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Editors notes

H

ello again Kalmar members!
Believe it or not, it’s already time for your second issue of Gyckeln – this year is flying
by so quickly! Fortunately, by the
time you read this you’ll have already braved the coldest days of the
winter and can start looking forward
to all of the exciting events which
Kalmar has planned for you throughout the spring and summer.
Some of these celebrations you may
have already participated in - if
you’re lucky, you might even spot
some candid pictures of yourself
from the Reccegasque or our infamous Kroppkakegasque (rumour has it
that the winner of the eating contest managed over 1543 kroppkakor!).
Of course this issue also brings
with it the invaluable advice of
Anders Ågust Thunvall, including
some much needed guidance on how to
brave these last few bracingly cold
weeks. But, as he says, we can now
see the light at the end of the tunnel!
The Knally is just around the corner and Valborg even sooner! Whilst
it might not be quite warm enough
to shed your winter coat, there’s
no better time than Spring to be a
student at Uppsala and we’re sure
you’ll join Kalmar in making the most
of all the opportunities this season
has to share!
Happy reading!
Your new editors,
Caroline Tisénius & Abbie Winfield
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REWIND: Rec e n t i o r s ga s q ue 1 0 / 2
Photos: Nareh rostamian

Want to relive the moments?
See more photos from the
Recentiorsgasque over at
Kalmar nation's FB page!
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roligare än r a lly - å k kn a lly !
av: Christina Josefsson

Konceptet är simpelt: ni får en rebus som ni löser (lyckas ni inte lösa
den finns det ledtrådar), ni hittar en plats på kartan och åker dit.
Väl där hittar ni nästa rebus, löser det och så vidare. Nu behöver Kalmar
nations rebusrally nya, unga rekryter som vågar åka på äventyr en dag.

F

Varför ska man då kravla sig ur sängens
trygga famn, säga farväl till drömmarnas
töcken och bege sig ut på okänd mark?
Alla som har åkt Knally minst en gång
vet, men här är en påminnelse:

å saker är bättre än att vakna en
dag, titta på klockan och inse att
“Nice, det är ju lördag, jag kan
sova tolv timmar till om jag så vill!”
Och varför skulle du inte göra det? Du
sliter hela veckan med att ta dig till
föreläsningar, hinka kaffe och kanske
till och med hinna träffa vänner och arbeta emellanåt för att få studiemedlen
att räcka till.

• Du får använda huvudet för att lösa
spännande och påhittiga ordgåtor
• Du får använda ögonen för att hitta
spännande nya platser
• Du får använda öronen och dina musikkunskaper
• Du får använda fantasin för att komma
på ett kul tema till ditt lag
• Du får använda körkortet/du får
skjuts
• Du kommer upptäcka nya delar av Uppland

Men tänk dig: klockan är 5:30 en lördagsmorgon och väckarklockan ringer. Det
är dags att stiga upp. I flera dagar har
du och dina lagkamrater preppat - lagat matlåda, sytt utklädnader, studerat
kartor över Uppland, skrivit sångtexter eller spex och knåpat ihop konstiga
uppfinningar. Nu är det äntligen dags
att ta på sig lagdräkten, äta en stärkande frukost och kontrollera att resten
i laget inte har fallit offer för Lördagssovmorgonen. För idag blir det ingen
sovmorgon; idag ska ni åka Knally!

Det du behöver göra är att få tag på en
bil och några lagkamrater. Fyra är att
rekommendera men man kan vara hur många
eller få som helst som får plats i en
bil. Vissa lägger ner väldigt mycket tid
på förberedelser, andra nästan ingenting. Det viktigaste är att ni provar.
Våga. Fråga vem som helst som varit med.

Kanske vet ni precis vad det innebär
genom att ni har åkt förut eller diskuterat strategier med Knallyveteraner,
kanske har ni ingen aning om vad ni ger
er in på. En sak är dock säker, Knally
är alltid bättre än den där Lördagssovmorgonen. Det finns få saker i livet som
slår första gången man åker Knally (att
överlista sin ärkefiende, födseln av sin
förstfödda, att äntligen klara den där
förbannade FEK A-kursen), även om man
antagligen ångrar en hel del klockan
5:32 en lördagsmorgon.

Vill du vara först med att få reda
på när nästa Knally går av stapeln,
eller vill du bara läsa mer?
kalmarnation.se/knally
Facebookgruppen Knally
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valbo rg på ka lm a r n at i o n
av: mikaela falkestad

H

allå hallå!
Så efter en januari som sträckte
sig över ca 500 år, och en februari som var över efter två sekunder,
så är vi äntligen inne i mars! Sure,
det ligger fortfarande en halvmeter snö
över allt men snart kommer fåglarna
kvittra och krokusarna blomma och helt
plötsligt så kommer det vara vår. Och
med våren så kommer ju ett av Uppsalas
största event – Valborg!

ett lite mer laid back event utan bordsplacering, alltså ett perfekt tillfälle att träffa andra nationsmedlemmar! Sill-lunchen följs alltid av en
gemensam promenad till Carolina Rediviva där man, tillsammans med tusentals
andra, firar att man är eller har varit
student genom att tillsammans ta på sig
sina studentmössor, för att sedan vifta
dem i luften.
Har du ingen egen studentmössa? Oroa
dig inte! Universitetet är på plats och
delar ut engångsmössor, men det är först
till kvarn som gäller.

