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Editors notes
Summer is over and a new semester
has begun. How do you feel about that?
I’ve stayed in Uppsala most of the
summer, and as every summer in Uppsala, it gets quite empty. I can only
speak for myself, but I am very happy that the city feels alive again.
The chilly evenings are here, and
soon enough we’ll see the changing
colors of the leaves. We’ll head down
to Kronan to cozy up, perhaps work
a shift or 3715, meet new and old
friends, and feel the warmth of the
community that Kalmar nation brings
us all.
In issue #4 of the year, you'll
meet the new 1Q and 3Q, David Pikas and Alma Aspeborg. Anders Ågust
Thunvall is back with new Thänkvärdheter, this time from Borgholm!
You’ll also learn what songs give
kalmarites goosebumps. Care to take a
guess before you check the next page?
The Landskapskallelse has a bunch
of vacant positions open for the
procrastination-seeker (or if you're
simply seeking new friends, working at
the nation is a great way to do so!).

A warm welcome back to all of you.
Perhaps an extra warm welcome to the
new students who chose to join Kalmar
nation this semester.
Happy Reading (see you at Kalmar)!
Your editor,
Caroline Tisénius
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1Q Kr ö n i ka
av: David pikas

S

om med många studierelaterade
institutioner så har både Kalmar
och Universitetet en slags
ettårig cykel av förnyelse. Liksom
Sveriges skogar som nu har en chans
att växa upp efter sommaren, så ersätts
utexaminerade studenter av förväntansfulla reccar, och en något utmattad 1Q
och 3Q av ett fräscht, om än inte helt
insatt, par av Kalmariter.

ser också fram emot att få lite rutin
på det hela så att jag lättare kan göra
allt som det ändå är mitt ansvar att få
gjort. Spänningen hos det nya kan dessvärre inte vara för evigt, men trygghet
är ändå ett okej substitut.
Lite som att som recce för för första
gången flytta hemifrån innebär posten
som kurator både ett ökat ansvar och en
ökad frihet. Å ena sidan så måste man
göra en massa saker för att nationen
ska fortsätta fungera, men å andra
sidan innebär det också en massa möjligheter att sätta sin egen prägel på
saker.

Jag tänker tillbaka på min tid som
recce som både full av möjligheter och
förväntan, men också förvirring. Nu när
jag påbörjar mitt fjärde år har pusselbitarna fallit på plats lite mer,
vilket innebär att jag har bättre koll
på vad som händer, men också att allt
inte känns lika nytt och spännande
längre. Rutiner är sköna, men kan också
lätt vara förbaskat tråkiga.

Med dessa funderingar om nya saker
lämnar jag dig, kära läsare, och jag
hoppas att du också har eller kommer
hitta något som du tycker är minst lika
spännande!

Av just den anledningen är jag väldigt glad att jag ändå gett mig i kast
med något nytt, nämligen just kuratorsposten! Jag har redan träffat en massa
spännande personer och gjort en massa
kul saker som jag inte hade gjort annars, och då har nationen i skrivande
stund bara varit öppen i en vecka. Jag
ser fram emot att utforska allt som
kuratorsposten har att erbjuda, men jag

1Q,
David Pikas
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By attendees of Blandbandscirkeln 14/5
Share your favorite tracks and find new ones, every other Monday at 20.00.
See "Blandbandscirkeln på Kalmar nation" on FB for upcoming dates + old tapes!
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NEW IN TOWN?

RECCEGASQUE

14/9

price: 320kr / 280kr
Time: 15.00
Dresscode: kavaj
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R E W I N D : S pr i n g b a ll 2 6/ 5

Photos: caroline tisénius
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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

Kamrater, kalmariter, kompanjoner!

så att man inte går baklänges när man vid
bankens hörna ska svänga – åt goddaghandens håll – som undertecknad sa när han var
liten och späd. För då kommer man ju till
hus man inte alls känner igen, eftersom man
då inte svänger åt höger utan åt vänster.
Man vill ju komma till en stor, grönmålad
trävilla, eftersom det är ett så underbart
hus på sommaren, med en så lummig trädgård.
På vintern däremot är det inte alls lika
roligt eftersom det är ett så kallt och
dragigt hus.

