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Äntligen så är det dags för en ny 
termin. Nya studenter har bör-
jat välla in i staden och nationen 

har äntligen slagit upp sina dörrar. I detta 
nummer kommer ni kunna läsa allt från 
vad som händer nere i Pub Kronan så här 
i början av terminen till vilka aktiviteter vi 
erbjuder för våra medlemmar. Visste ni att 
vi erbjuder hela elva olika aktiviteter i och 
omkring vårt fina nationshus? 

Några av våra aktiviteter ligger på sam-
ma dag, men med ett hus som är öppet 
varje vardag från 10–18 med studieplatser 
i vårt bibliotek och en pub där det alltid 
händer spännande saker så kan varje dag 
i veckan bli en Kalmar dag. I detta num-
mer återkommer även vår krönikör Anders 
Thunvall med funderingar kring hur det är 
att vara recce och hur Kalmar är alla våras 
vardagsrum.  

För första gången så hör vi även från vår 
nya Andre kurator Johan Wallin, han har 

äntligen blivit hemmastadd på kontoret 
och fått en bra start på sitt nya år! 

Ni kanske har märkt att mitt namn dyker 
upp ungefär 2753 gånger på indexsidan 
här bredvid. Vore det inte spännande om 
just ditt namn kunde stå där istället. Gillar 
du att skriva, eller knopa ihop en layout 
som heter duga. Mejl mig på 1q@kalmar-
nation.se så kanske det är du som, om un-
gefär en månad sitter och skriver ihop en 
redaktörstext. 

Förste kurator 
Linnea Hallberg 

Vad händer på Kalmar? 
Av: Linnea Hallberg
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Pub Kronan

Av: Mikaela Falkestad  

Hur är egentligen maten nere i pub Kronan och vad händer med burger of the month? Mika-
lea besvarar de svåra frågorna. 

Hej kära medlemmar!
Och välkomna till ett helt 

nytt år på Kalmar nation! För 
mig är det givetvis också ett helt nytt år, 
men dessvärre inte på nationen. Här-
omdagen så klagade jag till vår kära 
Förste kurator Linnea att utbudet på 
mysiga pubar är otroligt dåligt här nere 
i Kalmar stad, och hur mycket jag sak-
nar att kunna gå ner till Pub Kronan och 
sitta med ett gäng kompisar.

Och efter renoveringen i somras så är 
ju puben bättre än någonsin! Coola ljus, 
nice ljudsystem, och en allmän upp-
fräschning som, let’s be real, inte kunde 
komma snabbt nog. Men det är ju inte 
bara utseendet som har förändrats. 
Med varje ny termin så kommer det ju 
förändringar även i menyn, och en av 
de större förändringarna som kom re-
dan förra terminen är ju månadens bur-
gare! Varje månad så finns det alltså en 
ny typ av hamburgare på menyn, och 
de har kickat igång det här året med en 
brie- och baconburgare. Bara jag skriver 
det så vattnas det i munnen på mig.

Jag tycker att det här är ett superkul 
koncept som ger både gäster och de som 

jobbar i köket lite variation. Och det 
ökar ju chansen att alla kan hitta något 
de gillar! Bidragande till detta är ju ock-
så att det (självklart!) går att få de flesta 
hamburgare även som vegetariska och 
veganska. Men inte bara hamburgarna! 
Det finns ju sallader, efterrätter, snacks 
och min favorit, grilled cheese sand-
wiches! Finns det något bättre än bröd 
dränkt i smör och ost? Jag tror inte det.

Allt som allt så tycker jag det är en 
ganska fantastisk pub, och näst efter 
mina vänner och den allmänt härliga 
stämningen i stan, så är det Pub Kronan 
jag saknar mest med Uppsala. Nästa 
gång jag hälsar på, så kommer ni hitta 
mig sittandes vid ett bord i puben, en 
Åbro i ena handen, en grilled cheese i 
den andra, och ett stort leende på läp-
parna. Jag hoppas att vi ses där!

