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Gyckeln är Kalmar nations medlemstidning. Den utkommer med 1400 exem-
plar tre gånger per termin och trycks hos Trycksaksmäklaren. Det här är första 
numret vårterminen 2010. Ansvarig utgivare: Hanna Ekner. Redaktörer: Marcus 
Nyberg, Anna Sturesson. Skribenter: Matilda Källén, Frida Ericsson, Jocke Medin, 
Kristoffer Åslund. Fotografier av: Anna Sturesson, Marcus Nyberg. 
Adress: Svartmannagatan 3, 75212 Uppsala Telefon 018-694980

Nytt decennium, nya möjligheter och ny 2Q, det är vad som precis har tagit sin bör-
jan. Niklas har nu gjort färdigt sitt år och lämnat över stafettpinnen till mig. Jag är väl 
införstådd i att det är väldigt stora skor att fylla (både bildligt och bokstavligt). 2009 
var ett riktigt bra år för kalmar nation, allt gick som på räls, puben sålde hamburgare 
som smör och fiket nådde oanade höjder. Även klubbarna gick bra och ökade i antal, i 
och med att Glasnost och Katushka startades. Min förhoppning är att 2010 ska bli ännu 
bättre.  Utsikterna ser goda ut med tanke på att pub Kronan varit nästintill full varenda 
kväll sedan vi öppnade för terminen. Och så ska det fortsätta att vara (i alla fall i mina 
drömmar). 

För er som inte känner mig så heter jag Kristoffer Åslund, är 23 år, född och uppvuxen i 
den härliga mellansvenska metropolen Uppsala. Jag har snart pluggat färdigt till en kan-
didat i företagsekonomi och har varit medlem i kalmar nation sedan HT-06. Dock tog det 
cirka 2 år innan jag hittade hit på allvar och påbörjade mitt engagemang. Jag blev snabbt 
fast och sitter nu här som Andre Kurator, vilket jag är väldigt nöjd med.  

Året 2010 kommer att bli ett spännande år med mycket arbete, mycket skoj, en hel del 
sena kvällar och tidiga morgnar, oförutsägbara händelser och så mycket mer. Det är just 
detta jag ser fram emot. Jag ser också mycket fram emot att få samarbeta med och lära 
känna kuratorskollegor, klubbverk och alla andra som kommer att korsa min väg under 
året. 

Pssst.. 1Qs bankomatkod är 0384, enjoy!

[TVHAU’KU∞]
Av Kristoffer Åslund, 2Q

SÖNDAGAR 12-16
KAFFE THE SAFT
ALLTID HEMBAKT
VEGANSKA ALTERNATIV
SVARTMANGATAN 3



5

2009 dök artiklar om den fruktade Bostadsbristen åter upp i ERGO och kanske är du en 
av dessa studenter som just nu brottas med att hitta någonstans att bo. Nyss hemkom-
men till Uppsala från en lång bortamatch tycker jag att jag känner igen snacket och oron 
från tider som sedan länge försvunnit. Därför tänkte jag berätta hur en student kunde 
lösa det förr i tiden, när den STORA bostadsbristen plågade Uppsala.

Augusti 2003. Jag flyttade till Uppsala med en panna prickig av svarta pormaskar och en 
liten och en stor fråga plågade mig. Egentligen var de inte pormaskar. Efter en fantastisk 
spelning lite tidigare med Yeah Yeah Yeahs på Emmabodafestivalen i Småland trängde 
jag mig in backstage. Jag träffade Karen O som spottade skumpa i mitt ansikte och inte 
ville göra mig besviken när jag skrek ”sign my forehead!!”. Den svarta tuschfärgen blan-
dades med smuts och öl, trängde in i mina porer och jag såg ut som en pubertetskille 
igen. Hur få bort dem? Detta var dock inte 18-åringen Jockes största bekymmer. Vart fan 
skulle man bo i Uppsala? Sveriges Förenade Studentkårer rapporterade i samma veva 
att Uppsala var den studieort där det var allra svårast att hitta boende. Gött. Det gamla 
ledmottot ”Jocke fixar allt” skulle få sig en rejäl utmaning.

