komponerade på Novum af Lundberg.

”Eqvilibristiska öfningar i den högre filo-

sofien” af E.N.E. Ström.

”Kritik öfver samma arbete” af coco.

En ny visa på 365 verser att försjungas 

på sin egen behagliga melodi om ”Skön 

Augusta och Appe” etc.

Utrikes nyheter

England

I aristokratiska kretsar cirkulerar det ryktet, att en mycket hög dam i England 

lär vara betänkt på att stämma en viss Tune-

sare inom V. o D. Nation till Rådhusrätten för 

erhållande af barnuppfostringshjälp. Närmare 

bekräftelse saknas ännu. Skulle ryktet vara 

sannt, kunna vi ej annat än gratulera tidens 

demokratiska anda till den stora seger, den har 

vunnit genom tidens mäktigaste häfstång, as-

sociationen.

Spanien.

De skiljda partierna i landet lära nu hafva för-

enat sig i beslutet att till kung välja Hr Brand-

berg i anseende till hans röda, röfvarlika skägg. 

Man har der förhoppningen, att han medelst detta skägg skall verka afskräckan-

de på den qvinliga delen av befolkningen, så att framtida dynastitvister mellan 

legitima och bastarder ej må skaka den spanska thronen. 

Kuriosa från arkivet - Dalpelle
Text och bild: Arkivet
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Kuriosa från arkivet - Dalpelle
Text och bild: Arkivet

När drifvorna smälta för vårsolens brand,
Och skogarne löfvas och foglarne sjunga,
Då längtar och Pelle till Fyris strand,
Der glädje nu råder bland gamla och unga.
I landsmän som samlens till vårens fest,
Tag Dalpelle mot som en välkommen gäst!

Det varit min glädje att år efter år
Af Er helsas som gammal vän,
Att höra Er säga: ”till nästa vår
Var välkommen, bror Pelle igen”,
Men jag vet icke rätt hvilkens fel det var,
Att i fjor jag fick stanna i Dalom qvar.

Dock nog derom Pelle, nu är du ju här
Bland den muntra och glädtiga ynglingaskara.
Slå dig ned och läs upp hvad i renseln du bär,
Hvarje skämt, som du sökt att i minnet förvara
Töm ett glas först, go’ vänner, må gasken bli höjd!
Blott han vinner Ert bifall, blir Dalpelle nöjd.
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<< Recension >> 
Upp till dans eller Ett spex av sin tid eller 

Vem drog ur proggen?
Dörrarna från Sysslomansgatan upp till foajén är nästan 
lika anonyma som vanligt. Men väl inne möts man av nå-
got mindre vanligt. Snart hör man dansbansmusiken och 
väl uppe i foajén möts man av en liten vackert upplyst 
dansbana. Foajébaren har förvandlats till ett kondis. Här 
finns  bland annat Anitas morotskaka, Annas dammsuga-
re, punschrullar och till och med – chokladzingo. Denna 
dryck som var något en flopp när den kom 1973, känns 
ändå fruktansvärt mycket 70-tal och den bidrog till många 
frågar och förundrade blickar hos kondisbesökarna. Hur 
är det möjligt? Några smakade – choklad och sött! 

Det ringer in! Första, andra – nu åker vi! 

Settingen är 70-tal. Vid den här tiden är disco och inte 
minst ABBA förhärskande, men i det här spexet har dans-
band och progg fått en central roll. Spexet inleder med det 
up and coming proggbandet Sven Jerrings rep. Bandet 
kämpar för att bli signade av ett skivbolag. Trots den eldi-
ga idealisten Rebecka Revenius, 
spelad av Julia Karlsson, initiala 
vägran hamnar de tillslut i hän-
derna på det ärkekapitalistiska 
skivbolaget Caramel Records. Vi 
får följa bandets kollektiva och 
individuella kamp, där de slits 

mellan att få göra det de vill - spela musik - och 
samtidigt vara sanna mot sig själva. Husbandet 
för kvällen heter Olof Palmerz, vilket är mycket 
lämpligt. Dansbandsnamn med “z” ska ju enligt 
sägnen härstämma från just 70-talet.  

Det tar några sekunder innan hjärnan hinner 
ställer om till rim, men när det väl är gjort är det 
ingen tvekan om att här rimmas det – och det är 
bra! Ingen monolog eller dialog lider - rimmen 
är välskrivna och de flyter fram tack vare god 
leverans från skådespelarna.

