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Anledningen till att de flesta av oss pluggar 
på universitet är ganska uppenbar: vi vill 
lära oss någonting. Vi vill förvärva kunskap, 
kunskap som sedan förhoppningsvis ska 
föra oss dit vi vill komma i livet. Anledn-
ingarna till att vara aktiv på en nation kan 
skilja sig betydligt mer åt: man vill dricka 
öl, man vill ha kk-kort, man vill få chansen 
att utveckla ett intresse. Är man rolig kan 
man bilda en spexgrupp, är man tråkig kan 
man bli arkivarie. Oavsett vad ens privata 
motiv är så leder dock nationsengagemang 
också till någonting annat, någonting som 
man lätt glömmer bort: att man lär sig 
någonting. Detta är egentligen helt up-
penbart men ändå en tanke som jag aldrig 
riktigt formulerat för mig själv förrän en 
klok person häromdagen sa det. Och det 
är klart att det är så. Människor som aldrig 
förr hällt upp en öl lär sig blanda femtio 
olika slags drinkar, folk som precis köpt 
en kamera blir grymma nationsfotografer 
och andra som aldrig ägnat sig åt layout 
tillåts gå lösa på nationstidningen. I början 
kanske det blir lite virrigt och konstigt men 
man lär sig på vägen och man tillåts miss-
lyckas. Och så blir man bättre. Nationen är 
skolan bredvid skolan, och inte en spänn 
i studiemedel behöver man lägga på det 
heller. 

/Hanna, numera en av två huvudredaktörer

Gyckeln är Kalmar nations medlemstidning. Den utkommer med 1400 exemplar tre gånger per 
termin. Det här är första numret första terminen 2009. Ansvarig ut-givare Carl Littke Redak-
törer Hanna Ekner Anna Sandin Layout Robin Mattsson samt redaktörerna Medarbetare Anders 
Hörbo Carl Littke Niklas Bylund Moa Lundin Niklas Berg Sara Lingvall Amanda Kron Karin Frithiof-
sson Joakim Medin Patrik Magnusson Kalmar FF  Tryck Trycksaksmäklaren Omslagsfoto Stina 
Gullander Adress Svartmannagatn 3, 75212 Uppsala Telefon 018-694980

Kom ihåg att fira hjärtats dag. 
1402. Kom ihåg det. 

Snabbare, snyggare och 
miljövänligare. Vill du ha 
Gyckeln i PDF? maila 1Q: 
1q@kalmar.nation.uu.se

Ledarsida     3
Notiser      4
1Q-spalt     5
Welcome to Uppsala    6
Allra käraste recce    7
P3-guldgalan     8
Knight Music  10
2Q-spalt   12
Musik på Kalmar  13
Ord från ovan   14
Landskap   15
Kalendarium   16

Kalmar nation - kunskapens källa

LEDARE

3

P3-guldgalan, sidan 8



Jag var på doktorspromovering i universitet-
saulan i fredags. Det var hundra personer som 
faktiskt hade presterat något och förtjänade 
att stå i centrum som fick sina diplom och 
sina hattar eller kransar. Jag ville springa upp 
på scenen och ropa: ”Hallå! Jag fick faktiskt 
tjugotre sympatiröster på ett landskap i 
våras! Titta på mig!” Det gjorde jag inte. Det 
var inte för att det var fjorton rektorer där. 
Inte alls. Det var för jag hade fula skor. Skor 
ovärdiga en 1Q. Istället löste jag sudoku och 
skrev den här texten. Mest sudoku. Jag är rätt 
kass på det. DN:s svåra brukar ta mig tret-
tio minuter. Hur som helst, jag har fina skor 
också. I skrivande stund har jag mina finaste. 
Det känns bra. Det känns också bra att när jag 
levererar min ”avhandling” om fem månader, 
min terminsrapport, då kommer den inte bara 
bestå utav saker som jag har gjort, utan saker 
som Vi på Kalmar har gjort. Den kommer bli 
fantastisk! Främst språkligt förstås, men också 
innehållsmässigt. Alla ni som rycker in och 