Massor med kramar,

 3Q Emerita
 Mikaela Falkestad
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Membership activities
At Kalmar nation we offer a wide selection of membership activities, read more about them 

below. 

Mixtape circle

Theatre group

The Mixtape Circle is run by and for those at the nation who are interested in music and 
who like sharing and discovering music together. Every Monday we meet at the nation to 
listen to each other’s songs, explain the song choices and talk about everything music re-
lated. Everyone interested are welcome, all music genres belongs and the only thing that is 
needed is an interest for music. Every meeting has a specific theme, but it doesn’t need to be 
strictly followed, as long as you can explain the connection between the song and the theme. 

Choir

Painting group

Sewing circle

Photography group

In the theatre group everyone is welcome, regardless of previous theatre experience. There is a 
focus on every members’ theatrical abilities through exercises in everything from improvisation 
to physical theater. The theater group has one large production per school year, either an original 
play or a creative twist on a classic work. Everybody is welcome, regardless of Swedish skills. We 
meet every Thursday at 19.00 at the nation.

Choirs are popular musical, social gatherings here in Sweden. In fact, Uppsala has the most 
choirs per capita! The choir performs at each gasque and at the annual Nation Choir Festival. The 
choir practices every Wednesday at 19 in the main hall. The repertoire consists of both old and 
new pieces, in both traditional and unorthodox arrangements in a variety of languages. You do 
not have to have previous choir experience, just enjoy singing in public.

The painting group meets every Sunday from 14 to 16 in the tile stove room upstairs in the na-
tionhouse. You don’t need to bring any painting supplies, only your imagination and creativ-
ity. Every meeting has a theme and technique you can test out, but feel free to just come by and 
paint. If you have any questions, wishes or ideas, you can ask them in the facebook group or 
directly to the målaförman.

Are you interested in fibre crafting? Knitting, crocheting, embroidery or maybe just repairing your 
cloths? If it’s fabric, we’re into it. The sewing circle meets on Kalmars top floor every other Sun-
day between half past twelve and three. All skill levels are welcome, absolute beginners and real 
craftsperts alike! Bring your project and hang out with us. On occasion we organize special session 
when we learn something new together. 

This group gives those interested in photography the opportunity to get inspiration and develop 
their skills through discussions and projects. Kalmar Nation also takes pride it its own darkroom, 
which you can access for 100 kronor per semester. The meetings are free! You do not need any 
previous knowledge and you don’t need a camera, as we know many smartphones can be used to 
take excellent shots.



7

Yoga

Sports

Culture group

Outdoor activity group

Yogis of all levels are welcome! Classes are held in the Nations main hall and are com-
pletely free. All you need is some comfortable clothes and your own yoga mat. If you don’t 
have a mat you can borrow a blanket from us! Be here on time! The doors close when the 
class starts. Welcome to Yoga at Kalmar nation!

Regardless of the fact if you’re restless, workout-aholic or just eager to try a sport: you’re 
warmly welcome to Kalmar nation’s sports activities! We play ping-pong, football and 
floorball (Swedish indoor hockey), and we have all equipment. Just grab a bottle of water, 
a happy smile and all the energy you have.  For further information you can visit the Face-
book group “Kalmar Nation IF”

Our culture group has gotten a little makeover during the christmas break and is now fo-
cussing more on for example inviting nation members who have been active a while back 
to have talks at the nation. More info will be provided in the facebook group and on the 
nations website.

Our brand-new activity is called “friluftsverksamhet”, roughly translated to outdoor activ-
ity group. The group leader will organise a lot of open air activities like for example hiking 
or exploring Uppsala and so on. So, look out for more information about it on the Kalmar 
nations facebook side or the nations webside.
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Thunvalls thänkvärdheter

Av: Anders Ågust Thunvall, Foto: Ann Butler Nordkvist

Hr. Thunvall funderar på hur det egentligen är att vara student och vart Kalamr nation passar 
in i den ekvationen. 