Det känns dock lite fel att kalla det
för ett event för, som alla som har upplevt det kan vara med att intyga, så
är det så mycket mer än det. Valborg är
en naturkraft som sveper in och tar över
staden. Alla som inte är studenter flyr
gatorna, samtidigt som studenter från
andra universitet, till och med från andra länder, tar deras plats och sen är
festen ett faktum.

Majmiddagen är en traditionell gasque
med bordsplacering, klädkod, etc, och
äger alltid rum på första maj. Middagen
är en kombinerad hyllning till våren/
avslut på valborgsdagarna och brukar
helt enkelt vara genom-mysig. Ett bra
tillfälle att vila din trötta valborgskropp och insupa allt som våren har att
erbjuda!

Det som jag tycker är det fina med
valborg är de hundratals event man kan
delta i, och variationen mellan dem. Du
kan börja en dag med att åka på din
egenbyggda flotte i forsränningen, för
att sedan gå vidare till en traditionell
sill-lunch och mösspåtagningen i Carolinabacken, gå på en dagsfest med en
snabb avstickare till en champagnegalopp, följt av en dusch (som du definitivt kommer behöva), till att avsluta
dagen med att grilla i eko-parken och,
förhoppningsvis, njuta av solskenet.
Eller varför inte något helt annat?

Utöver detta så kommer nationen hålla
andra spännande event som du inte får
missa! Vill du veta vad det är? Då får
du hålla utkik på Kalmar nations facebook sida!
Nu håller vi tummarna att vi sett det sista
av snön och att värmen lurar bakom hörnet.
Puss och kram älskade kalmariter!
3Q emerita,
Mikaela Falkestad

Kalmar kommer som vanligt att hålla
i våra traditionella event, sill-lunch
och majmiddag. Sill-lunchen är precis
vad det låter som, det är en lunch och
det kommer att finnas sill! Men givetvis
en massa annan god mat också. Detta är
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Thunval ls t h ä n kvä r d h e t e r
av: anders ågust thunvall

foto: ann butler Nordkvist

Kära kalmariter, kamrater, kompanjoner
och kombattanter!

kuratorsråden, inlett terminens arbete
med att på olika sätt bistå kuratorer
och nationen i stort för att allt ska
fungera så väl som möjligt.

I skrivande stund håller kung Bore
alltjämt ett stadigt, ständigt och
strängt grepp om stad såväl som land
och det kära vänner gäller alls inte
bara vårt älskade Uppsala, nej praktiskt
taget hela vårt land – då tänker jag
även på metropoler som Borgholm, Mörbylånga Söderåkra, Torsås, Vimmerby, eller rentav Oskarshamn – ligger begravet
under ett tjock och mosigt mystäcke av
snö.

När detta skrivs stundar dock en av
vårvinters höjdpunkter runt knuten och
när det läses har det utan tvekan redan
skett. Då vet vi vem som vann. Vem förlorade? Har vegetarianerna någon fördel?
Vilket är bäst, svamp eller fläsk? Jag
talar inte om Melodifestivalen, eller
Eurovisionsschlagerfestivalen, utan om
det som flödar av flott fläsk, lök, lingon, kaos och kryddpeppar. Det som under
högtidliga former begjutes mes skirat
smör i ett hav av gräddmjölk och berg
av lingon. Det av den grå och vita färg
som finns uppå faten hela berg, som det
står i visan. Jo, naturligtvis är det
kroppkakor jag talar om och, givetvis
öländska sådana, fattas bara annat.
och dessa äts på den högtidligaste av
gasquer där tappert och idogt kämpande
kalmariter sedan urminnes tider pressat
blod, svett, stärkelse och tårar ur sig
själva och potatisen för att vi så alla
ska kunna få begå detta krösamoskantade
kalas!

Men, kära läsare, vet ni vad? Snön till
trots är det ändå något som spritter
och spirar. Vad är då det? Jo det är
livet på Kalmar nation, ty inte ens den
strängaste kyla. det bistraste busväder
eller den kallaste snö biter på en sann
kalmarits lust att skapa och kreera.
Skapats och kreerats har det då, sant
så krönikör jag är, redan gjorts den
här terminen trots att den ännu blott
är någon månad gammal. I blandbandscirkeln blandad musikaliska bitar av högt
och lågt, stort och smått, gammalt och
nytt, på syjuntan pysslas, pyntas och
hantverkas det med liv och lust av hjärtansfröjd. På den för undertecknad så
kära teaterns tiljor, ser framtidens
förmågor dagens ljus. Kort sagt: hur
kallt det än må vara ute, så nog, spritter och sprudlar nationshuset av liv som
en vällustig vårbäck vid islossningen.

