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Editors notes
När den här kolumnen når er är valborg ett
minne blott. Förutsatt att man minns något
från valborg. Sa någon Katushka?
För några av er börjar sista tentan för
terminen närma sig, för andra är mållinjen,
examen,

inom

räckhåll.

Oavsett

var

du

befinner dig i din studietid i Uppsala så har
Kalmar nation fortfarande en hel del kvar
att erbjuda innan terminens slut!
Årets tredje landskap ligger runt hörnet,
likaså den traditionsenliga vårbalen! Fram
med fracken och den finaste långklänningen,
eller varför inte en folkdräkt? 1Q David Pikas och 3Q Alma Aspeborg tackar för sitt år
som kuratorer. Vi tittar tillbaka i nationens
musikarkiv, och Thunvall ger dig en inblick
i den gångna kroppkakegasque, och tackar för
förtroendet som krönikör - och hoppas att ni
kommer på landskapet den 20 maj!
I

höst

finns

mycket

att

se

fram

emot.

Gyckelns alldeles egna Elin Kinnander kommer
till hösten ta över vice ordförandeposten,
med 3848 röster, för Tidningskonventet, en
plattform

för

idéutbyte

studenttidningar.

Kul!!

mellan
Betyder

Uppsalas
det

att

höstens Tidningsgala kommer arrangeras på
Kalmar? Det återstår att se.
Oavsett om du ska till hemlänet i sommar,
stanna i Uppsala eller hänga runt på annan
ort, hoppas vi att du får en toppensommar och att vi ses igen i höst!
Happy Reading (see you at Kalmar)!
Your editor,
Caroline Tisénius
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1Q Kr ö n i ka
av: david pikas

S

å är det tillslut dags att skriva min
sista krönika. Ett konstant tema i
mina krönikor har väl ändå varit hur
förbaskat fort tiden går och jag kan väl
inte göra mycket mer än att understryka
detta. Medan jag sitter och skriver
detta så kollar jag på min företrädares
1Q-krönika från ett år sedan och redan
andra meningen är naturligtvis ”Vad tiden
går fort!”.

blivit en aning mindre förvirrad ung man
som till exempel går upp klockan 8 varje
morgon, äter tre mål mat varje dag, svarar
på mail och inte drar sig för att ringa
varken myndigheter eller företag när det är
lämpligt. Saker som kan tyckas triviala för
vilken vuxen människa som helst men som för
en student på ca. 20 år kan kännas orimligt
svåra.
Ett annat ämne för krönikan som återfinns
i Gyckeln #3 2018 är, för att citera: ” Jag
vill avsluta med att skicka med er ett råd,
om än klyschigt så är det; engagera er på
nation!”. Om man kollar på dom tre sakerna
som jag har listat ovan så kan man hitta
dom genom ett mindre engagemang, kolla på
listan på val för nästa landskap om du vill
ha en fingervisning om vad man kan göra
just här! Att, aningen rund om fötterna,
spontant skriva upp mig som klubbverkare
den kommande terminen på en personalfest
här om året räknar jag utan tvekan till
mina bättre beslut!

Om jag fick välja tre favoritsaker med mitt
kuratorsår så skulle de vara följande (i
ingen särskild ordning):
1. Alla personer som jag har fått träffa
och lära känna som jag inte hade träffat
annars. Tidigare har jag visserligen haft
stenkoll på exempelvis folk som jobbar i
puben, men nu känner jag också alltifrån
stipendieledamöter till kuratorer på andra
nationer och klubbarrangörer. Det ger ett
bredare perspektiv och är något som jag
djupt uppskattar!
2. Alla sätt som jag har kunnat driva
saker på nationen som jag tycker
är kul, mitt bästa exempel är nog
Allmänna Indiefestivalen, men saker som
Apokalypsgasquen och Cirkusgasquen, och
även den kommande dagsfesten med Kalas?
är saker som står ut. Dessa är alla saker
som för med sig en stolthet som jag inte
tidigare hittat på annat håll.

