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Kalendarium

Blekingska goes...

Releasefest  
med DEVER 5

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

Smålands bjuder upp till jazzkväll, och självklart vill vi ta del av detta!

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

Hotta upp Tiderprofilen? Uppdatera 
Linkedinsidan? En bild säger mer än typ 
tusen ord, och Jesper lär dig hur du bäst 

förmedlar dessa

RECENSION:

Red Note 
JAZZ CLUB

Skvaller-
kolumnnen

THE

EDI-
TORS’
COR-
NER

"Kämpa! Våren är snart här!" Dessa ord 
pryder min garderobsdörr. Detta mantra 
och uppmaning får mig att stiga upp på 
morgonen, när jag helst av allt hade velat 
stanna kvar i min hemmasnickrade borg 
av varma täcken och härligt uppgosade 
kuddar. Anna drog till Marrakech och 
värmen. Kvar blev jag med en ödesmättad, 
lite sjukligt grå himmel och cykelväxlar 
som fryser fast. Men nog fan känns det 
väl ändå som att det håller på att vända 
nu? Jag intalar mig det och genast känns 
allt lite, liiite bättre. Vintern, denna långa 
vinter, görs uthärdlig och väldigt ofta fin 
tack vare ett pulserande nationsliv med 
tillhörande aktiva, vilket vi vill dela med 
oss av även i detta nummer av Herulens 
Hærold. Blekingskas kalendairum bjuder 
på fina ljusglimtar, igenkänningsfaktorn 
är hög vad gäller tentaångest och -glädje 
och om du inte varit en fena på så kallade 
självisar tidigare, kommer du garanterat 
att vara det efter att ha lusläst vår gedigna 
tutorial. Tillsammans härdar vi ut vintern. 
Våren är snart här!

Fridens liljor,
Matilda & Anna
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WEEK 9 

WEEK 10

Balkan-themed week since friday’s club is Ble-
kingska goes Balkan!

Tuesday 2016-03-01
Café Frasse 15-19
Come and study at Blekingskas cozy café! Free 
coffee and tea for all of those who study!

Wednesday 2016-03-02
The Wednesday pub 18-00
Klezmerkalaset will be having a live show!

Friday 2016-03-04
Sonjas Beer Café 16-19
This after school café will be serving you some 
food and beers!

Radio Blekingska 19-19.30

Blekingska goes Balkan! 22-02
During the club the DJ Duo Disco Pterol will be 
playing, which contains members from the band 
Discoteka Yugostyle!

WEEK 11
This week will have a St.Patrick’s theme!

Tuesday 2016-03-15
Café Frasse 15-19
Come and study at Blekingskas cozy café! Free 
coffee and tea for all of those who study!

Wednesday 2016-03-16
The Wednesday pub 18-00
As always, the pub will serve Lund’s most deli-
cious burgers and best selection of beer!

Friday 2016-03-18
Sonjas Beer Café 16-19
This after school café will be serving you some 
food and beers!

Ceremoni @ Club Indigo 22-02

CALEN-
DAR 

WEEKS 9-11 Det svenska bandet 
Wildhart från Göteborg 
förtrollar lyssnaren 
med musik som de 
själva, med all rätt i min 
mening, beskriver som 
"energisprakande och 
massiv pop som tar dig 
till en annan planet".

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 
2016-03-09
Quiz @ 
The Wednesday pub 18-00
As always, the pub will serve Lund’s 
most delicious burgers and best se-
lection of beer! The quiz starts at 8!

Friday 2016-03-11
Sonjas Beer Café 16-19
This after school café will be serv-
ing you some food and beers!

Radio Blekingska 19-19.30

Historiepoparna 22-02
Lund’s best club is back and will 
bring you all the best tunes from 
the 70’s, 80’s, 90’s and 00’s.



