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Kalendarium

Nationens nya kubbkoncept

Blekingska 
goes

5

Vilka datum bör du boka in de kommande veckorna? Vi 
har listat ett gäng aktiviteter att skriva upp i almenackan!

Följ med på en genomresa i Hamburgs rökiga klubbliv och en recension 
av det tokaktuella psykedeliska rockprojektet Tame Impala

Ta del av det saftigaste skvallret från Lunds 
säkraste källa. Glöm inte att poppa popcornen!

Nationslivet i all ära, men Lund har mer att bjuda 
på vad blöta utekvällar anbelangar

RECENSION:

TAME 
IMPALA

Skvaller-
kolumnnen

THE

EDI 
TORS’
COR 
NER

Just nu i denna stund sitter jag och betraktar 
Matilda när hon äter en blodapelsin på 
ett mycket underligt sätt. Spritångorna 
ligger tunga i lägenheten efter gårdagens 
bravader. Det är det oglamorösa 
studentlivet i ett nötskal. För den erfarne 
studenten så är detta ingen nyhet, men 
för novischen finns det fortfarande en hel 
del kvar att lära på den fronten. I det här 
numret kommer vi att ta dig igenom några 
olika sidor av studentlivet; det som har 
hänt för tidigare studenter, det som händer 
när man har tillräckligt med pengar för att 
göra någonting utanför studentlivet och 
hur en vanlig dag för en qurator kan se ut!

Vi syns på dansgolvet!
Anna & Matilda
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WEEK 7 

WEEK 8

In honor of friday’s punk club and DEVER’s releaseparty the 
whole week will go in a Punk theme! 

Tuesday 2016-02-16
Café Frasse 15-19
Come and study at Blekingskas café! They will serve zucchi-
ni-soup with foccacia, vegan banana cake and New York Fudge 
Brownies. For all of those who study there will be free coffee 
and tea! 

Wednesday 2016-02-17
The Wednesday pub 18-00
Besides serving Lund’s best burgers the pub will be playing 
punk music all night long and mixing up awesome milkshakes! 

Herulens Haerold meeting 18.30
The magazine will be holding a meeting for all of those inter-
ested in writing or taking photos. As usual it will be down in 
the nation’s basement! No previous experience is required!

Friday 2016-02-19
Sonjas beer café 16-19 
This after school café will be serving you some food and beers! 

Radio Blekingska 19-19.30
On friday it's time for Blekingska radio to go punk aswell! This 
time, we're talking with Dever about their gig for the night, 
punk culture, and other things! This week the radio's in swed-
ish in, but we're gonna play plenty of music, so tune in at 
radioaf.se between 7 and 7:30 pm to pump up for the night!

Blekingska goes Punk with releaseparty for DEVER! 
22-02
The club will host a releaseparty for the grunge punk band 
DEVER! 

Saturday - Sunday 2016-02-20 - 2016-02-21
Tjänstemannatrip! 

CALEN-
DAR 

WEEKS 7-8
"En drös poeter är bandet som spelar indiepop med 
sång som påminner om Linnea Henriksson. Låten “Andra 
kvarter”, deras första släppta singel på Spotify från 2014, får 
dig att drömma om sommaren. Bandet har nyligen ingått 
samarbete med bokningsbolaget Appelgren & Friedner så 
det kommer inte dröja länge förrän deras musik sprids runt 
om i landet. Jag ser fram emot att se mer av dem!"

What's happening at the nation the 
coming weeks? We know!

Bandbokaren 
tipsar
Nationens skarpa bandbokare 
Maja Månsson tipsar om band 
och artister att hålla ett extra 
vakande öga på.

Wednesday 2016-02-24
The Wednesday pub 18-00
As always, the pub will serve 
Lund’s most delicious burgers 
and best selection of beer! 

Herulens Haerold meet-
ing 18.30
The magazine will be holding a 
meeting for all of those inter-
ested in writing or taking pho-
tos. As usual it will be down in 
the nation’s basement! No pre-
vious experienced is required! 

Friday 2016-02-26
Sonjas beer café 16 - 19 
This after school café will be 
serving you some food and 
beers! 

Thank you-party 19.00
The semester’s first thank 
you-party where all of the na-
tions workers and tjänstemän 
are welcome! 

Club Indigo 22-02
Come and dance to best indie 
music of all times!



This spring, Blekingska will 
treat all of its members 
and the rest of Studentlund 
extra well. Martin, one of 
the clubtjänstemän at the 
nation, describes the fresh-
out-of the-oven concept 
"Blekingska goes".

