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Det här numret är vårterminens sista, och vad värre är: 
det är redaktörernas sista. Från att ha varit darrande 
novischer inom tidningsmakandets svåra konst, helt 
obekanta med typsnitt, indrag och bildkvalitet, så står 
vi nu på någorlunda säkra ben (även om Vogue ännu 
inte ringt för fett kontraktförslag). Men nu är det 
alltså slut. Redaktörernas och terminens sista Gyckel 
är bara ett av många vårtecken som välkommet dyker 
upp ett efter ett i rask takt som bevis på att vi klarat 
oss igenom ännu en mörk vintersäsong. Fågelsång, 
bara ben som entusiastiskt trotsar aprilvädret, fika i 
Kalmars trädgård, påskliljor och vitsippor. Människor 
sitter nere vid ån i klungor likt soltörstande druvor på 
en klase och blir goda. För visst är det så att solen och 
våren plockar fram det bästa hos den nordboende män-
niskan. Det är lättare att le åt varandra när man inte 
längre tvingas spänna alla muskler i kroppen i desperat 
och hopplöst försvar mot kylan. På tal om druvor så 
närmar sig en av Uppsalaårets största händelser med 
stormande steg: Valborgsmässoafton. Gyckelns redak-
tion tyckte att kvaliteten på några vanligt förekom-
mande skumpasorter borde testas. Resultatet av testet 
kan beskådas på sida 10. Gillar du inte skumpa kan 
du läsa om vad Anna tycker att man ska göra om man 
har vägarna förbi Kalmar stad, vad Gyckelns utsände 
Joakim Medin gör i södra Mexico , vad 2Q Niklas By-
lund har gjort i Lund med en potatis i snöre om halsen 
eller vad en naken man gör på framsidan av nationens 
medlemstidning. Men för att återknyta till vårens 
goda inverkan på välmåendet och välmåendets goda 
inverkan på omgivningen kan vi inte annat göra än att 
tänka på vad den mycket insiktsfulla gruppen Scooter 
har att säga i ärendet: it’s nice to be important, but 
it’s more important to be nice. En sympatisk mening 
som får avsluta denna vår sista ledare i Gyckeln. Ha en 
trevlig resterande vår och en fin sommar.

Anna Sandin & Hanna Ekner
Redaktörer

Hej och tack för kaffet

The best days are not planned by 
common sense
By lack of time
You just happen to be where 
everything feels fine
It’s a new secret I have found
1258. Appropå ingenting sådär.

SÖNDAGAR 12-16
KAFFE THE SAFT
ALLTID HEMBAKT
VEGANSKA ALTERNATIV
SVARTMANGATAN 3
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Nakenchock
Gyckelns redaktion är lite trötta på att mötas av 
nakna, sönderretuscherade kroppar på glassiga 
magasinframsidor varje gång man går till Ica Lutis. 
Därför slår vi med detta nummer ett slag för den 
naturliga, oretuscherade människan. Tänk vad 
schysst det vore om folk bara kunde vara lite nakna 
sådär. På biblioteket, på bussen, på föreläsningen. 
Ingen big deal, bara kropp. 

Bilden som pryder vår framsida är från början 
tagen för pol mag/kandprogrammets nakenkal-
ender anno 2009. Dess syfte är att avdramtisera 
nakenhet och befrämja ett naturligare ideal. 

Mannen bakom spakarna

Nya kuratorer
Kalmar nation har fått en ny 1Q och en ny 3Q. De heter 
Hanna Ekner och Anders Hörbo och valdes med full 
majoritet på landskapet den sista mars. Den skånska 
dominans som rått i Kalmars kuratel de senaste åren 
kommer efter sittande kuratorers avtackning återställas 
då de båda kommer från Kristianstad, nordöstra Skånes 
pärla. Gyckeln önskar lycka och framgång.

Nya expeditionstider för 
1Q och 2Q
Från och med vecka 14 kommer det inte vara 
någon expeditionstid på måndagar mellan klockan 
12.00 och 13.00. 

Tiderna ser nu ut som följer: 

Tisdag-Fredag 12-13 
Måndag och Torsdag 17-19

Begränsat antal gästkort 
inför Valborg 2009
Till följd av den enorma tillströmningen av gästande 
studenter under Valborgsveckan hara Kuratorskonventet 
i Uppsala beslutat att begränsa försäljningen av gästkort. 
Vår ambition är att minska köbildningar vid nationerna.

Detta innebär att du som vill besöka en nation måste vara 
ute i god tid inför Valborg 2009. Försäljningen av gästkort 
sker på Gästkortsexpeditionen på Övre Slottsgatan 7 
under perioden 1 mars -29 april. Observera start och 
slutdatum! 