BLEKINGSKA GOES... 
RELEASEFEST
Hemma på väster, ja där har vi fester; med text 

ur Blekingska nationens kampsång surrande 
i huvudet styr jag stegen mot nationshuset. Det 
är dags för andra klubben med det nya konceptet 
”Blekingska goes…” där olika musikgenrer provas 
på som ett sätt att erbjuda en bredare klubbscen 
i Lunds nationsliv samt förstärka nationens 
profil som en musiknation. Den här gången står 
punk på agendan och bandet Dever, som består 
av trillingarna Rasmus, Douglas & Viktor, håller 
en releasefest i samband med släppet av deras 
senaste album och de kör även sin första spelning 
på över ett år. 

Jag kommer direkt från jobbet och på vägen 
möter jag två av bröderna, Blekingskas egna 
favoriter Rasmus & Douglas, cyklande i rasande 
fart. De kommer direkt från en intervju i radion 
och skyndar nu mot nationen för att styra upp 
soundcheck inför kvällen. Jag frågar Rasmus om 
de är nervösa och han svarar att de inte hunnit 
bli det eftersom de har stressat med allt runt 
omkring. Jag ger honom en lugnande kram och 
visar allt snacks och godis jag har köpt för att 
styra upp fint i logen åt dem. 

Några timmar senare öppnar klubben och lokalen 
fylls stadigt på med folk. Som bandbokare 
missar man tyvärr en del av spelningarna ibland 
när man springer mellan gillestugan och logen 
för att ordna med allt bakom kulisserna. Det jag 
hinner se är hur publiken i en klunga framför 
scenen dansar och headbangar i samma takt 
som bandet. 

Pålitliga källor berättar även för mig att  moshpits 
äger rum med jämna mellanrum och jag är inte 
förvånad, det är trots allt bröderna Mattsson 
som står på scen. När spelningen är över letar jag 
upp Douglas för att få sällskap vid merchbordet 
bredvid scenen, för vad vore en releasefest utan 
merchandiseförsäljning? Som bandbokare kan 
en inte motstå frestelsen så jag rotar fram en 
hundralapp och köper en t-shirt. Sådär lagom 
sunkigt och punkigt är trycket på t-shirten en 
bild på kaffesump som rinner direkt ner i en 
kaffekopp. Jag styr mina steg hemåt efter ännu 
en fin fredag i nationslivet och jag längtar redan 
till nästa "Blekingska goes..." som äger rum den 
fjärde mars med balkantema och Disco Petrol 
som styr fest från DJ båset.

Text: Maja Månsson

Blekinge Läns Tidning (BLT) är, som alla 
vet, ett ”organ för kristna värderingar, 
konservativ ideologi i förening med liberal 
idétradition samt för näringsfrihetens 
och äganderättens bevarande”. Detta 
uppvisas tydligt i en ledare från förra 
veckan med den charmanta titeln ”Härligt 
att LUF diskuterar incest och nekrofili!”. 
Den klassiskt kristna värderingen att man 
ska få ligga med döingar i härlig symbios 
med den liberala idétraditionen angående 
samlag med syskon alltså!

   Text: Thobias Bergström

Läst på 
JODEL

JODEL. MER KÄNT SOM LUNDASTUDENTERNAS EGENHÄNDIGT SNIDADE 

KLAGOMUR. I DENNA CYBERVÄRLDENS AVKROK FÅR DU TA DEL AV DEKADE 

BAKISBERÄTTELSER, SKEVA KK-FÖRHÅLLANDEN OCH ALLMÄN EXISTENTIELL 

ÅNGEST. BLAND OTALET KARMAKÅTA INLÄGG FINNS DET EN DEL GULDKORN. 

NEDAN FÖLJER ETT LAGOM GENOMARBETAT URVAL. SMAKLIG SPIS!

Ni som gömmer undan referensexemplar 
av kurslitteraturen så att andra inte kan 
använda den. Må ni fara så långt ner i 
helvetes avkrokar att Satan själv hittar er 
och börjar smaska på era lemmar.

När jag är full brukar jag bryta mig in i 
grannens hus. Jag tar inget, men jag sätter en 
cape på deras hund.

Satte hoodien på fel håll men pallade inte 
ändra så nu sitter jag här med en gigantisk 
haklapp. En vinnare, det är jag.

Är så sjukt exalterad! Om 15 timmar får jag 
ligga i min säng igen.