jobbar i puben, alla ni som är ämbetsmän, ni 
som kommer på våra klubbar eller besöker 
vårt fik, det är ni som kommer göra mina rap-
port innehållsrik. Ni har valt att komma hit för 
ni tycker att det är roligt. Sen finns det vissa av 
oss som är här av andra anledningar. Några 
som är här för att göda sina egon (läs Förste 
kuratorer). Dem ger vi en blåslampa i baken 
som vi ibland lite skämtsamt brukar kalla lön. 
Det gör av vi kan kräva saker av dem. Att de 
ska underhålla medlemmarna till exempel. 
Så visst, jag ska underhålla er! Kalmar nation 
kommer under våren ge er Uppsalas hetaste 
liveklubb, flashigaste 80-talsklubb, massor 
av kulturella aktiviteter, kroppkaka, rebus-
rally, teater, kör, idrott, en av Sveriges bästa 
standupklubbar i Uppsalas härligaste pub och 
mycket mer! Det här kommer bli den bästa 
vårterminen 2009 någonsin!

Carl Littke 
Förste kurator

“Underhåll oss Förste kurator, underhåll oss!”
 - Oscar Wilde

1QSPALTMATNYTTIGT

28 februari från efter lunch till 
afton: 100 kr för en dag med lek 
och en kväll med fest!
Treasure Hunt + sexa = A day of 
fun for 100 kr     
För mer information och an-
mälan – maila kulturgruppen på 
Kultur@Kalmarnation.se

Kören söker nya sångare, 
framför allt tenorer och basar. 
Vi övaronsdagar 19.00 - 21.15 
i festsalen, och hälsar nya 
medlemmar välkomnaonsda-
gen 18/2! Om du undrar något, 
maila koren@kalmarnation.se 

Läsa böcker och prata om det 
du läst? Läsecirkel på Kalmar, 
mailabokcirkelkalmar@gmail.
com för mer information.

Gör såhär: Sätt ugnen på 175 grader. Koka quinoan. Skär av toppen på parikan och rensa den. 
Spara locket! 
Värm upp en stekpanna och hacka upp alla grönsaker, utom spenaten. Tillaga allt tillsammans 
på låg värme i ca 5 minuter.  Tillsätt quinoan. Krossa hasselnötterna i en mortel, i en mixer eller 
med baksidan av en sked. Tillsätt hasselnötterna, spenaten, chilifrukt, kanel och agavejuice. 
Juicen ska ge en liten sötma till rätten, så ha inte i för mycket! Låt puttra i pannan ca 5 minuter 
till. Tag av från plattan, fyll paprikan och baka i ugnen i 10 minuter. 

Lycka till!
Anders Hörbo, Köksmästare emeritus

Tid: ca 20 minuter
Ugn: 175 C

Du behöver för en portion:
1st Paprika i valfri färg
1 dl broccoli
1 dl champinjoner
½ dl krossade hasselnötter
1/4 röd chilifrukt
1 dl hackade tomater
1 dl kokt quinoa 
(eller ris, eller bulgur. 
Du har kanske rester?)
¼ tesked kanel
1 näve färsk babyspenat
agavejuice att smaka av med 
(eller någon annan söt juice du råkar 
ha hemma, typ äpple eller apelsin)

Champinjon- och hasselnötsfyllda paprikor
Ett snabbt och enkelt recept som mättar bra och innehåller alla delar av kostcirkeln!

FOTO: Leif Kolmodin
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On your arrival in Uppsala, hopefully 
you were greeted by friendly people, sunny 
skies and a sparkling white landscape best 
described as taken straight out of “Winter 
Wonderland”. On the other hand, it might have 
been different: it was rainy and cold, the only 
person you met was the sullen bus driver, 
everything was extremely expensive and you 
found yourself living in an ugly corridor room 
far away from the city. Right then you started 
to wonder what really made that exchange 
year sound so exciting earlier. But don’t worry. 
Give it a couple of days and I can assure you 
that you’re going to have the time of your life! 
No matter if you’re here for a semester, a year 
or a lifetime (who knows, you might as well 
fall in love with that blonde one you met at 
ICA and wind up happily married with three 
kids) Uppsala is a great city for students. And 
the nations are here to help you make the 
most of it. 