Uppvuxen i en helylles husvagnsbarndom (varje sommar på Eriksöre Camping borta 
på Öland) kändes lösningen ganska given. Jag flyttade in i en husvagn av märke Knaus 
på Fyrishovs Camping i Uppsala. Stället drevs av en virrig men trevlig finne som senare 
skulle komma till min räddning när det var halv orkan. I min husvagn hade jag säng i ena 
änden, ett minimalt handfat för tandborstning, en liten kokplatta, ett minimalt kylskåp, 
en halvcirkelformad soffa och ett litet bord i andra änden. På utsidan stod ett förtält där 
jag hade sopor, skor och min kostym hängande från taket. 150 meter bort stod en stuga 
där man fick gå på toaletten, blev man kissnödig mitt i natten var det bara att klä på sig 
och börja traska. I samma stuga låg duschbås för de boende där stora löss kröp på väg-
garna. Där var det kallt på vintern. I en annan stuga fanns diskrum och två spisar.

I skolan träffade jag goda vänner som jag fortfarande umgås med. På nationerna spelade 
större band för mindre pengar och ölen var billigare. Livet på campingen lunkade på i 
en tragisk takt men gav mig som ung och nyfiken en inblick i Ett Annat Sverige. Det året 
kom vintern tidigt till Uppsala. Redan i november låg det tjockt med snö och jag tvin-
gades köpa en varm gammal polisjacka på Myrorna. Vilket öde för en rebell! I takt med 
att graderna sjönk gjorde också antalet campinggäster det. Slutligen fanns där förutom 
min och några tomma husvagnar bara två andra vagnar med folk i sig. I en bodde en 
väldigt gammal alkoholist som sällan orkade röra sig utomhus. Han kissade i en genom-
skinlig plasttunna tills den var full, sen gick han och tömde den i en av toaletterna. 
Ibland ställde han bara ut den och innehållet blev ett gult isblock. I den andra vagnen 
bodde en familj skotska romer, som ända in på vinterkylan satt utomhus och spelade 
stränginstrument och hade några barn som sprang runt, runt, runt husvagnen. Mina 
vattenrör frös, jag kunde inte längre fylla på i vattentanken och jag fick gå över till att ha 
fyllda PET-flaskor för att kunna borsta tänderna.

Situation  UPPSALA
Av Jocke Medin
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 Jag minns inte så mycket mer från den här tiden. Dels för att det blev några väl valda öl under den 
där tiden, dels för att jag har en förmåga att förtränga sådant som jag inte vill minnas. Jag kommer 
knappt ihåg någonting från min första termin på Lärarskolan, men jag minns de lyckliga stunderna. 
VM i fotboll utkämpades, Sveriges damer vann silvret och jag kunde följa dramatiken på en skruttig 
liten TV i min Knaus. Jag hade förfest med åtta personer som på något sätt lyckades knö in sig i min 
lilla soffa, efteråt gick vi till Kalmar för att se José Gonzalez spela live på den legendariska klubben 
Stones.