Jag vill också lägga till: är du redan
engagerad på nation? Bli kurator! ”Men”,
tänker du, ”det låter jobbigt”. Jo, kanske
det. Men de punkter jag listat ovan får
man i mycket större utsträckning som
kurator. Lite som att träna på gym krävs
det påfrestningar och utmaningar för att
man på sikt ska kunna bli bättre. Och det
avtryck man kan göra på nationen som en
enkel ämbetsman är blott en blek skugga av
det man kan åstadkomma som kurator.

3. Att växa som person, kanske i mitt fall
växa upp. Vissa åker till Asien i ett år,
men jag vill istället ödmjukt föreslå det
betydligt billigare och miljövänligare
alternativet att vara kurator. Det känns
visserligen som att året har gått fort,
men den stackars förvirrade pojken som
klev på för knappt 10 månader sedan har nu

Avslutningsvis: Stort tack och hjärtligt
förlåt för det gångna året!
1Q,
David Pikas
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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
21.00-22.00

Floorball (at Fyrisskolan)

Tuesday
18.00-00.00
Pub Kronan
19.00		Spex Group
19.00		
Photo Group (every other week)
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
19.00 		
20.00-22.00

Pub Kronan
Theatre Practice
Blandbandscirkeln

Fridays
18.00-00.00
21.30-22.30

Pub Kronan*
Soccer (at Tunabergsskolan)

Saturday
18.00-01.00

Board Game Pub**

Sunday
12.00-16.00
14.00-16.00
12.30-14.30

Kalmar Café
Måla
Syjunta (every other week)

*restaurant on selected Fridays
**on club- and gasquefree Saturdays

Fo r mo re i n f o rmat i o n :
FB: Kalmar nation
@kalmar.nation.uppsala
kalmarnation.se/aktiviteter/

5

Va d är väl en bal på ka lm a r n at i o n
Text: elin kinnander

foto: caroline tisénius

"Högtidsdräkt mao"? Vad betyder egentligen dresscoden till balen?
Är du orolig för vad du ska ha på dig på vårbalen och vet inte riktigt vad högtidsdräkt
egentligen innebär? Look no further! Här kommer en snabbguide för hur man klär sig
lämpligt inför Kalmar nations vårbal.
När man börjar läsa vett och etikett sidor angående baler och klädkoden högtidsdräkt
kan det bli lite väl mycket. Får frackens väst synas och krävs det verkligen att man
har handskar på sig till balklänningen? Det är inte riktigt så stelt eller läskigt
som man tror om man har lite sunt förnuft. Klädkoden på vårbalen är högtidsdräkt mao,
vilket betyder med akademiska ordnar. Endast medaljer från den akademiska världen är
tillåtna, och inte civila eller militära. När det gäller klädsel så innebär högtidsdräkt:
balklännning, frack, folkdräkt eller militär högtidsdräkt.
Frack, folkdräkt och militär högtidsdräkt har redan ganska tydliga regler och är helhetskoncept. Så länge du följer det är du på rätt spår! När det gäller flugan och västen på
fracken ska de vara vita och rekommenderade skor är svarta lackskor. Om du har nationsband så ska banden fästas under frackvästen på diagonalen, högst upp till höger och diagnoalt ner mot vänster. För balklänning så ska det vara en finklänning som går ned till
golvet. Det finns ändlöst många variationer på vad som kan räknas in som balklänning men
i just det här fallet så är det viktiga att det ska vara en långklänning och att du ska
känna dig fin och bekväm i den! Medaljer och band sätts på vänster sida.
Dräkterna är inte könsbestämda på Kalmar nation och vi uppmuntrar er till att välja
det ni känner er bekväma och finast i! Om du fortfarande känner dig osäker och behöver
inspiration så kan du kika på Kalmar nations facebooksida där vi har fotoalbum från
tidigare vårbaler.
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5 tips infö r vårbalen
Här kommer några tips från en vårbalsveteran på Kalmar nation. Jag önskar innerligt att
jag hade den här listan inför min första vårbal så nu sprider jag mina erfarenheter och
kunskaper till er så att ni inte behöver göra samma misstag som mig för att maximera
lyckan på vårbalen!

