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Hej kära smålänningar!

Det är något speciellt med måndagar tycker jag. Att vakna upp och inse att veckan

ligger framför sig med massor av nya möjligheter. Kanske är detta för att jag de

senaste åren inte har haft något ordentligt jobb, eller för att jag när jag väl hade

det jobbade helg, men måndagar har aldrig varit en jobbig dag för mig. Snarare

tvärtom. En fast punkt i den annars så kaotiska livscykeln. Optimismen och

möjligheterna över en ny vecka brukar hålla i sig i ungefär en timme. Sen inser jag

att jag fortfarande ligger kvar i sängen och kollar på memes, precis som vanligt.

Förändring är svårt men jag får ju en ny möjlighet nästa vecka.

Anledningen till att jag pratar om just måndagar är för att det idag är måndag. Jag

lyckades faktiskt ta mig upp från sängen. Efter att ha dragits av en förkylning har

jag hamnat bakom med allt jag borde ha gjort. En förkylning som ger mig en

ursäkt för  ytterligare prokrastinering. Med en C-uppsats som ska in nästa måndag

en upplaga av Rasken som ska in igår och ett långt möte med Anna Maria Lundins

stipendienämnd framför mig idag känns det som att verkligheten återigen börjar

komma ifatt mig. Allt detta har jag med enkelhet kunna beskriva med en Kalle och

Hobbe-strip men eftersom det bryter mot de flesta copywrightlagar låter jag bli.

En del söker inspiration medan jag arbetar bäst under stress. I alla fall är det då jag

producerar som bäst, två timmar innan deadline.. eller två öl in.

Men nu har jag avviket lite väl mycket från ämnet. Det här är nämligen min sista

upplaga av Rasken som redaktör. Det har varit en märklig resa med mängder av

olika projekt och artiklar. Allt från En Smålänning på vift till, min favorit, Veckans

satir har varit följetonger som jag varit med och skapat. Favoriten av dessa är

definitivt den gången jag lyckades få med en lite sliten bild på Mattias Holmberg i

slips och fluga på framsidan. Något som återigen visar på hur nationen är en plats

där drömmar kan gå i uppfyllelse. 

När jag först meddelade mina intentioner att bli klubbverkare fick jag höra:

"välkommen till Smålands, det kommer bli oförglömligt". Det blev det och i denna

upplaga kommer vi också få bevis för det då medlemmar av vårt kamratförening

delger sina bästa minnen och traditioner från nationen. Vi får också ta del av en

intervju med våra nyvalda kuratorer som kliver på nästa termin. 

Mycket har hänt under de åtta åren sen jag kom hit och förändringar kommer

garanterat att ske. Nationen kommer dock stå kvar och det kommer alltid finnas

tillfälle att diskutera minnen där. Och glöm inte att på måndag är det en ny vecka

med nya möjligheter. Kanske blir det äntligen veckan jag tar mig i kragen och gör

något med mitt liv. Fast det är ju mycket trevligare att bara hänga på nationen...

Trevlig läsning, ta hand om er och so long and thanks for all the fish!

L E D A R E
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LANDSKAP
Kallelse till

SMÅLANDS NATION
D E N  1 7  M A J  2 0 2 1  K L  1 7 . 3 0  Å  



1)   Landskapets öppnande 

2)   Val av två justerare tillika rösträknare 

3)   Godkännande av kallelseförfarandet 

4)   Godkännande av föredragningslistan

5)   Godkännande av föregående landskapsprotokoll 

a)      2021-03-01

6)   Bordlagda ärenden

7)   Förslag om stadgeändring

a)      27 Kap. § 17 Redaktör

b)     27 Kap. § 44 Gasquemästare

8)Verksamhetsberättelse Nationsstyrelsen HT20

9)   Bokslut samt revisionsberättelse över och fråga om

ansvarsfrihet för

a)      Fastighetsstyrelsen

b)     Nationsstyrelsen

c)      Kapitalförvaltningen

d)     Nationen - Konsoliderat

10) Val (HT21-VT22 om inte annat anges)

a)      kulturvärd

b)     teaterledare

c)      bibliotekarie

d)     åtta klubbverkare (HT21)

e)      två recentiorsvärdar

f)      en arkivarie

g)     en internationell sekreterare

h)     en idrottsledare

i)en redaktör

j)kapellmästare

k)     IT-ansvarig

l)kårmarskalk

m)   fyra ledamöter av biblioteksnämnden

n)     en ledamot av AML (HT21-VT24)

o)     två ledamöter av valberedningen

p)     en ledamot av besvärsnämnden (HT21-VT24)

q)     en fanbärare

r)      sex fikavärdar (HT21)

s)      sex fredagslyxare (HT21)

t)köksmästare (HT21)

u)     körrepresentanter

v)     hovmästare (HT21)

w)    två uthyrningsansvariga (HT21)

x)     två quizmastrar (HT21)

y)      en stipendiesekreterare

z)     en sexmästare

å)      en gasquemästare

11) Fyllnadsval

a) Sånganförare (HT21-VT22)

b) Klubbmästare (HT21-VT22)

c) En verksamhetsrevisor (HT21-VT22)

d) Två ledamöter av allmänna stipendienämnden

(HT21-VT22)

e) Två ledamöter av fastighetsstyrelsen (HT21-VT22)

f) Tre klubbverkare (VT21)

g) En uthyrningsansvarig (VT21)

h) Två revisorer (VT21-HT21)

i)Ordförande för landskap och nationsstyrelse (VT21-

HT21)

j)Kårmarskalk (HT20-VT21)

k) En ledamot av fastighetsstyrelsen (VT20-HT21)

l)Tre ledamöter av AML (VT21-HT23)

m) Två Quizmaster (VT21)

n) En arkivarie (HT20-VT21)