Precis när den snåla finska förmannen tänkte höja husvagnshyran med 1000 kronor kom en öppn-
ing på bostadsmarknaden; en liten handskriven lapp på en anslagstavla lät mig flytta in på Väktar-
gatan vid årsskiftet. Där fick jag bo i fjärde hand tillsammans med kalmariten Daniel från Västervik. 
Jag betalade hyran till Daniel, som betalade till sin lillebror, som betalade till en man som jobbade 
för SIDA i Ryssland, som i sin tur betalade till en mystisk figur som en gång på stenåldern bott i 
lägenheten och fortfarande hade kontraktet. Daniel hade pluggat sedan 1994 och blev aldrig klar. 
Han berättade historier om hur han sett alla de stora banden på scenen nere i Kalmars pub – the 
Cardigans, Broder Daniel, Bob Hund och tyvärr Kent. Lägenheten var full av vägskyltar, Bryggans 
livbojar, en darttavla från Orvars Krog, troféer och stöldgods från nationer som samlats ihop under 
många år. På något sätt hade samma gäng bott där sedan långt bak på 90-talet. Det här begav sig 
på den tiden då studenter kunde göra mycket mer som de själva ville, och därför hade denna lilla 
fristad klarat sig obemärkt genom så många år. Kalla det Väktargatans Kristiania. Inte desto mindre 
levde vi ständigt med en skräck att bli utkastade på gatan, och efter Valborg 2004 kom Studentsta-
den slutligen på oss vid en noggrann kontroll. Det var inte fråga om några mjuka ord eller förmil-
drande omständigheter, det hette bara att ”Ni ska ut. Nu. Fort.” There is no way of explaining the 
terror I felt. En god portion tur gjorde dock att mitt namn aldrig blev känt i vräkningssoppan, och 
ännu större tur gjorde att jag i sista minuten lyckades hitta ett ledigt korridorsrum på Kantorsga-
tan genom samma människor – Studentstaden Hell. I ren skräck stannade jag kvar i mitt nya rum i 
fyra år.

Det här är bara en av många historier, säkert finns det värre som en gång kommer att berättas. 
Tanken bakom min är väl att den ska ge några av er som behöver det lite hopp. Många studenter 
har det svårt i början men allt det som Uppsala är gör det så mycket värt det. Själv är jag just nu 
tillbaka på ruta ett, jag är helt hemlös i Uppsala men vill inte överge stan för det. Det ska skita sig 
riktigt mycket innan det blir som 2003 igen och innan dess kan vi skatta oss lyckliga. Ge aldrig upp, 
stå aldrig still. 

Tjena…

Anna Stue här, även kallad Anna Banana eftersom min 
största passion i livet råkar vara just bananer. När jag 
inte äter bananer brottas jag med en innerlig längtan 
efter någon att dela livet (och bananerna) med. Kanske 
är du den rätta för mig?

Du måste inte nödvändigtvis dela min villkorslösa kär-
lek till bananer, men jag ser gärna att du är ett lamm-
kött, nötkött, eller åtminstone någorlunda biffig. Hyser 
även en viss tolerans gentemot veggosar, eftersom jag är 
en öppensinnad och experimentell människa som bara 
älskar nya utmaningar.

Du bör ha skostorlek 39, 5, vara mellan 170-185 cm 
lång, ha blå ögon samt ett genuint intresse för hockey-
bilder och irländsk folkmusik. Du bör även ha tappat 
alla dina mjölktänder. Kön och ras har ingen större 
betydelse, eftersom jag som sagt är en öppensinnad och 
experimentell människa och bara älskar nya utmanin-
gar. Nämnde jag att jag gillar långa skogspromenader, 
mysiga hemmakvällar och eh…, ännu längre skogsprom-
enader? Är också en aning svag för mustascher...

För övrigt är jag en sann livsnjutare i mina bästa år och 
hoppas att det finns någon fin själ där ute som vill dela 
erfarenheter (och kroppsvätskor) med mig. Om du hän-
delsevis har varken liv eller erfarenheter att dela med 
dig av kan vi hålla oss till det sistnämnda.

Känner du att du är min potentiella själsfrände? Slå en 
signal till MakeLoveNotWar på 020-515 515 och fråga 
efter SexyAnnaBanana, eller logga in på aftonbladets 
chatt och skriv till coolgirlbanana16.

JAG VET ATT DU VILL! 
(du vet att du vill kolla)

Ett rop på Hjälp! 
Kontaktannonsen

Mån 1 februari kl 19 – Lekafton!
Kvällen tillgägnas skratt, skoj och LEK! Genom 
lekarna lär vi känna varandra och lite till. Allt 
du behöver bidra med är barnasinne och ett 
glatt humör, resten löser leken upp! 

Mån 8 februari kl 19 – Speedating i festsalen
Inför Alla hjärtans dag får du chansen att lära 
känna lite nytt folk. I olika kontalationer kom-
mer vi att lära känna varandra under kvällen, 
ni kommer att sammanlänkas med andra under 
olika former men allt i speed-dejtingens namn. 
Ta det så seiöst eller oseriöst du vill. Ni själva 
lägger ribban för kvällen! 

