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LEDARE

Prasanth Mandava
I want to start off by saying hello to all the RECCAR of smalands and I ain’t there to know how you all are
doing but it seems you guys are doing a great job continuing the traditions and keeping the nation
running. This rasken is the final and fourth edition of the year 2021 and before getting into it I want to give
a short intro about myself as this is the first time I am writing as Editor of Rasken and it's exciting. To begin
with, It's been three years since I began here in the nation as an international student from India and I was
a CLUB WORKER in Ht18, Be proud you all club workers out there because it ain’t easy. Then I worked as an
international secretary, photographer, head waiter, PR, member of the election board and finally my
favourite Kitchen Master. I had the time of my life while being in all these positions but I guess it's now
time for writing some cool stuff.
As an international student who came to the nation, I used to think what the heck are these nations? Why
am I even here? But eventually, I realised it was fun and some crazy stuff went down and then covid hit.
Suddenly, no more parties, no more meeting people for dinner, no more going out for fun and what was I
doing? I was still doing all these but with a very small group of friends I had from the nation (Yes I was very
responsible). I wonder nowadays what would I have done if I wasn’t part of the nation and did something
different as an international student who have his family on a different continent. But anyways I think
covid just became a part of our lives now and we learnt to deal with it. Reading what I wrote in this
paragraph it seems like I missed out on writing all the fun stuff that I did in the two years before covid but
“It is what it is”, because, when I look back I mostly remember the things that happened in pandemic
more. Don’t know if I should be happy or sad but I did have a great whiskey collection during the
pandemic (Ask the current KXM, because he drank it all).
Coming to this edition of rasken, we have an article from a previous first curator that I was most scared off
(Not anymore though), who took off to do her exchange in an exciting country and then we have a
collection of feelings about how it is to be active after being a full-timer. Do read the article from our
Historiegraf as well. Like always the full-timers came up with interesting texts for us to read. Our first
curator wrote about some tips to take care of plants (of course she is studying sustainability), which in my
opinion is very important for people like our beloved kxm who can’t take care of a cactus, then we have an
article from the second curator who wrote about her time in the position as 2q and our third curator wrote
about how the nation is light in the dark winter weather (Very interesting). Last but not least our KXM tried
to express his feelings about being a kitchen master.
After reading this edition of rasken do let us know your opinions this time and let us know what we can
improve. If you have any questions or want to write an article for the next edition of rasken email us at
rasken@smalands.nu.
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1) Landskapets öppnande
2) Val av två justerare tillika rösträknare
3) Godkännande av kallelseförfarandet
4) Godkännande av föredragningslistan
5) Godkännande av föregående landskapsprotokoll
a) 2021-10-18
6) Bordlagda ärenden
7) Fastställande av budget för påföljande kalenderår
a) Nationsstyrelsen
b) Fastighetsstyrelsen
8) Val (VT22-HT22 om inte annat anges)
a) Nationsvän (VT22-HT24)
b) Åtta klubbverkare (VT22)
c) Två recentiorsvärdar

9) Fyllnadsval

d) En internationell sekreterare

a) En andre kurator (VT22-HT22)

e) En redaktör
f)

b) Verksamhetsrevisor (VT22-HT22

Fotograf

c) En ledamot av nationsstyrelsen (VT22-HT22)

g) En idrottsledare

d) En ledamot av fastighetsstyrelsen (VT22-HT23)*

h) En fanbärare
i)

Två ledamöter av valberedningen

j)

PR–ansvarig

e) En verkställande ledamot av
fastighetsstyrelsen (VT22-HT23)
f) En ledamot av stiftelsen

k) Sex fikavärdar (VT22)
l)

smålandsgården (VT22-HT24)

Sex fredagslyxare (VT22)

g) Fyra ledamöter av allmänna

m) En arkivarie

stipendienämnden (VT22-HT22)

n) Antikvarie

h) En klubbmästare (VT21-HT21)

o) Hovmästare (VT22)
p) Två uthyrningsansvariga (VT22)
q) Två quizmastrar (VT22)

n) En uthyrningsansvarig (HT21)

Cervins stipendienämnd (VT22-HT24)

o) En ledamot av fastighetsstyrelsen (HT21-VT22)

t) Köksmästare (VT22)

p) två revisorer (HT21-VT22)

u) En stipendiesekreterare

q) En ledamot av Anna Maria Lundins

v) Jämlikhetsombud

stipendienämnd (VT21-HT23)

w) En sexmästare
En (extern) revisor

z)

En (intern) revisor

En ledamot av biblioteksnämnden (HT21-VT22)

m) Två fredagslyxare (HT21)

s) Två ledamöter av Carl Gustaf och Carl

y)