När detta läses vet vi dock sedan en
tid vem som vann och försvann och om
folket lyckats med bedriften att dansa
bort fläsket eller om alla samlades som
sprängfyllda studsbollar av stärkelse i
ett hörn av nationsbiblioteket, slött
sneglandes på bysten av Harald Ringberg!
Sådana frågor får vi aldrig veta svaret
på, säger du. Vem vet? säger jag. Kanske
redan i nästa nummer.

Ordningsmannen, byråkraten och ordföranden i mig gläds åt att terminens
och årets första landskap har gått av
stapeln med många viktiga beslut intressanta diskussioner och djupgående
debatter. Därtill har nationens styrelse och icke att förglömma de olika

Eder ödmjuke krönikör
Hr. Thunvall
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CLOsed for easter
30/3 - 2/4

Welcome Back ON April 3rd
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Kalmar nation Söndagar 12-16
SÖNDAGSFIKET FRK. NYLINS EFTR.
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ALWA YS A T KA LM A R
Join our weekly events and activities, at the nation we all love!

Monday
18.00-00.00
20.00-22.00
21.00-22.00

Pub Kronan
Blandbandscirkeln
Floorball (at Fyrisskolan)

Tuesday
18.00-00.00

Pub Kronan

Wednesday
18.00-00.00
17.00-18.00
19.00-21.00

Pub Kronan
Yoga
Table Tennis (at Fyrisskolan)

Thursday
18.00-00.00
21.30-22.30
19.00 		

Pub Kronan
Soccer (at Tunabergsskolan)
Theatre Practice

Friday
18.00-01.00

Restaurant*

Saturday
18.00-01.00

Board Game Pub*

Sunday
12.00-16.00
14.00-16.00
12.30-14.30

Frk. Nylins eftr. Söndagsfika
Måla
Syjunta (every other week)

Also at Kalmar Nation
Kulturgruppen and Spexgruppen
The Photo Group meet up every other week!
*on club- and gasquefree Fridays/Saturdays

Fo r mo re i n f o rmat i o n :
FB: Kalmar nation
@kalmar.nation.uppsala
kalmarnation.se/aktiviteter/
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REWIND: Kro ppka ke ga s q ue 3 / 3
Photos: caroline tisénius
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Sex tappra kombattanter
deltog i 2018-års upplaga
av kroppkakeätartävlingen; Martin, Meghan, David,
Linn, Tea och Kobe. Efter en
timmes kulinarisk avnjutning
och smaksensationer, kunde
vinnarna koras.
Stort grattis till David
och Tea, som lyckades med
bedriften att äta 12, respektive 8, kroppkakor!
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Want to become
one of us?
Visit 1Q during opening hours or send her an
email to learn more about the open positions!
1 q @ k a l m a r n at ion .se

Ämbetsmannamiddag
Photo: Nareh Rostamian
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L ands ka ps ka lle ls e
Preliminär föredragningslista för Kalmar
nations andra lagtima landskap 2018.
Formalia
Landskapets öppnande
Val av två justerare
Val av två rösträknare
Godkännande av kallelsen
Fastställande av föredragningslistan
Adjungeringar
Föregående protokoll
a. Landskap 2017-19-02
8. Upprop och fastställande av röstlängden
9. Meddelanden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Härmed kallas alla landsmän
till Kalmar nations första
lagtima landskap 2018,
måndagen den 26 mars kl.
19:15 i nations festsal.
Glöm inte att ta med er
legitimation och bevis på
medlemskap, till exempel
nationskort.

Rapporter
Verksamhetsrapport
Resturangverksamhetsrapport
Ekonomisk rapport
Styrelsens rapport
Övriga rapporter

10.
11.
12.
13.
14.

Valärenden

15.

Den 26 mars ska vi på
terminens andra landskap
välja Förste kurator och
Tredje kurator för hösten
2018 och våren 2019. För
att du som medlem ska kunna göra ett så informerat
val som möjligt kommer det
finnas en presentation av
kandidaterna att läsa på
nationens hemsida under
fliken »För medlemmar«

a. Val för höstterminen 2018 – vårterminen 2019
Förste kurator, Tredje kurator
b. Fyllnadsval för vårterminen 2018
Kondisvärd, Lyssnaförma
c. Fyllnadsval för 2018
Idrottsförman, Kammarskrivare, Ledamot
av Andre kurators råd, Ledamot av revisionsnämnden (2 st.), PR-förman, Recentiorsförman, 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
Ev. val av hedersledamot
Övriga frågor
Ordet fritt
Slutupprop
Landskapets avslutande

16.
17.
18.
19.
20.
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Kalmar nation
Svartmangatan 3
753 12 Uppsala

K a lmanacka

14/3
21/3
26/3
28/3

Stand up
Lyssna
Landskap #2
Spela - open mic

30/3-2/4 Nationen har påskstängt
5/4
7/4
11/4
14/4

Städdag
Vårgasque med 04-släpp
Lyssna
Klubb Wilde!

18/4 Stand up
25/4 Spela - open mic

För eventuella ändringar / och tillskott till kalenderN:
FB: Kalmar Nation - @kalmar.nation.uppsala
WEB: kalmarnation.se/kalender/