THE NEW CLUB CONCEPT
"BLEKINGSKA GOES"

B lekingska goes is one of our new club concepts this semester. It's 
a concept made for music and made for Blekingska! Every time the 

club is dedicated to a new genre, with new music, new dances and new 
experiences!

This semester there are six times when you can enjoy your favourite 
genre or try something new. Blekingska goes Hip Hop already blew the 
members of studentlund of their feet with not only the club, but the 
entire week at Blekingska dedicated to this ever so influential genre.

Our goal with Blekingska goes is to make every club unique and fully 
dedicated to the genre! So whether you crave a disco club, just love 
balkan music or wondered were all the good punk has gone, Blekingska 
goes has something for you!

Text: Martin Lindgren

I hembygden kan man för närvarande se 
anställda på Emåmejeriet springa omkring 
med silvertejp i händerna; de har nämligen 
blivit stämda av Arla för deras senaste 
reklamkampanj. Tydligen uppskattade inte 
megamjölkaren formuleringen ”Vi mjölkar 
kor, inte svenska bönder.”.

I Sölvesborg har man i dagarna upptäckt 
världens äldsta, och baserat på hur det 
faktiskt smakar förmodligen godaste, 
surströmming. Receptet är som följer: ta fisk, 
tallbark och sälfett. Lägg ingredienserna i 
en vildsvinshud stoppa i en grop, täck med 
lera. Vänta 9 200 år.

Text: Thobias Bergström

Adam Boethius, mörtentusiasten 
som upptäckte fyndet när han lekte 
i sandlådan med sina barn. Han är 
även doktorand i osteologi vid Lunds 
universitet.

EN DAG I 
QURATORNS LIV
Jag heter Helene och är nationens Qurator. Detta innebär att jag har 

det yttersta ansvaret för all nationens verksamhet. Jag representerar 

också nationen i diverse olika sammanhang så som mot universitetet, 

Kuratorskollegiet (nationernas samarbetsorgan) eller myndigheter. 

En dag i en Qurators liv kan bjuda på ganska stor variation. Så här såg en 

måndag ut under slutet av förra terminen:

08.30: Klockan ringer. Kroppen skriker nej. Handen trycker på 
snooze.

09.03: Jag borde stiga upp. Måndagar, vem tyckte det var en bra 
idé?

09.45: Nu måste jag stiga upp.

09.48: Rullar äntligen ut sängen.

09.57: Låser upp nationshuset.

09.59: Slår på den magiska maskinen som ger min kropp och hjärna 
85 % av dess näringsintag. Doften av det svarta guldet sprider sig i 
köket och ger hopp om liv.

10.02-10.32: Svarar på mail.

11.04: Svarar på fler mail.

12.12: En glad tjänsteman kommer in. Vi pratar om utskottet. Hon 
har många bra idéer. Jag blir glad ända in i själen.

12.42: Dricker fjärde koppen kaffe och ser över handlingarna till 
kvällens styrelsemöte. Läser mitt förslag till verksamhetsplan 
igen.

14.08: Lämnar väster på mitt skämt till cykel. Kedjan hoppar bara 
två gånger. Ser detta som en seger.

14.22: Låser fast Röda Faran utanför AF-borgen. Röda faran heter 
den för att den är potentiellt livsfarlig som fordon. 

15.02: mötet med Kuratorskollegiet öppnas. Vi pratar bland annat 
om tandem och inskrivningensperioden under våren. Detta ska bli 
kul.

17.14: Återvänder hemåt. Väster kallar. Det är där en vill vara.

17.30: Ställer i ordning stolar och bord. Brygger kaffe. Förbereder 
för möte.

18.04: Seniorsmötet (nationens styrelse) öppnas.

19.36: Skriver underlag för förslaget om stadgerevidering och nya 
kallelser till nationsmötet. Jag skriver i blixtens hastighet. Ingen 
har någonsin rört sig med den hastigheten mellan trapphusen i 
nationen med en kaddisch i högsta hugg. Samtidigt ringer PQ 
electus, Joseph, en taxi.

19.52: Kastar mig in i taxin med Joseph och PQs electa, Rebecca. På 
väg mot KK-fest (middag och festligheter för kuratelare) på Kalmar 
nation. Vi dricker en fördrink.

20.01: Kommer sådär fashionabelt sent precis när förrätten håller 
på att gå ut. Vältimeat. Vi får se några spex och sjunger. Maten är 
god och stämningen hög. Det är väldigt rolig.

22.33: Taffeln bryts. Vi dansar till musiken en hatar ett en älskar. 
Dricker öl.

00.24: Anländer till bastu. Joseph stjäl saker. Folk flörtar hejdlöst.