En klubbmästare (VT22-HT22)

l)

stipendienämnd (VT22-HT24)

En gasquemästare

En klubbmästare (HT21-VT22)

j)

k) En ordförande av valberedningen (VT22-HT22)

r) Tre ledamöter av Anna Maria Lundins

x)

i)

r)

En internationell sekreterare (VT21-HT21)

s)

En fikavärd (HT21)

t)

En kårmarskalk (HT21-VT22)

u) En klubbverkare (HT21)
10) Val av hedersledamöter och seniorer
11) Information från nationsstyrelsen
12) Information från fastighetsstyrelsen
13) Information från kuratelet
14) Övriga frågor
15) Ordet fritt
16) Meddelanden
17) Landskapets avslutande

*Efter kallelsens godkännande har ett fel upptäckts på fyllnadsval punkt d),
som ska vara två ledamöter av fastighetsstyrelsen.
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FÖRSTE KURATOR
HAR ORDET
DESIRÉE H. AMBERG

Kära Smålänningar!
Då var det dags för ännu en spalt i Rasken trots att det känns
som att jag skrev den förra för en vecka sedan. Tiden går fort
när man har kul som man brukar säga. Höstterminen har flutit
på, vi har fått många nya medlemmar och höstfesten vi hade
den 23/10 var en total succé! Det var otroligt kul att så många
från kamratföreningen kom och att så många ville vara med
på denna fantastiska tillställning! Det är glädjande att alla är
så exalterade för alla evenemang i den annars så mörka
novembermånaden. Det är lätt att bli nedstämd i höstmörkret
men vi har i alla fall tur att snön kom tidigt i år, låt oss hoppas
att det stannar ett tag så vi får lite ljusare vardagar.

Men det är ju inte bara vi människor som kan bli nedstämda av höstmörkret. Det märker jag på mina
plantor med, de som får alldeles för lite kärlek nu under året som kurator. Det är stor skillnad från
förra hösten då jag konstant var hemma med online-undervisning och isolering. Då kunde jag se över
mina små växter hela tiden. Jag är dock ingen expert på växter då jag ofta lyckas ta kål på dem genom
att ge alldeles för mycket kärlek. Man kan ju då tycka att växterna skulle klara sig lite bättre utan att
jag konstant är där och tittar till dem, men nej. Mina växter är lika dystra och tappar blad som vanligt…
Då jag lyckats ta kål på ett antal (läs 10 +) växter så tänkte jag därför ge mina bästa tips på saker att
undvika att göra med sina växter för att försöka hålla dem vid liv (jag har ju en del erfarenhet inom det
området som ni märker).
1.
2.

Övervattna inte dem, håll det till 1–2 gånger i veckan (jag tror att det är en lagom mängd?)
Strunta i att vara där och kolla till dem hela tiden. De mår tydligen bra av att få lite space (precis

som vi människor).
3.

Håll dig till lättskötta växter som palettblad och elefantöra (Jag har faktiskt inte tagit kål på en

enda av dessa sorter!!)
4.

Monstera är din värsta mardröm om du är som jag, och inget hellre vill än att ha en gigantisk fin

och grön monstera som man ser på Instagram. Du kommer garanterat övervattna eller placera den fel
så att den dör (jag har försökt med 5 monsteror och inte lyckats hålla en enda vid liv…)
5.

Om du känner igen ovanstående punkter så kanske det är dags att övergå till låtsasväxter, det ska

ändå mycket till innan de vissnar (blir imponerad om du lyckas).
Jag hoppas att ni har något mer gröna fingrar än mig så att er tillvaro kan lysas upp av vackra växter.
Jag har dessvärre börjat ge upp, men funderar på att i ett sista försök låta alla mina växter flytta in på
kontoret istället. Jag spenderar ju trots allt nästan mer tid där än hemma. Vi får väl se hur det ser ut
nästa gång ni kommer in under expeditionstid, kanske är hela kontoret då är fyllt av halvvissna växter
(som jag antagligen kommer lägga alldeles för mycket kärlek på) då får ni mer än gärna komma med
tips på hur de faktiskt ska skötas!
Kom ihåg att du som medlem av Smålands nation får:
·
·
·
·
·
·
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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
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ANDRE KURATOR
HAR ORDET
KRISTINA HANSSON