USA:s president unnar sig lite ensamsquash. 
Han ba: rack o bana, tack.

Första vårtecknet på EC är när Barbourvästarna 
börjar dyka upp.

Alla ni som springer men ändå missar tåget. 
Jag ser er.

Förr va onsdag lillördag, nu i Lund är det bara 
onsdag, given utgång.

Jag måste göra något åt mina alkoholproblem, 
måste hitta ett system för detta.

Älskar att jag ska ha möte med handledaren 
om sex timmar och här sitter jag med en 
påse chips o försöker komma på nåt att bring 
to the table. ZzzZzZz.

BLEKINGE-
NYTT

Försöker BLT även slänga in hint om tidelag med denna 
bildsättning?

Jodel är en app. Laddas 
förslagsvis ned från Google 
Play eller Appstore och 
allt vad det heter. Mycket 
nöje och prokrastinering 

utlovas! 



Already at the entrance, you could 
hear nice music vibes and once 

you turn your head you see is a 
moving projection of a saxophone 
on a wall. Just like in jazz bars one 
always thinks of, people are being all 
over the place: some are sitting on 
sofas, some just on the floor, people 
standing behind the bar and all the 
way around it; everyone is talking 
about music and life, drinking beer 
or, a German soft-drink, “Club Mate”, 
which seems to be very popular 
among people here.

The idea of a jazz club was born 
three years ago. Two good friends, 
Daniel Berhe and Rikard Senlund, 
being interested and playing jazz 
themselves, came together and 
thought of a place where they could 
gather people interested in jazz, 
share their ideas and play their 
music. It started as a small club; 
however, being one of not many 
jazz clubs in Skåne, Red Note took 
off very fast, and developed into a 
proper jazz venue in Skåne, where 
young and rising jazz musicians 
start their road to fame.

“There was nothing similar to this 
in Lund, and there are almost no 
places where you can listen to jazz 
in Malmö either, so the guys thought 
that this will be an interesting thing 
to do,” says Axel Anglert, the current 
coordinator of the Red Note.

The club is something fresh and 
different from standard clubs like 
Lund’s or Malmö nations, where 
DJs are playing the same pop songs 
again and again. Red Note is one 
of the most popular events at 
Smålands nation, and it seems like 
the concept will stay around for a 
long time. “At least two more years, 
- that’s how long I’ll be in charge,” 
says Axel sarcastically. However, 
there are already enough active 

students, who who are potential 
successors for the club. It is the 
sixth season of the Red Note and we 
will definitely see many more.

The main attention of the night 
was a jazz quartet Odd Frank that 
played a gig in Smålands in support 
of their new album named after 
the band. The band that composes 
of four musicians from Sweden 
and Norway played three sets that 
lasted for more than two hours 
altogether. Energetic jazz by Odd 
Frank, together with high-skilled 
performance by the musicians, 
could not leave a person indifferent 
in the room. Impressive solos kept 
the crowd interested and did not 
let anyone get bored. The band 
associates themselves with John 
Coltrane music, but they say it still 
is more of a mixture between bebop 
and modern jazz. At the same time, 
the guys do not look pretentious at 
all, all the members are cool, smiling 
and having fun throughout the gig. 
The best look goes to the bassist, 
who looked like he just came from 
jogging, in his hoody and running 
shoes.

Odd Frank consists of a pianist, 
a saxophonist, a bassist and a 
drummer, who met in Skurups 
Folkhögskola in Skåne a few years 
back. That is where the future 
band had their first jam sessions 
and rehearsals. Today, the band 
has released their first album, with 
which they went on a mini-tour in 
Scandinavia. The tour consists of 
seven gigs, and their first stop was 
in Smålands, and later will perform 
in venues in Sweden and Norway. 
All the musicians are busy studying 
in Kungliga Musikhögskolan in 
Stockholm, and even though they all 
have own side-projects (as the band 
say to pay their bills), it is still this 
band, which is their main “child”. As 

the band produces themselves, it 
took some time to record the first 
album, however, this year looks quite 
promising, as the band have already 
scheduled quite many concerts.

