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F
ramtid. Vilket tungt ord. Varje gång jag 
kommer i kontakt med det upplever jag en 
ny känsla. Ibland är det ångest, ibland räds-

la, men inte sällan är det glädje och entusiasm. 
De sistnämnda är de känslor som jag skulle vilja 
hålla fast vid, trots att jag känner mig vilsen. 
Att kunna se fram emot framtiden – det känns 
väldigt lyxigt, och är något värt att sträva efter. 

Gyckeln som du nu håller i handen är byggd 
på just de känslorna: glädje, entusiasm, och kan-
ske lite rädsla och ångest. Under vårterminen 
är det alltid en massa saker som förändras: nya 
ämbetshen väljs, internationella studenter bör-
jar fundera på resan hem, några av oss påbörjar 
livet efter studierna (yikes) och nationen förbe-
reder sig för en välförtjänt paus. Det råder en 
bitterljuv stämning på nationen. Alla har fort-
farande jättekul tillsammans, men alla vet också 
att det snart är dags för något annat. 

Den här terminen har varit vild. Allt från att 
lära mig att göra layout och använda program 
som jag aldrig hört talas om till att försöka hit-

ta en balans mellan skolan, vår kära nation och 
annat liv har varit ett riktigt projekt. Vi började 
med Gyckeln #1 2016, även känd som Den blå-
gula katastrofen, och nu slutar vi här (för till-
fället). Många känslor har upplevts, en oändlig 
mängd av kaffe har druckits och väldigt många 
»oh my god, what am I going to do now«-stun-
der har överlevts. Jag har lärt mig en massa sa-
ker jag inte förväntade mig, och byggt upp min 
stresstolerans till oanade nivåer. 

I det här numret får ni läsa om både våra 
gamla och nya kuratorer. Ni får läsa om hur det 
känns att ta examen, finna nya roller och ge upp 
de gamla. Ni får läsa om framtidens mat, lära 
er lite om staden nationen är döpt efter, och en 
gång till se vad som hänt under den här termi-
nen. 

Vi på redaktionen tackar för oss. Nu är det 
dags för sommar, sol (förhoppningsvis) och en 
liten paus. Vi återkommer i höst, med nya, spän-
nande idéer och kanske till och med bättre kun-
skap om layout. Vi ses i september. 

redaktörer: Laura Leskinen och Matilda Lund 
vikarierande redaktör och formgivare: David Zetterman

omslagsfotografi: Eva Garmendia  
polaroidfotografier och montage: Juuli Ahola  

ansvarig utgivare: Li Svensson  
kontakta redaktionen: matildaulund@gmail.com

1q li svensson: 1q@kalmarnation.se 
2q linnéa vikner: 2q@kalmarnation.se 

3q mareike brockmann: 3q@kalmarnation.se

Friedrich Nietzsches mustasch innehöll uppskattningsvis 8654 hårstrån. 
Han hade nog mått bättre om han trimmat den en smula.

REDAKTÖREN HAR ORDET
Att göra tidning utan att veta hur man gör tidning kan vara skräckinjagande, 

stresshöjande och … alldeles underbart. 

av laura leskinen
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Redaktören har ordet
Framtiden svindlar och redaktionen tar semester.

Gör vi slut nu?
1Q lämnar över facklan.

Livet efter examen
En tillvaro utan studier och studentliv knackar på 
Hannas dörr. Det gör även Gyckelns reporter. 

Framtiden blir… veganvänlig?
Våra matvanor kan komma att förändras i grunden. 

Uti Calmare stad…
…finnes ingen kvast, men väl historia och idrott. 

Saturday Night Vårgasque!
»Två deciliter Travolta, två nävar dubbelklapp samt 
en matsked valfri ABBA-medlem.« 

Min valborg, timme för timme
En mer civiliserad och mindre kladdig valborg.

‘
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NYA KURATORER!

Du har blivit vald till kurator, grattis! Hur 
känns det nu?
Jenny: Det känns bra. En aning nervöst är det 
förstås, men jag ser verkligen fram emot det 
kommande året.
Mikaela: Tack så mycket! Det känns väldigt bra, 
jag är spänd på att börja min upplärning.

Varför bestämde du dig för att ansöka?
J: Det verkade väldigt spännande och roligt att 
vara kurator, så jag tänkte att jag ville prova. 
Och tänk att få betalt för att hänga på Kalmar!
M: Jag har velat bli 3Q sedan min första klubb-
verkartermin, så det är något jag haft ögonen på 
ett tag nu. Det kändes som en bra tid att ge sig 
in i det, och jag tror att det kommer bli väldigt 
roligt (mellan tårarna, haha).

Vad är du rädd för inför ditt kuratorsår?
J: Det jag är allra mest rädd för är att vara helt 
ensam i huset. Min fantasi är alldeles för livlig 
för att jag inte ska tro på Kalmarspöket och dy-
likt.
M: Jag är nog lite nervös för att tiden inte kom-
mer räcka till allt man vill och måste göra. Jag 
vill ju sköta jobbet bra, samtidigt som att jag vill 
ta hand om klubbverket. Jag tror att jag kommer 
vara ganska mammig då och då.