TIPS 1: Det krävs en bra grund för att orka med att ha kul så länge som man ska på
vårbalen. Så första tipset är såklart att grunda! Glöm inte bort att äta innan balen för
att minimera hangriness. Hetaste tipset här är att bästa efter-bal-pizzan kan hittas på
Johannes Grill! Men var inte för högljudd, de kommer definitivt kicka ut dig oavsett hur
finklädd eller hur många medaljer du har...

TIPS 2: Det är alltid kul att fira in våren extra mycket med en förfördrink men se till
att inte vara så kalas innan du ens kommer till balen så att du känner för att jämna
ut det med att dricka 5 liter vatten. Du kommer bara må dåligt och rekommenderas inte!
Speaking from experience.

TIPS 3: Det här fick jag faktiskt från en bal i Finland men se till att skaffa danspartners redan under middagen! Har alltid vägrat dansa, speciellt till pardans men det var
svårt att säga nej när man skulle skriva ner partners för varje dans och blev tillfrågad.
Dansen får det att hela att kännas som en riktig bal och kan vara kul + prestigelöst. Ta
modet att fråga, det blir kul!

TIPS 4: Om din pojkvän ska hålla tal på vårbalen, se till att han faktiskt vet vad talet
ska vara för och han känner till ämnet. Annars blir han förvånad när han kommer dit.

TIPS 5: Vårbalen är så mycket mer än en middag. Efter balen så kommer det finnas ett
släpp men det finaste är det som händer efter släppet! Ta dig till slottet och kolla på
soluppgången med dina balkompisar. THIS IS A MUST!

VÅRBAL på KALMAR NATION 2019
Tid och Datum: 17dk den 18 maj 2019
Klädsel: Högtidsdräkt m.a.o
Pris Kalmariter: 380 kr
Pris Övriga nationsmedlemmar: 420 kr
Biljetter kan köpas under expeditionstid.
För frågor, hör av er till 2Q@kalmarnation.se
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Thunval ls t h ä n kvä r d h e t e r
av: anders ågust thunvall
Kalmariter, kamrater, kombattanter,
kompanjoner och kaosklara kringflackare!

Årets ceremoni gav vid handen att den
inspekterade kroppkakans innanmäte var fyllt
av SVAMP, liksom att kakorna i år gjorts
större än vanligt. Tursamt nog för salens
alla traditionalister bjöds även sfäriska
stoltheter av mer sedvanligt snitt med
animalier i med andra ord. Med tillbehören
var det dock bättre ställt, smöret superbt
skirat, gräddmjölken gräddigare och
krösamoset krösigare en på länge. Dock fanns
i ett hörn av festsalen en femtekolonnare,
vilken ideligen mer eller mindre hetsigt,
framförde lätt geneverångande åsikter om
vikten av hårt smör och att det minsann
fanns en kuratorsmormor emerita, vars
släktrecept han fått traderat för sig och
att det då ingalunda skulle vara något att
leka med. Just denna episod torde vara
synnerligen sanningsenligt återgiven, då
nämnde herre är någon som står krönikören
mycket nära. Allt under detta evinnerliga
eko av estradörlika excentriker pågick
så den årliga kroppkakeätartävlingen. I
damklassen segrade nationens egen Alicia
Syrén och bland herrarna avgick vice curator
curatorum, Viktor Nordkvist vinnande ur
striden. Spalten hurrar, tackar och bockar
och lyfter vördsamt på hatten då han endast
mäktade med tre och en halv kroppkaka. Ånyo
stort grattis, till två verkligt värdiga
vinnare. Därefter serverades key lime
pie samt kaffe och avec innan de som så
önskade kunde stuffa ut på dansgolven till
diskotekets digra dunkande.