Overall, the crowd gave the quartet 
a very warm response, clapping 
after each solo and moving in the 
beat. “This is one of my favourite, if 
not the favourite place to play,” says 
the drummer, Adam Ross about the 
Red Note nights in Smålands. “The 
crowd is always friendly, you play for 
students, who are the same age as 
you are, nobody is judging, it is very 
comfy and relaxed. It is always a nice 
experience to come the Smålands.” 
Suffice to say, the band created a 
very friendly vibe. Odd Frank ended 
their second gig in Smålands with a 
heavy round of applause and stayed 
for a few hours to talk to people 
and drink beers with their friends, 
before they hit the road to their next 
gig in Gothenburg.

During the breaks between the sets 
and after the gig, DJs were playing 
nice pop-dance music from the 70’s 
– 80’s, which perfectly suited the 
mood of the crowd. All the songs 
they were playing came from Vinyls, 
to show off or not, I do not know, but 
the result was good anyways: during 
the last half an hour, most of the 
people left in the club moved to the 
dancefloor to end the night sweaty 
and happy. Red Note in Smålands is 
definitely one of the clubs in town 
worthwhile to check out, especially 
for those who are into jazz.

“Jazz Hands” 
at Smålands

The Red Note Jazz Club: the Best Jazz Club in Skåne

L ast Wednesday the most radical 
and independent nation in Lund, 

had their, already quite famous 
among students, Red Note Jazz 
Club. After a couple of years the 
club has become a somewhat 
trademark club of Smålands, 
which gather around musically 
interested students to spend 
their time listening to good-old 
jazz. 

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.



Omlunds-
analys...
”Fråga Lund” återuppstår! 
Det klassiska TV-
programmet som 
sändes mellan 1962 och 
2000 där en panel av 
lundaprofessorer svarade 
på kluriga frågor kommer 
tillbaka. Originalpanelen 
av ”di lärde” leddes av 
vår alldeles egna JÖS 
(Jan-Öjvind Swahn), 
men kommer i modern 

tappning ledas av Kristian 
Luuk. Gamla avsnitt kan 
avnjutas på SVT Öppet 
Arkiv.

SKVAL
LER-

KOLUM 
NEN

Vart är vi på väg? Nationens egna 
ålstars tar oss med på resan.

Det ryktas att krösus köper sprit och 
höjer priser. I den ordningen får vi 
hoppas att hen inte behöver stå med 
rumpan bar i skralare tider.

Di gamle föredrar krafttimma istället 
för att vintersimma, dock föredrar 
vissa sin power nap istället för en 
nightcap.

Renhetens blomma må ha en oskyldig 
framtoning, men framtiden pekar i 
en smutsigare riktning.

Att senaste tiden gått i kärlekens 
tecken är säkert, men ibland kan 
det vara för mycket krångelfest på 
dansgolvet.

Slutligen frågar vi oss, är en walk 
of shame alltid lika med en ride of 
pride?

Text: Blekingskas Gossip-hen

Alla som pluggar på 
SOL har nog märkt av 
byggarbetet som pågår 
på Skissernas muse-
um. Museet ska få en 
ny entré med innergård 
och en lyxig foajé. Det 
beräknas vara klart till 
årsskiftet vilket betyder 

att man kommer kun-
na njuta av flygelmusik 
och ett glas vin lagom 
till nästa vår!

Ett glas vin i vårsolen? Inga problems när man 
pluggar på SOL nästa år!

Nationens inspektor 1982-2001 tillika nu-
varande hedersinspektor syns här i ett avsnitt 
av Fråga Lund från 1967

Å ret var 1994 och två jeppar vid 
namn Erik & Johan hade hand om 

Blekingskas brunschutskott vid namn 
Café Någorlunda. På den tiden kunde 
man njuta av godsaker som ”Dansk 
frukost” bestående av två pölser med 
bröd och Tuborg, ”Fransk frukost” som 
var en kopp kaffe och en cigg, samt 
"Alvedon classic"/"Sparkling Samarin" 
som man kunde få på kredit vid 
akut behov (ordinarie pris en krona). 
Parollerna för brunchen var bland andra: 
”För oss har begreppet billig inte en 
primärt ekonomisk innebörd”, ”Ibland 
är döden att föredra”, ”Sämre än så här 
blir det inte”, ”Hos oss har kunden aldrig 
rätt” samt ”Förmodligen Lunds sämsta 
service”!