Mån 1 mars kl 19 – Hälsokväll
Du kommer få smakprov på yoga, meditation, 
hälso-tipsrunda, lyssna till musik och kanske 
smaka en om annan nyttig matbit. Inga krav 

ställs på Dig eller Din hälsa, kom sjuk, frisk, 
utmattad, förälskad, uttråkad, glad, kom som 
Du är! 

Lör 20 mars – heldag SKATTJAKT!
En heldag med kulturgruppen. En heldag med 
aktiviteter där du får lära känna nya människor 
och använda din fantasi och dina kontakter 
för att finna en uppsjö  av ting. På kvällen så 
är det sexa på nationen med 3-rätters middag! 
(anmälan krävs) 

Ons 7 april kl 18 – Bokbytardag
Vem älskar inte böcker?! Mja, kanske inte älskar 
alla böcker man har hemma, men då kan man 
ta med dom till Kalmar nation denna afton och 
byta in dom mot någon annan! Kom och nosa 
runt bland böcker, fika och lyssna på föredrag!

Kulturgruppen
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Kalmar är inte bara en vacker nation utan en vacker stad där fotbollsfrun skriker könsord på samtliga event, 
och berusade 17-åringar försöker ta sig in på KM. Följande text är vår sanna hembygdshistoria, en berättelse 
som knyter oss samman och gör oss till det speciella folk vi är. För trots att vi kalmariter inte alltid är de mest 
sofistikerade, intellektuella eller världsvana människorna har vi egenskaper som många andra saknar. Vi tror 
gott om människor, vi värnar om naiviteten, och djupt i våra hjärtan bär vi på en dröm om att åter igen få sättas 
på den europeiska kartan. 

Det hela började 1397 då drottning Margareta smidde planer om att Kalmar skulle bli staden som hela världen 
kretsar runt. Eller ja, åtminstone Norden. Hon formade därefter Kalmarunionen, en union som sedan sitt begyn-
nelse satt griller i några smålänningars envetna skallar, att de är något litet extra här i världen. Det är därför vi 
alltid med illa dold förhoppning testar om Sverige minns Salve, sommarlovsprogrammet från 1997. Eller om de 
vet att Ölandsbron var Europas längsta fram tills 1998.

Ja, det kan ju tyckas att vår hembygds glansdagar har gått till det förflutna, men sanningen är att dagens Kalmar 
smider större planer än någonsin. För cirka två år sedan blev våra naiva hjärtan grundlurade av ett gäng kineser 
som lovade oss guld, juveler och en plats på den internationella kartan om vi sålde en tom lokal till dem. Hela 
projektet som skulle göra Kalmar lika populärt som Paris slutade med lite uppgrävd mark och kineslyktor som 
fortfarande dinglar spöklikt på diverse ställen i staden, likt en symbol för vår sårade stolthet. Vi Kalmariter 
blickade då åt det stora landet i väst, för att se vad de gjorde efter tvillingtornens ras 2001; de började bygga ett 
ännu större torn. Idag läggs också betonggrunden till vad som i framtiden kommer att kallas “Kalmar Arena” 
varav det sista ordet självklart uttalas på engelska. 

Vidare har vi också en inbillning om att vi kan det här med affärer, allt på grund av att tyskarna på 1300-talet 
ansåg Kalmar som en läglig plats att lägga till handelsbåtarna inom Hansan. För att visa att vi bibehåller samma 
näsa för affärer har vi nyligen kopierat vårt utbud av kedjebutiker i ett nytt område som kallas- just det- Hansa 
City, varav det sista ordet självklart uttalas på engelska. Vi ville även förstärka dess internationella association 
inför ett framtida kändisskap och snodde helt enkelt logotypen från Hilton Hotels, så att även övriga folkslag kan 
känna sig som hemma hos oss. Hoppas att Hilton inte tar illa upp.