Kära smålänning!
Hur har du det? Har omställningen till vintertid och den
första snön kastat in dig i en djup vinterdepression? Eller är
du istället som jag, som när den första snön har landat
plockar fram en av mina (åtminstone i mina kollegors
ögon) sämsta sidor? Hela dagen igår lyssnade jag på
julmusik

på

kontoret,

vilket

ledde

till

en

så

hätsk

diskussion i nationernas gemensamma kuratorschatt att VDalas Förste kurator kom förbi med fika för att visa
solidaritet. När jag skriver det här yr små, små flingor runt
utanför fönstret, och jag lyssnar på julmusik och funderar
på när jag ska hinna bjuda resten av kuratelet på glögg
som kompensation för all julmusik de får utstå.
Trots att jag älskar både höst och vinter, med snö och jul och allt vad det innebär, så är det i år
med blandade känslor jag välkomnar den första snön. Det är lycka, för att det är SNÖ och för att
det är mindre än två månader kvar till jul. Det är också lycka för att jag ska få åka hem till mitt
älskade Småland över jul. Då ska jag kolla Vinterstudion, läsa böcker framför kakelugnen och äta
julmat så att det räcker för hela året!
Men det är också vemod jag välkomnar snön (blandad med lycka, för det har nog inte undgått
någon hur less jag är på nationens frysar som lägger av en gång i veckan). När jag kommer tillbaka
till Uppsala efter nyår kommer jag inte längre att vara 2Q. Då kommer jag istället vara 2Q Emerita
och mitt då viktigaste arbete på nationen kommer sannolikt vara bland det tråkigaste, nämligen
bokslut. Jag, som brukar säga att jag älskar bokföring, ska villigt erkänna att jag är både nervös och
otaggad på att en revisor ska sitta och leta efter alla mina fel. Det positiva med att vara Emerita är
dock möjligheten att komma in på kontoret och bjuda mina gamla kollegor på fika och lyssna på
deras problem, som mina företrädare och tidigare kollegor har gjort. Det ska bli väldigt skönt att
kunna komma in och hjälpa till, att vara den som räddar dagen när bokföringen har gått snett,
men samtidigt slippa all ångest och förvirring som bokföringsmissar kan vara förknippade med när
man själv har orsakat dem. Det ska också bli kul att få gå på 2Q-middagar, och nationens gasquer,
och bara vara en gäst!
Jag är kort och kort ganska nöjd med min tid som 2Q, och att den nu snart har kommit till sin
ände. Det har varit höga berg och djupa dalar och problem jag aldrig hade förväntat mig att
behöva lösa. Det har också varit kul på ett sätt som jag aldrig trodde att jag skulle ha när jag gick
på i januari och såg ett år av dåligt betalt kontorsjobb framför mig, utan en enda liten gasque. Jag
är otroligt tacksam för alla aspekter av mitt 2Q-år, mina kollegor, alla lärdomar och allt kul! Nu ska
jag njuta av den tid som är kvar i riktig julanda, med julmusik på QX varje dag!
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TREDJE KURATOR HAR ORDET
JOANNA ARNARSDOTTIR

Kära Smålänningar,
Tiden har verkligen sprungit i väg denna
termin, det är nu november och första snön
har lagt sig över Uppsala när jag skriver
denna raskenspalt på kontoret. Enligt vissa
innebär detta att det är fritt fram att börja
spela julmusik, enligt andra är det totalt
förbjudet att spela julmusik innan första
advent. Jag kan skvallra om att detta nu har
blivit en het debatt bland alla kuratorer i
studenuppsala. Vilken sida jag står på tänker
jag inte avslöja, men jag och 2Q Kristina
tycker helt klart olika så ni kan gissa hur
stämningen är på kontoret en dag som
denna.
Med snö och kallare väder kommer också mörker, och slask. Fruktansvärd slask som ingen tycker om,
tycker lika mycket om slask som Torbjörn Averås Skorup (OTROLIGT rolig person på instagram). Då är det
lätt att känna sig lite nedstämd, och många jag pratar med känner sig ofta väldigt stressade på hösten.
Då vill jag vara här och påminna er om det mysiga som hösten och vintern ändå för med sig. Mysiga,
varma drycker (som inte är Lindvalls kaffe på nationen) är något man unnar sig alldeles för sällan om du
frågar mig, jag reflekterade över detta på kransnedläggningen. Vädret var väldigt fint den dagen, klarblå
himmel och krispig luft, vi var en folksamling på ca 10 smålänningar och tände ljus och satte ut kransar
vid nationsgravarna. Efter man hade varit ute ett tag så blev man aningen frusen, så att få komma
tillbaka till Smålands, och dricka ett glas varm äggtoddy tillsammans med de andra uppskattades
någotså enormt av mig. Det påminde mig om hur godare en fika med varm dryck blir när det är riktigt
kallt ute.
En annan aspekt av det fikat var ju att få umgås med andra smålänningar i biblioteket när man värmde
upp sig. När det är riktigt tuffa dagar, och mörkret inte alls hjälper till med humöret, då är jag så enormt
tacksam över att vårt bibliotek finns, där kan man alltid ta en paus från stressen och umgås med de
smålänningar som sitter där. Det blir ju då extra mysigt att sjunka ner i soffan och prata massa strunt
med de andra när det är grått ute, och det ger mig energi för resten av dagen vissa dagar. Nästa stora
moment är att ladda upp inför Maskeradbalen och Lussegasquen, och jag hoppas kunna erbjuda glada
minnen och ljus i tillvaron när mörkret gör sig ännu mera påmind då. Är jag nervös inför vårt första 04släpp på två år? Absolut! Är jag nervös för att vi inte lyckas hitta bra underhållning i tid? Definitivt! Men en
stund i biblioteket med våra ämbetsverkare påminner mig om att jag inte är ensam och fumlar i
mörkret, och det skänker mig tröst.
Så känner du dig lite nedstämd, så vill jag argumentera för att det är värt att trotsa mörkret och vädret
och ta en pluggdag på Smålands, jag kan garantera att det hjälper. Om inte annat, så kan du kanske vara
ljuset i mörkret för någon annan.
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KÖKSMÄSTAREN HAR ORDET