Nu har den smått oefterliknelige hr. Thunvall knattrat ner thänkvärdheter igen! Vad
har då farit genom de thunvallska tankebanorna alltmedan hans krönikörslekamen
avgivit syndafloder av svett, i såväl den
uppländska som skånska myllan? Jo, han tog
sitt pick, pack och kåserande skarpsyn och
styrde kosan på en sommarsjudande utflykt
till vårt käraste av kära Kalmar län!
Tänk så härligt vi kan ha det som sommarstrosande förlustelseflanörer på glupskt
grönbete. Varför inte ta en riktig kanondag
på länsmuseet för at beskåda utställningen
om det förlista regalskeppet Kronan, vilket
ju givit namn åt nationens pub. Kultursafari till Borgholm är en annan kär punkt på
programmet för den nationsmedlem som inget
hellre vill än att insupa hemlänets toner
på traditionellt mest tänkbara sätt. Ja
för den hugade kalmariten börjar givetvis
kulturidkandet med färden över den bro där
varje pelare gör länet helare och sparkar
stjärt med ert antika krafs, såsom det står
skrivet i visan.

Ett annat klassiskt Borgholmstips är leksaksaffären Tekniska Magasinet. Ja, leksaksaffär och leksaksaffär, förresten. De
säljer ju inte bara leksaker, utan tvål och
parfym också. Den som har barnasinnet i behåll kan få sig både en och två grävskopor
och sannerligen sitt lystmäte av nattcrème
och vampyrtänder. Det gäller bara att hålla
styr på små envisa besökare, så att de inte
lägger sig på golvet och skriker om de inte
får sin vilja fram.
Detta var några av undertecknads bästa
Borgholmsbetraktelser. Om fler önskas, kommer de måhända längre fram.

Väl på plats i det Borgholm måste vi ta
oss en närmare titt på busstationen där
vi välkomnade av folkskaror som vinkar med
bägge händerna. Ja för nog får vi hoppas att de inte är sura som ättiksgurkor
med persianmössorna neddragna till ögonbrynen. Annars gäller det bara att se upp

Eder ödmjuke hedersborgholmare,
Hr. Thunvall
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Kalmar nation Söndagar 12-16
SÖNDAGSFIKET FRK. NYLINS EFTR.
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3 Q Kr ö n i ka
av: Alma aspeborg

K

ära kalmariter, något av det märkligaste med att bli kurator har
oväntat nog varit att se nationshuset försjunket i dess sommardvala.
Jag är van vid att Kalmar ständigt är
fullt av pubrundor, syjuntor, yogagrupper, teatertrupper och annat löst folk.
Att under sommaren sitta på kontoret i
ett annars tomt nationshus har varit
lite som att hamna i ett märkligt parallellt universum där alla rum i huset
visserligen är sig lika, men där något
ändå är väldigt, väldigt fel.

pen och se om vi kanske har hittat det,
vetja!).
Kort sagt, att se huset så tömt på liv
och rörelse har fått mig att inse att
nationen verkligen inte är någonting
utan alla er, våra medlemmar! Kalmar
är inte en bara en publokal eller ett
bibliotek – Kalmar är vad vi vill att
det ska vara. Nationen har överlevt
i 355 år tack vare alla de medlemmar
som gjort Kalmar till sitt andra hem
och som lagt ner tid och kärlek på att
baka kakor, rigga för konserter och att
planera hajker. Nu när höstterminen
närmar sig är det därför med spänning
som jag ser huset komma till liv igen.
Jag ser fram emot ännu en termin då
Kalmar blir platsen där studenter från
hela världen kan träffas, plugga, spela
brädspel, äta gott, måla akvareller
eller vad det nu är just du vill göra!
Och jag hoppas att när mina framtida
efterträdare en dag snavar över spåren
från höstterminen 2018 så kommer de
stanna upp och tänka att: Det måste ha
varit en fantastisk termin!

Medan jag har sprungit runt i huset
och inventerat pant- och linneförråd,
tvättat överbliven tvätt och planerat
pubdekor har jag nästan kunnat se alla
de kalmariter som åkt hem över sommaren
framför mig som spöken. Folk med kaffekoppar och laptops i biblioteket. Klubbverket som skvallrar och slamrar med
disk i köket. För att inte tala om alla
de faktiska, fysiska spår som generationer av kalmariter lämnat efter sig i
huset – från gamla personalfestsaffischer och handskrivna instruktionslappar
till resterna av märkliga internskämt
och den välfyllda lost and found-lådan
inne på mitt kontor (är det förresten
så att du glömde något på nationen
förra terminen? Kom förbi kuratorsex-

3Q,
Alma Aspeborg
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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
19.00		Spex Group
19.00		Photo Group
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)