Vad ser du mest fram emot?
J: Att få träffa och lära känna så mycket 
människor. Nya medlemmar, gamla medlem-
mar, ämbetsmän, andra kuratorer och övrigt 
löst folk som man möter som förste kurator.
M: Det är svårt att välja en enskild sak, men jag 

ser mycket fram emot att ha mer nationsöver-
skridande kontakt, genom KMK till exempel.

Både 1Q och 3Q är nu från Kalmar (typ)! Vil-
ka kalmaristiska egenskaper tror du kom-
mer att vara hjälpsamma till ditt nya upp-
drag?
J: Den var svår! Men det händer att jag trycker 
in ett »r« i ord som egentligen inte har ett »r« för 
att överkompensera för de »r« jag ibland tappar 
bort i ord som faktiskt har ett »r«. Och det kan 
säkert komma till användning någon gång under 
året!
M: Tja, jag kan ju ibland få folk att skratta när 
min kalmaritiska dialekt slinker igenom, glada 
medarbetare är ju bra medarbetare!

Ostkaka eller kroppkaka?
J: Kroppkakor, särskilt om det är mormor som 
gjort dem.
M: Får jag säga båda? Känns inte som om jag 
skulle kunna välja.

Vilken är den bästa bron i världen?
J: Den högsta bron i världen finns i Kina. Där 
ligger även världens längsta bro. Men det är ing-
et att lägga på minnet. För den bästa bron i 
hela vida världen hittar du om du beger dig till 
hemlänet och tar en tur över till Öland. Jag re-
kommenderar ett besök redan i sommar!
M: Jag skulle vilja säga någon liten och obetydlig 
bro i någon bortglömd stad, bara för att, men 
det känns som om det skulle vara hädelse, så jag 
säger Ölandsbron. Utan den så skulle jag ju inte 
lärt känna Linnéa heller!

Nationen har valt ny 1Q och 3Q – och bägge två kommer från hemlänet! 
Vi har intervjuat dem. 

Jenny Arvidsson, nyvald 1Q, i tyrolsk utklädnad. Mikaela Falkestad, nyvald 3Q, i sitt rätta element.

‘

1Q rundar trött men tacksam av sin ämbetsperiod.

av li svensson

gör vi slut nu?

J
ag kan inte sticka under stol med att jag är 
trött. Efter en lång vår med mycket saker att 
göra och en valborg i bagaget har jag nästan 

glömt hur det är att vara ledig.
Att vara kurator är som att vara i en konstant 

åktur i berg- och dalbana. Det går upp och ner, 
men allt löser sig, och fram kommer man alltid 
så länge man håller i sig, blundar lite och försö-
ker njuta av färden.  

Jag är extremt höjdrädd, så jag tycker att 
det är skitläskigt att åka berg- och dalbana. En 
annan sak jag tyckte var skitläskigt var att bli 
förste kurator. Nu i efterhand inser jag att det 
faktiskt inte var så himla farligt. Visst, det finns 
många tillfällen när jag gått hem och undrat vad 
fan jag egentligen håller på med – vem väljer 
att jobba tretton timmar om dagen, ibland var-
je dag i veckan, glömma bort att äta lunch och 
ha möten till mitt i natten? Jag ljuger om jag 
inte säger att kuratorstillvaron ibland är otroligt 
otacksam. 

Men det är allt det där andra som gör det så 
jäkla fantastiskt. 

Det är kul att pressa hundratjugo kilo potatis, 
det är kul att städa till tidig morgon, det är kul 
att jaga bort kissande studenter från vår träd-
gård, det är kul att svara på miljoner mejl. 

Allt detta är kul för att vi gör det tillsammans. 
Vi tillsammans skapar något, så att studenter får 
den bästa möjliga studietiden. Vi tillsammans 
gör Uppsala till världens bästa studentstad. Så 
visst, det är stressigt. Men jag är ändå lugn, ef-
tersom jag vet att det finns jobb, så det kommer 
lösa sig.

‘
Kalmar nation är en magisk plats att vara på. 
När jag skrev in mig hösten 2010 kunde jag ald-
rig ha gissat vad nationen skulle få för betydelse 
för mig. 

Det är här jag har träffat några av mina bästa 
vänner, fått prova på och lära mig saker jag ald-
rig skulle ha givits möjlighet att lära mig någon 
annanstans. Och än är det inte slut.

För er som undrar: jag och Kalmar nation 
kommer fortsätta vara tillsammans! 

Jag känner att jag fortfarande har mycket att 
ge, och med mer kunskap och mindre ansvar ser 
jag fram mot nya ämbeten och fortsatt engage-
mang på nationen. 

Jag vill tacka mina kuratorskollegor Mareike, 
Linn och Linnéa för att ni har gjort min tid som 
förste kurator helt fantastisk. 