So come and check out what Kalmar Nation 
has to offer you. Have a drink or a bite to eat 
in the pub or at the restaurant, dance the night 
away at one of our clubs, play at the open 
mike night, attend a gasque and learn how to 
drink snaps properly, or just chill out at the 
fika on Sundays. You should look at Kalmar 
as your new hang out place, the living room 
you’re missing so badly in your 13 m² room.

As you will see the nations are going to play 
an important role in your social life, so why 
not become a part of it yourself? One of the 
best ways to do that is by working at the 
nation. No, I’m not trying to fool you – here 
working is fun! Not only is it a good way to 
learn something new (like bar or kitchen work) 
and get a taste of the real student life, but 
you’ll also make a big bunch of new friends. 
And if working won’t help you become fluent 
in Swedish, at least you’ll learn all the differ-
ent words for “beer”. 

Spring time is Uppsala’s prime time and I 
hope that you’ll have a wonderful time here! 
If you didn’t receive that warm welcome your 
first day in town, come to us and we’ll take 
care of it. And if you have any problems or 
concerns, or have ideas for something you 
want to organize at the nation, just send us an 
email at international@kalmarnation.se.

Eventually, you’ll find that it was quite a good 
thing you ended up in that remote country of 
the moose.

Once again, welcome!

Your international secretaries,
Moa Lundin & Niklas Berg

Vi är era nya recceförkvinnor! Vår uppgift är att se till att ni känner er välkomna på nationen och 
att lära er att hitta rätt i Uppsalas snåriga studentliv. Förmodligen var det någon av oss som 
skrev in dig – om inte så ses vi säkert snart! Vi hoppas att du kommer trivas på din nya nation, 
och också tar chansen att hänga med på några av de aktiviteter som vi anordnar för er nya 
medlemmar.

Utnyttja din tid på nationen! Vi har fullt av spännande föreningar (såsom kören, teaterförenin-
gen och kulturföreningen), en mysig pub, några av Uppsalas bästa klubbar och dessutom ett 
gäng roliga gasquer under terminens gång. Vare sig du känner för att ta en öl i Pub Kronan då 
och då, spela fotboll med idrottsföreningen eller baka kakor till söndagsfikat hoppas vi att du 
hittar något som passar dig! Och gör du inte det – varför inte starta upp någon ny aktivitet själv? 
Välkommen till Kalmar Nation!

Karin Frithiofsson

22-årig logopedstudent från 
Linköping. Kom till Kalmar 
av en lycklig slump förra 
året, då det råkade finnas ett 
rum ledigt bland Kalmars 
bostäder. Lämnade Flogsta 
för Rundelsgränd, och sedan 
tog det inte lång tid innan jag 
blev indragen i nationsge-
menskapen, förra terminen 
som klubbverkare och nu som 
recceförman! Jag rekom-
menderar alla er reccar att 
engagera er i nationen - som 
ny i stan är det få sätt som är 
effektivare när det gäller att 
skaffa nya bekantskaper.

Amanda Kron 

20-årig juriststudent från 
Stockholm. När jag kom till 
Uppsala förra hösten hade 
jag redan hört om Kalmar 
från vänner och bekanta i 
Stockholm. Enligt ryktet var 
det nationen med de bästa 
klubbarna och den trevligaste 
stämningen. Efter en termins 
engagemang är det bara att 
konstatera att jag inte blev 
besviken. Många av dem 
som jag lärde känna som 
ny och förvirrad uppsalabo 
på Kalmar förra terminen är 
fortfarande goda vänner.

Sara Lingvall 

19-årig kulturstudent från 
Örnsköldsvik/Visby. Jag hade 
bestämt mig för att gå med i 
Kalmar nation långt innan jag 
flyttade till Uppsala. Jag kom-
mer ihåg att jag lockades av 
rykten om att det skulle vara 
en bra musiknation och en 
härlig stämning i allmänhet. 
Jag skulle vilja påstå att detta 
inte bara var rykten utan ett 
faktum nu när jag haft lite tid 
på mig att undersöka saken. 
Det känns som hemma. Klub-
barna är bra, puben är mysig, 
medlemmarna är guld. Jag 
kan inte annat än varmt rek-
ommendera er att komma hit 
och ta del av det.
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Helgen vecka 3 var det stor musikfest i Göte-
borg. P3 hade sin årliga Guldgala i Scandi-
navium och i samband med detta arrangerade 
Sveriges bokningsbolag även Artister09 med 
mängder av spelningar, branschfester och 
annat sucking up. Det är ingen hemlighet att 
det har gått ovanligt bra för Kalmar nation 
det senaste året, och samma sak gäller för 
vår liveklubb Boom Goes the Dynamite som 
fått till många lyckade kvällar/nätter och bokat 
in stora artister. Köerna har ringlat långa och 
länge, både DN och UNT har skrivit om oss 
och MTV var på plats för Kristian Anttilas 
spelning i oktober. Uppsalas just nu mest väx-
ande klubb kanske? Under hösten damp det 
ner flera inbjudningar till just denna musikfest 
vecka 3, vilket kändes rätt grymt.