*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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ämbets mä n på ka lm a r h t- 1 8
1Q - David Pikas

Proinspektor - Karin Nordin

2Q - Johan Wallin

Sekreterare - Eskil Vesterlund

3Q - Alma Aspeborg

Skattmästare (Finans) - Magnus Eklund

Inspektor - Anders Ahlén

Skattmästare (Fastighet) - Mikael Wingård

Ku ratel & Ad mi ni str ation

uthyrningsansvariga
Uthyrningsansvarig - Jonathan Elliott
Uthyrningsansvarig - VAKANT

Styrelsen
Ledamot - Claudia Lampic
Ledamot - Björn Jacobsson

revisionsnämnden

Ledamot - Anders Ahlén

Ledamot - Fredrik Karlsson

Ledamot - Cindy Sturesson

Ledamot - Kristoffer Åslund

Ledamot - Karl-Wilhelm Olsson

Ledamot - 2 VAKANTA POSTER

Suppleant - Lotta Königsson

Fackrevisor - Ingemar Rindstig

Suppleant - Mikael Gustafsson

Finansrådet

f ör s t e kurat ors rå d

Ledamot - William Nisser

Ledamot - Per Hård av Segerstad

Ledamot - Agne Lindberg

Ledamot - Li Svensson

Ledamot - VAKANT

Ledamot - Linnea Hallberg

fastighetsrådet

An d r e kur at ors rå d

Ledamot - Petrus Königsson

Ledamot - Linnéa Vikner

Ledamot - Anders Pohl

Ledamot - 2 VAKANTA POSTER

Ledamot - Hans Eriksson

t r e d j e kur at ors rå d

sekreta utskottet

Ledamot - Jonathan Elliott

Ledamot - Birgitta Garme

Ledamot - Tina Karlsson

Ledamot - William Nisser

Ledamot - Jens Wendel-Hansen

Ledamot - Jourun Widmalm
Ledamot - VAKANT

val n ä m n d en

stipendienämnden

Ledamot - 3 VAKANTA POSTER

Ledamot - Anna Ferguson

b os ta d s r e lat e ra de uppdrag

Ledamot - Anne-Sophie Fröjmark

Ledamot BB:s styrelse - David Zetterman

Ledamot - Bernhard Flohr

Ledamot BB:s styrelse (förvaltningsrå-

Ledamot - VAKANT

det) - VAKANT

Ledamot av Hjalmar Appeltoffts stip. -

Suppleant BB:s styrelse - Arvid Gynnå

Linnea Hallberg

Ledamot RN:s styrelse - Karolina Göranzon

besvärsnämnden

Ledamot RN:s styrelse - VAKANT

Ledamot - Mats Törnered

Ledamot RN:s styrelse (Förvaltningsrå-

Ledamot - Niklas Bylund

det) - Karl-Wilhelm Olsson

Ledamot - Niklas Tiederman
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medlemsv er ksamheten