Tack även till alla ämbetsmän som fyller vårt 
nationshus med kärlek. 

Och det är aldrig försent att engagera sig! Kal-
mar nation behöver alla engagerade vi kan få. 

‘
Vårbalen stundar. Jag hoppas på varmt väder, 
god mat och upptåg natten lång. Det är då jag 
med glädje lånar ut insigniet till min efterträd-
are Jenny, håller mitt sista välkomsttal och lite 
vemodigt kommer det nog kännas. Jenny kom-
mer bli en fantastisk förste kurator och hon 
kommer få ett fantastiskt år här på nationen. 
Eller förhoppningsvis i alla fall. Jag tror det, för 
det har jag fått. 

Puss och kram!

‘
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Vi fruktar det, vi skjuter det framför oss, men sist står vi där – utexaminerade och arbetslösa. 
Personalvetarstudenten Hanna Wagenius är på sin sista termin. Hur känns det egentligen?

av matilda lund

livet efter examen

J
a, hur känns det att snart vara klar?

– Lite läskigt men samtidigt väldigt spän-
nande. Det känns förväntansfullt!

Förväntansfullt inför vad?
– Livet… Nya utmaningar och nya äventyr. 

Nya misstag.
Hur skulle du sammanfatta dina sex terminer 

som personalvetarstudent?
– Väldigt roliga och lärorika terminer, fantas-

tiska vänner, mycket fest, mycket plugg. Utmana 
sig själv i saker man inte tror man klarar av. Det 
har varit en resa för min personliga utveckling.

När du har utmanat dig själv, har då något 
varit extra jobbigt?

– Företagsekonomi. 
Svarar hon utan att blinka. 
Vid den här tiden arbetade Hanna parallellt 

med studierna med att planera Personalvetarda-
garna, Sveriges största konferens för personal- 
och arbetslivsfrågor. Arrangemanget har funnits 
i sexton år, och dagarna fylls med föreläsningar, 
workshops och massor av montrar.

– Jonny Sundin var en av föreläsarna. Han var 
svinbra! Han pratade om… Hanna tystnar. Hon 
tar upp en rosa iPhone och börjar söka.

– Just det, om att bryta mönster och att vara 
kreativ. Det var en riktigt engagerande föreläs-
ning, hela publiken blev involverad och man 
gick därifrån med ny energi och ett utanför box-
en-tänk. Det är sådana föreläsningar man vill gå 
på! 

Personalvetardagarna avslutades med en stor 
Gasque dit Hanna lyckats boka Uppsalagruppen 
Labyrint. 

Vid sidan av studierna har Hanna varit en-

gagerad i Dynamicus, föreningen för perso-
nalvetare vid Uppsala universitet. Där har hon 
suttit i utskottet, varit förtroendevald i styrel-
sen och ansvarig för insparken. Utöver det har 
Hanna alltid jobbat extra. Tidigare som konsult 
på Randstad, men sedan september 2015 är hon 
studentmedarbetare på UUs personalavdelning. 

Hur har du hunnit med allt?
– Jag pluggar inte så mycket… säger Hanna 

och skrattar. Nej, men jag har på något sätt för-
sökt vara produktiv när jag väl suttit med skol-
jobb. När man pluggar så pluggar man, när man 
jobbar så jobbar man. 

Just nu håller Hanna på att planera en gasque 
för alla terminens nyutexaminerade personalve-
tare. Det är en uppgift som självklart kräver 
mycket jobb – det ska planeras för 180 sittande 
gäster och tillhörande eftersläpp. 

Parallellt med detta filar hon även på sin 
C-uppsats, som hon skriver tillsammans med 
en kurskamrat. I denna undersöker de huruvi-
da tillgängligheten till arbetsrelaterade sidor, till 
exempel LinkedIn, påverkar ens psykiska hälsa 
när man söker jobb. 

Men Hanna, hur är din psykiska hälsa när du 
tänker på jobb?

– Eftersom att jag har bestämt att inte jobba 
på en gång, och ska läsa en termin till, är inte 
stressigt. Men eftersom att alla andra skaffar 
jobb och jag hela tiden påminns om jobb via so-
ciala medier, blir jag såklart stressad. För jag vet 
att snart måste jag själv ge mig ut i den djungeln. 
Så det är stressigt. Men jag är ändå lugn, efter-
som jag vet att det finns jobb, så det kommer 
lösa sig.

‘

Efter tre år på Personalvetarprogrammet, med 
diverse åtaganden, har Hanna kommit på att det 
är mer eventliknande saker hon vill hålla på med

– Ja, just det! Jag är ju projektledare för perso-
nalvetar-SM också, minns Hanna plötsligt.  

Avslutningsvis, vad kommer du minnas bäst 
från din studietid? 

– Alla nya kontakter, alla fina vänner som 
man lärt känna och förhoppningsvis tar med sig 
in i framtiden. 