För mer information: www.kuratorskonventet.se 
Vid gästkortsärenden: gastkort @kuratorskonventet.se

Gyckeln i pdf
Upprepning är som bekant allt lärandes moder, så 
med risk för att låta tjatiga vill vi återigen omtala 
vilken bra idé det är att få Gyckeln i pdf. Bra för 
miljön, bra för nationen, bra för dig. Och vad är 
ansträngningen? Blott ett mejl till 1Q. Mejla 1q @
kalmar.nation.uu.se och solen skall skina över ditt 
ansikte i vår.

Valborgskö à 2008

Röstfiske
Då det blev lite plats över på denna sida så griper 
redaktionen ögonblicket i flykten och tar tillfället i 
akt för att framföra lite politisk propaganda. Eller 
ja, egentligen inte, för vi skiter (nästan) i vad ni 
röstar på, så länge ni faktiskt röstar. I Europaparla-
mentsvalet, that is. Sist då det begav sig röstade 38 
% av Sveriges befolkning i detta val. Det är en
S K A M. Nä bättring, vänner och medborgare. 7 
juni är det dags. 

Jaha, nu är det slut. Slut på kroppkaka för den här terminen. 
Kroppkakan, en legering av potatis och guld som uppfanns 
i Kalmar, där kroppkakeåldern har sin vagga. Kroppkakeål-
dern blev till skillnad från till exempel järnåldern inte direkt 
någon framgångssaga. De arméer som slogs med krop-
pkakor hade vissa problem att hävda sig, för att uttrycka 
sig försiktigt. Eftersom det oftast är vinnarna som skriver 
historien så omnämns kroppkakeåldern inte i någon större 
utsträckning i de böcker som påstår sig återge dåtiden. Ni 
som är mer intresserade av kroppkakeåldern kan emellertid 
gå in på www.wikipedia.se/kroppkaka, där jag har varit inne 
och ändrat lite. Enligt en färsk undersökning är 97% av det 
som står på wikipedia sant, så för att ge legitimitet åt det 
väsentliga i min kroppkakeartikel avslutade jag med ett 
stycke, omfattande 3%, där det framgår att GH na-
tion är våra bästa vänner.
 
Som vanligt handlar min spalt inte om något 
särskilt. I ett sällsynt och flyktigt ögonblick av 
kreativitet tänkte jag använda min sista 1Q-spalt 
till att skriva något vettigt, men sen 
upptäckte jag flippret i källaren. 
Eller, upptäckte och 
upptäckte, det har ju 
stått där hela tiden. Jag 
är ju inte blind. Men 
det känns ändå som en 
upptäckt. Till er som 
tycker det är dyrt med 
gokart kan jag bara 
säga en sak: ni har 
aldrig varit riktigt 
dåliga på flipper. Det 
där lilla aset tuggar 
femmor snabbare 
än Norrlands åkte 
ur Battle of the Na-
tions. 
 

Det kan tyckas att det borde råda någon sorts deflation 
inom flippervärlden. Ju längre tid som går desto mer borde 
man få för pengarna, förutsatt att den som spelar har någon 
sorts inlärningsförmåga. Efter ett tag borde en normal-
begåvad 1Q kunna hålla liv i den där lilla kulan under en 
ansenlig tid, men jag kan inte. Det är inte omöjligt att jag 
är mindre än normalbegåvad, men det är ju lite mer av ditt 
problem, käre kalmarit, eftersom du har låtit mig styra och 
ställa på Kalmar det senaste året. Hur den än må vara med 
min begåvning så är det inget du behöver bekymra dig över 
nästa termin. Då kommer nämligen Hanna Ekner att ta 

över. Jag är rädd för att Hanna kommer få 
mig att se dålig ut, men eftersom jag inte 

ens kan hitta en efterträdare som är 
sämre än vad jag är så är väl det en 

rättvisande bild. Nu skjuter jag 
ut mig och citerar snigeln som 
åkte på sköldpaddans rygg: Wi-
ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

Carl Littke
Förste kurator

Spända käkmuskler, 
skogstokig  blick, ett 
krampartat grepp  om 
spakarna... Jäpp, 1Q 
spelar flipper.
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Jag hoppas ni känner igen en Tintinreferens när ni ser den, 
jag är oerhört nöjd med titeln har ovan. Vad i hela världen 
gör en kalmarit hos en guerrilla, till på köpet ända borta 
i sydöstra Mexicos berg, istället för att sitta i Pub Kronan 
med sina nationsvänner? Svaret är forstås att Kalmar na-
tion ännu inte haft någon officiell representant nere vid 
de centralamerikanska breddgraderna och någon måste ju 
ställa upp. Samtidigt så pågår här i delstaten Chiapas en 
socialistisk revolution och det gör ju det hela lite mer spän-
nande. As we speak befinner jag mig mitt i den heta djun-
geln, i regionen Municipio Comandante Ramona. Tropiska 
växter överallt och alldeles för stora insekter kilar omkring. 
Någonstans i vegetationen söderut finns majoriteten av 
guerrillasoldaterna i Ejercito Zapatista Liberacion Nacional, 
eller EZLN, och deras karismatiske militäre ledare Subco-
mandante Marcos. Här i dalen bor zapatistiska småbönder, 
som jagat iväg en godsherre och nu ockuperar marken för 
att kunna leva ett värdigt liv. Längre upp för berget finns 
meningsmotståndare som just nu byggt en vägspärr och 
delar ut flygblad om “EZLN, nattens härskare”. Tidigare 
var jag ansluten till FrayBa-brigaderna och stationerad i 