En stor vattendelare på nationen 
vid denna tid var hamburgarna som 
serverades. Det ena lägret ansåg att det 
saltades för mycket på sagda burgare. 
Den andra, lille men tappre, delen 

kunde uppskatta ”god stekkonst” trots 
det faktum att det faktiskt saltades för 
mycket på burgarna. Johan själv fick vid 
upprepade tillfällen påpeka att caféet 
inte ska ”åstadkomma mat för pattungar, 
det lämnar vi åt Semper, utan mat för 
fullvuxna män och kvinnor”.

Kronan på verket torde vara den gången 
caféet, med anledning av Nobeldagen, 
bjöd in till ”Stor Kvinnoförnedrande 
PORRFESTIVAL i äkta Någorlunda-stil”. 
Detta skulle då ske på luciadagen kl. 
06:30 ”under ordnade former i gemytlig 
atmosfär”. ”Tyvärr” fick den stora 
porrfestivalen ställas in pga ”mul-och-
klövsjuka”.

Var det bättre förr? Man kan, som Gamla 
Ben, säga att det var annorlunda (eller 
kanske någorlunda?) förr. Dock får man 
ändå ge cred för att de faktiskt hade en 
trigger-varning i titeln på sin festival!
Text: Thobias Bergström

Ur arkivet
EN DJUPDYKNING I NATIONENS KANSKE DAMMIGASTE VRÅR

Ett av många vackra flygblad som delades 
ut i brevlådorna på Vildanden

Texter: Thobias Bergström



"Glöm för guds skull 
inte att smize:a!"

Första steget är att lokalisera en bra 
plats att ta sin selfie på. Det finns 

egentligen inga fel platser, bara dåligt 
ljus och röriga bakgrunder! Jag älskar 
att ta selfies utomhus. Dagsljuset gör 
att ens ansikte ser alldeles strålande 
ut, men största delen av tiden är 
man ju faktiskt inomhus. Då ska man 
leta upp ett fönster att ta bilden vid, 
naturligt ljus skapar verkligen mirakel 
för ens ansiktsdrag. Annars funkar 
också toaletter med skarp belysning 
och vita väggar. Undvik för all del 
gul belysning, det gör så att man 
ser smutsig ut och man ser porerna 
väldigt tydligt. Försök också undvika 
röriga bakgrunder. Det kan distrahera 
från huvudpersonen - DU!

Andra steget är posen. Egentligen 
handlar posen bara om känsla 
och självmedvetenhet. Fundera ut 
vilken vinkel som du känner dig 
mest bekväm med? Undvik däremot 
bilder underifrån, bara ett fåtal 
personer kan klara av denna vinkel 
som oftast lämnar mycket att önska. 
Däremot kan ansiktsuttrycket spela 
mycket roll. Glöm för guds skull inte 
att smize:a! Det värsta som finns 
är trötta ögon i en selfie. Ett tips är 
också att skaffa en signaturpose. Min 
är do the pout med överläppen. Det 
gör att jag utstrålar självsäkerhet 
samtidigt som jag ser lite mystisk ut. 
När man fått kramp i armen och tror 
att allt är över, då kommer det sista 

steget. Nämligen att redigera. Bästa 
tipset är att använda sig av Afterlight 
och VSCOcam. Afterlight kostar 10 
kronor och det som är kul med den 
är att man kan spegelvända sin bild. 
VSCOcam är gratis och är en av de 
bästa för amatörredigerare. Båda 
apparna ger många möjligheter att 
ändra sin bilds estetik, men tänk på 
att inte överdriva det. Ingen gillar en 
överexponerad bild eller en bild med 
alldeles för mycket konstrast. Försök 
att undvika Instagrams filter. Deras 
filter kan kännas alldeles för daterade 
och tillgjorda.