Men hur ser då framtiden ut för en blivande 
personalvetare? Det vet man aldrig! Men efter 
att ha intervjuat Hanna Wagenius, är jag säker 
på att den för henne inte kommer att bli stilla-
sittande.
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N
är vi diskuterade vårt tema »framtiden« 
på det första redaktionsmötet tog förstås nå-
gon upp mat. Hur kommer framtidens mat 

att se ut? Finns det någonting som vi borde oroa 
oss för? Lyckligtvis finns det kalmariter som vet.

Jag kontaktade Hans Lindmark, en kalmarit 
som var aktiv mellan 1989 och 1993. Han stude-
rade agronomi vid SLU och är idag avdelnings-
chef på Livsmedelsverket. Min första fråga till 
Hans blir förstås vad han minns av Kalmartiden. 
Främst gick han på evenemang som fester och 
gasquer, och han minns Pub Kronan som en top-
penplats att hänga på. Kalmar hade, precis som 
nu, spelningar med coola band. Kalmars inne-
bandy var också en av hans hobbyer. Hans bästa 
minne från Kalmar är utan tvivel Knally. »Mitt 
lag tillhörde bottenskiktet men det var ändå fan-
tastiskt roligt«, säger han ogenerat. (Hm – man 
kanske skulle anmäla ett lag till årets Knally?)

De flesta har nog någon gång önskat sig en 
spåkula för att få reda på hur framtiden kan 
bli. Jag ber Hans berätta om hur han såg på sin 
framtid när han var student. »I likhet med nu, 
var ekonomin instabil. Jag tyckte att forskning 
skulle ha varit väldigt rolig att fortsätta med, 
men osäkert, så det var (tyvärr!) mer förnuftigt 
att söka en fast anställning än att leva på att 
söka forskningsbidrag.« Han hamnade till sist 
på Livsmedelsverket och trivs med det.

Vi ramlar in på ämnet framtidens mat, och 
det första han nämner är att bristen på protein-
källor kan vara det största hotet för framtiden, 
eftersom köttätandet ökar. Hans nämner in-
sekter som en möjlig framtida källa till protein. 
Insekter kräver mindre energi att föda upp än 

stora djur, men i princip innehåller de samma 
näringsämnen. Men vi som redan nu är vega-
ner kan sitta lugnt i båten. Han förutspår att det 
knappast lär bli brist på linser, och fler kanske 
föredrar att äta oumph framför att äta maskar?

Just nu kan man ana en »tillbaka-till-natu-
ren-trend«, att många vill bort från masspro-
duktion och matfabriker. En vilja som är svår att 
kombinera med faktumet att vi blir fler och fler 
på jorden. Kommer maten att räcka till? »Den 
räcker troligtvis, men inte på det sättet vi lever 
och fördelar maten idag«, säger Hans. Här finns 
en del att fundera på.

Någonting annat som hör framtiden till är ju 
självklart det mycket omtalade och skräckinja-
gande GMO (Vågar jag ens skriva det? Det-som-
inte-får-nämnas?) Hans påpekar att det i det 
närmaste är omöjligt att undvika genmodifierad 
mat då det används i så pass stor utsträckning 
i övriga världen. Dessutom, tillägger han, har 
inga av de skräckscenarier som målades upp när 
GMO var nytt inträffat. Inte heller är konven-
tionell växtförädling alltid den trygga motpolen. 
I många fall används strålning för att öka muta-
tionsfrekvensen hos frön inom den konventio-
nella matproduktionen och det är svårt att veta 
hur generna till dessa växter beter sig, vilket 
jämfört med GMO är ett större lotteri då gener-
na i en genmodifierad växt alltid är kartlagda. 

Så finns det skäl att vara orolig? Ja, kanske. 
Men det lär inte vara svårt att äta gott i framti-
den, givet att vi faktiskt ändrar våra matvanor. 
Slutligen kommer Hans med ett allmänt råd 
som kan vara värt att lyda: tänk efter vad du 
stoppar i dig!

blomkålssoppa 
4 portioner

1 gul lök
1 tsk torkad timjan
¼ purjolök
2 klyftor vitlök
4 medelstora potatisar
500 g blomkålsbuketter (ett halvstort huvud)
3 dl havremjölk
5 dl vatten
1 msk grönsaksbuljongpulver (eller en buljongtärning)
2 msk hackad persilja (färsk eller fryst)
Saften av en halv citron
Salt och peppar

Hacka lök och purjolök i en kastrull, och fräs i 
rapsolja tills de blir mjuka. Skala potatisen (eller 
lämna skalet på för en annan textur!), skiva upp 
blomkålsbuketterna och hacka vitlöken. Släng 
ned dessa ingredienser med den stekta löken 
och häll på vatten och buljong. Koka tills potati-
sen är mjuk och mixa därefter till en slät soppa 
(om så önskas). Häll i havremjölk, citronsaft och 
persilja, och smaka av med salt och peppar. Koka 
upp soppan igen och toppa med rostade kik är-
ter. Serveras med framtidsvåfflor till efterrätt 
eller bröd vid sidan av.