Kära kalmarit, kamrat, kompanjon, 
kombattant och kulturyttrare, 
men – framför allt– kära recen-

tior!
Tillvaron kan tidvis te sig tämligen till-

plattad, trött, tom torftig tokig, tråkig eller 
helt enkelt tämligen tilltrasslad! Du sitter 
där och tittar rakt ut på ett fritt i luften svä-
vande runt ingenting och till råga på allt är 
det enda som återstår av ditt tidigare så väl 
tilltagna torrförråd ett par ledsna snabb-
nudlar med vitlökssmak som du köpt från 
Svea rikes dyraste snabbköpsbutik – Folkes 
Livs – var students ovän sedan urminnes 
tider.

Nåja, med en hopplös håg och en panna 
som är låg, så att hatten ramlar av, sitter du 
där och tvinnar dina trista nudelnystan i 
den buttraste av buljonger under det att du 
begrundar livets förgänglighet samt den 
vacklande vardagens växande volym av va-
rierande, men veritabla vedermödor, brot-
tas med ditt bank-id eller vad vet jag, funde-
rar på att helt och hållet slänga din sprillans 
nya Iphone och återgå till en lur med redigt 
retrostuk à la Nokia 3310. Oavsett vad du 
tänker på så misströsta ej. Det finns en lös-
ning enklare än vad du tror…

Lösningen heter det den alltid gjort, el-
ler jaja alltid och alltid åtminstone sedan 
urminnes tider, med andra ord år sexton-
hundrasextiotre (1663), då Kalmar nation 
såg dagens ljus. Kalmar nation, detta hem 

som är nära, om hemlängtan blir för stor 
och saknaden svår. Den lilla nationen med 
det stora hjärtat. Var kalmarits vardagsrum 
sedan 1663. En trofast och tillitsfull tillflykt 
bortom bistra bestyr, böcker besvär bidrag, 
bekymmer, byråkrater och bördor! Din boj i 
bukten. Din visa varma välkomnande famn 
när vinden viner vass som en slaskig vår-
vinterdag invid Kalmarsund. Vet och känn 
då kära kamrat, att när nationshuset nalkas, 
kan du leva med vissheten att där kan vän-
skaper växa och i takt med att tryggheten 
tilltar tillåts så tvivlet att tyna och tina som 
takdropp av solens sakta sipprande strålar 
en veligt, men vackert, värmande vårvin-
terdag mitt bland karakteristiskt klotrunda, 
kalmaritiska kroppkakor i mjölkvita, flott-
förstärkta moln i mitten av mars i nationens 
fantastiska festsal.

Tro mig, kära kalmarit tillika kamrat, jag 
vet ty jag har trampat traditionens tunga 
tiljor sedan en smärre studenstenålder (när-
mare bestämt höstterminen 2005) och lär så 
fortsätta under många år framöver! Därför 
säger jag dig nu som ett vägens, värmande 
vishetens ord:

Undersök, upptäck och upplev allt vad 
nationslivets nycklar ger dig. Du kommer 
säkerligen inte att ångra dig!

Eder ödmjuke krönikör
Anders Ågust Thunvall
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2-Qrönika

Du kanske är ny i stan eller har bör-
jat en ny kurs. Jag har också bör-
jat något nytt, som Andre kurator 

och ekonomiansvarig på nationen. Fram tills 
nu har jag aldrig sysslat med bokföring, varit 
kassör eller knåpat på ekonomiska rapport-
er. Men nu har jag varit på kontoret i några 
veckor och det går faktiskt ganska bra.

Det kan kännas läskigt att pröva något 
nytt, något som du inte kan, något du inte 
gjort förut. Du riskerar att misslyckas, ham-
nar i ovana situationer och känner att du inte 
har kontroll. Men det är också då du växer 
som människa och lär känna dig själv bättre. 
Om du aldrig misslyckas vet du inte heller 
var dina gränser går, och då vet du inte hel-
ler vilka områden du behöver utveckla.