“Är det inte värsta missen?” 
“Det får inte plats någon trummis bakom kulis-
sen!” // “Det jag tror Rebecka vill ha sagt, är 
att du har mycket kvar att jobba på - som takt!”. 

Vi får möta spexets alla karaktärer, vissa anspe-
lar på mer eller min-
dre kända personer. 
Skivbolagsmogulen 
Stig-Göran Rossner, 
spelad av Rasmus 
Kreku Hofvander, 
är kanske den mest 
omissgenkännerli-
ge. Man undrar om 
han drar fredags-

fräckisar på instagram likt originalet. 
Västgöta/skara-dialekten är underbart 
brutal! Dotterna Anita är ANETA (slående likt Ag-
neta vilket även fångas upp i programbladet).

Tre snabba 
med de två 
helt okända besökarna 
Carl Mikael Waern Carlsson och Teresa Algård

Hej!  Spontana känslan såhär efter spexet? 
C-M & T: Kul! Roligt att se att det dragit igång. Bra start. 
Hoppas att det kan fortsätta och vara mer återkommande. 

 

Var det något som förvånade er eller som ni inte 
hade förväntat mig? 

T: Att det skulle vara så mycket leverpastej - och så i håret.  
 

Hur skulle ni sammanfatta spexet? 
C-M & T: Bra dynamik mellan skådisarna! Allihopa! Jämn 
och hög nivå på dem. Bra helhetscasting med andra ord.

”Jag har 
tagit på 
mig alla 

slipsar jag 
äeger, för 
att impo-
nera på 
skivbo-

lagschä-
efer från 
andra lä-

ger” 

Spanska inkvisitionen!2020



Referenserna haglar och vissa ger upphov till 
särskilt mycket själsligt mys. Som ”Fagottpar-
ty 28” vilket anspelar på Ingemar Nordströms 
episka Saxparty-serie som kom första gången 
1974 och gavs ut 18 gånger med en skiva konse-
kvent varje år.

Förutom gottiga referenser så kan man njuta av 
allt liv på scenen! Skådespelarna gestikulerar 
självsäkert – det är en härlig energi i kropps-
språket. Publikes gensvar är som starkast när 
det droppas lokala och regionala skämt. Både 
universitetet och Uplands får sina hedersom-
nämningar. Som när Stig-Görans sidekick Gösta 
T. Retow, spelad av Albin Larsson, kommer ut 
som överliggare från Uppsala och som tagit fle-
ra år (kanske 10?) på sig att läsa “Dinosaurier-
nas tidsålder” - ja, då utbrister publiken ut i ett 
riktigt gött skratt. 

Spexet blir nästan vildare och vildare ju längre tiden går. 
Kanske särskilt med tanke på att det är den sista föreställ-
ningen. Även om scriptan efteråt var lite mer skeptisk till 
den kanske väl omfattande mängden hyss och bus... Ett 
exempel på hyss är det äckel-roliga vi fick uppleva under 
scenerna med leverpastej i håret vid två(!) tillfällen. Le-
verpastejen var ett resultat av att någon skulle ”dra något 
gammalt över sig”.  Första gången säger Gösta samtidigt 
som han smetar pastej i hår och skägg, “Lite här och lite 
där, direktörn får akta sig så att han inte blir kär”. Här 
bryter Stig-Göran Rossner ihop av skratt till publikens för-
tjusning. Ytterligare ett one time event är när Anna Stark, 

spelad av Albertina Wiksten, blir utfrågad om sitt förflut-
na och utbrister att hon inte förväntade sig “en spansk in-
visation” - så dyker regissören Fredrik Barnå och scriptan 
Gabriella Hammarin upp som just spanska inkvisitionen.

Ett personlig favoritögonblick, som också charmade  övri-
ga i publiken, är när det stundar till Skivbolagsfestival och 

Stig-Göran och Gösta kommer in från mellersta galleriet. 
Stig-Göran har på sig en riklig mängd slipsar och fäller 
repliken med sin breda dialekt, “Jag har tagit på mig alla 
sliper jag äger - för att imponera på skivbolagschäefer för 
andra läger”. De slår sig sedan ned långt fram i publiken. 
Delar av publiken kiknar när Stig-Göran och Gösta kasta 
popcorn upp i luften som de försöker fånga med munnen. 