rostade kikärter
2 paket kikärter à 400 g (spara spadet!)
3 msk rapsolja
2 tsk paprikapulver
Chili efter smak
2 vitlöksklyftor
Salt och peppar

Häll av kikärterna och spara spadet till våfflor-
na. Skölj kikärterna och låt dem rinna av. Hetta 
under tiden upp oljan tillsammans med paprika-
pulver och chili i en stekpanna. Lägg i kikärterna 
och stek tills de blir frasiga (cirka tio minuter). 
Smaka av med salt och peppar, och pressa ned 
vitlöken de sista 30 sekunderna för att ge smak.

framtidsvåfflor 
8 stycken

5 dl vetemjöl
2 msk bakpulver
1 tsk salt
2 tsk socker
6 msk kikärtsspad
4 msk smält mjölkfritt smör (och ytterligare till våffel-
järnet)
5 dl havremjölk

Blanda de torra ingredienserna i en skål. Vispa 
kikärtsspadet med elvisp till ett skum i en se-
parat skål. Blanda skummet med havremjölken 
och smöret. Vispa ned vätskan med de torra in-
gredienserna. Smörj våffeljärnet med mjölkfritt 
smör, värm upp och häll i ca 1 dl smet till varje 
plätt. Servera med frukt, glass eller vadhelst an-
nat man vill äta till. Och ät snarast! 

framtiden blir...

veganvänlig?
Framtidens kost består av insekter, oumph och genmodifierade grödor. Eller? 

Vi frågade en gammal kalmarit som borde veta.

av emelie johansson

Äta gott och hållbart utan att blanda in djur?
Vår matskribent vet hur.

recept: emelie johansson
fotografi: hanna liljehag

Recept för framtiden
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THE YEAR so far – in pictures

Above: Reception for new students; the pub emitting its usual cozy warmth.
 Below: Singing and handicraft at the Reccegasque.

Above: A boy band was formed, perhaps twenty years too late, at the Ämbetsmannamiddag. 
 Below: Fika in the garden, every sunny Sunday.
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Vid varje valborg ger okända kalmariter ut Spyflugan, en skvallerpublikation med mycket 
dubiösa källor. Ibland slinker dock något guldkorn med – till exempel denna guide till hemlänet.

uti calmare stad…

N
är man ska ta reda på varför Kalmar stad är 
den bästa staden i Sverige, eller hela världen, 
är det bäst att börja från början.

Drottning Margareta av Sverige slog 1397 
ihop verksamheten med sina danska och norska 
kollegors – detta kallades Kalmarunionen. 

Vid denna tid var nämligen Kalmar en av Sve-
riges starkaste fästningar, och det föll sig natur-
ligt att denna typ att banbrytande avtal slöts där. 

Förutom sin rika historia har även Kalmar 
sitt underbart vackra slott, till stor del i den av-
bild det har idag. Detta kan man numera besö-
ka, och uppleva alla de minnen slottet bär från 
forna dagar.

Kalmar stad har emellertid inte bara histo-
riska anor – den är även en modern stad där 
nytt och gammalt smälter samman. Detta syns 
främst på de många mysiga caféerna i varje gat-
hörn, där mycket av den gamla charmen har be-
varats hand i hand med moderniteten. 

Stora delar av Kalmars en gång storslagna 
stadsmur finns fortfarande att beskåda. Den 
har integrerats med det nyare miljöerna på ett 
smakfullt sätt. Detta är denna stadsmur som 
pryder Kalmar nations sigill. 

Kalmar stad har, precis som vår fina nation, 
gång på gång visat framfötterna inom idrotten. 
På senare år har detta bland annat skett genom 
den berömda triathlontävlingen Iron Man som 
nu för fjärde året i rad hålls i och runt om Kal-
mar stad. Detta evenemang har varit väldigt 
lyckat, och deltagare från hela världen väljer 
gärna Sverige som ett av deras Iron Man-lopp 
för året. Iron Man-tävlingen är nämligen lands-
överskridande, och i Sverige är Kalmar med om-
nejd det enda stället som får lov att hålla i denna 
tävling, och hur coolt är inte det! Denna folkfest 
drar ännu en gång i över staden den 20 augusti 
i sommar. 

‘

‘

Mellan valborg och vårbal herr Thunvall får,
sån kramp av att skriva,

är knappt att det går, 
då har han ej åkt någon skridsko,
blott sett andra dansa på disco,

När maj träder in,
klädd i blommig kavaj,

då ställer vi till 
med det största partaj,

Ta frack, klänning eller uniform,
ja, tänk både utan-
och innanför norm,

Se, nu kommer våren
och tar oss med storm!

thunwalls thänkvärdheter

Blomskott och pollendamm gör
herr Thunvall på rimhumör.

av anders thunvall

‘

Drottning Margareta, en alltför bortglömd historisk gigant. Men i triathlon lär hon ha stått sig slätt.
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T
his semester the Clubwork is once again 
organizing a fantastic party on June 5th for 
all the people that have worked (also known 

as minions <3) in our cozy pub, fancy restaurant 
or delicious fika. 