På Kalmar är det okej att misslyckas. Vi 
förväntar oss inte att du ska kunna allt när 
du kommer hit. Det är inte så farligt att göra 
fel ibland, det viktiga är att göra det, nästa 
gång är det lättare och snart står du och lär 
nästa nykomling hur en shaker ska skakas.

Kalmar är ett välkomnande ställe och  om 
man vill lära sig och tar chansen så kan man 
snart allt från att kocka stora middagar och 

blanda drinkar till att göra inventeringar och 
sjunga Ölandsbron. 

Så våga pröva nya saker, våga misslyckas 
och snart kommer du att hamna i situationer 
och ta på dig roller som du aldrig kunnat 
förutse. 

Vårterminen har börjat, kanske känner du 
dig redo för nya utmaningar, eller så har du 
några gamla rester som det börjar bli dags 
att göra något åt. Jag känner mig i alla fall 
ganska pepp än så länge. Gamla kuratorer 
säger att det brukar gå över, men å andra 
sidan säger gamla kuratorer väldigt mycket. 
Tiden går fort när man har roligt, och även 
om det kan verka tråkigt med siffror, bok-
föring och en massa fakturor så är det gan-
ska kul. Siffror är roligt när man kan se hur 
många åbro vi sålt i puben och fakturor är 
roligare när man inte behöver betala dom 
själv.

Kom gärna förbi kontoret om du vill veta 
mer om vad du kan hitta på för nytt eller om 
du vill få ut lönen från den där gången du 
jobbade fiket för ett år sen.

Av: Johan Wallin, Foto: Ronja Werner

Vår nya Andre kurator Johan Wallin reflekterar över att prova nya saker och avslöjar hur de första veck-
orna på kontoret varit.
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Alltid på Kalmar nation

Måndag
18.00-00.00 Pub Kronan
20.00-22.00 Blandbandscirkeln
21.00-22.00 Innebandy på Fyrisskolan

Tisdag
18.00-00.00 Pub Kronan

Onsdag
18.00-00.00 Pub Kronan
17.00-18.00 Yoga
19.00 Körövning
19.00-21.00 Bordtennis på Fyrisskolan

Torsdag
18.00-00.00 Pub Kronan
21.30-22.30 Fotboll på Tunabergsskolan
19.00 Teaterövning 

Fredag
18.00-01.00 klubb- och gasquefria fredagar Restaurang 

Lördag
18.00-01.00 klubb- och gasquefria lördagar Brädspelspub

Söndag
12.00-16.00 Frk. Nylins eftr. söndagsfika
14.00-16.00 Måla
12.30-14.30 varannan vecka Syjunta

Dessutom på Kalmar nation
Fotogruppen träffas varannan vecka
Kulturgruppen
Spexgruppen

För mer information, besök

http://kalmarnation.se/aktiviteter/

Expeditionstider 
Måndagar kl. 16-18
Tisdagar kl. 12-13
Onsdagar kl. 16-18
Torsdagar kl. 16-18
Fredagar kl. 12-13

Kalmar nation
@kalmar.nation.uppsala

Här är de veckovis återkommande aktiviteterna på nationen vi alla älskar.
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Härmed kallas alla landsmän till Kalmar nations första 
lagtima landskap 2018 måndagen den 19 februari kl. 19:15 i 
nations festsal.

Glöm inte att ta med er legitimation och bevis på medlem-
skap, till exempel nationskort. 

Preliminär föredragningslista för Kalmar nations första lagtima landskap 
2018.