Det är nu hög tid att erinra sig
högtidlighållandet av den ädlaste av
kalmaritiska kulinariska konster – möjligen
endast slagen med en hårsmån av den
okrönta ostkakan – jag talar naturligtvis
om kroppkakan och den gasque, som sedan
urminnes tider varje vår hållits till dess
ära.
Årets kroppkakegasque avhölls lördagen
den andra mars och lockade ett fyrtiotal
hugade kroppkakekonnässörer. Tillställningen
ramades in av kvällens tema homecoming,
inspirerat av amerikansk highschool-kultur.
Således serverades en besynnerlig fördrink à
la busgrogg ur stora röda plastmuggar, vilka
därtill var beströdda med de besynnerligt
beska bär vilka enligt krönikörens goda
minne torde kallas lingon.
Väl till bords trakterades de gaskande
gästerna till mångas glädje, men somligas
– däribland hr. krönikörens – förtret, en
vegansk waldorfsallad, sålunda var den med
andra ord helt och hållet djurfri, vilket
som sagt säkerligen gladde många dock ej
undertecknad.
Efter inmundigandet av förrätten var det
så dags för den traditionella besiktningen
av årets kroppkakor och de traditionella
tillbehör, till vilka jag strax avser
återkomma. Årets besiktning föregicks
dock icke helt utan svårighet av det lika
traditionella avsjungandet av kroppkakans
lov, vilket denna gång avsjöngs av en viss
andrekurator emerita, tillika kvällens
sånganförare, med visst bistånd av en viss
krönikör, måhända under lätt till måttlig
påverkan av vissa perorala tonussänkande
och humörhöjande medel. Efter denna
uppvisning i såväl tonal ekvilibrism, som
världsmästerskap i bristande bistånd från
krönikör, var det så äntligen dags för det
traditionsenliga godkännandet av kroppkakan.

Slutligen vill jag i egenskap av krönikör
tacka för det förtroende jag fått att svamla
på härstädes, vilket varit ett sant nöje! Om
förtroendet förnyas kan läsekretsen månne se
fram emot ämnen såsom: Varför är det så gott
om R? – en exposé över hemlänets varieteter
med vidhängande vedermödor. Vill ni se detta
bli verklighet, kom då på landskapet den 20
maj.
Eder ödmjuke krönikör
Hr. Thunvall
kronikor@kalmarnation.se
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REWIND: kr o ppka ka n 2 / 3
Photos: jacopo cantoni
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Allmänna indiefestivalen - en del av
nationens långa musikhistoria
Av: David pikas
Kalmar nation har sedan 90-talet varit
nationen med stort ”I” när vi framgångsrikt
bokade en rad nu välkända band ”innan dom
var coola”, i många fall indieband.

Nationen fylldes snabbt upp med
musikentusiaster från alla möjliga håll,
och många satt spänt i festsalen och
åt hamburgare eller dansade i puben i
väntan på nästa band. Stämningen mellan
spelningarna kan närmast beskrivas som
förväntansfull. Även om det fanns flera
mer dynamiska händelser som när Cat
Princess gitarrist dängde sitt instrument i
väggen, så får det nämnas att framförallt
headliners Makthaverskan varken är så
mycket av ett sjunga-med band eller ett
mosh-pit band. Deras framträdande är
däremot mäktigt och respektingivande och
publiken står i stort och bara tar in hela
upplevelsen tillsammans.

Vi har länge haft en rad klubbar med
väldigt tydlig musikprofil, men knytningen
till just indiemusik har blivit nästan
lite övertydlig efter att Festivalrykten
[reds. anm: En av Sveriges mest välbesökta
hemsidor för musiknyheter] började
arrangera Allmänna Indieklubben 2016.
Efter ett drygt halvårs planerande
drog vi den 14-16 mars ihop ”Allmänna
Indiefestivalen”, ett flerdagarsevent
som inkluderade ett pubquiz, en klubb
men framförallt en livespelning med
indiejättarna Makthaverskan, Pascal och det
lokala Uppsalabandet Cat Princess.
Efter dividerande över saker som lakan till
Makthaverskan (som sov över i Wahlundska
rummen), vad som är lagom mycket reverb
på mixerbordet och diverse olika specifika
önskemål till logen (Pascal skrev bland
annat att de ville ha ”en ostbricka” samt
öl ”helst inte Åbro” i sin rider) så drog
vad som inte kan beskrivas som annat än en
väldigt lyckad kväll igång.

Hela kvällen är en produkt av flera saker
som rimmar väl tillsammans, allt ifrån
lokalens utformning, dess historia, banden
som spelar, publiken och personerna som är
med och arrangerar det hela (som nästan
uteslutande själva är musiknördar) går alla
ihop för att skapa en oförglömlig afton.