12) Val av hedersledamöter och seniorer 

13) Information från nationsstyrelsen 

14) Information från fastighetsstyrelsen

15) Information från kuratelet 

16) Övriga frågor 

17) Ordet fritt 

18) Meddelanden 

19) Landskapets avslutande 
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Flyttstädning. Städa innan flytt. Flytta efter städning. Det är
vad mina tankar kretsar kring på sista tiden. Visserligen har jag
inga planer på bostadsbyte i dagsläget och har egentligen bara
flyttat den gång jag lämnade föräldrahemmet för x antal år
sedan. Det jag tänker på är i stället en annan form av
flyttstädning. Min tid som kurator närmar sig slutdatumet med
stormsteg och kontoret ska rensas på frackar, lagböcker och
andra personliga ägodelar som min efterträdare inte kommer
ha någon större glädje av. Datorn ska få sig en ordentlig
städning också, mappar smockfyllda med protokoll ska
arkiveras och det skulle nog uppskattas om jag gjorde lite
avdamning och golvtorkning när man ändå är i farten. Men det
är inte denna fysiska städning som oroar mig om jag ska vara
ärlig. Det är den mentala flytten som hänger över mig som ett
mörkt moln och gör att det kalla vårvädret känns ännu mera
tragiskt.

Nog för att jag genomgått mentala flyttstädningar förut, det
har vi alla. Varje gång man kliver ur en roll och in i en ny är det
bra om man gör en ordentlig flyttstädning, man går från
gymnasist till löntagare, löntagare till student, student till
kurator, kurator till student. Det blir fyra ordentliga mentala
städ under dessa små kapitel av mitt liv. Kunskap man fått ska
arkiveras eller strimlas, minnen ska ramas in och läggas i
lämpligt album och ångest ska skrubbas bort ur väggar och
golv. Detta är något som jag tror man borde göra, framför allt
för att så långt det går undvika att ligga vaken om nätterna
och tänkta på något korkat man sa i mellanstadiet eller i vuxen
ålder upptäcka att man inte minns ett jota från åttans
mattelektioner. Så det blir detta jag får ägna min sommar till.
Dra på mig mina imaginära diskhandskar, fylla en imaginär
hink med imaginärt varmt vatten och ha i lite imaginär såpa,
spotta lite imaginärt saliv i mina imaginära händer och ta tag i
min inre flyttstädning.

Och nästkommande termin, då förhoppningsvis allt är bättre.
Då kommer jag att sitta på en Smålandsgasque, sjungandes i
glada vänners lag och njuta av den värme som min kärlek till
denna lilla nation sprider i kroppen.

Tack för min tid som eran Förste kurator!

FÖRSTE KURATOR
HAR ORDET

O L L E  B R A N D B E R G

KOM IHÅG ATT DU SOM 

MEDLEM
AV SMÅLANDS NATION FÅR:

Gratis entré på våra klubbar
Gratis entré på alla våra gasquesläpp
Förtur på biljettsläpp till gasque och klubbar
Rasken!
Gratis kaffe och te på vårt lördagsfika
möjlighet till generösa stipendier, vi delar ut
flest stipendier per medlem
möjlighet till centrala bostäder vid S:t
Olofsgatan 20 och S:t Larsgatan 5, med rimlig
kötid.
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Hej kära smålänningar!

Nu var det visst dags för en ny 2Q-spalt till Rasken, och
trots mitt (i högmod givna) löfte om att aldrig vara sen
med en text, så var det väääääldigt nära den här gången.
Försök till bättring utlovas, även om jag inte tror att
redaktörerna Tommie och Frida skulle ha något emot att
få hälla en hink isvatten över mig (se ledaren i Rasken nr
IV 2020)!

I förra numret av Rasken gav jag tips på hur man ska göra
för att det ska kännas som att man är utomlands fast man
inte har satt en fot utanför Uppsala på år och dag. Jag
hoppas att ni har testat tipsen och att ni verkligen kände
semesterkänslan! Den här texten är lite på samma tema,
för även om vaccineringen går framåt, så finns det vissa
saker som kommer att få vänta till nästa sommar.
Personligen finns det mycket jag ser fram emot med
sommaren som man fortfarande kan göra, som att vara
ute i naturen, bada och ha picknick, men trots det skulle
jag inte tacka nej till en festival, en konsert, en vårbal eller
en ordentlig grillfest i någons trädgård! Jag misstänker att
jag inte är ensam om detta, och därför har jag här en ny
lista med tips för att göra livet roligare! Jag slängde in
Almedalen också, även om det inte är det jag personligen
längtar mest efter…

-Sätt upp ett tält. Om det regnar - sitt i det och bli blöt.
Om det inte regnar - häll vatten på det. 
-Blås upp en liten pool och fyll på med vatten. Låt stå
utomhus i värmen några dagar. Försök sedan kyla öl i
det nu ganska äckliga vattnet.
-Sitt i en brassestol och drick den ljumma ölen ur en
blöt burk. 
-Måla dig och alla du bor tillsammans med i neonfärg,
glitter, målarfärg, tuschpenna eller annat valfritt som
går att kladda med. Plus i kanten om den du målar
sover eller är ovillig till att bli målad. 

Festival
     

-Sov inte på två dygn.
-Om det är varmt – ta på frack, låtsas att du sitter i
Stora fest och svettas. Om det är kallt – ta på
balklänning och huttra en hel kväll (här kan man
med fördel dricka ett glas bubbel utomhus för extra
kyla). 
-Ät en fyrarätters middag. Ät varje rätt i minst en och
en halv timme.
-Tappa upp ett riktigt kallt bad, säg ”tuff-tuff-tuff,
tuuut-tuuuut” under tiden vattnet spolar. Bada i
underkläder och ta sedan på högtidsdräkten över
dina blöta underkläder. 