VIGGO DAVIDSON

Dagen då denna spalt skrivs har något konstigt vitt fallit från himmlen. Vet inte riktigt vad det var
för nåt men mina kollegor har antagligen i vanlig ordning täckt det mer än tillräckligt i sina
spalter. Det är slaskigt ute, halva stan är förkyld eller hostig och ingen människa har lett på tre
veckor. Detta ger en tid att reflektera över terminen som gått. Återgången till studentlivets ytterst
abnormala nomraltillstånd gick fort. Folk är trötta på både plugg och fest, nationernas
vardagsklubbar håller varierande kvalité och bussarna är antingen försenade eller för tidiga. En
klassisk jä—a Uppsala höst alltså. Som innehåller snytningar, harklingar och allmänt gnäll. Gud som
jag saknat detta.
Våra duktiga ämbetsverkare har knegat på genom mörkret och kylan, med ett ljus i tunneln som är
ett mysigt lov, och för vissa till och med ett KK-kort. Oktober var en intensiv månad med mycket
stora events. Jag har lärt mig två viktiga saker; Ett, hur man lagar råbiff i nationskök. Två, att det
inte finns ett värre helvete än just att laga råbiff i nationskök. November ser ut att bli riktigt kul;
Herrmiddag, Höstblot i Lund och en Maskeradbal (tror man bär mask då eller något, vette tusan
jag kommer stå i köket utan mask iallafall). I skrivande stund (tidigt i November) har ingen av
dessa gått av stapeln. Förhoppningsvis blir det otroligt kul, precis som jag minns dem eller ännu
bättre. Men jag är också bara glad att de blir av. Ikväll ska jag gå på en sittning där jag tydligen
förväntas dricka linsen från ett lamms öga. Med tanke på att jag inte kan skala mina egna räkor
utan att tappa aptiten så får vi se hur det går. Som tur är kommer nog 3Q reta mig tills jag lyckas.
Just nu sitter jag i ett nationshus där folk förpysslar inför herrmiddagen, så jag måste vara väldigt
försiktig vilka rum jag kollar in i så att jag inte får avgrundsvrål och dörrar slängda i fejjan. Detta
har jag helt genuint saknat.
Obligatoriskt kökstips: du slipper klumpig brunsås om du kör i mjölet med smält smör innan du
ens häller på grädden och sedan rör om som tusan.
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RECCEGASQUE BRA, HÖSTFEST BÄST
MARTA LINDÉN