Without these wonderful people the Club-
work would not have survived this eventful and 
exciting semester. Anyone that has earned four 
or more staff party points will be sent a spe-
cial friend request from Pippi Kalmar on Face-
book who will then formally invite them to the 
staff party! Yaaayyyy! And this semester the 
theme will be ... *drumrolls* ... anything but 
clothes (ABC). 

This means you may wear whatever you de-
sire, as long as it not traditional clothing or cloth 
fabric! Examples include meat (à la Lady Gaga) 
or, perhaps more reasonably, trash bags, beer 
cartons, caution tape … use your imagination, 
and Google! The best costume will be awarded 
with a prize! 

However, if you have not earned enough staff 
party points we suggest you sign up for shifts on 
our Facebook page (Jobba på Kalmar Nation) in 
order to receive the super exclusive invite. Re-
member that you earn half a for a short shift, 
one point for a long shift and two points for par-
ticipating in a whole cleaning day. 

If you already have enough points – come 
work with us anyway, because time with the 
Kalmar clubwork and Kalmar burgers is always 
time well spent!

I slutet av denna termin, närmare bestämt den 
5 juni, kommer klubbverket ännu en gång att 
anordna en stor fest för de tappra hjältarna 

som har jobbat tillsammans med oss i vår my-
siga pub, tjusiga restaurang eller mumsiga fik. 

Utan dessa personer skulle klubbverket aldrig 
ha kunnat tagit sig igenom denna händelserika 
och roliga termin. Alla som har skrapat ihop 
minst fyra personalfestpoäng kommer att få en 
vänförfrågan på Facebook från Pippi Kalmar, 
som kommer att bjuda in dessa personer till per-
sonalfesten! Yaaayyyy! Och temat till festen är... 
*trumvirvel* ...anything but clothes (ABC). 

Detta innebär att du får ha på dig vad som 
helst så länge det inte är kläder eller gjort utav 
tyg. Till exempel skulle du kunna ha på dig kött 
(à la Lady Gaga), soppåsar, ölkartonger, var-
ningstejp … använd din fantasi och Google! Den 
som kommer på den bästa utklädnaden vinner 
ett pris! 

Men om du tillhör de som inte har tillräckligt 
med poäng så rekommenderar vi att att du går 
med i vår Facebookgrupp (Jobba på Kalmar Na-
tion) och skriver upp dig för ett eller flera pass. 
Kom ihåg att du får ett halvt poäng för ett kort 
pass, ett poäng för ett långt pass och två poäng 
för en hel städdag. 

Om du redan har tillräckligt med poäng kan 
du komma och jobba med oss ändå, för tid spen-
derad med Kalmars klubbverk och Kalmarbur-
gare är alltid välspenderad tid!

a message from

the clubwork
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V
årgasque, definiera vårgasque. »Gasque 
på våren«. Poängen med vårgasquen, dess 
nisch, är något flyktig. Den saknar det ut-

satta fokus som en reccegasque, sångboksgasque 
eller kroppkakegasque per definition besitter. På 
grund av detta tar sig vårgasquen alltid lite olika 
uttryck. Årets uttryck var disco. Riktig 70-tals- 
osande groovy disco. Jag är helt okej med detta. 
Jag är lite mer än okej med detta. Jag föreslår vi 
har en årlig discogasque. Kan vi inte ha disco 
på varje gasque? Borde vi inte, egentligen, byg-
ga om puben till ett riktigt diskotek? Inklusi-
ve blinkande golv, stjärnhimmel och konstant 
snurrande vinyler?

Men vad är detta, Emil? Har du dragit på dig 
en riktig Lördagsnattsfeber? Ja, det har jag nog. 
Sällan har jag dansat så intensivt som under 
denna gasque och efterföljande släpp. Midda-
gen präglades minst lika mycket av temat som 
släppet, från folkets fantastiska utstyrslar till 

70-talets pulserande rytmer. Även om sällskapet 
endast uppgick till 31 personer så innehöll varje 
person två deciliter Travolta, två nävar dubbel-
klapp samt en matsked valfri ABBA-medlem. 
Ballonger sprängdes, buffé åtnjöts, Voulez-Vous 
allsjöngs, disco-Shakespeare teatrades och höf-
ter svängdes på (i den mån det går sittandes). 
Gasquen blev något av en förfest till släppet. 
Ett släpp där de flesta människor dansade! Inte 
gungade någorlunda rytmiskt med inslag av 
handuppräckning, nej, dansade! I puben, där 
Lighthouse spelade hela kvällen, var stämning-
en vibrerande. Vibrerande som nålens färd över 
vinylerna. Jag har i skrivande stund, nästan en 
vecka senare, fortfarande ont i fötterna efter allt 
dansande. Jag tänker tillbaka och längtar redan 
efter nästa gång jag kan ta på mig mina tighta 
utsvängda byxor och dansa disco i puben. Varje 
gasque borde vara discogasque! 

saturday night

vårgasque!
Repiga vinylskivor, obegripliga byxskärningar och värkande fötter.

av emil karlsson

Gyckelns discokorrespondent. Byxorna kom till allas förtvivlan inte med på bild.