En entreprenörsanda utan dess like har alltså sänkt sig över den charmiga lilla staden i söder, och kanske kom-
mer något av våra projekt faktiskt att lyckas i framtiden tack vare den envishet som hållit oss aktiva i 600 år. 
Under tiden får ni gärna kalla oss för bönder. Vi kalmariter, vi tar sånt med ro. 

Följande händelser tilldrog sig under den mörka tidsåldern, även kallad för Den Mörka 
Tidsåldern. Året var 1663 och den krullhåriga kalmariten Frode skyndade över Uppsalas 
regnvåta gränder, i vanlig ordning iklädd snäv rock och solkig kravatt. Under armen bar han 
ett hoprullat dokument av modell skrynkligt och han hade bråttom, den där Frode. I dag 
skulle allting ske, varför han inte kunde se någon mening med att dröja (men nog hann han 
ge blomsterförsäljerskan en nick på vägen; kalmariter var och är obotliga charmörer).

Irritationen hade länge legat och pyrt under en inte vidare välpolerad yta. Smålands nation, 
bestående av studenter från de två kyrkostiften Kalmar och Växjö, hade blivit till en sur-
rande bikupa av skilda åsikter. Där var å ena sidan kalmariterna; stolta, ambitiösa, roliga 
och härdade av en uppväxt invid det vilda Kalmarsund, och å den andra sidan Växjöborna, 
som vasstandade, torra och hopkrympta av ett liv i urskogen. Ett stundande slag dall-
rade likt gelé i luften. Frode visste, där han halkade på våt kullersten, hur utgången skulle 
komma att se ut. Hans dokument, modell skrynkligt, presenterade nämligen vapnet, även 
kallat för Vapnet – såväl frestande som farligt, och kapabelt till att tjusa även den godaste av 
trollkarlar, eller, studenter.

”Genom mig skulle det här förmedla en makt, för stor och fasansfull för att föreställa sig!”  
hade hans skäggiga universitetslärare, en insvuren kalmarit, utbrustit. Frode fick således 
bära ansvaret ensam, genom skog (en dunge träd) och träsk (vattenpölar), tills han kom 
fram till Smålands nation, hukande för hopkrympta Växjöbor.

När middagen närmade sig och festsalen fylldes med folk, rullade Frode så, med skrämd 
uppsyn, upp dokumentet. Han harklade sig. Han harklade sig igen.

Den tredje juni 1663 bildades Kalmar nation; en egen nation, vanligen flera hundra meter 
från Smålands. Få vet att det som ledde fram till den slutgiltiga frigörelsen – var ett skämt. 
Ett gyckel, som gick över gränsen (det var något om Nils Dacke), enligt de torra smålännin-
garna från inåt landet.

Historien om gyckeln, eller Växjös bane, blev till en legend. Legenden blev till en myt. Och 
fram till för 30 år sedan, då en röksugen nationsmedlem nästan råkade tutta eld på ett par 
gamla papper i en mörk källare, var det försvunnet från all kännedom. Att Kalmar nation är 
den roligaste nationen kunde bekräftas, och en nationstidning, Gyckeln, sattes till världen, 
för att sprida information – och gyckel.

Och Frode hyllades som hjälte, tills han flög västerut på en örn. 
 

Nyheter från hembygden GYCKELN!
Av Frida Ericsson HISTORIEN BAKOM NAMNET

Av Matilda Källén
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Kalmar Nation först i gaymet!
Heterovänlig gayklubb
PREMIÄR Onsdag 3 mars!

Wilde!
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KKLIPPDAGS! *OMG*

Må vi här presentera vår alldeles egna 1Q, Hanna 
Ekner, som klippdocka. Klipp ut, sätt ihop och låt 
henne pryda ditt kylskåp, din almanacka, din plån-
bok, din själ. Från och med nu behöver du aldrig vara 
ensam igen. Någonsin. For evaah? Evah evah! 
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Kalmar nation utlyser följande stipendier:

Svanbergs stipendium för studier i Storbritannien.
Stipendiet tilldelas landsman, som under minst två år 
tillhört nationen, för forskning eller studier i Storbri-
tannien. Vid ansökan ska bifogas dels förteckning 
över sökandes studie- och forskningsmeriter, 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 fast-
slås att stipendiet använts för den redovisade uppgif-
ten. 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 hjälpbehövande 
studerande som tillhör Kalmar nation. Sökande får 
dock ej ha avlagt akademisk examen; avlagd teologisk 
examen utgör dock ej hinder för erhållande av stipen-
dium.  