Mycket är kul att återvända till: barndomens
sommarställen, hemvändarnas juldagsfest på
hembygden enda uteställe, studierna efter
sommarjobbet, sommarjobbet efter studierna,
återföreningar med studiekamrater, arbetsplatsen
och festerna efter Corona. Allt detta trumfas av en
återträffarnas
återträff:
med
ungdomens
studievänner, i studielivets hembygd: nationen,
efter jobb eller studier på annan ort eller distans
och efter ett långt Covid-uppehåll. Allt detta
under samma kväll: Höstfesten! Detta är Smålands
Nations traditionsenliga fest som anordnas av
Nationens Seniorer: Kamratföreningen, i syfte att
bevara de relationer som skapades i samband
med
nationsåren. Gamla som unga i nationsår möttes
vi i ett mingel-maraton där alla hemvändare på
Smålands nation välkomnades hit, välkomnades
hem till den första Höstfesten sedan HT19!
Visst var det ett tag sedan Kamratföreningens nya
ordförande Gabriella Lysholm kom till staden och
ett par år sedan hon satt som 1Q på expeditionen.
Men hon intog talar-stolen som om det vore igår:
helt obrydd över det obligatoriska teknikstrulet
och med ett träffsäkert skämt på sin egen
bekostnad i ärmen. Hennes Kamrat Hanna Ekelius
höll i tågan och Sanna Bengtsson höll i sången.
Där satt vi: mitt i smeten men gamla, unga och
min gäst för kvällen som aldrig varit på Smålands
nation förut. Bländad av nationens magiska
skimmer (och av blixten som krävdes för att läsa
av QR koden till köpet av lotter) vill han hälsa att
denna fest inte endast är ett nöje för hemvändare,
utan även för nya som får ta del av kamraters
värme (där och då gestaltad av en välkomst-shot
med Mintuu). Efter förrätten, traditionsenlig
kantarelltoast, höll sittande 1Q Desirée H. Amberg
talet till Kamraten. Strax efter varmrätten satt
plötsligt satt Nils af Geijerstam på scen, med en
Mandolin
(den
musikaliska
sorten,
inte
grönsaksskäraren) med en uppdaterad hälsning
sedan 2014: ”Men nu på Smålands så kommer
trösten, att se kamraterna här på hösten. Strunt i
kommun, region och stat och höj glaset med en
kamrat” – Nils G 2014 (bearbetad 2021).
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Kvällens nästa hälsning kom från det spex som
planerat sin entré sedan HT20 och äntligen fick
berätta myten, legenden och en ny klassiker ”No
Sauna For Old Smålänningar” där FS fick stå till
svars för deras beslut att sälja fastighetens bastu till
Synsam. Etta James hade varit stolt över
Smålänningarnas tolkning av ”At Last” och såvitt jag
vet har förfrågningar om uppsättning på stora
scener runt i Småländska samhällen vällt in till
teaterföreståndare Karl Exet!

Sedan, det efterlängtade lotteriet! I efterhand
måste jag medge att jag nog var en aning snål i
min insats, även för en Snålänning: endast 2 lotter
räckte inte långt. Vissa tog däremot hem dubbla
vinster (hur många lotter köpte egentligen
Fredrik Kjölhede och fru Fälting).
Tur att man inte är en dålig förlorare. Till kaffet
kunde finfina priser som glow-sticks skådas kring
bordslängorna. Snart var spexet uppe på scen
igen för ett rivigt avslut till ännu fler nostalgiska
toner i modern tappning! Här når vi det kritiska
läget som varje erfaren historiograf fruktar mer än
något annat, nämligen att ens egna anteckningar
blivit så frihändiga att de inte längre går att läsa! I
mina anteckningar kan jag ändå tyda mitt
favoritcitat från kvällen, yttrat av en mer eller
mindre anonym deltagare: ”Jag kommer ihåg när
jag fastnade i den här fönsterkarmen på Maggiospelningen 2010!” ”PS: Jag säger det här mest för
att vinna tid”. Kvällen avslutades sedan med en
sittande sexa, tillsammans med vår alldeles egna
orkester Glasblåsarna, även detta en efterlängtat
återseende. Må så vara att de spelade på en
sittande sexa, men jag kan inte minnas att jag satt
ner längre än min snaps varade. Även den
serverade pytten intogs stående och när
spelningen var slut fortsatte kvällen i upprätt läge
på dansgolvet i puben. Vart timmarna sedan tog
vägen tvista de lärde om. Men jag räknar redan
ner timmarna tills vi alla återvänder till Smålands
Nation!
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Smålänning på utbytestermin
Sofia Thörne