V-Dalas spexförening Ridårarna har inte satt upp något 
storspex i egen regi på nästan 10 år. Senast var Grabben 
i skyttegraven bredvid, år 2013. Många, om inte majorite-
ten, av ensemblen gör också sin personliga premiär som 
spexare. Men det är inte mycket av det som märks. Allt 
är känns väldigt proffsigt. Kuliss, kostym och rekvisita 
ska vara nöjda - spexet är oklanderligt inramat. En rund 

”Jag har 
tagit på 
mig alla 

slipsar jag 
äeger, för 
att impo-
nera på 
skivbo-

lagschä-
efer från 
andra lä-

ger” 
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- Vad minns du av 
landskap tre och fyra? 
Eller ett och två, det 

beror på hur man räk-
nar...

rislampa med ett blått “T” 
på toppen av nationens höga 
piedistaler - leder till många 
viskningar och glada tjut.

Det enda som kanske skaver 
är att texten har det kämpigt 
att komma fram när skådespe-
larna sjunger. Ibland överös-
tar musiken och ibland är det 
mest grötigt. Jag sitter klistrad 
i sånghäftet för att hänga med, 
och det är synd - för texterna 
är bra och förtjänar att nå ut.

Och så var det ju det här med-
konsten att skriva slut... En 
av skådespelarna utbrister 
när allt är som jobbigast, att 
de skulle behöva en deus ex 
machina - och som svar på det 
rullar Rebecka Johansson ut-
kädd till Apollon, ihållandes i 
en chokladzingo, in på en ska-
teboard. Men hon avbryts - så 
lata ska inte manusförfattarna 
få vara! 

Istället avslutas spexet med 
att alla får som de vill – till och 
med Sören Stark, spelad av 
Tim Abrahamsson, får träffa 
sin stora idol Lill-Babs. Hon, 
Lill-Babs, sjunger en avslutan-
de låt “Våga litet, upp till dans 
och ta klivet!” Alla dansar en 
koreograferad avslutnings-
dans – och det gillar man ju! 

Det är många, inte minst gamla 
V-Dalingar, som besökt spexet 
under de totalt fem föreställ-
ningarna. Mottagandet har 
enligt såväl regisören Fredrik 
Barnå som scripta Gabriella 
Hammarin, varit mycket po-
sitivt. Både Fredrik och Gab-
riella är två nyckelpersoner i 
den här föreställningen. När 
vi ses en kort stund efter före-
ställningen är det två lyckliga 

- men trötta spexare jag möter. 
De är imponerade över både 
sig själva och ensemblen. Den 
6-10 december hölls audition 
och nu, 4,5 månader senare, 
är de i mål. När jag vittnar om 
det fina samspelet på scenen, 
skryter de kärleksfullt om den 
fantastiska ensemblen och 
hur de har tacklat sina roller 
och projektet som helhet. De 
är båda överens om att det har 
varit svettigt - men ofantligt 
roligt!

Det är få saker som gör en 
gammal V-Daling så glad och 
stolt, som att se nationen som 
en plats och ett forum där 
unga och gamblare kan mötas 
och uträtta stordåd!

IT TAKES MORE 
THAN TWO TO... 
MAKE A STORSPEX
Manus: Fredrik Barnå, Erik 
Edström
Regi: Fredrik Barnå
Scripta: Gabriella Hammarin
Koreografi: Gabriella Hamma-
rin, Albertina Wiksten
Kostym: Vilma Kumpulainen
Kuliss och rekvisita: Vanja 
Odenlid, Lisa Teglbjærg, Terese 
Törn
Fika: Idun Olars
Smink: Julia Sundmark
Ljus: Mikael Jansson
Ljud: Fahad Jamil
Fest och sexa: Erik Löfstedt, 
Rasmus Sjödin
PR: Gabriella Hammarin, Aysha 
Siddka
Affisch: Ellinor Vinghammar 
Pons
Programblad: Rasmus Kreku 
Hofvander
Medverkande: Julia Karlsson, 
Rasmus Sjödin, Tim Abrahams-
son, Elise Pousette, Albertina 
Wiksten, Albin Larsson, Rasmus 
Kreku Hofvander, Rebecka 
Johansson, Idun Olars och Gab-
riella Hammarin.
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VÅGRÄTT
2. En landsman skrev sin ansökan på 
denna melodi.
4. Den här ämbetsmannen saknades 
också i presidiet (första halvan av 
ämbetsnamnet)
5. Goda sådana kan vi förvänta oss 
av henne.
6. Förnamnet på vår nya proinspek-
tor.
7. Den här ämbetsmannen sakna-
des i presidiet (namn på ämbetet i 
bestämd form).
8. Där anordnas sommartinget 2022.