Fagerströms stipendiefond
Stipendiet utdelas till lovande och hjälpbehövande 
student som tillhör Kalmar nation 

Siljeströms stipendiefond
Stipendiet utdelas till hjälpbehövande och lovande 
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.

Välkommen till en helt vegetarisk/
vegansk restaurang med ett stort
utbud av ekologiska öl- och vinsorter.
Fredagar kl 18-01. Svartmangatan 3.
Bordsbokning 018-69 49 80 eller 3q@kalmarnation.se

Preliminär föredragningslista till 
landskap den 23 februari 2010 
klockan 19:15 i Kalmar nations 
festsal 
Hör upp, kalmarit! Vill du känna dig viktig? Vill du ha 
koll? Vill du ha något att säga till om? Vill du skratta åt 
ordförandens löjliga hatt? Vill du käka gratis mat? Vill 
du sjunga snapsvisor om galna danskar som skjuter 
studenter? Vill du KK-hora dig för att gå på obligato-
risk utgång med Ida och Ylva? Svarar du ja på någon av 
ovanstående frågor så rekommenderas det att du går på 
nästa landskap.

Formalia

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

Rapporter

   9. Kuratorssrapport
  10. Ekonomisk rapport
  11. Övriga rapporter

Reglementesändringar

  12. Förslag till förändring i Reglemente för Rackarnäb       
bet
        a. Ämbetsmannapoäng
        b. Begränsning av antalet lägenheter per person
  13. Förslag till förändring i Kalmar nations reglemente
         a. Begränsning av antalet rum per person inom       
Bortom Bullret

Valärenden

  14. Val av tre ledamöter av valnämnden för första land-
skapet 2010 till första landskapet 2011.

  15. Fyllnadsval för ht 2009 – vt 2010

      Fanbärare, Idrottsförman  
      Fyllnadsval för vt 2010
         Klubbvärd  
         Fyllnadsval för 2010
         Ledamot av Revisionsnämnden, Biträdande an  
        nonsackvisatör 
         Fyllnadsval för 2009-2010
         Suppleant av Rackarnäbbets styrelse  

Övriga ärenden

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



Februari

 3 Spela
10 Städdag
12 Restaurang Smaka
13 Reccegasque 
15 Måndag i puben
19 Restaurang Smaka
20 Klubb Katushka!
22 Måndag i puben
23 Landskap
26 Spela
27 Glasnost
29 Måndag i puben 

Mars

1 Måndag i puben
2 Standup Downstairs
3 Wilde! (Premiär!)
5 Restaurang Smaka
6 Boom goes the Dynamite!
8 Måndag i puben
12 Restaurang Smaka
13 Klubb Katushka!
15 Måndag i puben
16 Magic Downstairs
19 Spela
20 Skattjakt med Kulturgruppen
22 Måndag i puben
24 Städdag
27 Kroppkakegasque med 04-släpp
29 Måndag i puben
30 Landskap med kuratorsval

 Varje vecka
 
Bordtennis Tisdag 21-22 Fyrisskolan
Innebandy Tisdag 22-23 Fyrisskolan
Fotboll Onsdag 22-23 Tiundaskolan
 
Kör Onsdag 19-21
Teater Torsdag 19-21 

 
Nationens öppettider

Vardagar klockan 10 till pubens stängning (24) är 
nationen öppen för 
medlemmarna. Läseplatser, TV, DVD och trådlöst nät-
verk finns att tillgå. 
Koden fås av 1Q eller på det hemliga stället.

Posttidning B

Kalmar Nation
Svartmangatan 3
753 12 Uppsala

 