01.47: Bestämmer att det är en dag imorgon också. Med exp. Vänder 
åter hemåt. Blekingska är hemma. Det är här jag vill leva.

02.18: Billys panpizza. Mums. Andra målet med smält ost för dagen. 
Allt en kan önska sig.

02.39: Stupar i säng. Nöjd med dagen. Det är fint att vara Q.

BLEKINGE-
NYTT

Helene Andersson
är nationens kurator. När hon inte 
reppar eller svarar på mail gosar 

hon gärna med sin katt, Sam. 



H amburg has always been known as 

a very diverse city that is where the 

Beatles started their career, where the 

German red-light district is placed, it 

is also the city that has more milliners 

than any other city in Germany. There 

is definitely something about this city. 

Even John Lennon once said, “I was born 

in Liverpool but raised in Hamburg.” Last 

weekend, one of the world’s prominent 

psychedelic rock bands of nowadays, 

Tame Impala, played in Hamburg, and a 

Blekingska fighter went all the way to the 

Northern Germany to see the gig.

The main reason behind the trip 

was of course the concert of Tame 

Impala, however, many things made 

it even better than expected, and an 

electronic festival “Because We Are 

Friends” was one of such pleasant 

bonuses. The 24 hours electronic festival 

was held in a cult local venue/club, 

“Uebel & Gefährlich”, which is situated 

on a few floors of a massive bunker in 

San Pauli area. First thing that shocks is 

a massive and slow elevator that brings 

you to the fourth floor. During 1 – 2 

minutes, you seriously consider your life 

choices and if that particular one was a 

good idea. After the doors are opened, 

you go inside and see yourself how good 

German electronic scene can be. During 

24 hours, people enjoyed more than 20 

finest DJs from Germany on two stages of 

the club. People were coming and going, 

dancing, drinking, having fun (some 

having fun on drugs), and all that in a 

completely friendly atmosphere. To be 

fair, it felt like in a place where I go often, 

where I would know all the bartenders 

and most of the visitors, which totally 

corresponds to the name of the festival. 

Overall, if you ever end up in Hamburg 

do not miss the chance to visit this club; 

it is definitely worthwhile.

Talking about the main event of the 

weekend, Tame Impala played a solid 

gig on a Sunday in one of the Hamburg’s 

biggest venues. Some bands you want 

to watch live for the show, some, some 

for crazy mosh pits, some because your 

girlfriend wants to see Justin Bibber 

(although if the girlfriend were a Justin 

Bibber fan, I would seriously reconsider 

the relationship). Even if it was one 

of abovementioned, Tame Impala’s 

concerts are obviously about sick 

musical performance in combination 

with lots of visual effects.

The supporting band during some of 

Tame Impala’s concerts during this 

tour is another Australian band, Jagwar 

Ma. While the arena was slowly getting 

packed, the psychedelic/dance band 

played a short set of songs, and wormed 

up the crowd for the main performance 

of the night.

The Australian band played the 

standard set-list for this tour, with 

no surprises. During the main part of 

the gig they played the hits from their 

more synthesized new album, like “Let 

it Happen,” “The Less I know is Better” 

and “Yes I’m Changing,” as well as the 

famous old songs, “Elephant” and “Alter 

Ego.” As the last song of the main set, the 

band performed “Apocalypse Dreams,” 

which lasted for nearly 9 minutes and 

included impressive solos on different 

instruments, and ended with a confetti 

salute on the last chords of the song. 

After the song, the lead singer Kevin 

Parker, shouted: “Thank you! Hamburg 

is the best city in Germany!” With these 

words, the band left the stage to take 

a breath before the encore. After 5 

minutes of continuous applauding of 

the crowd, the band came back on the 

stage to please everyone with two more 

songs. Tame Impala could not leave 

without playing “Feels Like We Only Go 

Backwards.”

By the way, Tame Impala played their 

first concert in Hamburg in 2011, 

when they were still not famous at all, 

in a bar with an audience of hardly 100 

people. When the lead singer asked 

who was present in that bar, there were 

probably a handful of people shouting.

A few hours after the concert ended 

and when the post-gig euphoria 

was gone, I had quite mixed feelings: 

on the one hand, I very much enjoyed 

the concert; on the other, it was nothing 

extraordinary or remarkable. It was just 

another concert for the band but the 

only one for the fans. Although, I guess, 

one cannot expect more from a band 

that makes already very complex and 

sophisticated music on the records. One 

thing that should be paid a separate 

attention is the visuals. During the 

whole gig, lasers and beam lights 

were projecting different psychedelic 

patterns on the screen behind the band. 