musikf örmän
Lyssnaförman - Zoë Whitney

r e c e n t i or sförmä n

Lyssnaförman - VAKANT

Recentiorsförman - Julia Bergstrand

Spelaförman - Ville Sjösäter

Recentiorsförman - 3 VAKANTA POSTER

Spelaförman - VAKANT

i n t e r n at i on e lla se k re t e ra re

media & Kommunikation

Sekreterare - Maria Slof Pacilio

Ansvarig Utgivare - David Pikas

Sekreterare - Vanina Rossetti

PR-Förman - Alexander Morell
PR-Förman - 2 VAKANTA POSTER

k l ub bve r ke t

Redaktör - Caroline Tisénius

Sexmästare - VAKANT

Redaktör - VAKANT

Köksmästare - VAKANT

Krönikör - Anders Thunvall

Klubbmästare - Paul Sujeet

Fotograf - Nareh Rostamian

Klubbmästare - Jonas Begemann

Hemsideförman - VAKANT

Klubbvärd - Fernand Denoel
Klubbvärd - 9 VAKANTA POSTER

övriga ämbeten

Kondisvärd - Melina Sundström

Alumnsekreterare - VAKANT

Kondisvärd - Hanna Hallberg

Arkivarie - VAKANT
Bibliotekarie - Melina Sundström

kult urve rksa mh e t

Datorförman - Magnus K Modéer

Kulturförman - 2 VAKANTA POSTER

Fanbärare - Viktor Tiedermann

Idrottsförman - Niklas Emilsson

Fanbärare - VAKANT

Idrottsförman - VAKANT

Fixare - Magnus K Modéer

Spexförman - Maria Wendel-Hansen

Kammarskrivare - Ellen Victor

Standupförman - Adam von Friesendorff

Kårmarskalk - Eskil Vesterlund

Syjunteförman - Emelie Gladh

Landskapets ordf. - Anders Thunvall

Teaterförman - Vilma Rydstedt

Sånganförare - Arvid Salomonsson

Blandbandsförman - Wouter Slegers

Teknikförman - VAKANT

Fotoförman - Johannes Gontrum

Överarkivarie - Jesper Larsson

Yogaförman - Rianne de Bakker

Want to become one of us?
Visit 1Q during opening hours or send him an
email to learn more about the open positions!
1 q@ k a l m a r n at ion .se
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M at s e d e ln '
Stay both nourished and warm this Autumn. Want food ideas that are also somewhat
cheap? Here's a breakfast and a lunch recipe to experiment around!

B lu eb er ry p o r r i d g e
A fun take on an otherwise boring breakfast dish.
1 portion

1. In a saucepan; add water, oats,
blueberries, salt and sugar. Bring to
the boil. Let it simmer for a few min.

1 dl oatmeal
2 dl water
0.5 dl blueberries
1 pinch of salt
sugar to taste

2. Prep the toppings of your choice.
3. Plate in a bowl, or on a plate if
you're feeling adventurous.

Suggested toppings:
milk
nuts
banana
peanut butter

s we et p o tato so u p
Autumn in color, a soup that will keep you warm.
4 portions

1. Prep: Chop the onion and garlic.
Peel and dice the sweet potatoes. No
need to chop nicely, you'll blend it
smooth later.

1 yellow onion
2 garlic cloves
1 tbsp olive oil
800 g sweet potatoes
8 dl water
3 tbsp veggie stock
1-2 tbsp white vine vinegar
0.5 tsp cayenne
0.5 tsp dried thyme
1.5 tsp salt
0.5 tsp black pepper

2. In a big saucepan, sear the onion in
the olive oil.
3. Add the diced potatoes, water and
stock. Let it cook for about 15 minutes
or until the potatoes are soft.
4. Add the vinegar and spices. Remember to taste and add more/less to your
liking!

Suggested sides:
Mozzarella
Arugula
Bread

5. Use an immersion blender, and mix
the soup until smooth! Done!
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L ands ka ps ka lle ls e
Preliminär föredragningslista för Kalmar nations
tredje lagtima landskap 2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Härmed kallas alla landsmän
till Kalmar nations fjärde
lagtima landskap 2018,
måndagen den 24 september
kl. 19:15 i nations festsal.
Glöm inte att ta med er
legitimation och bevis på
medlemskap, till exempel
nationskort.

Formalia
Landskapets öppnande
Val av två justerare
Val av två rösträknare
Godkännande av kallelsen
Fastställande av föredragningslistan
Adjungeringar
Föregående protokoll
Upprop och fastställande av röstlängden
Meddelanden

10.
11.
12.
13.

Rapporter
Verksamhetsrapport
Ekonomisk rapport
Styrelsens rapport
Övriga rapporter

Valärenden
14. a) Fyllnadsval för höstterminen 2018:
Fotoförman, Kulturförman, Klubbvärd (9), Lyssnaförman, Spelaförman, Köksmästare, Sexmästare,
Fotograf, Hemsideförman, Målaförman
b) Fyllnadsval för 2018:
Recentiorsförman (2), Ledamot av revisionsnämnden,
Redaktör, Idrottsförman, Ledamot av Valnämnden (3)
c) Fyllnadsval för vårterminen 2018 – höstterminen 2019:
Pr-förman, Teknikförman, Ledamot av finansrådet
(2), Reccentiorsförman
d) Fyllnadsval för höstterminen 2018-vårterminen
2019:
Ledamot av Andre Kurators råd
e) Fyllnadsval för 2018-2019:
Alumnsekreterare
15.
16.
17.
18.
19.

Övriga ärenden
Utvärdering av verksamheten vårterminen 2018
Övriga frågor
Ordet är fritt
Slutupprop
Landskapets avslutande
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Kalmar nation
Svartmangatan 3
753 12 Uppsala

K a lmanacka

14/9 reccegasque
24/9 land skap #4
28/9 klubb wilde!
29/9 alumnagasque
10/10 Spela – Open mic
13/10 höstgasque m. 04- släpp
(allmänna indieklubben)

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