LODRÄTT
1. Det ingen under revision fick.
3. En ny post med omdiskuterat 
namn.

Landskapsbingo 
- Hur mycket minns du? - 

Hela presidiet 
meddelar som 

anslaget 

Någon visar en 
PowerPoint 

Du dricker läsk 
En förvånad 

person blir vald 
till senior 

En person som 
spelar förvånad 

blir vald till senior 

Spexet söker folk 
1Q håller 

välkomsttal på 
sexan 

Äldste 
närvarande 
senior håller 

tacktal 

Sluten votering 
Någon drar 
tillbaka sin 
kandidatur 

RS-premiaten är 
närvarande 

Spexet hittar folk GRATIS 
LANDSKAPSLOKA! 

Ingen får 
ansvarsfrihet pga 

saknade PM 

2Q tvingas 
sjunga 

Styrelsen svarar 
på en fråga 

Styrelsen ställer 
en fråga 

Inspektor äter 
gurkstavar 

En ansökan på 
rim har inkommit 

Någon har 
faktiskt lämnat in 

PM 

Puben lovar 
mysbelysning 

Tio personer 
söker en post på 

sittande möte 

Någon blir 
avtackad 

Någon får 
present 

Någon spelar 
piano när alla 
andra städar 

 

LANDSKAP TRE

LANDSKAP FYRA

Bingomakerska: Gabriella Hammarin

Kryssmakerska: Jessica Edman
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Seniorer och stipendier

Varför finns det inga lampknappar i stora salen?
Jagharaldrigvartpåsnusen@hotmail.com

De allra bästa arkitekterna vet vad som behöver vara 
inom räckhåll och inte i en lokal fylld med upp till 

1100 människor i olika grad av berusning. 
Kiitos Alvar.

Seniorer - ändrat da-
tum för terminens sista 
seniorssammanträde!
Nästa datum är TREDJE JUNI! 

Har du funderat på hur vi hade det på den 
gamla goda tiden, när modemen var lång-

sammare, 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

FRÅGA SENIORS
-Nationens ädelostar svarar på frågor 

du inte visste att du hade

VÅRENS STIPENDIER ÄR UTLYSTA!
Sista dagen att söka >> 12 maj<<

Mer information om stipendierna samt om hur du söker hittar du på:
www.v-dala.se/stipendier
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Bokslut
Våren är (nästan) här! Även om det, just som jag skriver 
detta, mer liknar en typisk dansk vinter med slask och 
temperaturer runt nollan. Jag håller tummarna och kryd-
ser fingrer att vädret blir bättre när det är dags att fira vå-
ren i slutet på april. 

Sedan senaste landskapsposten har vi hunnit med mycket 
i biblioteket. Biblioteksutskottets EPTU blev äntligen av, 
denna gång på våren istället för hösten som det annars 
brukar. Tack så mycket till er som hjälpte till med kvällen 
och till er som kom och var med. Jag hoppas att ni hade 
lika kul som mig!

Samma vecka som brittisk afton (!) inträffade även vårter-
minens arbetsdag, där vi putsade och dammade i bibliote-
ket, inventerade och reparerade böcker och mycket annat 
kul. Under arbetsdagen hann vi även dela in hyllorna med 
kurslitteratur för juridik i undersignum. (För den oinvig-
da: en kategori med väldigt många böcker blev till flera 
små). Arbetsdag betyder även arbetsdagsmöte, där ut-
skottet beslutade att köpa in följande böcker: 

Facklitteratur:
Depphjärnan: varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? 
av Anders Hansen. 
I Ukraina på drift: oligarker, aktivister och en kvarglömd 
fimp av Paul Frigyes. 
En liten bok om lycka av Micael Dahlen.
Logopedi av Lena Hartelius.
Patient H.M. A story of memory, madness and family se-
crets av Luke Dittrich.