08:07 – Vaknar upp, trött som en gnu. Hör hur 
folket nere på gatan redan börjar leta sig till 
Ekonomikumparken. 

09:03 – Är så himla försenad! Ska precis börja 
baka scones. Inte kul! Jonathan i min korridor 
kommer in i köket och säger »Guuuuud vad glad 
jag är att jag inte är dig just nu«.

09:50 – Det gick i alla fall snabbt! Kliver av cy-
keln i Luthagen och ska härmed börja valborgs-
mässoafton med champagnefrukost.

13:20 – Har glömt att anteckna! Har flyttat mig 
till Kalmar nation och dess sillunch. Fortfarande 
mätt sedan champagnefrukosten. Men gud vad 
sill och potatis är förjävla gott!

min valborg – timme för timme

Vår valborgskorrespondent har fört dagbok över sin dag. Låt er inspireras.

av malin lindström

‘

15:20 – Har glömt att anteckna – igen! Gick 
till Ekonomikum istället för att tåga med andra 
silllunchare till mösspåtagningen vid Carolina-
backen. 

16:50 – Sitter i en av nedsänkningarna och lu-
tar mig mot Ekonomikumbyggnaden. Solen lig-
ger på, hoppas jag blir brun. 

17:30 – Dags att dra oss härifrån Går förbi kor-
ridorsrummet på Kalmar nation för att hämta 
energi (läs: ta en tupplur). Noterar att nationen 
tagit ned prideflaggan som vajade så vackert i 
flaggstången under (K)wildeborg.

18:45 – Hem till min kompis Gabbi! Känner 
mig fortfarande nöjd efter sillunchen men äter 
lite halloumi ändå. Och chips.

20:40 – Hela gänget bryter upp. Jag och ett par 
kompisar börjar vandra till Gunillaklockan vid 
Uppsala slott för att titta på när Allmänna Sång-
en sjunger vårsånger.

22:00 – Känner mig nöjd. Börjar traska mig 
hemåt för att sova och avsluta min valborg. 

23:38 – Har precis borstat tänderna och ska 
hoppa i säng. Klart slut – varulvstjut!

Ytterligare några kom på tanken att sitta 
i Ekonomikumparken.



22 23

Alla landsmän av Kalmar nation i Uppsala kallas härmed till 2016 års tredje lagtima landskap, den 24 maj 
2016 klockan 19:15 i nationens festsal. Efter landskapet bjuds alla deltagare på en gratis (!) sexa , där man får 
fira de nyvalda och avnjuta smaklökskittlande matlagning. Varmt välkomna!

preliminär föredragningslista
Formalia
1.  Landskapets öppnande
2.  Val av två justerare
3.  Val av rösträknare
4.  Godkännande av kallelsen
5.  Fastställande av föredragningslistan
6.  Adjungeringar
7.  Föregående protokoll
 a) Vårterminens andra landskap 2016
8.  Upprop
9.  Meddelanden
Rapporter
10.  Verksamhetsrapport
11.  Ekonomisk rapport
12.  Styrelsens rapport
13.  Övriga rapporter
Reglementesändring
14. Reglementesändring gällande ämbeten som tidigare tillsatts av styrelsen
Valärenden
15. Val av befattningshavare:
 a) Val för höstterminen 2016 – vårterminen 2017

Redaktör, ansvarig utgivare, arkivarie, recentiorsförman (2 st.),
idrottsförman, ledamot av Hjalmar Appeltoffts stipendienämnd,
internationell sekreterare, körförman, fanbärare, kårmarskalk,
sånganförare, teaterförman och PR-förman (2 st.).

 b) Val för höstterminen 2016
Klubbvärd (10 st.), kondisvärd (2 st.), sexmästare och kulturförman (2 st.).

 c) Fyllnadsval för 2016 – 2020
Nationskaplan.

 d) Fyllnadsval för 2016
Ledamot av revisionsnämnden, ledamot av förste kurators råd.