en bergskedja på 3000 meters höjd för att patrullera med 
maskerade rebeller. Bergen var tidigare statlig mark men är 
nu erövrade av zapatisterna och omvandlade till naturreser-
vatet Huitepec II, för att dess natur ska bevaras. I området 
finns därför ett konstant bemannat rebelläger som vaktar de 
fina djungelträden mot onda krafter. Good stuff.
   
Så lite bakgrundsinfo om rebellerna. Etablerad 1983 som 
en klassisk centralamerikansk guerrilla med mayaindianer, 
samtidigt som inbördeskrigen rasade i grannländerna, 
dröjde det 10 år innan rörelsen blev internationellt känd. 
I gryningen den 1 januari 1994, samma dag som Mexicos 
medlemskap i NAFTA blev ett faktum, marscherade 10 
000 beväpnade kvinnor och män ner från bergen och ut 
från Lacandonadjungeln i Chiapas. De erövrade sju städer, 
offentliggjorde sin första skriftliga deklaration och Sub 
Marcos förklarade lugnande för förvirrade mexikaner och 
turister att de var ledsna för tumultet men att detta var en 
revolution. En reporter frågade en EZLN-soldat hur gammal 
hon var och fick svaret “500 år”. Mycket av zapatisternas 
kamp kretsar kring just detta, att ursprungsbefolkningen 

i delstaten och hela Las Americas förtryckts sedan dagen 
Columbus “upptäckte” Hispaniola. Fram till revolutionen 
1994 fanns fortfarande ingen riktig skolgång eller sjukvård i 
delstaten för dess första invånare. Enorma haciendas, stor-
gods från kolonialtiden, fanns kvar där fattiga indigenas tv-
ingades jobba åt godsherrar för knappt någonting alls. Också 
i en storstad som San Cristobal, som EZLN erövrade under 
en kort tid 1994, är det tydligt vilka som är rika och fattiga. 
Majoriteten av åttaåringarna där går idag i skolan, men 
man inser snabbt att samtliga av de som istället putsar skor 
för fem pesos alla har mörkbrun hud. Idag har rebellerna 
byggt egna sjukhus, egna skolor och helt enkelt ockuperat 
storgodsen och delat ut jorden till småbönder och koopera-
tiv. EZLNs områden är indelade i autonoma zoner som var 
och en styrs av en junta, även kallad Den Goda Regeringen 
(kontrasterad mot Den Dåliga Regeringen i huvudstaden). 
Och hur har regeringen i Mexico City reagerat? Konflikten 
har från dag ett kännetecknats av trakasserier, arméräder, 
mord och galna paramilitära grupper, från och till understött 
av en viss supermakt. Men trots detta har läget förbättrats 
mycket för mayabefolkningen. 

   För mig har det inneburit en kulturell chock att komma 
hit. Folk är så fattiga att de inte ens kan köpa skor till sina 
fötter, Coca Cola Company bygger hus åt folk som reklam-
pelare och regeringssoldater har vägkontroller överallt. Med 
min väldigt bristfälliga spanska är det svårt ibland, men med 
en knuten näve och mycket corazon går det alltid att göra 
sig förstådd. Och vad har det här för koppling till Kalmar 
nation? Jag tycker det är tydligt att vi som rörelse också 
hjälper människor på vårt sätt och även vi genomsyras av 
en varm internationalism då vi suger åt oss en stor del av 
Uppsalas utbytesstudenter. Vi avancerar också! De av er som 
varit med ett tag minns kanske tävlingen mot Wexio för 
några terminer sedan, där nationsmedlemmar skulle ta med 
sig flaggor på sina resor i världen. Jag placerar en osynlig 
Kalmarflagga här hos mayakrigarna och minns med värme 
min nation och vännerna dar. Så vad i hela världen gör då 
en kalmarit hos en guerrilla ända borta i sydöstra Mexicos 
berg? Jocke svarar: La lucha por un mundo mejor siempre es 
la cosa mas importante en un mundo. 