Boom Goes the Dynamite tas nu från våren 
över av nya friska krafter. Efter att ha arrang-

erat liveklubben ända från starten kändes det 
skönt att kunna gå vidare efter denna långa 
tid. Det är något av en tradition nu för tiden att 
ansvaret går i arv till den som hjälpt till i bak-
grunden, och så sker även denna gång. Hur 
som helst verkade detta vara ett värdigt slut 
på det hela så Jocke och Erik från Boom åkte 
ner för att representera Uppsalas bästa nation 
i Sveriges bästa stad (nåja. reds. anm.). 
 
Tågresan förlöpte utan hinder och redan på 
torsdagskvällen hade Luger och Live Nation 
en egen privatfest på Jazzhuset för “bran-
schfolk”, med spelningar och annat gott. Sedan 
kom fredagen och den började på faschionabla 
Panorama Hotell, där landets bokningsbolag 
hade möten. Här fjäskade högdjuren som 
mest för oss och vi var naturligtvis i vårt esse. 
Långbord med gratis snacks stod uppradat, 
där fanns popcorn- och glassmaskiner, vin och 

öl i mängder. Dig in lads! Vissa har svårt att 
utnyttja sådana här situationer, andra inte. Mitt 
i allt frossande var vi givetvis på möte också 
och talade mycket väl om Kalmar. Fredag kväll 
var det fri thaibuffé och öl på Trädgår’n (klubb 
i Götet, reds anm.). Erik blev vän med en 
gammal man som hette Kaj, som är ansvarig 
över Victoriadagen på Solliden varje år (det 
ni, rojalister!). Sedan följde en spelningar en 
masse; det var Promoe, Sarek och bäst av allt 
det småländska metalbandet Bullet. En man 
från Emmaboda med hybris försökte boka 
in Joddla med Siv till Kalmar. Vi betackade 
oss. Kvällen avslutades med en vild efterfest i 
Bullets turnebuss, som var ombyggd med en 
liten bar med spritförsäljning och långa röda 
plyschsoffor. Zeppelin och Kiss så det stod 
härligt till.
 
Så kom då sedan lördagen med P3 Guldgalan! 
Sänd i både TV och radio. Vi var självklart med 
på de nominerades “förmingel”, vilket gav 
kändisfotograferna en chans att gå lös. En 
annan såg ju sin chans. Där var Hästpojken, 
Kent, Adam Tensta och hans polare i enorma 
kläder. Packade som sillar och alla trycktes åt 
olika håll beroende på varifrån ploppet från 

skumpaflaskorna kom. Själva galan kan väl 
sammanfattas med att Håkan Hellström blev 
den stora vinnaren (Guldmicken, som väntat). 
Han gjorde ett bra framträdande också, men 
bäst på scen var utan tvekan The Soundtrack 
of Our Lives. Vart samtliga priser hamnade kan 
ni läsa på the Internet. Det hela var över på en 
och en halv timme och bjöd väl på i alla fall 
några överraskningar. 
 
Är detta den sötaste frukten av ett nationsen-
gagemang på Kalmar? Är detta toppen av 
Boomkarriären? Who can tell, men vi var i alla 
fall ensamma från Uppsala där och det kändes 
lite kul. Helgen gav en möjlighet att se både 
det glamourösa och baksidan med musik-
branschen och kändisars liv. Kristian Luuk ljög 
rakt i TV. Veronica Maggio bystade upp sig för 
paparazzifotograferna och alla människor som 
var där, oavsett de var klubbarrangörer eller 
artister själva, kämpade våldsamt för att kunna 
dricka upp all skumpa innan Rednex körde 
igång Cotton Eye Joe på scenen. 2009 är här 
och det mesta kretsar fortfarande kring sex, 
drugs and rock´n´roll. Right on, men vart var 
Henrik Berggren?