Sometime you would get the feeling 

that the lasers were connected to each 

instrument, which created a separate 

act of visuals behinds the band’s backs. 

Because of the amount of lasers and 

light effects, one could hardly see the 

members of the band, and this made 

the audience enjoy the music and the 

visuals in even larger extent. Their music 

sounded like a symphony of sounds, 

and together with lasers, and Kevin 

Parker’s synthesized voice, made the 

concert exactly what one expects from 

a psychedelic rock band.

It is probably the combination of all 

the factors, that made this trip an 

unforgettable experience, but the show 

performed by the Aussies was definitely 

a big finale of the Hamburg adventures. 

Long live Rock’n’Roll!

A weekend in Hamburg
From an electronic festival in an bunker, 

to the concert of Tame Impala

Hamburg has always been known as a 
very diverse city that is where the Beatles 
started their career, where the German 
red-light district is placed, it is also the city 
that has more milliners than any other city 
in Germany. There is definitely something 
about this city. Even John Lennon once 
said, “I was born in Liverpool but raised 
in Hamburg.” Last weekend, one of the 
world’s prominent psychedelic rock bands 
of nowadays, Tame Impala, played in 
Hamburg, and a Blekingska fighter went all 
the way to the Northern Germany to see 
the gig.

Iegor Bakhariev 
is one of the eminent radiotjänstemän 

at the nation. He’s originally from 
Ukraine, but is now doing his master in 

human rights law.



Omlundsanalys...
#dickgate fortsätter 

att rasa samtidigt 
som Lundagård fäller 
ut klorna i en hotfull 
gest gentemot kårerna. 
Står kanske Lundagård 
på Dickens sida när de 
kritiserar kårernas dåliga 
ledarrepresentat ion? 
Även om nu ”alla” råkar 
vara skånska vita kvinnor 
kan en tycka att det är lite 
magert att ifrågasätta 
åldersspannet på 

kårordföranden i staden. 

Desto bättre ser det 
ut för oss då vi för 

närvarande troligtvis 
har det bredaste 
åldersspannet av alla 
kuratel (Källarmästaren 
är ju, som bekant, en 
300 år gammal vampyr)! 
Tyvärr har ju även vi en 
skånsk vit kvinna som 
ordförande…

Text: Thobias Bergström

Ännu en skånsk, vit, kvinna.

SKVAL
LER-

KOLUM 
NEN

Det ryktas att...
- en gudrunväns marketing consultant 

har avgått med omedelbar verkan 

efter skärningar med chefen.

- nationens baw-chick-a-baw-baows 

kilar stadigt med högt uppsatt 

fritidsgårdsführer

- en alldeles för indie DJ råkade spela 

Anna Books mellolåt för tidigt på 

senaste Indigo

- resterande kuratel har kärleksaffärer 

med både konstsamlingen och 

Studenterforeningen 

- notarien fått heltidsanställning 

som anakoret nästa år och av 

förekommande anledning inte tänker 

klippa sitt hår

Året var 1990! Blekingska nationen satt i 
skiten, men vad gör väl det när man har 

stora planer på gång? Detta var nämligen året 
då vi fick 5 000 kr av Sölvesborgs kommun för att 
köpa en 16mm filmprojektor! Varför? För att ha 
en kalkonfilmsfestival såklart! De senaste tjugo 
årens sämsta svenska filmer finns nedtecknade 
med fåordiga recensioner som spänner mellan  
”MYCKET DÅLIG” till ”Lär vara hejdlös!”. En briljant 
idé för att locka folk till den fallerande nationen 
alltså.

I övrigt erbjöd nationen följande USP:ar (Unique 
Selling Points): ett solarium, ett bibliotek som 

kan användas till ”födelsekalas”, ett gym samt en 
Mac till utlåning. Utan att ha några säkra källor, 
eller ens någon aning om vad jag pratar om, har 
jag kommit fram till att det var denna Mac som 
Broder Daniel designade sin logga på. Detta 
eftersom den använder Helvetica som typsnitt, 
vilket ju bara fanns på de sällsynta Macarna vid 
denna tid i historien! Inte ens BD är så deppigt 
självdestruktiva att det vill använda Arial (hint 
hint Microsoft)…

Historien förtäljer dessvärre inte huruvida 
filmfestivalen verkligen blev av, men ett 

kalkonfilmskavalkadprogram togs fram och 
självklart finns Ed Woods klassiker ”Glen or 
Glenda” samt ”Plan 9 from outer space” med i 
schemat. Jag kan rekommendera spelfilmen av 
Tim Burton med namnet ”Ed Wood” från 1994 
om man vill veta mer om mannen bakom titeln 
”världens genom tiderna sämsta regissör”. Här 
följer ett urval av andra kalkondåliga filmer ur 
arkivet:

- Rymdinvasion i Lappland, 1959 (med texten 
”måste med!!!”)