Vårbal
         

-Lyssna på tio tal i ett streck. Fem ska vara tråkiga, två
ska vara lagom intressanta, två ska presentera helt
orimliga idéer och ett ska vara riktigt, riktigt bra!
-Sätt upp gosedjur eller utskrivna bilder på folk. Drick
rosévin och lajva att du blir roséfull med människor
du aldrig har träffat förut.
-Låtsas att du och en kompis är politiker från olika
partier. Ha en cook-off. Vinnaren får bestämma ALLT
fram till nästa val. 
-Samla dina kompisar i ett zoom-samtal och ha en
partiledardebatt om något ni känner passionerat
kring (till exempel bästa chipssort). 

Almedalsveckan
         

ANDRE KURATOR
HAR ORDET

K R I S T I N A  H A N S S O N  
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Mina starkaste minnen från min barndom utspelar sig hos mina

morföräldrar. Erik och Anna-Greta bodde under största delen av sitt liv

tillsammans i en tegelvilla de själva byggt utifrån en ritning de av en

slump kommit över och råkade uppskatta. Det är ett underligt

planerat hus: L-format med en delvis öppen planlösning men i mörk

typisk 70-tals stil. Plastmattor, ett finrum tillägnat enbart de mest

angenäma tillställningarna och det faktiska vardagsrummet ett litet,

litet rum allra längst bort i L:et. 

Inträde sker genom garaget där en skohylla bor tillsammans med en

livstids bråte. Varmgaraget har ändock fortfarande tillräckligt med yta

för morfars bil att värma sig om nätterna, en livräddare för någon som

inte gillar att skrapa rutor i de isande vindarna Luleå bjuder på. Jackor

är lite oklart var de ska hängas, men eftersom det finns så många vrår

brukar diverse hörn komma till användning. Vid finare tillfällen kan en

hänga av sig inne i en garderob i huset. Efter garaget träder en in i

tvättstugan, ett obskyrt avlångt rum med rött golv (igen, plastmatta)

och röda väggar. Häri ligger husets enda dusch som är i användning.

En duschar alltså där folk går in… mycket underligt. Det finns däremot

(!) en annan entré vilken är belägen precis i mitten av huset. Eftersom

det inte finns någon hall, och just den platsen är väldigt opraktisk att

blöta ner, används den ingången enbart när det väntas finbesök. 

Huset har två toaletter varav en är guldfärgad, med undantag för

vattenklosett samt handfat vilka är senapsgula, och den andra är

ljusblå med en bidé för ordentlig rengöring. I den sistnämnda finns en

dusch installerad men av någon anledning är det enbart en växt och

en personvåg som tar upp platsen. 
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Det mest imponerande med huset är bakgården. En stor grönyta med ett underbart trädgårdsland som vetter

ut mot ett enormt potatisland, bortom det luleälven och ett berg jag alltid glömmer namnet på. Otaliga

gånger jag och morfar stått i fönstret och anpassat kikaren för att skåda tranor, svanar och storspovar; precis

bredvid köksbordet vid vilket mormor stod för praktiskt taget hela min kreativa uppfostran med allt från

skrivande till brodyr, batik, målning och scrapbooking. Hon var en ordentlig kvinna, på gränsen till manisk. En

utomordentlig värdinna, en enastående vän. Hon talade alltid gott om sina väninnor och nära på dyrkade sin

bästa vän. Hon skrev poesi, sjöng i kör och pratade om hur mycket hon saknade läraryrket. Morfar växte upp

fattigt och trots att han och mormor skapade sig ett välstånd levde det sparsamma tänkandet kvar och han

hade ofta allvarliga samtal med mig om att inte slösa bort min första lön och att komma ihåg att släcka lyset i

garaget. Jag ringer morfar ibland och det fyller mig alltid med så mycket kärlek. Han blir upprörd när jag 

TREDJE
KURATOR

HAR ORDET

gråter, och säger att jag inte får göra det för att då

blir han så ledsen. Jag bodde med mina morföräldrar

ett år i gymnasiet och varje morgon när jag gick till

skolan sa morfar att jag är bäst, och att han skulle

säga det tills jag kunde säga det själv.

Mina morföräldrar byggde grunden till vad som idag

är en stor del av min självkänsla. De banade väg för

de delar av min personlighet som präglar mig som

mest. De personifierar den grönska jag minns från

min barndom. De, och deras konstiga, underbara hus,

är mitt happy place. 

Till minne av Anna-Greta Bengtsson 17/7 1936 – 21/11

2020
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Namn
Christer Sandbladh

Aktiva år
1961-67

Ämbeten
Idrottsförman

2Q

Bästa minne
På majmiddagen 1964 då jag var 2Q planerade vi att

som hedersledamöter installera dåvarande biskopen

i Växjö David Lindquist och Vilhelm Moberg, som då

bodde i Schweiz. Vi fick ett brev från Vilhelm

Moberg där han skrev att han tyvärr måste tacka nej

eftersom han skrev ungefär att ”det inte var obekant

att han och prelater aldrig gått särskilt väl samman”

så han tackade nej. Då beslöt vi att anordna en

särskild gasque för honom senare under året och då

kom han. Han var ju i grund och botten ganska blyg

men frampå nattkröken tog han fram ett munspel

och spelade och sedan berättade han hur det gick

till när han blev författare Det var en oförglömlig

kväll.

För övrigt gifte jag och Gittan oss 1964 och hade vår

bröllopsmiddag på Nationen och det var mycket

trevligt att blanda lite äldre gäster med våra

studentkamrater och bla 1Q Bo Heinebäck höll ett

spirituellt tal med utgångspunkt från Smålands

Nations Stadgar.

Namn 
Susanna (Sanna) Edler

Aktiva år
2002-2005 (var det inte längre??)

Ämbeten
Klubbverkare, ordförande i kören, fanbärare,

nationsrådsledamot, Dacke-värd

Bästa minne
Så otroligt många men två kan jag fortfarande

skratta högt åt.