Simsalabim, så är man i societeten..
Gyckelns egen Günter Wallraff, även känd som Boom goes the Dynamites före 
detta huvudman Joakim Medin, fick på mystiska vägar en inbjudan till P3-
guldgalan i Göteborg där han frotterade sig med celebriteter och charmade 
popeliten. Härmed presenteras stolt hans rapport: P3-guld, the true story. 
TEXT: Jaoakim Medin
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SÖNDAGAR 12-16
KAFFE THE SAFT
ALLTID HEMBAKT
VEGANSKA ALTERNATIV
SVARTMANGATAN 3

Roger von Reybekiel, intervjuoffer och medlem 
i Knight Music, ville inte att jag skulle ändra 
någonting alls i intervjusvaren han skickade 
med den nya tidens teknik (mejl alltså). ”Det 
är inget fel med stavfel” tyckte han. Det tyckte 
dock jag, så efter ett tappert försök till lydnad 
(artistens ord är ju trots allt min lag) blev det 
vissa korrigeringar ändå. Korrekturläsning är 
döden för den språkliga friheten.
– Erick och jag har spelat ihop i två år, berät-
tar Roger. Vi 
träffades över 
ett glas mjölk 
på en fest på 
korridoren på 
Konstfack där vi 
spelade några 
medeltidslåtar 
för varandra. 
Det ena ledde 
till det andra 
och plötsligt 
fanns Knight 
Music! Vi åkte 
utan att alls 
känns varandra 
till en stuga på 
Aspö i Stockhol-
ms skärgård där vi sjöng och spelade in musik.

Knight Music kan knappast anklagas för att 
vara ett underbemannat band; hur många de 
egentligen är tycks i skrivande stund ytterst  
oklart. Problematiskt? Knappast.
– Det funkar skitbra. Vi vill bli ännu fler och 
söker både dansare och musiker i Uppsala. 
Hör av er via vår MySpace vid intresse!

De ibland aningen udda scenkläderna hittas 
enligt Roger ”på gatan”:
– Man har ju inte direkt några stålar. Skulle 
vilja passa på att skicka ut lite röksignaler 
till folk som går på våra spelningar om att vi 
behöver mer kläder. Snälla ta med er kläder till 
oss, vi fryser ihjäl!
Bland de olika stilar bandet kört på scen ingår 
exempelvis Hockey Night, uteliggar – och 
städkväll, ”The Knight Music food tra-la-la 

party” (några 
kockar bjöd på 
goda melodier), 
”The super hit 
and sexy Army 
show” och den 
gamla goda 
amerikansk col-
legenördstilen. 
Den ja.
– När vi var i 
Götet försökte 
vi väcka alla 
zombies till 
liv. När börsen 
kraschade firade 
vi med bratstil. 
Vi brukar komma 

på vilken stil vi ska köra dagen innan ungefär.

Vad är grejen med riddare och rustningar 
då? Barndomsintresse eller fetisch?
– Titta in Don Quijote av La Mancha, Hallmark-
versionen, så fattar ni.

(Den 31/1 blev trots allt en grym kväll i slutän-
dan. Kanske inte för Knight Music dock.) 

Knight Music - bandet som aldrig spelade
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Knight Music spelade aldrig på Kalmar nation. Några timmar innan de skulle stå på 
scen på Boom goes the Dynamite den 31/1 meddelades det att stora delar av det 
stora bandet fått vinterkräksjukan, och ett ersättarband fick i all hast kallas in. Som 
liten tröst för besvikna riddarfans publiceras dock ändå den intervju med bandet som 
gjordes inför den stora kvällen. TEXT: Hanna Ekner