Formalia
1. Landskapets öppnande
2. Val av två justerare
3. Val av två rösträknare 
4. Godkännande av kallelsen
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Adjungeringar
7. Föregående protokoll 

 a) Landskap 2017-12-05
8. Upprop och fastställande av röstlängd 
9. Meddelanden     

Rapporter
10. Verksamhetsrapport      
11. Restaurangverksamhetsrapport
12. Ekonomisk rapport
13. Styrelsens rapport
14. Övriga rapporter  

Valärenden
15.  a)  Val av ledamöter av valnämnden fram till första landskapet 2019 (3 st.)
        b)  Fyllnadsval för vårterminen 2018: Friluftsförman, Klubbvärd (4 st.), Kondisvärd, Lyss- 
 naförman
 c) Fyllnadsval för 2018: Idrottsförman, Kammarskrivare, Ledamot av Andre kurators råd,  
 Ledamot av revisionsnämnden (2 st.), PR-förman, Recentiorsförman (2 st.), Redaktör,   
 Spexförman   
 d) Fyllnadsval för 2018–2019: Alumnsekreterare 
 e) Fyllnadsval för höstterminen 2017-vårterminen 2018: Ledamot av Andre kurators råd,  
 Ledamot av Finansrådet (2 st.), Ledamot av Förste kurators råd
 f) Fyllnadsval för 2017–2018: Ledamot av Rackarnäbbets styrelse  

Övriga ärenden
16. Utvärdering av höstterminens verksamhet 
17. Ansvarsfrihet för Bortom Bullrets styrelse för verksamhetsåret 2016
18. Ansvarsfrihet för Rackarnäbbets styrelse för verksamhetsåret 2016
19. Övriga frågor
20. Ordet fritt
21. Slutupprop
22. Landskapets avslutande

Landskapskallelse 2018-02-19
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Förste kurator: Linnea Hallberg
Inspektor: Anders Ahlén

Proinspektor: Karin Nordin
KURATEL OCH ADMINISTRATION

Styrelsen
Styrelseledamot: Claudia Lampic 
Styrelseledamot: Anders Ahlén 

Styrelseledamot: Björn Jacobsson 
Styrelseledamot: Cindy Sturesson 

Styrelseledamot: Karl-Wilhelm Olsson
Styrelsesuppleant: Lotta Königsson 

Styrelsesuppleant: Mikael Gustafsson

Förste Kurators råd
Ledamot: Li Svensson

Ledamot: Per Hård af Segerstad
Ledamot: Vakant

Andre Kurators råd
Ledamot: Linnéa Vikner

Ledamot: Vakant
Ledamot: Vakant

Tredje Kurators råd
Ledamot: Tina Karlsson

Ledamot: Jens Wendel-Hansen
Ledamot: Alma Aspeborg

Valnämnden
Ledamot: Jens Wendel-Hansen

Ledamot: Elin Kinnander
Ledamot: Tonja Zakrzewski

Bostadsrelaterade uppdrag
Ledamot i Bortom Bullrets styrelse: David Zetterman

Suppleant i Bortom Bullrets styrelse: Arvid Hedén Gynnå
Ledamot i Rackarnäbbets styrelse: Karolina Göranzon

Ledamot i Rackarnäbbets styrelse: Vakant

Uthyrningsansvariga
Uthyrningsansvarig: Elin Kinnander
Uthyrningsansvarig: Disa Bäckström

Andre kurator: Johan Wallin
Skattmästare: Magnus Eklund

Revisionsnämnd
Ledamot: Kristoffer Åslund
Ledamot: Fredrik Karlsson

Ledamot: Vakant
Ledamot: Vakant

Auktoriserad revisor: Ingemar Rindstig

Besvärsnämnd
Ordförande: Inspektor Anders Ahlén

Ledamot: Niklas Tiderman 
Ledamot: Mats Törnered
Ledamot: Niklas Bylund

Fastighetsrådet 
Ledamot: Petrus Köningsson

Ledamot: Anders Pohl
Ledamot: Hans Eriksson

Finansrådet
Ledamot: William Nisser

Ledamot: Vakant
Ledamot: Vakant

Stipendienämnden 
Ledamot: Anna Ferguson

Ledamot: Anne-Sophie Fröjmark
Ledamot: Dernhard Flohr

Ledamot: Anna Bennet

MEDLEMSVERKSAMHETEN
Recentiorsförmän 

Recentiorsförman: Elin Kinnander 
Recentiorsförman: Tonja Zakrzewski

Recentiorsförman: Vakant
Recentiorsförman: Vakant

Internationella sekreterare
Internationell sekreterare: Arnau Castan-Bonastre

Internationell sekreterare: María Slof Pacilio

Ämbetsmän på Kalmar nation 
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vårterminen 2018