- Här kommer Bärsärkarna, 1964

- Ska’ru me’ på fest?, 1966

- Drrra på – kul grej på väg till Götet, 1967

- Freddy klarar biffen, 1968

- Skräcken har 1000 ögon, 1970

- 47:an Löken, 1971

- 47:an Löken blåser på, 1972

Text: Thobias Bergström

Ur arkivet
EN DJUPDYKNING I NATIONENS KANSKE DAMMIGASTE VRÅR

“Det här lät rimligt!”, tyckte Sölvesborgs kommun. I gengäld följer nationen 
@mittsolvesborg på Instagram 25 år senare.



En kväll på Mejeriet
REDBULL MUSIC ACADEMY

För två fredagar sedan hade 
Mejeriet, som är känt för sina 
många konserter och föreläsningar, 
en klubb i sina fantastiska lokaler. 
Närmare bestämt skulle Redbull 
Music Academy – en stor global 
musikrörelse som turnerar 
runt och anordnar workshops, 
klubbspelningar och festivaler – 
komma till just Mejeriet och Lund 
för att bjuda på feta spelningar och 
tung musik. Bakom klubbeventet 
låg Stockholms-grundade 
skivbolaget Studio Barnhus som 
är inriktat på ‘modern’, tung och 
eklektisk dansmusik.

Pinsamt nog var det här första 
gången jag ens satte foten utanför 
Blekingskas klubbar sedan jag 
kom ner till Lund i höstas. Med 
andra ord var det hög tid för 
mig att pröva mina vingar, och 
klubbens line-up för kvällen/
natten passade mig helt i smaken. 
Med namn som Michel Dida, Baba 
Stiltz och Axel Boman visste jag 
att det här inte kunde bli annat 
än bra. Jag och Miranda var där 
redan strax efter 23 och lite lätt 
på pickalurven som vi var, började 
vi dansa direkt till tung, dunkande 
musik. Som tur var hade de flesta 
inte vågat närma sig dansgolvet 
än utan stod på betryggande 
avstånd på Mejeriets ”läktare” 
eller hängde borta vid baren. Jag 
kan dock stolt erkänna att Miranda 
och jag totalt ägde dansgolvet och 

antagligen satte ribban för resten 
av kvällen. Med energi som aldrig 
förr rev vi av dance moves som 
hade fått Beyoncé att blekna. 
Det måste antingen ha sett helt 
fantastiskt ut eller totalt urlöjligt 
för betraktande, fortfarande 
relativt nyktra, ögon. Vi väljer att 
tro på det förstnämnda.

Det dröjde inte länge innan 
det hade kommit rejält med 
snyggt, hipstrigt sneakersfolk 
och jag måste säga att Mejeriet 
som klubb-location verkligen 
imponerade. Det fanns två 
dansgolv – det stora vid scenen 
och ett litet närmare baren – och 
det var rejält drag på båda. Ville 
man stå och hänga gick det fint på 
läktaren, runt garderobsutrymmet 
eller på verandan utomhus som, 
faktiskt, var öppen. 

Snart var det dags för Michel 
Dida och hans vänner att inta 
scenen – denna halvdana hiphop-
uppvisning imponerade dock 
inte på mitt electro-hjärta tyvärr. 
Bättre var det när Axel Boman 
mfl. spelade. Ni som anser att det 
inte går att dansa till dunkande 
musik utan sång, ni har tyvärr 
fel. Ledsen att meddela det. Och 
ni har sannerligen inte hört Axel 
Boman och hans fantastiska deep 
house.

Summa summarum var Mejeriet 
ett helgrymt klubbställe på alla 
sätt och vis: bra lokaler, mycket 
folk, bra stämning, och med andra 
ord perfekt för de som är lite trötta 
på nationslivet. Jag och Miranda 
hade jättekul och en av topp tre 
dansstunder i våra liv någonsin. 
(Därför ger jag Mejeriet 5 av 5 
syntetgummibjörnar). Det enda jag 
saknade är den gemenskap som 
finns på Blekingska, och jag måste 
erkänna att Blekingskas klubbar 
därför fortfarande är bland de 
klubbar som jag har haft allra 
roligast på, även när jag räknar in 
de från min hemstad Göteborg.

Text: Gunilla Svensson