I början av november förra året ägde två 
viktiga val rum. I USA valdes Barack Obama till 
president. På Kalmar nation valdes Niklas By-
lund till andre kurator. I USA förlorade repub-
likanerna presidentposten. På Kalmar nation 
har den skånska hegemonin i kuratelet brutits. 
Som vanligt ligger Kalmar nation en bit före 
USA, så därför fick jag börja på 2Q-expen re-
dan den 1/1, medan Barack Obama fick en lite 
längre startsträcka och gjorde sitt intåg i Vita 
huset först den 20/1.
Liksom USA:s president måste 2Q genast ta 
sig an det bekymmersamma ekonomiska läget 
som råder i våra respektive nationer. 2008 gick 
Kalmar med förlust för tredje året i rad. Den 
ekonomiska krisen i USA sägs vara den värsta 
på länge. 2009 års budget för Kalmar nation 
sägs vara den tuffaste någonsin. Målet i år är 
en vinst på 80 000 kr.
Men medan domedagsprofetiorna står som 
spön i backen i på dagstidningarnas ekono-
misidor, så finns det faktiskt positiva tecken för 
Kalmars ekonomiska läge. Under hösterminen 
har flera verksamheter gått mycket bra. 

Pubens snittförsäljning har höjts med 2400 kr 
per kväll jämfört med vårterminen. Standup 
drar fulla hus och även Smaka går bra.
Under vårterminen händer det mycket spän-
nande saker på nationen. Glasnost tar steget 
upp till att bli dansklubb och kommer att dyka 
upp en gång i månaden. Standup har bokat 
sina kanske bästa akter någonsin; först ut är 
Pontus Enhörning den 20/1. Pub Kronan, Boom 
Goes The Dynamite och vårat fik, Frk. Nylins 
eftr. fortsätter som vanligt och är minst lika 
trevliga som förut. Så kom hit, och ta med era 
vänner hit, och ät, drick och ha det trevligt.
Det kommer inte att bli en lätt resa i år, men 
det är inte omöjligt att klara budgeten om vi 
anstränger oss. Förra året visade Kalmar FF 
att Kalmar och vinst är två ord som hör ihop. 
Så låt oss nu fortsätta på det spåret och visa 
stadens studenter vilken nation som är den 
bästa! I år ska vi gå med vinst!

Niklas Bylund 
Andre kurator

Kalmars klubbverk 2009? Glassigt på Glasnost
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I år ska vi gå med vinst
Kalmars populära 80-talsklubb Glasnost, som 
i ett och ett halvt år fört en förvisso uppskattad 
men ändå undanskymd tillvaro i måndags- 
kvällarnas dunkel, tar under våren steget vid-
are och blommar ut till en fullskalig fredags- 
klubb. Glasnost kommer dyka upp cirka en 
gång i månaden och till skillnad från måndags-
förlagan kommer fokus läggas tydligare på 
80-talets dansmusik, berättar Måns Sjöstrand, 
en av männen bakom klubben. 
– Vi kommer vidga konceptet och variera med 
modern 80-talsinfluerad musik. Ambitionen är 
också att Glasnost ska bli en mer visuell klubb, 
varpå vi kommer jobba på att tydligare få fram 
80-talet i ljus och bild i lokalen.
80-talet är ju årtiondet då de flesta av oss föd-
des men som vi inte riktigt kunde uppleva. På 
Glasnost ges chansen. 

– Förrutom hitsen kommer vi även plocka fram 
ett mindre känt 80-tal som också förtjänar sin 
plats i rampljuset. På det stora hela tror jag att 
det kommer märkas att vi erbjuder något gan-
ska unikt i Uppsalas nattliv, fortsätter Måns.
80-talet och dess musik kan fortfarande, trots 
ett uppsving den senaste tiden, i mångas öron 
klinga ganska negativt. Vad är det som är så 
bra med det då?
– Nästan all modern dansmusik är sprungen 
ur 80-talet. Vidare utgör 80-talet någon form 
av motpol till low fi eller grunge, att det skulle 
låta påkostat eller polerat hade ett egenvärde. 
Just sökandet efter att få fram det rena och 
snygga i ljud, beats och melodier tror jag är 
hemligheten till att den bästa dansmusiken 
från 80-talet stått tidens tidens prövning och 
fortfarande låter otroligt modern, avslutar 
Måns.