Visste du att dem har spelat på kalmar...?
-

Bob Hund
Broder Daniel
Doktor Kosmos
Familjen
Fricky
Hello Saferide
Icona Pop

-

Kent
Laakso
Movits!
The National
The Radio Dept.
Timo Räisänen
Vapnet

En längre, men långt ifrån komplett, lista hittar du på kalmarnation.se/arkivet
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okänd fotograf. bob hund, 25 maj -96

okänd fotograf. broder daniel, 25 feb - 95

foto: Otto Dandenell. piglet, 10 mars -95

okänd fotograf. kent, -95

m us i km i n n e n
ur a r ki v e t
foto: Niclas holmberg. LO-FI-FNK, publ. i gyckeln #5 -06
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3 Q Kr ö n i ka
av: Alma aspeborg
Jag har Uppsalas tuffaste jobb – och det borde du också ha!

D

et är hårt att vara kurator.
Där, jag sa det! Det är faktiskt
skitsvårt att vara kurator! Under mina
drygt 9 månader som kurator har jag gråtit
offentligt minst en gång i veckan, knappt
haft tid att träffa mina vänner och familj,
bråkat en hel del med pojkvännen – tja,
bråkat en del med mina vänner också för den
delen.

från hela världen, dansar på borden eller
sjunger karaoke i köket. Och inget får
mitt hjärta att svälla över så mycket av
stolthet som när maten kommer ut vid en
gasque eller när klubbverkarna felfritt
häller upp ett glas vin. Jag ser att
nationslivet ger dem precis lika mycket som
det gett mig – kuligheter, erfarenheter och
framförallt, en andra familj!

Men trots att det känns hårt så har jag
aldrig ifrågasatt mitt nationsengagemang.
Jag vet precis varför jag gör det här, och
det är så jävla värt det! För det är så
jävla kul!! Jag har utvecklats otroligt
mycket under mina år som nationsaktiv.
Jag har tvingats lära mig att hantera
kniviga konflikter, att leda personal
och projektledning – att vara chef, helt
enkelt. För att inte tala om all praktisk
kunskap jag fått när det kommer till
myndighetskontakter, styrelsearbete,
lagar och att stå bakom kassan. De vänner
som känt mig länge skrattar ibland när
de påminns om att jag, som inte gärna
gick ut och dansade eftersom jag tyckte
att nattklubbar var obehagliga, nu själv
driver klubb. Men på den tiden visste
jag inte hur oerhört givande det är att
jobba just klubb, pub eller restaurang!
Hur häftig det känns att slita hårt, hårt
för att få ihop en musikfestival, för
att sedan se publikens lycka när deras
favoritband kommer ut på scen. Eller hur
tillfredställande det är när puben är
fullsatt med folk och den goda stämningen
smittar som pesten! Nu när jag är tredje
kurator känns få grejer så kul som när mitt
klubbverk har kul! När de skaffar vänner

Eftersom nationslivet har betytt så mycket
för mig kan jag kan bli frustrerad över
att nationerna idag har det kämpigt. Färre
studenter väljer att skriva in sig vid
nation, och av de som skriver in sig är det
bara ett fåtal som väljer att bli aktiva.
Få verkar fatta att om det inte vore för
Uppsalastudenternas ideella engagemang
skulle nationspubar, -körer, -fik,
-orkestrar och -klubbar vara en omöjlighet.
Att allt som händer är av studenter, för
studenter! Av de som valt att engagera
sig på nation är alla rörande överens –
nationerna i Uppsala är ett ovärderligt
kulturarv som överlevt i nästan 400 år,
och när jag ser Kalmars klubbverk jobba i
puben fylls jag av hopp inför framtiden.
Är det kanske någon av dem som om några år
axlar kuratorsansvaret, får ha världens
tuffaste men också roligaste jobb, och ser
till att nationerna fortsätter att vara
Uppsalastudentens andra hem? Eller är det
kanske just DU?
3Q,
Alma Aspeborg

urval av eve ne ma ng i a p ril
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the pub is closing for the
summer on the 8th of june
see you again on the 22nd
of august!
(mor e inf o about the s u m me r op e n in g h ou rs on th e b ac k)
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J o in the te a m at k a l m a r nat i o n
For the autumn semester the nation is looking for new and old friends
to join forces and turn kalmar nation into the best nation! see the
landskapskallelse on the next page for the vacant positions, and see you on
the landskap on the 20th of may!
Visit 1Q during opening hours or send 1Q an email to learn more!