Slutredovisning av 2015
16.  Styrelsen:
 a) Förvaltningsberättelse
 b) Resultat- och balansräkning
 c) Revisionsberättelse
 d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
17.  Förvaltningsrådet:
 a) Förvaltningsberättelse
 b) Resultat- och balansräkning
 c) Revisionsberättelse
 d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
18.  Stadgeändringar:
 a) Nationskaplan, första läsningen
 b) Stadgerevision, första läsningen
Övriga ärenden
19.  Eventuellt val av hedersledamot
20.  Övriga frågor
21.  Ordet fritt
22.  Slutupprop
23.  Landskapets avslutande

kallelse till landskap

D
et fanns en gång, för länge sedan, i en 
stad långt, långt borta, en nation som hette 
Kalmar. Denna nations medlemmar var be-

skyddade av dess tre drottningar, och tretton 
ädla riddare – klubbverkarna. Med drottningar-
nas hjälp, så skyddade klubbverkarna nationen 
från de onda krafter som försökte skada natio-
nens medlemmar. I många terminer så levde 
klubbverket, drottningarna och alla medlemmar 
i fred och harmoni, men så plötsligt en termin 
så saknades det två riddare från klubbverket. 
De två som skyddade nationen medan de andra 
riddarna vilade, fikavärdarna. De kvarvarande 
riddarna kämpade hårt för att fortsätta skydda 
nationen, och tillsammans så var de starka, men 
de onda krafterna närmade sig snabbt, och rid-
darna blev allt tröttare. Nationens medlemmar 
försvann mystiskt, dess ekonomi påbörjade en 
stadig nedgång, och ett täcke av kaos lade sig 
över nationen. Några tappra medlemmar tog på 
sig ansvaret, att, utöver sina vardagliga sysslor, 
hjälpa riddarna att driva bort de onda krafterna. 
De kämpade hårt, och ett tag så verkade det som 
om att allting skulle lösa sig. Men de kämpande 
hjältarna slets mellan att skydda nationen och 
sina egna sysslor, och kunde tillslut inte hjälpa 
riddarna längre.

Medan deras tappra riddare slogs, så sökte 
drottningarna över hela staden efter några som 
kunde bli deras nya fikavärdar. De letade i natio-
nens alla vrår, och bland alla deras medlemmar, 
men till ingen nytta. 

Tills en dag, när situationen såg som mörkast 
ut, och de onda krafterna höll på att vinna sla-
get mot nationen. Ur de mystiska dimmorna i 

utkanten av nationen, så steg två kvinnor fram. 
Utan tvekan eller rädsla, så tog de upp kampen 
mot ondskan, och började kämpa längsmed 
klubbverket. Genast så märktes en skillnad och 
tillvaron ljusnade för alla nationens medlemmar. 
Klubbverket kunde vila, och de tre drottningar-
na såg hur deras rike blomstrade ännu en gång. 

Med hjälp av de två kämparna så vanns kam-
pen mot de onda krafterna, och hela nationen 
kallades till fest. Under detta stora firande, så 
kröntes kämparna till fikavärdar, till klubbver-
kets och alla medlemmarnas jubel och applåder. 

Tillsammans så skyddade drottningarna och 
klubbverket med sina två fikavärdar nationen, 
och alla medlemmar levde lyckliga i alla sina da-
gar.

‘

Vill du också ha chansen att bli hjälte? Vid nästa land-
skap väljs en lång rad ämbetshavare. Vi är övertygade 
om att den brokiga ämbetslistan innehåller något som 
passar just din talang och ambitionsnivå.

Som ämbetsman får man möjlighet att både upptäcka 
nya talanger och odla befintliga förmågor och intressen, 
men man blir också del av en gemenskap som alltid 
stöttar och ställer upp för en när det krävs. Om du är 
intresserad, nyfiken eller undrande: kom förbi nationen 
på expeditionstid och prata med 1Q.

sagan om fikavärdarna
‘
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kalmanacka Kalmanacka

Öppettider 
expeditionstid hos 1q och 2q: 

måndag, onsdag och torsdag 16-18, tisdag och fredag 12-13 
pub kronan: måndag-torsdag 18-00, lördag 18-01 

restaurang smaka: klubbfria fredagar 18-01 
söndagsfika: söndag 12-16 

läsplatser: från klockan 10 till pubens stängning

18 maj  
Städdag

Frukost serveras klockan nio, därefter skrubbas nationen ren.   

21 maj  
Vårbal

Terminens höjdpunkt enligt vissa. Biljett köps hos 2Q.  

24 maj  
Landskap 3

Vi väljer nästa termins ämbetsmän (kontakta 1Q om du är nyfiken) 
och äter gratis middag efteråt.  

5 juni  
Personalfest

En hejdundrande avslutning av terminen. Har du inte blivit inbju-
den? Skriv upp dig för ett par pubpass eller kom på städdagen.  

Posttidning B
Kalmar nation
Svartmangatan 3
753 12 Uppsala

Varje vecka 
måndagar: fotboll, 22:00 i Fyrisskolans idrottshall; 
fotogrupp (19:00 i TV-rummet) och blandbandscirkel 

(20:00 i kakelugnsrummet) under jämna veckor.
tisdagar: yoga, 16:00 i festsalen. 
onsdagar: kör, 19:00 i festsalen; 

bordtennis, 20:00 i Fyrisskolans idrottshall.
söndagar: syjunta, 12:30 i biblioteket;
målargrupp, 13:00 i kakelugnsrummet.