Hej alla Smålänningar!
I skrivande stund befinner jag mig mitt i
centrala Seoul i det vibranta området Itaewon.
När jag förra hösten ansökte om att åka på
utbyte trodde jag att pandemin skulle vara
under kontroll, men det var inte förens i maj
jag fick klartecken att åka. I Uppsala läser jag
ett masterprogram inom företagande och
ledning men läser här lite blandade kurser på
Korea University. Att jag valde att åka till just
Sydkorea var för att jag ville pröva på att bo i
Asien, något jag inte gjort tidigare och Seoul
kändes som en kul stad att bo i. Att åka på
utbyte är en perfekt chans att uppleva en helt
ny kultur, få många nya intryck och lära sig om
ett land på riktigt. Att åka på utbyte är därför
något jag rekommenderar alla att göra om de
kan!
Seoul är huvudstaden i Sydkorea och har
nästan 10 miljoner invånare vilket ungefär är
hela sveriges befolkning, med andra ord så är
staden skitstor. Sydkoreaner gillar dock när
saker är snabba och effektiva så det är lätt att
ta sig runt med kollektivtrafik. Seoul har en
härlig mix av traditionella byggnader mitt
bland höghus, kultur samt restauranger och
cafeer i överflöd med olika teman och unik
design. I Sydkorea är det väldigt vanligt att alla
delar på den maten man beställer, till skillnad
från i Sverige där alla äter sin egen rätt. Många
maträtter tillagas på bordet framför en som
alla sedan äter ifrån. Dak-galbi är en stir fry
kycklingrätt där alla ingredienser tillagas i en
stor gryta på bordet, personalen kommer med
jämna mellanrum och rör om sedan är det
bara att hugga in.
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Korean BBQ är också väldigt populärt, man får in kött
som man steker själv och massvis av smårätter till det,
funkar även perfekt med öl och Soju. Sydkorea har
även väldigt vackra landskap och med sin bergiga
miljö är hiking väldigt populärt, särskilt bland den
äldre befolkningen. När jag besökte ön Jeju passade
jag och mina kompisar på att bestiga Hallasan som är
Sydkoreas högsta berg på 1 947m. Det hela tog oss
8,5h och involverade en otroligt fin utsikt, att vi blev
jagade av japanska bålgetingar och 4 dagars
träningsvärk i benen. Vi blev även “omkörda” av
flertalet pensionärer som såg oss kämpa.
Trots att jag lyckades pricka in utbytet mitt i en
pandemi har jag än så länge haft det toppen. Det ska
dock bli kul att komma tillbaka till nationen i vår, nu
när allting öppnat upp igen. Att äntligen få gå på
Damsupé, Vårbal och fira Valborg riktigt ordentligt!
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Ämbetsverkar-Weekend
Andrew Barrett

The ämbetsverkar-weekend away is a traditional
social and education event held every semester
at Smålands Nation, though of course with the
recent Covid-19 pandemic it has been a while
since we all disappeared to a cabin in the woods
together.
On the 9th and 10th of October our lovely
curators took us to a cabin south of Uppsala,
with no local public transport stops and a
wonderful scenery, the 30 minutes’ walk from
the bus stop with everyone’s bags was quite
lovely though I didn´t see it myself I enjoyed the
car ride down. Upon arriving at our home for the
weekend we immediately split into our three
teams, one per curator in which we would learn,
bond, cook and clean, we had a lovely mix of old
and young ämbetsverkare for the weekend, a
great chance to pass on knowledge (mostly of
pranks and games of course)
An important element of these weekends,
beyond the getting to know our new friends, are
the workshop sessions led by the full-timers,
discussing how the nation works, how the nation
can better help our members and the important
questions such as about the alcohol culture.
These discussions take up most of the first day
and, as an old ämbetsverkare, it is interesting to
see how these discussions develop each year!
Everyone had a great time, taking little walks in
the forest, playing games and preparing our
three dinner entertainments: A song, a spex and
a speech! With a pirate theme for the weekend
the rum references ran as high as the jolly roger
and we experienced a rather uncivil mutiny with
2Q walking the plank at sword point!
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The night ran long as they do on the high
seas but the deck was scrubbed clean with
spit and polish before we departed the next
day, but definitely closer as a group then we
had been when we arrived.
Our thanks to the full-timers for organising a
great event! The kitchen master for the great
food and everyone who attended for making
it a wonderful experience! Also, well done to
2Q for surviving the shark infested waters
and recovering in time to walk everyone back
to the bus stop!
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LIFE AFTER BEING A FULLTIMER
Felix Lindström

A new semester begins. A new semester which brings new students, new knowledge, and new
experiences. Just like students moving on from old classes, from undergraduate to graduate, and
from graduate to work-life – the carousel of positions at the student nations keeps on spinning.
New Ämbetsverkare feel the thrill of starting their new jobs, and more seasoned members of the
nation might be taking on a new challenging position as a board member or trying out kitchenduties. But there are also a few people quietly stepping aside from their positions, leaving their
former desks and chairs in which they sat every day the past semester, or even year – the fulltimers.
It is an interesting feeling leaving your full-timer position at the nation. From spending more
time in the nation building than in your old home – from knowing every detail about the nation’s
dealings, from how many broken lightbulbs there are in the house to what food is going to be
served at next week’s Ämbetsverkarlunch – to being just your normal self again, your pre-fulltimer-you.
Working full time at the nation is a fantastic experience. Being at the center of nation life, taking
decisions about this and that, big and small, getting caught up in all the traditions, people, and
details. It can be very different than being a student with a part-time ämbete on the side. When
your semester(s) is over, a feeling of melancholy can arise. For me, it was the same feeling I had
after getting home from a long vacation in a warm country. I was away for a long time, I did so
many new things – what now?
But after all this, you aren’t just your pre-full-timer-you, are you? No, you are something more, you
are your post-full-timer-you. And the nation is its post-you-nation, and that’s a pretty neat thing.
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TACK RASKEN
Frida Johannisson