1 q@kal marnati on.se

Ämbetsmannamiddag
Photo: Jacopo Cantoni
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Lands ka ps ka lle ls e
Preliminär föredragningslista för Kalmar nations
tredje lagtima landskap 2019.
Formalia
Landskapets öppnande
Val av två justerare
Val av två rösträknare
Godkännande av kallelsen
Fastställande av föredragningslistan
Adjungeringar
Föregående protokoll
a. Landskap 2019-04-01
8. Upprop och fastställande av röstlängden
9. Meddelanden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.
11.
12.
13.
14.

Härmed kallas alla landsmän
till Kalmar nations tredje
lagtima landskap 2019
måndagen den 20 maj kl.
18:30 i nations festsal.
Glöm inte att ta med er
legitimation och bevis på
medlemskap, till exempel
nationskort.

Rapporter
Verksamhetsrapport
Restaurangverksamhetsrapport
Ekonomisk rapport
Styrelsens rapport
Övriga rapporter
Valärenden

15.

a. Val för Höstterminen 2019: Blandbandsförman,
Datorförman, Friluftsförman, Fotoförman,
Hemsideförman, Klubbmästare (2 st.), Klubbvärd (10
st.), Kondisvärd (2 st.), Krönikör, Kulturförman
(2 st.), Köksmästare, Lyssnaförman (2 st.),
Målaförman, Sexmästare, Spelaförman (2 st.),
Stand-up förman, Syjuntaförman, Uthyrningsansvarig
(2 st.), Yogaförman, Hovmästare
b. Val för Höstterminen 2019-vårterminen 2020:
Ansvarig utgivare, Arkivarie, Redaktör, Fanbärare,
Förste kurator, Idrottsförman, Internationell
sekreterare, Kårmarskalk, Körförman, Ledamot
av Andre kurators råd (2 st.), Ledamot av
Fastighetsrådet (2 st.), Ledamot av Finansrådet (2
st.), Ledamot av Förste kurators råd, Ledamot av
Hj. Appeltoffts stipendienämnd, Ledamot av Tredje
kurators råd, PR-förman (2 st.), Recentiorsförman
(2 st.), Sånganförare, Teaterförman, Teknikförman
c. Fyllnadsval för höstterminen 2018-vårterminen
2019: Körförman, Ledamot av Finansrådet, Ledamot
av Andre kurators råd, PR-förman, Recentiorsförman
(2)
d. Fyllnadsval för vårterminen 2019: Kulturförman
(2), Klubbvärd (2), Kondisvärd, Lyssnaförman,
Stand up-förman, Recentiorsförman (2)
e. Fyllnadsval för 2019: Internationell
sekreterare, Ledamot av Förste kurators råd,
Ledamot av revisionsnämnden (2)
f. Fyllnadsval för 2018 – 2019: Alumnsekreterare

Övriga ärenden
16. Slutredovisning 2019
a) Förvalningsberättelse
b) Resultat- och balansräkning
c) Revisionsberättelse
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
17. Eventuellt val av hedersledamot
18. Övriga frågor
19. Ordet är fritt
20. Slutupprop
21. Landskapets avslutande
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Kalmar nation
Svartmangatan 3
753 12 Uppsala

K a lmanacka
11/5 Knally
12/5 cleaning day
14/5 Lyssna live music: ARSADI, Big Daliah, D-A-L, Phogg
18/5 spring ball
20/5 Land skap #3
24/5 Allmänna Indieklubben
26/5 outdoor expedition w/ friluftsgruppen
28/5 Spela - Open mic
31/5 day party Kalas?
8/6 last pub of the semester
10/6 - 12/8 summer hours at the office [mondays 16-18]
19/8 regular opening hours at the office
22/8 The pub opens again

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