Glasnost i all dess glans
TEXT: Hanna Ekner



Kallelse till landskap den 24 
februari 2009 klockan 19:15 i 
Kalmar nations festsal

Preliminär föredragningslista

Formalia
1. Landskapets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av två justerare
4. Val av rösträknare
5. Godkännande av kallelsen
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Föregående protokoll
8. Upprop
9. Meddelanden

Rapporter
10. Kuratorssrapport
11. Ekonomisk rapport
12. Övriga rapporter

Valärenden
13. Val av tre ledamöter av valnämnden   
 för första landskapet 2009 till första   
 landskapet 2010.
14. Fyllnadsval för ht08-vt09
 Annonsackvisitör (1 st), 
 Recentiorsförman (1 st)

 Fyllnadsval för vt 2009
 Klubbvärd (2 st), 

 Fyllnadsval för 2009
 Fotograf (1 st), Idrottsförman (1 st),   
 Landskapets ordförande (1 st)

 Fyllnadsval för 2009-2010
 Ledamot av Rackarnäbbets styrelse (1 st) 

Övriga ärenden
15. Utvärdering av föregående termins   
 verksamhet
16. Övriga frågor
17. Ordet fritt
18. Slutupprop
19. Landskapets avslutande

Kalmar nation utlyser följande stipendier:

Svanbergs stipendium för studier i Storbri-
tannien.
Stipendiet tilldelas landsman, som under minst 
två år tillhört nationen, för forskning eller studier 
i Storbritannien. Vid ansökan ska bifogas dels 
förteckning över sökandes studie- och forsknings-
meriter, dels en definition av och en plan över det 
avsedda arbetet i Storbritannien.
Stipendiat ska efter hemkomsten till nationen 
inge berättelse över uppgiftens utförande, där 
det även fastslås att stipendiet använts för den 
redovisade uppgiften.
Om ej kompetent sökande finns innehålls medlen 
för utdelande till ett följande år eller för utökning 
av ett följande års stipendium.

Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara 
Förste kurator tillhanda senast den 1 april kl. 
12.00.

Enanders stipendiefond
Ett stipendium utdelas till lovande och hjälpbe-
hövande studerande som tillhör Kalmar nation. 
Sökande får dock ej ha avlagt akademisk examen; 
avlagd teologisk examen utgör dock ej hinder för 
erhållande av stipendium. 

Fagerströms stipendiefond
Stipendiet utdelas till lovande och hjälpbehö-
vande student som tillhör Kalmar nation

Siljeströms stipendiefond
Stipendiet utdelas till hjälpbehövande och lo-
vande studerande inom Kalmar nation som varit 
inskriven i nationen minst två terminer. Stipendiet 
kan uppbäras högst två gånger.

Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara 
Förste kurator tillhanda senast den 30 april kl. 
12.00.

Blanketten hämtas på www. kalmarnation.se eller 
hos Förste kurator.

Vad har du för koppling till Kalmar?
När jag kom till Uppsala för att plugga teologi 
ställdes frågan: vilken nation ska du välja? 
Eftersom jag är född och uppvuxen i Kalmar 
län, Torsås närmare bestämt (som för övrigt 
blev Årets Kommun 1994), var det inte bara 
självklart, utan en personlig nödvändighet att 
välja Kalmar nation. Jag hade dessutom hört 
att det var en sjusärdeles trevlig nation med 
massor av roliga aktiviteter. Efter att ha gått 
med engagerade jag mig raskt i kören, job-
bade som resurs i köket och något senare blev 
jag recceförman. Kalmar blev verkligen slogan 
värd för mig: den lilla nationen med det stora 
hjärtat.

Vad innebär då rollen 
som nationskaplan?
När min företrädare Eva Noréus avsade sig 
kaplanskapet och jag fick frågan svarade jag 
ja direkt. Det var liksom payback time och nu 
kunde jag ställa upp med tjänster såsom kris-
hantering, enskilda samtal, stöttning av grup-
per och rådgivning. Både tråkiga, oförutsedda 
saker kan hända liksom roliga och då kan det 
vara bra att ha någon att samtala med. Om det 
finns särskilda önskemål från individer, grup-
per eller nationen ställer jag gärna upp! Kan-
ske vill någon att det startas en samtalsgrupp 
inom något spännande område? Ibland hän-
der det att jag viger nationsmedlemmar eller 
döper deras barn – fantastiskt! 