1. När jag efter att ha hovat på en herrmiddag

hittade Axel Koch och Klas Abelson i nationens

källare. De trodde att de var tysta, men det var de

inte. De ville komma och underhålla på vår sexa och

var extremt fnissiga när de berättade detta. Jag var

väl för trött för att säga nej... så det blev ballongdans

som underhållning! Vi kan ha fått se mer än vi

önskade...

2. När Dacke-gänget inte fick gå på KK-bal och

ordnade egen Försommarbal för 6 personer i Stora

fest. Komplett med hovmästare, tal, sånganförare

och underhållning. Kanske den bästa balen jag varit

på.

Bästa traditionen
Det är nåt speciellt med vårbalen ändå. Från att

kvällen innan sitta och vänta på serenad till att man

börjar göra sig i ordning redan runt lunchtid,

fördrink, bal, styrdans, vidare till Gbgs, dans hela

natten och sen en stadig frukost på Smålands. Svårt

att inte bli sentimental av det

Namn
David Granath

Aktiva år
2000-2004, 2006-2007

Ämbeten 
Klubbverkare, Teaterförman,

Redaktör, Banjopatron i

Glasblåsarna, Fanbärare,

Tredje Kurator, Recceförman,

Quizmaster, Granskningsman

MINNEN OCH TRADITIONER
Text: Tommie Brandt

Under det senaste landskapet fick jag en plötslig
uppenbarelse. Jag börjar bli gammal... och jag
menar inte bara i riktig livet utan jag pratar främst
inom nationslivet. 1Q emeritus Fredrik Sixtensson
sa en gång till mig att "när du inte vet vilka
klubbverkarna på nationen är, då är du på väg ut ur
nationen och när du inte vet vilka kuratorerna är,
då är du ute." Jag omformulerar lite men i grund
och botten ligger det något i det. Det går nämligen
snabbt på nationen och folk kommer och går. Vissa
är bara kvar några terminer medan andra är riktiga
överliggare som stannar i nära nog ett decennium.
Detta är naturligtvis charmen med nationslivet
men det ger också utrymme för stora förändringar
under kort tid och på senare tid har mycket
förändrats. Jag tog mig därför friheten att gå
tillbaka i minnet hos folk genom att fråga
Smålands nations kamratförening vilket som är
favoritminnet och favorittradition på nationen.
Nedan följer en del av dessa svar.

Bästa minne 1 
När jag och Simon Edman sköt vår fanbärarkarriär i

sank genom att sjabbla bort fanan i

universitetsaulan på valborg.

Bästa minne 2 
När jag och bl a Markus Jonegård stal ett träd efter

någon tillställning och under oerhörd diskretion

försökte smyga in med det på smålandsgården.

Bästa traditionen
Slaget om Vättern!

https://www.facebook.com/groups/49466738246/user/732515464/?__cft__[0]=AZVTY1r_Cqo3kfTk8l2DMSdqEfv4XtqqGSICEdxeKXHomJK7bouhCUigCD_USIvuoKhXZgI8am-vcHGbx9hftNAwe1E2x54Mut_S-HNOgE_mz2j6EepDcGvJMFmzz0kXQScsK0Vzg7QC8k8mDmqhyzVY2B-Ljx9qywX9dVhXXC71Ke-VUF1qtEkj8Fo3rRmevG8&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/49466738246/user/100010345982126/?__cft__[0]=AZVTY1r_Cqo3kfTk8l2DMSdqEfv4XtqqGSICEdxeKXHomJK7bouhCUigCD_USIvuoKhXZgI8am-vcHGbx9hftNAwe1E2x54Mut_S-HNOgE_mz2j6EepDcGvJMFmzz0kXQScsK0Vzg7QC8k8mDmqhyzVY2B-Ljx9qywX9dVhXXC71Ke-VUF1qtEkj8Fo3rRmevG8&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/49466738246/user/680035096/?__cft__[0]=AZVTY1r_Cqo3kfTk8l2DMSdqEfv4XtqqGSICEdxeKXHomJK7bouhCUigCD_USIvuoKhXZgI8am-vcHGbx9hftNAwe1E2x54Mut_S-HNOgE_mz2j6EepDcGvJMFmzz0kXQScsK0Vzg7QC8k8mDmqhyzVY2B-Ljx9qywX9dVhXXC71Ke-VUF1qtEkj8Fo3rRmevG8&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/49466738246/user/680442813/?__cft__[0]=AZVTY1r_Cqo3kfTk8l2DMSdqEfv4XtqqGSICEdxeKXHomJK7bouhCUigCD_USIvuoKhXZgI8am-vcHGbx9hftNAwe1E2x54Mut_S-HNOgE_mz2j6EepDcGvJMFmzz0kXQScsK0Vzg7QC8k8mDmqhyzVY2B-Ljx9qywX9dVhXXC71Ke-VUF1qtEkj8Fo3rRmevG8&__tn__=R]-R
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Namn
Carl Wingårdh

Aktiva år
2012 -

Ämbeten
Fikavärd, klubbverkare, fotograf, uth ansvarig,

köksmästare, teatervärd, sånganförare, ledmot i ns,

sekreterare i ns

Bästa minne
Det går inte att välja ett bästa minne!

Luccegasquesexan '12 kanske. Vilken rollercoaster.

Bästa traditionen
Varje år när vi skulle planera damsupé så såg jag

alltid fram till DamsupéIdéMöté nere i källaren med

pytt och bäsk. Reglerna för kvällen var om man säger

"Tema.. " så skall sekreteraren (oftast jag) skriva ner

det temat som ett förslag. Sen I kvällens onyktra

dimma gick vi genom den långa listan (med typ 300

teman) och sakta röstade fram temat till terminens

damuspén. Oftast var det ett tema som kom upp

under första kvarten, men hade vi verkligen vetat att

det var bäst om vi inte hade gått genom

bokstavligen alla andra alternativ? Jag tror inte det.