MEXICO MEXICO

Kalmariten hos guerrillan
TEXT: Joakim Medin
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Förslag till Valborgsprogram:
08.00 Champagnefrukost
10.00 Forsränning i Fyrisån
11.30 Sillunch på nation, i Ekonomi-
kumparken
15.00 Mösspåtagning i Carolinabacken
15.00 Champagnegalopp
16.00-… Festen fortsätter

Heter man Valborg så delar man i 
skrivande stund namn med 7232 andra 
kvinnor i Sverige. Heter man däremot 
Valborgs så delar man inte namn med 
någon, men däremot är man man. 
Heter man Valborgtina är man också 
ganska ensam, vilket kanske är tur då 
just det namnet känns lite otympligt. 
Allt enligt den ypperliga sajten svens-
kanamn.se, men nu nog om detta.

Valborg i Uppsala är idag för många 
vad julafton var när man var liten. My-
tomspunnet, lite magiskt sådär. Var det 
något man visste om lärdomsstaden 
innan man flyttade hit så var det att 
Här Firade Man Valborg, och då inte 
bara med ett sletet bål omgärdat av 
tombolalotterier och fjortisfylla, utan 
på riktigt. Ens första Valborg i Uppsala 
är nästan som att bli av med oskulden. 
Virrigt och pirrigt och man vet inte 
riktigt vart man ska ta vägen. Det kan 
lätt bli lite fel. Men skam den som ger 
sig, och nästa gång blir det ofta bättre. 
Då vet man att man inte ska ha vita 

kläder på sig, att man inte ska försöka 
sig på toalettbesök för nära ån och att 
man definitivt inte ska bära omkring 
på någonting som man bryr sig om 
det minsta lilla. Man ska inte försöka 
hinna med allting heller, utan bättre är 
att plocka russinen ur Valborgskakan 
och gå efter devisen less is more.

Tänk, föga anade den stackars Valborg 
den Heliga vilka syndigheter som 
en dag skulle begås i hennes namn. 
Enligt legenden for hon från England 
till Tyskland för att hjälpa till med 
kristnandet av tyskarna i mitten av 
700-talet (ett besök i Uppsala i slutet 
av april en sisådär 1250 år senare 
hade kanske enligt somliga suttit på 
sin plats, men då Valborgs kvarlevor 
sedan år 779 är gravsatta så lär hon 
ha lite svårt att komma, amen). Under 
medeltiden började en särskild kult 
utvecklas till hennes minne, ämnad att 
motverka onda krafter och häxtro. För 
att skydda sig mot just häxor och annat 
otyg så började man tända feta brasor, 

och på den vägen är det. Men om få i 
dagens sekulariserade samhälle tänker 
på Jesus på julafton så lär det vara än 
färre som tänker på Valborg på Val-
borg, och därav denna komprimerade 
historielektion. 

Efter att ha ägnat den goda Valborg en 
tacksam tanke eller två kan man lugnt 
börja tänka på sig själv igen. Vilken 
Valborgspersonlighet är just jag? Låter 
jag för en gång om året mitt backslick 
pajas genom att bada i skumpa på 
Stocken, dansar jag barfota till tonerna 
från en bandare i ekonomikumparken, 
förbereder jag mig i månader för att 
min flotte till slut ska kapsejsa i vatten-
fallet i Fyrisån under flottracet? Eller 
är jag den bästa Valborgstypen av dem 
alla, nämligen den som dricker bubbel 
i en solig trädgård omgiven av goda, 
glada människor till tonerna av riktigt 
najs musik? Är jag helt enkelt Valborg-
på-Kalmartypen? Inom mycket kort 
vet vi svaret. 

Valborgsgasque: pris 150:-
Tid: 24 april 20dk
OSA: 22 april
Släpp till 23-04 i samarbete med Boom-crew. 
40/80:-. Suburban Kids With Biblical Names på scen.

Kvalborg med Glasnost: pris 20/60:-
Tid: 29 april 20-02 

Sillunch: pris 120:-
Tid: 30 april 12 dk
OSA: 27 april 

Champagnegalopp: pris vid pressläggning okänt
Tid: 30 april 15-18  

Majmiddag: pris 290:-
Tid: 1 maj 17 dk 
Kavaj
OSA: 27 april

Tre Valborg-must-haves
Vatten
Plåster
Förtäring

Soundtrack: 
Det som känns nice

Sällskap:
Goda vänners lag

Tre Valborg-do-nots:
Vita kläder
Toalettbesök för nära ån 
Värdesaker

Picknickmat
Egengjord potatissallad med oli-
ver, tomat, ruccola och feta. Ost, 
kex och jordgubbar.