Vad får man prata med dig om?
Vad som helst, det hjärtat är fullt av just nu. 
Livsfrågor: Hur ska jag göra? Vad vill jag? 
Trosfrågor, relationen till Gud. Klarar jag av 
studierna, aborten eller skilsmässan? Vad 
händer efter examen? Kommer jag att hitta 
någon som vill leva med just mig? Jag är inte 
terapeut utan helt enkelt ett vuxet stöd. Präster 
är den enda yrkeskategori som har absolut 
tystnadsplikt vilket är en trygghet för många. 
Antagligen pratar man helst med nära vänner 
om problem men kanske inte om allt. Jag kan 
funka som ett komplement och det kostar inte 
ett öre.

Vissa tror att man prompt måste prata Gud 
och teologi med mig. Det får man gärna men 
kyrkan är en erfaren samtalspartner i vårt 
mångkulturella land och vill man inte prata tro 
så måste man inte. 

Var hittar man dig om 
man vill ha kontakt?
Just nu är jag föräldraledig från min tjänst i 
Helga Trefaldighets församling här i Uppsala 
men jag kan alltid nås via Q-expen eller på 
mobilen 0730 – 77 43 89. Då och då hänger 
jag i puben, går på gasque eller hjälper till på 
en städdag, och då är det bara att ta tag i mig. 
Jag är glad och tacksam för nationens förtro-
ende!

Nationen har inte bara 
kuratorer, sexmästare 
och reccar. Det finns en 
nationskaplan också: 
Patrik Magnusson.

Demos (folk) plus kratein (styrelse) blir demokrati. Demokrati är det styrelseskick som råder på Kalmar 
nation. I en demokrati har alla medborgare (landsmän) rösträtt. Rösträtten utövas i val. Val sker på land-
skap. Landskap kan äga rum vid olika tillfällen. Ett sådant tillfälle är den 24 februari. Att rösta är varje sann 
demokrats plikt och skyldighet: det är folkets chans att stoppa diktatur och despotism. Carl Littke må se 
sympatisk och filantropisk ut. Skenet kan bedra. Kom och gör din röst hörd och dra ditt strå till demokra-
tins överlevnad på Kalmar nation. Gå på landskap!

Fyra frågor till nationsprästen
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Februari
11 Städdag på nationen. 09.30 - 16.00, 
 sexa på kvällen
14  Recentiorsgasque. Reccar samlas 15.30  
 utanför nationen för avmarch mot aulan. 
 För övriga gäller 17dk. Släpp 23-02. 
20  Pubcrawl for international students
24  Biljettsläpp till Stand up Downstairs 
 den 3/3. Biljetterna säljs i puben och   
 kostar 70/50. Puben öppnar 18.00
24  Landskap 19.00 i festsalen. 
 Efterföljande sexa.
25 Biljettsläpp för ämbetsmän till 
 Kroppkakegasquen
26 Biljettsläpp för kalmariter till 
 Kroppkakegasquen
27 Biljettsläpp för övriga till 
 Kroppkakegasquen
27 Boom Goes the Dynamite

Mars
10  Biljettsläpp till Stand up Downstairs den  
 17/3. Biljetterna säljs i puben och kostar  
 70/50. Puben öppnar 18.00
18  Städdag på nationen. 09.30 - 16.00, 
 sexa på kvällen
20  Kroppkakegasque. Släpp till 04!

Mer i kalendariet på www.kalmarnation.se

Expeditionstider (1Q & 2Q)
Må-Fr 12-13
Må och To även 17-19

Pubens öppettider
Pub Kronan måndag - torsdag 18-00, 
samt fredag & lördag 18-01

Måndag
Varje Måndag är Anders och Martin eller någon 
från våra klubbar Boom och Glasnost här och 
snurrar plattor i middagsvänlig volym. 

Idrott
Innebandy - Tisdagar 21:00 på Fyrisskolan
Bordtennis - Tisdagar 21:00 på Fyrisskolan
Fotboll - Onsdagar 21:00 på Tiundaskolan

Kören
Onsdagar 18:45 i festsalen

Teater
Torsdagar 18:00 i festsalen

Spelkväll
Andra och fjärde tisdagen varje månad är det 
spelkväll på övervåningen.

Posttidning B

Kalmar nation
Svartmangatan 3
75312 Uppala