Några klassiker är

"Tema Emils pappa gör pappa-ljud"

"Tema Emil vs Predator"

"Tema brödrostaroskar trotsar åska"

"Tema minnesstund för Harambe i Jönköping"

Och ja, jag har självklart sparat alla papper för precis

detta tillfälle. Häng med på en grogg hemma hos

mig nån gång när detta är över så kan vi läsa genom

dem och skratta/skämmas.

"så det blev ballongdans som
underhållning! Vi kan ha fått se mer än

vi önskade..."

Namn
Jon Edman Wallér

Aktiva år
2002-2010

Ämbeten
Klubbverkare, redaktör, sånganförare, historiograf,

granskningsman.

Bästa minne
Svårt att välja, men ett kärt minne är när vi satte upp

musikalen Jävla Fläppe 2004. Låtarna finns att

avnjuta på Youtube för den som missat:

https://youtu.be/gzyw8wlup34 (sök på Jävla Fläppe

för att få fram, reds. anm.)

Bästa traditionen
Av någon anledning blev det en grej i vårt klubbverk

att, när någon tog kort, le fånigt och ibland vindögt

och göra tummen upp. Vilket fick till följd att vi på

alla bilder från den tiden ser halvt efterblivna ut.

Suddigt exempel bifogas.

Namn
Hanna Ekelius

Aktiva år
2008-2015(?)

Ämbeten
klubbverkare, 

klubbmästare, 

hovmästare, 

valberedningen, 

NS ledamot, 

fotograf, historieograf, gasquemästare(?), 3q

Bästa minne
Ett fint minne är när jag var 3q och temat på

damsupén var Hannas bröllop. Komplett med vigsel,

serenad och en bröllopstårta i flera våningar som

tyvärr fick förstöras.

Bästa traditionen
När jag och Olle Lindeberg var klubbmästare och

alla sexor inleddes med gammeldansk. En annan sak

jag verkligen kan sakna är att dricka ljummen spex

direkt ur en röd back...

https://youtu.be/gzyw8wlup34?fbclid=IwAR21-_5ykVbxcyL0hN4_6IDGF56MnvisDHrRROtOO97_KgOCFbQUM53I41Q
https://www.facebook.com/groups/49466738246/user/542513026/?__cft__[0]=AZVTY1r_Cqo3kfTk8l2DMSdqEfv4XtqqGSICEdxeKXHomJK7bouhCUigCD_USIvuoKhXZgI8am-vcHGbx9hftNAwe1E2x54Mut_S-HNOgE_mz2j6EepDcGvJMFmzz0kXQScsK0Vzg7QC8k8mDmqhyzVY2B-Ljx9qywX9dVhXXC71Ke-VUF1qtEkj8Fo3rRmevG8&__tn__=R]-R
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Namn
Jonas Olander

Aktiva år
HT14 ->...

Ämbeten
Klubbverkare, 

Reccevärd, 

Ledamot i allmänna,

It-ansvarig, 

Ledamot i Nationsstyrelsen, 

Verksamhetsrevisor

Bästa minne
Sista dagarna som klubbverkare tillsammans med

det underbara Boskapet, speciellt kvällen efter sista

pubben. Den där gången när Tommie Brandt

tvingade oss putsa kandelabrer 4 på morgonen fast

det gick att köra dem i diskmaskinen är också ett

kärt minne.

Bästa tradition
Gillar verkligen traditionen som vi höll igång länge

med riktigt satsiga spex på Damsupén.

Namn
Marta Lindén

Aktiva år
HT14 ->...

Ämbeten
Klubbverkare, 

Fikavärd, 

Historiograf,

Ledamot i allmänna, 

Gasquemästare, 

UTHansvarig, 

3q, 

Ledamot i Nationsstyrelsen, 

Historiograf

Bästa minne
Ämbetsverkarhelgen HT14: Vi som var KLV hade

ansvar för puben fredag kväll medan resten av

nationens ämbetsverkare åkt i förväg ut till Järlåsa.

01.00 sladdar 3Q in på St Larsgatan samtidigt som vi

låser nationen. Hon plockar upp oss i en röd van + en

back Spendrups som vi tömmer på vägen ut. Den

resan => vår KLV => vår nationstid!

Bästa tradition
Försittningen kvällen innan vårbalen med Åbo och

Blekingska nationen

Namn
Filip Biel

Aktiva år
2015-2020 typ.

Ämbeten
klubbverkare, 

köksmästare, 

valberedningen, 

recceförman, f

fn, sexamästare, och något mer.

Bästa minne
terminen efter klubbverkarterminen när hela hela

klubbberket och vår barmästare var samlade på klvq

för första (och sista kanske minns inte) gången igen.

Enda var att Stephen inte var närvarande för han är

britt och sååååå upptagen men som tur är kunde

Carro vara Stephen hela kvällen, och hon var en

minst lika bra, om inte bättre, Stephen.

Eller när jag Oskar och Hanna drack 99 öl en sexa,

eller en annan siffra men den stiger för varje gång

man berättar historien!

Bästa tradition
landskapssexorna där det ofta var gamla såväl som

nya närvarande!

Namn
Carl Donken Lindblad

Aktiva år
2016 (?)- 2021(?)

Ämbeten
klubbverkare

sexmästare,

2q och dylikt

Bästa minne
när en vaknar av att 20 män som kliver in i ens

korridorrum för att påbörja förfesten till herrmiddag

(kl 09.00)

Bästa traditionen
den uppfriskande springturen där kläder bedöms

som överflödiga klockan 07.00 efter damsupe-sexan.