Tredje kurator: Jonathan Elliott
Skattmästare: Mikael Wingård

Kulturverksamhet
Kulturförman: Dayle Burnett Quarry

Kulturförman: Amanda Holm
Idrottsförman: Emil Petersson

Idrottsförman: Vakant
Körförman: Johannes Z Wolff
Teaterförman: Emil Karlsson

Fotoförman: Felix Gunnarsson
Spexförman: Vakant

Syjunteförman: Emelie Gladh
Målaförman: Fanny Jeppsson Stahl

Yogaförman: Rianne deBakker
Spexförman: Vakant

Syjunteförman: Emelie Gladh
Målaförman: Fanny Jeppsson Stahl

Yogaförman: Rianne deBakker
Blandbandsförman: Wouter Slegers

RESTAURANGVERKSAMHETEN
Klubbverket

Sexmästare: Hanna Hallberg
Köksmästare: Jacopo Cantoni

Klubbmästare: Melina Sundström
Klubbmästare: Axel Haldin Lindmark

Klubbvärd: Paul Sujeet
Klubbvärd: Ayhan Göl 

Klubbvärd: Gülten Tagin
Klubbvärd: Holly McIntyre

Klubbvärd: Frédérique Fairier
Klubbvärd: Jack Flood

Klubbvärd: Vakant
Klubbvärd: Vakant
Klubbvärd: Vakant
Klubbvärd:Vakant

Kondisvärd: Vanina Rossetti
Kondisvärd: Vakant

Musikförmän
Spelaförman: David Pikas
Spelaförman: Ville Sjösäter
Lyssnaförman: Wenkai Han

Lyssnaförman: Vakant
Stand up-förman: Adam von Friesendorff

INFORMATION OCH MEDLEMSSERVICE
Informationsrelaterade ämbeten

Ansvarig utgivare: Linnea Hallberg
PR-förman: Ronja Werner

PR-förman: Alexander Morell
PR-förman: Vakant

Redaktör för nationstidningen: Vakant
Redaktör för nationstidningen: Vakant

Krönikör: Anders Thunvall
Nationsfotograf: Nareh Rostamin

Hemsidesförman: David Pikas

Övriga ämbetsinnehavare
Teknikförman: Kobe Ryan

Alkoholombud: Jonathan Elliott
Datorförman: Magnus K Modéer
Bibliotekarie: Melina Sundström

Arkivarie: Laura Leskinen
Överarkivarie: Jesper Larsson
Kårmarskalk: Emelie Gladh

Fanbärare: Svea Larson 
Fanbärare: Johannes Z Wolff

Jämlikhetsombud: Linnea Hallberg
Kammarskrivare: Vakant

Landskapets ordförande: Anders Thunvall
Ledamot i Hjalmar Appeltoffts stipendienämnd: Li Svensson

Sånganförare: Linnea Nender



Kalmar nation
Svartmangatan 3
753 12 Uppsala

Kalmanacka

8/2 
Städdag

10/2
Recentiorsgasque

14/2
Lyssna

19/2
Landskap #1

21/2
Spela

23/2
Wilde!

28/2
Städdag

3/3
Kroppkakegasque med 

04-släpp

9/3
Allmänna indieklubben

14/3
Stand up

För eventuella ändringar av, och tillskott till, kalendern, besök

Kalmar nation
@kalmar.nation.uppsala

http://kalmarnation.se/kalender/