Skönlitteratur: 
Pachinko av Min Jin Lee.
I, robot av Isaac Asimov.
Shuggie Bain av Douglas Stuart.
Björnstad-trilogin av Fredrik Backman. 
Dit mina tankar inte når av Yiyun Li. 
Sorgen bär fjäderdräkt av Max Porter. 
Sången om kriget av Hella Wuolijoki. 
American psycho av Bret Easton Ellis.

Sedan senaste landskapsposten har jag även fått en efter-
trädare! Hurra och stort grattis! Därför blir detta även mitt 
sista bokslut. Jag är såklart kvar på posten ett par månader 
till, men vill ändå passa på att tacka för den ära det har 
varit att få vara nationens bibliotekarie! 

Annika Høeg
Bibliotekarie

Det här var sista tidningen för den här terminen!

Glad Sommar!
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Välkomna på 
landskap

Den 9 maj klockan 18.00 i stora salen

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.     Val av senior (ev.)
8.     Val av hedersledamot (ev.)
9.      Revision över kontaktutskottet och kontaktse-
kreterarens förvaltning 2021
10.   Revision över klubbmästarens förvaltning 
2021
11.    Budget och verksamhetsplan för 2022–2023
12.    Likabehandlingsplan 2022–2023
13.    Inrättande av icke stadgade befattningar (ev.)
14.    Fyllnadsval
a)     Två hyresförhandlare 2022
b)   Redaktör i informationsutskottet 2022 för: 
Hemsidan och Instagram
c)    En ledamot i informationsutskottet 2022
d)    En ledamot i programutskottet 2022–2024
e)    Två ledamöter i valnämnden 2022–2024
f)    En ledamot i valnämnden 2021–2023
g)   Biträdande informationssekreterare 2022
h)   En Cafémästare VT22
i)    En ledamot i granskningsnämnden 2021–2023
j)    Restaurangchef 2022
k)   Förste kurator 2022–2023
15.  Valärenden
a)    Sekreterare 2022–2023
b)   Klubbmästare höstterminen 2022
c)   Klubbmästarinna höstterminen 2022
d)  Barmästare höstterminen 2022
e)  Uthyrningssäljare höstterminen 2022
f)  Sex ledamöter i internationella utskottet 2022–
2023

g)  Representanter i biblioteksutskottet 2022–2023 
för arkeologi, ekonomisk historia, engelska, etnolo-
gi, filosofi, franska, företagsekonomi, hembygdslit-
teratur, historia, juridik 1, juridik 2, media-kom-
munikation, musikvetenskap, nationalekonomi, 
pedagogik, psykologi, skönlitteratur, sociologi, 
statistik, statsvetenskap, svenska, spanska, teologi, 
tyska och freds- och utvecklingsstudier
h)    Fyra ledamöter i kontaktutskottet 2022–2023
i)     Sånganförare höstterminen 2022
j)     Historiograf 2022–2023
k)    Biträdande barmästare höstterminen 2022
l)     Biträdande klubbmästare höstterminen 2022
m) Auktoriserad revisor och revisorssuppleant 
2022–2023
n)      Internationell sekreterare 2022–2023
o)   Biträdande internationell sekreterare 2022–2023
p)   Två hovmästare höstterminen 2022
q)    Sex pubvärdar höstterminen 2022
r)    Scenmästare 2022–2023
s)    Två Cafémästare höstterminen 2022
t)    Två kuratorsassistenter höstterminen 2022
u)   Nationsfotograf höstterminen 2022
v)   Sex cafévärdar höstterminen 2022
w)  Fem hyresgästrepresentanter 2022–2023
x)   Dalpelle 2022–2023
y)   Två lunchvärdar höstterminen 2022
z)    Tre barvärdar höstterminen 2022
å)    Fyra klubbvärdar höstterminen 2022
ä)    Två köksassistenter höstterminen 2022
ö)    Två sexamästare höstterminen 2022
16.    Avtackning av funktionärer och ämbetsmän
17.    Övriga frågor
18.    Klubbverkets rapport
19.    Kuratorernas rapport och ordet fritt
20.    Beslutsjustering
21.    Avslutande