Smålands nations kamratförening är för alla dem som

inte riktigt vill släppa den gemenskap som Smålands

nation har givit dem. Även om man flytt staden, eller

kanske till och med landet, så kan man fortfarande vara

del av denna gemenskap. Ett medlemskap kostar 130kr/

år (eller 200kr/år för par boende på samma adress).

Avgiften betalas med fördel in på pg-konto 13 89 70-9.

Glöm inte att ange namn och adress. Som medlem i

Kamratföreningen så får du nationstidningen Rasken

och föreningens årsskrift Natio Smolandica. Dessutom

så stödjer du så klart nationen. Kamratföreningen

anordnar även den populära höstfesten.
Styrelsen hälsar: Trots att förra årets höstfest blev inställd och att man inte kan vara helt säker på att det kommer bli

av detta år så har kamratföreningen hittat många sätt att umgås på distans. Så om du saknar nationen och har haft

svårt att ta dig till Uppsala så är det ett perfekt tillfälle att hänga med nationens alumner över digitala event som

bubbelprovning eller husvandring! Håll utkik i medlemsbreven för att få reda på nästa event



Under landskapet den första mars var det dags att
välja nya heltidare till 1Q och 3Q. Efter att rösterna
räknats stod det klart att Desirée Halvarsson
Amberg var nya 1Q och Joanna Arnarsdottir var nya
3Q. I denna intervjun dyker vi ner i hur de nya
heltidare känner inför sina nya uppgifter och de
utmaningar som kommer med det. Vad har de för
mål, vad det är som de vill påverka på nationen. Allt
detta och lite mer i denna intervjun med de nya
heltidarna. 

Med en pågående pandemi och regnigt och blåsigt

väder, blir intervjun via zoom. Den första som dyker

upp är Desirée med ett leende på läpparna. Hon

berättar glatt om ett grupparbete hon har i sin

pågående kurs. Kort därefter dyker en glad Joanna

upp på skärmen. De berättar att de är nervösa över

att bli intervjuade, men att det ska gå bra. Innan

intervjun drar igång pratar vi lite om allt möjligt, då

det var länge sedan vi alla sågs och att är tråkigt att

man inte kan ses på nationen som vanligt. 
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DE KOMMANDE
KURATORERNA

TEXT : FRIDA JOHANNISON :

1q Electa, Desirée 

Halvarsson Amberg

3q Electa, Joanna 

Arnarsdottir

Varför valde ni att söka till just de positionerna?
Desirée: Jag har alltid varit intresserad av vad 1Q gör

och dess arbete. Jag tycker även om administrativt

arbete, hålla ordning, att ha hand om alla

ämbetsverkare, ha kontakten med andra nationer,

representera Smålands nation och behålla alla

traditioner. Jag har alltid varit lockad av 1Qs arbete

och jag kände att det nu var dags att söka. 
Joanna: Mitt första ämbete var klubbverkare och

sedan efter det har jag fortsatt att ta olika ämbeten.

Jag tyckte att det som rörde 3Q har varit mycket

roligt. Det är även intressant att jobba med gasquer.

Det är alla olika event som gör nationen rolig att

hänga på. 

Hur länge han ni velat bli 1Q respektive 3Q? Någon
inspiration? 
Joanna: Personerna som tidigare han varit 3Q, har

varit väldigt inspirerande kvinnor. Det har varit

väldigt inspirerande att se det in action. 

Hur länge han ni velat söka? 
Desirée: Jag har velat söka sedan jag blev aktiv och

förstod vad 1Q gör. När jag började vara aktiv och

testade på ämbetena, kände jag att det var jätteroligt

att ha kontakten med ämbetsverkare och

arbetsuppgifterna. Jag insåg snabbt att jag ville bli

det. 

Joanna: Jag kände med snabbt när jag blev aktiv att

jag ville bli heltidare. Jag visste dock inte vilken

heltidare. Efter ett år på nationen diskuterade jag

möjligheterna till att söka till 3Q och sedan sökte jag. 

Hur länge har ni varit aktiva? 
Desirée: Runt 2,5 år han jag varit aktiv, men det tog

en termin innan jag tog ett ämbete. 

Joanna: Jag han också varit aktiv i cirka 2,5 år, men

jag började vara aktiv innan Desirée. 

Hur känns det att inför att börja de nya
positionerna? 

Desirée: För mig går det i vågor, ena dagen är jag

supertaggad, andra dagen känns det läskigt för att

det kommer bli mycket nytt att lära sig. Men skulle

säga att jag är mest taggad och det ska bli jättekul!

Det är ett bra team och det kommer att bli jättekul

att få arbeta tillsammans oavsett hur den kommande

terminen blir. Det är kul att kunna satsa helhjärtat på

bara nationen, för att just nu är det mycket plugg

som tar mycket tid och man blir splittrad. Så därför

ska det bli kul att satsa helhjärtat. 

Joanna: Jag håller helt med! 

"Personerna som tidigare har
varit 3Q, har varit väldigt

inspirerande kvinnor."
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Med tanke på att vi lever i en pandemi, och man kan
inte göra alla aktiviteter som nationen brukar
anordna, som man gärna hade velat. Hur tänker ni
kring det arbetet då jag kan tänka mig att det inte
blir som man tänkt sig, hur tänker ni arbeta utefter
det? 
Desirée: Vi kommer hela tiden att följa restriktionerna

och utvecklingen kring pandemin. Ser det likadant ut

som det gör i dagsläget kommer vi att göra det bästa

av situationen. Vi kommer fortsätta att ha mindre

event som vi har haft nu, om det går. Vi ska ha öppet i

det mån det går. Nationen är en trygg punkt för

många, man kan träffas på avstånd och säga hej. Det

är viktigt att följa restriktionerna, men att fortsätta ha

öppet så länge som det går. 

Joanna: Jag känner likadant. Det är viktigt att behålla

nationen som en träffpunkt, även om det är digitalt

eller på plats, för att det är viktigt för studenter att

hålla en form av kontakt med varandra i det mån det

går och att fortsätta vara den platsen.