Hej alla smålänningar!
Som tidigare nämnt i detta numret av Rasken så
föll årets första snö idag. För mig kom det som en
chock, då jag kommer från fina Småland är snö
inte så vanligt vid denna tiden på året, jag är van
vid att den kommer i slutet av december. Att snön
faller får mig verkligen att inse att även denna
höstterminen närmar sig sitt slut.
I samband med att denna termin tar slut har jag
gått halva min kandidat. Det känns helt overkligt
att halva tiden redan har gått. Det är både
spännande och läskigt, vad ska man liksom göra
när studentbubblan spricker? Under detta ett och
ett halvt år har det varit distans, allt varit stängt
efter klockan åtta, försöka hitta nya hobbies för att
orka med isolering (gick väll sådär, men jag
försökte iallafall), träffa nya härliga människor och
lära mig om allt vad student och nationslivet
innebär, plugga till långt in på natten, flytta och
skaffa en liten dvärgtax vid namn Helmer. En
väldigt härlig tid med andra ord, trots pandemin.
Även om jag på något sätt innan flytten visste att
flytten till Uppsala och att bli student skulle
förändra mycket hade jag aldrig trott att det skulle
betyda så pass mycket som det gör, speciellt för
den personliga utvecklingen. Jag är så tacksam för
att jag klickade på den gröna ja knappen på
antagning.se. Livet är ju ändå otroligt på det sättet,
man vet aldrig vad som kommer hända och vad
det kommer att ha för betydelse. Samtidigt som vi
ser den första snön falla och sedan regna bort
betyder också att det är sista numret av Rasken för
året. Detta nummer blir även tråkigt nog mitt sista.
Jag vill därför passa på att tacka för min tid på
Rasken, det har varit så roligt och lärorikt, och jag
känner verkligen att jag kommer ha stor nytta av
allt jag har lärt mig i framtiden. Det är därför som
jag verkligen vill tipsa om att söka till ett ämbete,
det ger en så mycket.
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ÄMBETSVERKARE
INSPEKTOR
Mattias Dahlberg
PROINSPEKTOR
Louise Rügheimer

IDROTTSLEDARE

SÅNGANFÖRARE
Sanna Bengtsson

1Q
Desirée Halvarsson Amberg

REDAKTÖR

2Q
Kristina Hansson
3Q
Joanna Arnarsdottir

SEKRETERARE
NATIONSSTYRELSEN
Rebecca Simson

Osikoya Nelsy Toyosi
Vijay Sai Josyula

SKATTMÄSTARE
Lars Fälting
Jonas Almqvist

UTHYRNINGSANSVARIGA
Anil Babu Thumpala
ORDFÖRANDE FÖR
VALEBEREDNINGEN
Olle Brandberg

Prasanth Mandava
Frida Johannisson

LEDAMÖTER
VALBEREDNINGEN
Viggo Davidson
David Mårsäter
Petter kajbjer
Pia Genz

FANBÄRARE
Jonatan Gustavsson
Tove Lindén

IT-ANSVARIG
KÖKSMÄSTARE
Viggo Davidson

Brecht Callens

SEKRETERARE
FASTIGHETSSTYRELSEN
Siri Weréen

PR-ANSVARIG
HOVMÄSTARE
Tabea Haverkamp

Vakant

LEDAMÖTER
BIBLIOTEKSNÄMNDEN
Anna Khanukaeva
Klara Eliasson
Florian Vogel

TEATERLEDARE
KLUBBVERKARE
Carmen Grigoryan
Sara Baserga
Shubham Sinha
Eylem Taskiran
Rebeca Paracho
Marta Malaquaias
Isa Erić
BIBLIOTEKARIE
Amanda Balboa
FIKAVÄRD
Lana Slovic
Lydia Ness
Elin Bengtsson
Märta Sundlöf
Fernanda Velasco
FREDAGSLYXARE
Linnea björklund
Lukas Hube
Anton Karlsson
Martin Starck
ARKIVARIE
Tove kronberg
Crina Tudor
INTERNATIONELL
SEKRETERARE
Maria-Carmen Lungu
SEXMÄSTARE
Jakob Sjöström
Johan Mård
KLUBBMÄSTARE
Vakant

Carl Erixon

KAPELLMÄSTARE
Jesper Lunning

KÖRREPRESENTANT
Linn Forsgård
Viktor Björklund

ORDFÖRANDE
NATIONSSTYRELSEN
Carl Wingårdh

LEDAMÖTER
NATIONSSTYRELSEN
Elin Bengtsson
Felix Schellerer
Catarina Leite
Yuvarani Masarapu
Andrew Barrett
Filip Hagansbo
Karsten Peters