Rekvisita:
Bandare
Blandband
Plastglas
Filt

Valborg på Kalmar
Det göttigaste med Valborg är när man 
tänker efter kanske inte själva Valborgsmässoafton, utan 
allt kul som omgärdar den stora dagen. Redan en vecka 
innan är det nämligen Valborgsgasque på nationen i 
ditt hjärta, och därefter fortsätter det bara likt en 
veckolång orgie i vår och liv. Programmet på Kalmar 
ser ut såsom följer:

FOTO: Henrik Näsvall

Valborg mon amour
TEXT: Hanna Ekner

Mösspåtagning vid Carolina Rediviva

Ekonomikumparken goes Roskildefestivalen

Efter solsken kommer picnic

Valborgsexpert: Anna Sandin
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SKUMPA

Billabong Sparkling (alkoholfritt)
Land: Australien
Distrikt: South Australia
Pris: prisvärt 
Omdöme: Alkoholfritt mousserande vin som smakar mycket frukt. Påminner en hel del om 
cider men är mycket torrare i smaken. Ett gott alternativ till alkoholhaltiga drycker. Andra 
alkoholfria mousserande viner (dock ej testade): Schloss Boosenburg (Tyskland), Maison 
Rosé (Australien), Mousserande jordgubbsvin (Österrike). 
Betyg: 

Törley
Land: Ungern
Distrikt: Ungern
Pris: 53 kr
Omdöme: Underskattat bubbel som passar bra för den som gillar ett lätt och halvtorrt vin. 
Gula äpplenoch fläder är framträdande smaker, vinets syrligheten gör att sötman inte tar 
över. Törley påminner dock kanske lite väl mycket om cider. Finns även som rosé. 
Betyg: 

Chapel Hill
Land: Ungern
Distrikt: Balatonboglàr
Pris: 59 kr
Omdöme: Prisvärt torrt vin som skulle kunna misstas för en dyrare bubbla om än med en 
något för sträv smak. Vinet bär smak av päron och citrus och en gnutta bark. Finns även 
som alkoholfritt.
Betyg: 

Delapierre
Land: Spanien
Distrikt: Cava
Pris: 59 kronor
Omdöme: En helt okej skumpa om än något intetsägande. Halvtorr och lätt i smaken, ett 
milt vin som kan piffas upp med lite färsk frukt i glaset. 
Betyg: 

Freixenet Carta Nevada
Land: Spanien
Distrikt: Cava
Pris: 56 kronor
Omdöme: Freixnet Carta Nevada klassas som ett halvtorrt vin men testpanelen anser att 
vinets sötma är mer framträdande än så. Gillar man inte söta mousserande viner bör man 
kanske välja den torra varianten av samma vin. Smaken drar lite för mycket åt jordhållet och 
tillsammans med sötman ger det en lite kvalmig känsla.
Betyg: 

Gyckeln testar Valborgsskumpa
Som den gode Winston Churchill sa: champagne ska vara kall, torr och gratis. Då gratis tyvärr inte känns så 
realistiskt vill Gyckelns bubbeldrickande expertpanel gärna lägga till billig istället och byter därför Gula änkan 
och Moët mot lite mer CSN-vänliga sorter. Våra framstående skumpakonnessörer satte champagnen på kyln-
ing tills den blev lika iskall som deras människosyn och lät sig därefter väl smaka. Betyg är satta i skalan en till 
fem champagnekorkar. 



Bada
Det kan bli varmt i södern, och om vindarna inte svalkar 
tillräckligt är det tur att det finns gott om ställen att bada 
på runt om i staden. Befinner du dig mitt inne i stan är 
det smidigt att kasta sig i vid Kattrumpan med utsikt över 
Ölandsbron och det besjungna Ängö. Vill du inte bada mitt i 
stan kan du söka dig till den natursköna Kalmarsundsparken 
och Stensö. Då kan du även passa på att vandra ut längs ud-
den och spana in landmärket där Gustav Vasa med crew sägs 
ha landstigit den 31 maj 1520. (Bör tilläggas att det är en tur 
på 6 km att gå runt udden så lämna flip-flopsen)

Historia
Du kommer få trängas med busslaster av turister, men det 
vackra Kalmar slott är väl värt ett besök. Slottet, som stod 
i centrum under unionstiden och har bebotts av självaste 
Gustav Vasa, ligger vid slottsfjärden som var en hamn under 
medeltiden.

Kultur
Det nybyggda och omstridda konstmuseet ligger i stad-
sparken med utsikt över slottet. I sommar kan du bland 
annat se utställningen Edvard Munch möter G. Karin An-
dersson. Ta dig även en sväng runt det gamla konstmuseet 
och gamla stan som ligger ett kvarter bakom. Väl i området 
rekommenderas även ett besök på Café Söderport kvällstid, 
här spelas det såväl pop som jazz och Rock n’ roll live varje 
vecka. 

Party
Vill du partaja med kalmariterna på äkta kalmaritiskt vis bör 
du uppsöka nattklubben Vallen på Teatervallen vid Larmtor-
get. Det kommer inte att vara propert, det kommer inte att 
vara smakfullt men det kommer vara en typisk klubbkväll 
i Kalmar. Vill du hellre hänga på en trevlig pub kan KM på 
Storgatan rekommenderas, gå dit en onsdag och häng med 
popkidsen så får du se vad en öl kostar. 