Vad har ni för mål om läget kring pandemin
fortsätter som det gör nu? 
Joanna: Jag tycker att nuvarande 3Q, Elin Bengtsson

har skött det så bra, min tanke är att fortsätta på

samma spår. Ska se till att hela tiden hitta lösningar,

hela tiden ligga på och inte tänka “nu kan vi inte göra

något” för restriktionerna låter oss inte, utan istället

hitta lösningar. 

Desirée: Jag håller med! Jag ska se till att finnas där

för alla aktiva och medlemmar. Hur känner ni inför

ansvaret? Ser ni några utmaningar? Desirée: Klart att

det finns utmaningar. Jag är mest rädd för att

glömma något viktigt, men jag tänker att man får

skriva upp så ska det nog inte vara något problem.

Jag tror att det kommer gå bra. Man måste även vara

medveten om att det är ett stort ansvar att vara 1Q.

Joanna: Jag är ganska beroende av ämbetsverkare

runt mig. Jag är nervös för att inte lyckas lära upp

alla. Det kan vara många småsaker att fixa som kan

gå snett. Det har hänt förr och det händer hela tiden,

men det har alltid löst sig. 

Finns det något speciellt som ni vill påverka på
nationen? 
Desirée: Jag tänker fortsätta på samma spår. Göra

nationen ännu bättre, synas mer på sociala medier

och vara aktiva och visa att vi finns också. Vi har en

mysig pub som jag vill visa upp. Joanna: Jag tänker

likadant, behålla kvalitetstänket. Synas mer, ha

spektakulära event. Bli ihågkommen som nation.

Desirée: Om och när det börjar öppna upp mer tycker

jag att det är viktigt att visa upp oss och att visa här

finns vi, visa det familjära, locka dit gäster, aktiva och

medlemmar. 

Vad har ni för mål med era positioner? 

Joanna: Jag har inte vågat drömma för mycket och

för stort på grund av pandemin. De flesta tankarna

kommer tillbaka till hur det var innan. Vi är en

pubnation och då vill jag lägga fokus på att göra den

bästa studentpuben i Uppsala. Likadant med gasquer,

jag vill att folk ska vara nöjda. Där ligger mitt fokus.

Slutligen, vad är det bästa med era positioner?
Joanna: Jobba med människorna på nationen, tycker

jag. 

Desirée: Jag tycker likadant! Att ha kontakten med

alla och nätverkandet. Joanna: Jag ser även framemot

att jobba som ett slags bollplank mellan klubbverket

och fikat. Att verkligen ge de så bra förutsättningar

som möjligt så att de får ut så mycket som möjligt av

sina positioner. Att inspirera och vägleda ska också

bli väldigt kul.
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Bilder från valborgsbrunchen
Bild: Madeleine Holm
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ÄMBETSVERKARE HÖSTTERMINEN 2020

INSPEKTOR
 
 

PROINSPEKTOR
 
 

1Q
 
 

2Q
 
 

3Q
 
 

KÖKSMÄSTARE
 
 

HOVMÄSTARE
 
 

KLUBBVERKARE
 
 
 

BIBLIOTEKARIE
 
 

FIKAVÄRD
 
 
 
 

FREDAGSLYXARE
 
 
 
 
 
 

ARKIVARIE
 
 
 

INTERNATIONELL
SEKRETERARE

 
 
 

SEXMÄSTARE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mattias Dahlberg
 

 

Louise Rügheimer
 

 

Olle Brandberg
 

 

Kristina Hansson
 

 

Elin Bengtsson
 

 

Vakant
 

 

Viggo Davidson
 

 

Lana Slovic
Siri Wereen

 

 

Amanda Balboa
 

 

Lydia Ness
Hauke Ulrichs

Andrew Feraney
 

 

Sara Lidström
Pia Genz

Petter Kajbjir
Jens Andersen
Gerardo Lannac

 

 

Crina Tudor
 

 

 

 

Hauke Ulrichs
Jonatan Gustafsson

 

 

Jakob Sjöström
 

 

 

 

 

 

 

IDROTTSLEDARE
 
 

SÅNGANFÖRARE
 
 

STIPENDIESEKRETERARE
 
 

REDAKTÖR
 
 
 

FANBÄRARE
 
 
 

IT-ANSVARIG
 
 

PR-ANSVARIG
 
 

TEATERLEDARE
 
 

KAPELLMÄSTARE
 
 

KÖRREPRESENTANT
 
 
 

ORDFÖRANDE
NATIONSSTYRELSEN

 
 

LEDAMÖTER
NATIONSSTYRELSEN

 
 
 
 
 
 
 
 

LEDAMÖTER
FASTIGHETSSTYRELSEN

 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIOGRAF
 
 

FOTOGRAF

Osikoya Nelsy Toyosi

Elin Jakobsson

Rebecca Simson

Tommie Brandt
Frida Johannison

Carl Erixon
Andrew Barrett

Brecht Callens

Joanna Arnarsdottir

Carl Erixon

Jesper Lunning

Fatimah Fazal
Viktor Björklund

Vakant

Joanna Arnarsdottir
Mathilda Emilsson
Felix Schellerer

Jonatan Gustafsson
Yuvarani Masarapu
Andrew Barrett
Filip Hagansbo

Idun Palmgren
Johan Mård

Oskar Karlsson
Hilda Lind Persson

Lisa Laurent
Verkställande ledamot:

Rasmus Montell

Sigrid Wallenholm Arborén

Madeleine Holm

 
SEKRETERARE

NATIONSSTYRELSEN
 
 

UTHYRNINGSANSVARIGA
 
 

ORDFÖRANDE FÖR
VALEBEREDNINGEN

 
 