LEDAMÖTER
FASTIGHETSSTYRELSEN
Idun Palmgren
Johan Mård
Tommie Brandt
Felix Lindström
Lisa Laurent
Verkställande ledamot:
Rasmus Montell

HISTORIOGRAF

LEDAMÖTER CG&C
Mathias Holmberg
Emil Sjöman
Sofia Hansson
Tabea Haverkamp
Henrik Hacksell
Cornelia Wesén
LEDAMÖTER AML
Anna Rostedt Punga
Åsa af Geijerstam
Lousie Rügheimer
Eva Brittebo
Claes-Göran Granqvist
Jakob Carlström
Ylva Ekström
Ulf Göransson
Carl Henrik Carlsson
LEDAMÖTER
FONDFORVALTNINGEN
Filip Blecher
Felix Schellerer
Alexander Leucht
Arvid Hallén
Felix Lindstrom

NATIONSVÄN
Otto Lindblad

SEKRETERARE
FONDFÖRVALTNINGEN
Nils Pettersson

LEDAMÖTER ALLMÄNA
STIPENDIENÄMNDEN

REVISOR
Vakant

Eda Sönmez
Achyut Ram
William Olsson
Axel Gudmundsson
Sara Freyland
Sigrid Wallenholm Arborén
Elin Kinnander
Daniel Arrospide
Elektra Kritsotaki
Diana Adomnica
Josefine Lönn
Jens Andresen

BESVÄRSNÄMNDEN

JÄMLIKHETSOMBUD
Josefine Lönn
STIFTELSEN
SMÅLANDSGÅRDEN
Nadja Herbst
Jakob Sjöström
Märta Sundlöf
Louise Rügheimer
Carl Lindblad
Karl Klintstedt
Sara Freyland

Pär Höglund
Sam Rogner
Fredrik Sixtensson

QUIZMASTER
Nadja Visser
Pontus Johansson

GASQUEMÄSTARE

RECCEVÄRDAR
Jens Andresen
Petter Kajbjer
Jakob Sjöström
David Mårsäter

Elin Bengtsson
Olivia Bibiaso

ANTIKVARIE
Fatimah Fazal

Marta Lindén

KULTURVÄRD
Elin Jakobsson

FOTOGRAF
Madeleine Holm
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STIPENDIESEKRETERARE
Olle Brandberg
Madeleine Holm

Avs: Smålands nation i Uppsala
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09 AUGUSTI

03 OKTOBER

07 NOVEMBER

10 DECEMBER

Expedition opens

First Cleaning day

Second Cleaning day

Last day of Pub Hyttan

EXPEDITIONEN ÖPPNAR

23 AUGUSTI

INSKRIVNINGEN ÖPPNAR
Recce signup opens

27 AUGUSTI

HYTTANPREMIÄR

STÄDDAG I

9-10 OKTOBER

13 NOVEMBER

Ämbetsverkare weekend

Gentlemens dinner

ÄMBETSVERKARHELG

13 OKTOBER

New ämbetsverkar dinner

28 AUGUSTI

18 OKTOBER

KRÄFTSKIVA

11 DECEMBER
LUSSEGASQUE

HERMIDDAG

NYA ÄMBETSVERKARMIDDAGEN

Pub Hyttan opens

SISTA HYTTAN

STÄDDAG II

15 NOVEMBER
KLV-Q

Ämbetsverkar ending

LANDSKAP III

19-21 NOVEMBER

16 DECEMBER

Autumn ball in Lund

Last cleaning day I

27 NOVEMBER

17 DECEMBER
Last cleaning day III

HÖSTBLOT I LUND

Crayfish Party

Open members hearing III

10 SEPTEMBER

23 OKTOBER

Recce Reception

Autumn party

Masquerade Ball with 04-release

18 SEPTEMBER

25-31 OKTOBER

28 NOVEMBER

RECCEMOTTAGNING

RECCEGASQUE

27 SEPTEMBER

ÄMBETSVERKARKICKOFF

HÖSTFEST

MASKERADBAL MED 04-SLÄPP

HÖSTLOV
Fall break

06 NOVEMBER

13 DECEMBER

ÄMBETSVERKARAVSLUTNING

KRANSNEDLÄGGNING

SLUTSTÄD I

SLUTSTÄD II

17 DECEMBER

ADVENTSFIKA

PUBJOBBARSEXA

06 DECEMBER

18 DCEMBER

Open members hearing IV

Last Cleaning day III

LANDSKAP IV

SLUTSTÄD III

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

Vill DU vara med i Rasken?
Skicka ett mail till
rasken@smalands.nu