Utflykt
Som bekant är Kalmar sammanlänkat med den vackra ön 
Öland via den fantastiska bron Ölandsbron (6072 meter 
lång). Är du i Kalmar måste du göra ett besök på Öland. 
Spana på fågel på södra ön, släng dig på de vita milslånga 
beacherna på norra delen och stanna till i Borgholm på 
vägen tillbaka för en after beach på Hotell Strand.

Fika
Gå till mysiga Hamncaféet vid skeppsbron nära Länsmuseet 
och smaka hembakta kakor i rustik miljö. Eller smält in 
bland lokalbefolkningen och gå på välbesökta Kullzénska 
caféet på Kaggensgatan (gågatan). 

Festival
Öland Roots i Sandbergen på Öland två dagar i juli,17-18 
närmare bestämt Festivaltraktorn med släp hämtar upp dig 
vid busshållplatsen. Du slår upp ditt tält i en skogsglänta 10 
m från stranden och lyssnar sedan på reggae på 3 scener i 
dagarna 3. Mycket populärt och gemytligt.

Det finns riktiga kalmariter på Kalmar nation även i dessa dagar. En av dem är Gyckelns redaktör Anna Sandin, 
born and raised i staden som gav vår nation dess välklingande namn. Här ger hon mindre lyckligt lottade en 
liten guidetur genom staden vid Ölandsbrons fäste, till mer eller mindre väl dolda skatter.

Hem, ljuva hem

TEXT & FOTO: Anna Sandin
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With spring just around the corner (hopefully your winter coat is tucked neatly in a box by the time 
this issue of Gyckeln has reached your mailbox), I thought I would give you folks some ideas on 
what to do in-between (instead of) spending those precious little hours at Carolina during the lovely 
months of April and May. 

I cannot help but to be excited about yet another spring. 
Apart from obvious reasons, spring just tends to bring out 
the best in the people of Uppsala. For some few, early signs 
of spring might equal an epiphany about final exams and 
deadlines approaching, but for yours truly it’s all about the 
heaps of fun that is to come.

1. Head downtown to the weekly flea market on Vaksala Torg 
on Saturdays and buy some fresh fruit and veggies – cheaper 
than your local ICA and certainly more fun. 

2. Eat heaps of ice cream by Fyrisån. The perfect remedy for 
any hang-up or anxiety attack. 

3 Google Gamla Uppsala on hitta.se, gather some of your 
best friends, buy some “fika” (or even better: make some 
yourselves) and hop on your bikes. Once there, find a nice 
spot and get a hint of old Uppsala. 

4. Get in shape! Get your running shoes, call a friend and 
meet up by the park behind Carolina. Note: Four laps around 
the park is roughly two kilometres. Or why not go for some 
laps in Stadsskogen?

5. Take the afternoon off and bring a book (or friends) to the 
Botanical Garden. A true gem. 
Make a playlist on your i-pod and go on long evening walks. 
A rather nice one starts outside Kalmar and runs beyond 
Kåbo.

6. Spend Sunday afternoons in the lovely garden of your 
beloved nation while indulging in superb fika and getting the 
weekend lowdown. 

7. Go bargain-hunting. Start off at Sirius, move on to 
Emmaus and then head out to Kupan. The latter might be 
located in the outskirts of Uppsala (any part of Uppsala 

that is not spelled out Flogsta, Kantorsgatan, Studentst-
aden, Rackarberget…), but it’s most certainly worthwhile. 
Moreover, a safe bet for anyone in need of new furniture at 
dirt cheap prices.

8. Buy a cheap one-time-use-grill and some rosé and head 
to Ekonomikumparken (or whatever is left of it) and have a 
BBQ.

9. This one goes without saying (I’m not sure if this will ever 
make it to print…) for those of you have been around long 
enough, but Bryggan, Snerikes’ annual summer event, is a 
true late spring-classic. Put your best pair of sunglasses on 
and kick back on the bleachers outside. It kicks off late May 
and runs until the beginning of fall semester. Whether it’s 
your cup or not, you’re most likely to end up there anyway… 
10. Treat yourself for lunch at Ekocaféet (a bit on the 
expensive side, but the food is delicious and strictly made 
out of ecological products) and grab a table right outside on 
the pavement. Oh, pretend you’re in Willamsburg – makes it 
even more fun. 

11. Finally, make time for afternoon getaways to Stockholm. 
If you happen to be there during lunch hours – make your 
way to Hermans on Fjällgatan, Södermalm, and enjoy the 
fantastic all-veggie-buffet while enjoying the superb view. 
It might be a bit tricky to get there, but trust me – it’s 
worthwhile. 