LEDAMÖTER
VALBEREDNINGEN

 
 
 
 

SEKRETERARE
FASTIGHETSSTYRELSEN

 
 

LEDAMÖTER
BIBLIOTEKSNÄMNDEN

 
 
 
 
 

NATIONSVÄN
 
 

SKATTMÄSTARE
 
 
 

LEDAMÖTER ALLMÄNA
STIPENDIENÄMNDEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESVÄRSNÄMNDEN
 
 
 
 

GASQUEMÄSTARE
 
 
 

ANTIKVARIE
 

KULTURVÄRD

Carl Wingårdh

Vakant

Sofia Thörne

Prasanth Mandava

Catarina Leite

Viggo Davidson

David Mårsäter

Desirée Halvarsson

Anna Khanukaeva

Klara Eliasson

Maria-Carmen Lungu

Florian Vogel

Otto Lindblad

Lars Fälting

Jonas Almqvist

Eda Sönmez

Andreas Afanou

Axel Gudmundsson

Sara Freyland

Sigrid Wallenholm Arborén

Elin Kinnander

Desirée Halvarsson

Achyut Ram

Diana Adomnica

Josefin Lönn

Pär Höglund

Sam Rogner

Fredrik Sixtensson

Catarina Leite

Tove Lindén

Fatimah Fazal

Maria-Carmen Lungu

 
LEDAMÖTER CG&C

 
 
 
 
 
 
 

LEDAMÖTER AML
 
 
 
 
 
 
 
 

LEDAMÖTER
FONDFORVALTNINGEN

 
 
 
 
 
 

SEKRETERARE
FONDFÖRVALTNINGEN

 
 

REVISOR
 
 

JÄMLIKHETSOMBUD
 
 

STIFTELSEN
SMÅLANDSGÅRDEN

 
 
 
 
 
 
 
 

QUIZMASTER
 
 

RECCEVÄRDAR
 
 
 
 
 

KLUBBMÄSTARE
 
 
 

STIPENDIESEKRETERARE

Mathias Holmberg
Andrei Lazár
Sofia Hansson

Tabea Haverkamp
Henrik Hacksell
Cornelia Wesén

Maria Linton
Åsa af Geijerstam
Lousie Rügheimer

Eva Brittebo
Claes-Göran Granqvist

Jakob Carlström
Ylva Ekström

Filip Blecher
Sara Hugestam
Felix Schellerer

Alexander Leucht
Arvid Hallén
Elliot Susan

Nils Pettersson

Vakant

Josefin Lönn

Nadja Herbst
Jakob Sjöström
Märta Sundlöf

Louise Rügheimer
Carl Lindblad
Karl Klintstedt
Sara Freyland

Felix Lindström

Viggo Davidson
Florian Vogel

Jakob Sjöström
David Mårsäter

Sara Pesic
Viggo Davidson

Rebecca Simson
Madeleine Holm



12 JANUARI
EXPEDITIONEN ÖPPNAR

12th of January
Expedition opens

 

1 MARS
LANDSKAP I

1st of March
Open members hearing I

29 APRIL
KVALBORG

29th of April
Kvalborg

20 FEBRUARI
RECCEGASQUE

20th of February
Recce gasque

 11 JANUARI
INSKRIVNINGEN ÖPPNAR

11th of January
Recce signup opens

 

3 JUNI
STÄDDAG V

3rd of June
Cleaning day V

22 JANUARI
FLYXPREMIÄR

22th of January
The  Fredagslyx opens

 

9 MARS
NYA ÄMBETSVERKAR-

MIDDAGEN 
10h of October

Nya ämbetsverkar dinner

16 JANUARI
FIKAPREMIÄR

16th of January
The Fika opens

25 JANUARI
ÄMBETSVERKARKICKOFF

25th of January
Ämbetsverkar kickoff

 27 JANUARI
HYTTANPREMIÄR

27th of January
The pub opens

7 MARS
STÄDDAG II

7th of March
Cleaning day II

30 APRIL
VALBORG
30th of April

Valborg

 
 
 
 

13-14 MARS
ÄMBETSVERKARHELG

13-14th of March
Ämbetsverkare weekend

27 MARS
UNIONSGASQUE

27th of March
Union gasque

VÅRBALSLUNCH

13 FEBRUARI
RECCEMOTTAGNING

13th of February
Recce reception

22 MAJ
VÅRBAL
22nd of May
Spring ball

1 FEBRUARI
STÄDDAG I
1st of February
Cleaning day I

29 MARS - 4 APRIL
PÅSKLOV

29th of March - 4th of April
Break for Easter

28 MAJ
HYTTANAVSLUTNING

28th of May
Pub closes

28 APRIL
SKVALBORG

28th of April
Skvalborg

1 MAJ
MAJMIDDAG

1st of May
May dinner

 
 
 

9 MAJ
STÄDDAG IV

9th of May
Cleaning day IV

17 MAJ
LANDSKAP II

17th of May
Open members hearing II

17 APRIL
DAMSUPÉ
17th of April
Lady supper

Gå in på vår facebook-sida eller
nationsguiden för att läsa mer om

våra evenemang
Go to our facebook page or

nationsguiden.se to read more about
our events

23 MAJ

23rd of May
Spring ball lunch

Vill DU vara med i Rasken?
Skicka ett mail till

rasken@smalands.nu

POSTTIDNING 

Avs: Smålands nation i Uppsala
s:t Larsgatan 5
75311 Uppsala B

11 APRIL
STÄDDAG III

11th of April
Cleaning day II

FÖRSITTNING
21 MAJ

21st of May
Pre dinner

4 JUNI
ÄMBETSVERKAR AVSLUTNING

4th of June
Ämbetsverkar ending

6 JUNI
STÄDDAG VII

6th of June
Cleaning day VII

5 JUNI
STÄDDAG VI

5th of June
Cleaning day VI