Oh, just some final words before signing off… You have the 
highlight of the academic year ahead of you – Valborg on 
April 30. I’m sure no introduction is needed, but it’s simply 
the time of the year, so go all crazy and make the most out of 
it… It’s just once a year after all.

TEXT: Koshik Zaman
FOTO: Helene Sundin

Some advice in the time of spring
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LANDSKAP

Kallelse till landskap den 12 maj 
2009 klockan 19:15 i Kalmar 
nations festsal

Preliminär föredragningslista

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

Rapporter
9. Kuratorsrapport
10. Ekonomisk rapport
11. Övriga rapporter

Valärenden
12. Val av för ht 2009-vt 2010
Biträdande redaktör, Biträdande annonsakvisatör, 
Ansvarig utgivare, Arkivarie, Recentiorsförman 
(2 st), Idrottsförman, Ledamot av Hjalmar Ap-
peltofts stipendienämnd, Internationell sekreterare, 
Körförman, Miljöförman,  Fanbärare, Kårmarskalk, 
Sånganförare 
13. Val för ht 2009
Klubbvärd (10 st), Kondisvärd (2 st), Sexmästare, 
Kulturförman (2 st)
14. Fyllandsval för 2009
Idrottsförman, Landskapets ordförande
15. Fyllnadsval för första landskapet 2009 till första 
landskapet 2010
Ledamot av valnämnden (2 st)
16. Fyllnadsval för 2008-2009
Ledamot av Rackarnäbbets styrelse, Suppleant av 
Rackarnäbbets styrelse
17. Fyllnadsval för 2009-2010
Ledamot av Rackarnäbbets styrelse

Slutredovisning av 2008
18. Styrelsen    
a. Förvaltnings- och verksamhetsberät  
 telse
b. Resultat- och balansräkning
c. Revisionsberättelse
d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

19 Förvaltningsrådet
a. Förvaltningsberättelse
b. Resultat- och balansräkning
c. Revisonsberättelse
d. Fråga om ansvarsfrihet för förvalt 
 ningsrådet
 
Övriga frågor
20. Övriga frågor
21. Ordet fritt
22. Slutupprop
23. Landskapets avslutande

Kalmar nation utlyser följande sti-
pendier:

Enanders stipendiefond
Ett stipendium utdelas till lovande och hjälp-
behövande 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 
lovande studerande inom Kalmar nation som 
varit inskriven vid 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.
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2QSPALT

Efter att ha anlänt till ett Skåne där det fortfarande verkade 
vara november och fräschat upp sig lite, var det dags för 
fredagens evenemang: Marskalksmiddagen. Denna middag, 
där ämbetsmän och gäster från vännationerna (förutom oss 
även Vasa nation i Helsingfors) deltog, ägde rum i nation-
slokalerna. Kalmar nation i Lund har tyvärr inte förmånen 
att ha ett lika vackert hus som vi i Uppsala har. Lundensar-
nas nationshus är ett hyreshus med expedition på första 
våningen, pub i källaren och bostäder på övriga våningar. 
När man går in till puben passerar man en ståldörr av modell 
skyddsrum vilket ger en föraning om vad som komma skall. 
Mycket riktigt är det inte Pub Kronans mysiga tegelväggar 
som väntar, utan en betongkällare som man efter bästa 
förmåga har försökt piffa upp. Möblemanget utgörs av gamla 
skolmöbler av den typ som brukade finnas i klassrummen 
under min mellanstadietid, och med ens förstår jag lunden-
sarnas vädjan om bidrag till sin ”stolfond”. Om lokalerna 
lämnar en del övrigt att önska, så kan det inte sägas om 
sällskapet och maten. Stämningen är på topp och det blir en 
mycket trevlig kväll.

Så blir det då dags för dagen K. Det hör till traditionen att vi 
uppsaliensare skriver en sång till Storaste kroppkakan, och 
på tåget ner har vi komponerat den blivande succén ”Bambis 
sång” (framfördes även på Kroppkakegasqen). Balen i Lund 
har 280 sittande, och efter att ha fått erfara hur jobbigt det 
är att lägga sångtexter under 280 kaffekoppar beger vi oss 
tillfälligt hem för att göra oss i ordning inför kvällen.
Storaste kroppkakan hålls på AF-borgen som är en av Lunds 
stoltheter (det är mycket viktigt att man inte kallar den för 
hus!). Balen är Lunds äldsta och hölls första gången 1897. 
Alla medlemmar i kroppkakeorden har en medalj som visar 
vilken grad man har. Det finns tre storlekar (Riddare, Kom-
mendör och Storkommendör) och varje storlek är indelad i 
tre grader (röd, grön och blå), totalt alltså nio grader. Man 
uppgraderas till en högre grad för varje bal man går på, och 
eftersom Storaste kroppkakan hålls vartannat år tar det 
således 18 år att nå den högsta graden. Jag och 3Q blir dock i 
egenskap av viktiga personer direkt uppgraderade till blå rid-
dare. Av någon outgrundlig anledning verkar 1Q anses vara 
ännu viktigare och blir uppgraderad till röd kommendör. De 
som inte är invigda i kroppkakeorden kallas potäter och får 
bära en potatis i ett snöre runt halsen till slutet av kvällen då 
de uppgraderas till röda riddare.

Så blir det då bänkning. Som sittandes vid honnören har 
man fördelen att få sin snaps upphälld direkt i glaset och 
inte serverad i en liten plastmugg, vilket verkar gälla för 
övriga bord. Förutom Skåne och Hallands finns det också en 
häxblandning av finskt ursprung att välja. Jag väljer dock att 
inte slösa mina snapsbiljetter på den senare.

Efter förrätten kommer då balens höjdpunkt: kroppkakorna. 
Kroppkakorna är tyvärr inte hemgjorda, vilket i och för sig 
är förståeligt. Man kan bara föreställa sig hur lång tid det 
skulle ta att pressa potatis till 280 sittande. Liksom i Upp-
sala har lundensarna en ätartävling. Kombattanterna sitter 
på en scen vilket ger hårdare konkurrens och mer utrymme 
för psykningar. Kampen blir stenhård. I så väl dam- som 
herrklassen är segermarginalen bara en kroppkaka.

Ett annat roligt inslag är ålkakan. Detta är lundensarnas 
sätt att visa uppskattning för en person som engagerat sig 
mycket i nationen; ungefär som vårat Stipendium till EOF:s 
minne. En person får helt enkelt ett ålhuvud i sin krop-
pkaka och blir därefter utnämnd till Ålkaka med allt vad det 
innebär.
Tacksamma som vi är över att få komma har vi också köpt en 
present till våra kära vänner i Lund. Bidragen till stolfonden 
har trillat in under kvällen, och vi vill inte vara sämre, utan 
skänker en mycket praktisk campingstol. Den har förutom 
ölhållare även en praktisk ficka där man med fördel kan 
lägga lundensarnas enorma sångbok.

Efter middagen sker uppgraderingsceremonin för alla 
medlemmar i Kroppkakeorden, och därefter blir det släpp 
till småtimmarna. Vid sextiden lämnar vi AF-borgen för en 
taxiresa till Kalmars bostäder och en stundande efterfest. 
Framåt sju kommer jag till insikten att den kommande ar-
betsveckan kanske blir något mindre hemsk om jag går och 
lägger mig, vilket jag också beslutar mig för att göra. 

Sammanfattningvis var helgen väldigt lyckad. Mitt första 
Lundabesök mycket trevligt, och jag återvänder gärna dit 
igen. Kroppkakorna, de är dock både större och godare i 
Uppsala. Kom till nästa års Kroppkakegasque och pröva 
själva!

Kaka av kropp
Vår kära systernation i Lund ställer till med baluns och i Uppsala är vi inte sena att tacka ja. 
En sex man stark delegation packade högtidsdräkt och tandborste och satte sig på tåget till 
Lund för att undersöka Kalmar nation i Lunds stolthet: Storaste kroppkakan.
TEXT: Niklas Bylund

Så, hur många landskap har du varit på i år? Rannsaka dig själv. Är det ett, är det två? Troligtvis inte. Även en 
sådan sopa inom ämnet statistik som skribenten till denna text kan med lite snabb överslagsräkning (och en 
mobil med miniräknare) meddela att sannolikheten för att du inte varit på något alls är 96.3 %. En tämligen 
ansenlig andel av kalmariterna har alltså gått miste om de fröjder som bara nationens högst beslutande or-
gans sammanträden kan erbjuda. Men misströsta ej, ty vi är inte de som kastar den första stenen. Istället ges 
ånyo chansen den 12 maj, då nationens portar åter står på vid gavel och en hel drös ämbetsmän ska väljas. 
It’s gonna ROCK! (Det där sista var lite töntigt, men vad gör man inte för att sälja?) Ses då!



Posttidning B

Kalmar nation
Svartmangatan 3
75312 Uppala

Kalmanacka

April
22 Kalmar nations teater ger “En korridor”! 19.00. 
22 Städdag på nationen. 09.30 - 16.00, sexa
23 Kalmar nations teater ger “En korridor”! 19.00. 
24 Valborgsgasque
30 Valborg
30 Sillunch

Maj 
01 Majmiddag
05 Standup Downstairs
12 Landskap 19.15 i festsalen. Efterföljande sexa.
14 Kontraktsteckning 19.00 på övervåningen
23 Vårbal
 

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

Pubens öppettider
Pub Kronan Må - To 18-00, Fr och Lö 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.

Rock‘n‘Roll - Dans Lektioner
Måndagar 18.00-19.30 i festsalen

Mer i kalendariet på www.kalmarnation.se