Jespers
SELFIEGUIDE:  
Hur man tar en selfie i tre steg

Jag tänker inte ljuga. Jag tar selfies 
nästan lika ofta som Anna Book gråter ut 
i tv. Busshållsplatsen hindrar mig inte, 
föreläsningssalen hindrar mig inte och 
ett brustet hjärta hindrar mig definitivt 
inte! Mitt mål med att ta selfies är att 
kunna lägga upp dem på sociala medier 
och förhoppnigsvis bli bombad med likes. 
Kanske har man en snygg Tindercrush man 
vill impa på eller kanske ett ex man vill visa 
att man är fierce utan? I vilket fall som helst 
tänker jag här guida er i hur man tar den 
perfekta selfien!

När man väl redigerat klart är det bara att trycka på upload 
och låta folk gilla bilden. Jag brukar oftast ge de vänner 

som inte gillat mina selfies dåligt samvete. Glöm inte att ta 
selfies för selfiekonstens skull, inte likes! Likes är bara pricket 
över i:et om man tagit en riktigt lyckad bild.

PS. Det viktigaste steget  
är såklart: love yourself 
Man är flawless precis 
som man är. Älska dig  
själv från insidan ut! DS.

JESPER LARSSON 
är 21 år gammal och läser 

en kandidat i filmvetenskap. 
På fritiden bloggar han om 

Melodifestivalen.



SEX VECKORS HELVETE
LINN GER SIN SYN PÅ ALLA STUDENTERS GEMENSAMMA OK: TENTAN 

Tentavecka. Efter tre och 
ett halvt år på universitetet 
och ordet ger mig bitterljuva 
känslor bestående av ångest 
och glädje. Ångest över att det 
ska bli gjort och glädjen över 
att det kommer gå över. Jag 
hade både glidit igenom tentor 
och examinerande uppgifter, 
men också suttit gråtande och 
pressat in ny information som 
inte tar fäste.

När Dick Harrisson skrev sin 
debattartikel i Sydsvenskan 
för några veckor sedan var jag 
en av väldigt många som blev 
upprörda och förbannade. 
Mansgris var det första ordet 
som kom ur min mun om jag 
minns rätt. Visst har Harrisson 
en poäng, jag känner få som 
faktiskt pluggar de där åtta 
timmarna varje dag, varje vecka, 
terminen ut. Vad jag däremot 
känner är de personer som 
pluggar 12-14 timmar, sju dagar 
i veckan 4-6 veckor per termin. 
Den perioden är naturligtvis den 
vi alla kallar för tentaveckor.

Vi får CSN för ungefär 22 veckor 
per termin. 22 veckor innebär 110 
vardagar, vilket är 880 timmar 
plugg (om vi räknar på åtta 
timmar om dagen) på en termin. 
Detta menar Harrisson att vi 
inte gör.

En vanlig icke-tentavecka 
pluggar jag (och de flesta jag 
känner) ungefär fyra timmar 
om dagen. 110 vardagar och 
det blir 440 timmar. Ta då bort 
sex veckor, lägg på helgen 
och plussa på ytterligare åtta 
timmar på de fyra. 80 dagar 
med fyra timmars-plugg och 42 
dagar med tolv timmars-plugg. 
Det är 824 timmar. Nu saknas 
fortfarande 56 timmar, men även 
vi behöver påsklov, första maj 
och ledighet under andra röda 
dagar. Mig veterligen stämmer 
det ganska väl överens med hur 
mycket vi ska plugga. Självklart 
finns de de som pluggar mycket 
mer än vad jag nyss räknade ut 
och även de som pluggar mycket 
mindre. Men i slutändan så tror 
jag att statistiken stämmer 
ganska väl.

Men vad innebär det att ha 
tentavecka? Troligtvis längtar 
du konstant efter sängen, men 
känner dig aldrig nöjd när du 
lägger dig i den. Alltid med en 
klump i magen om att inte hinna 
i tid, inte få godkänt, förlora CSN, 
avbryta studierna, flytta hem till 
mamma och pappa igen… Fast 
allt det där lär inte hända, för 
troligtvis kommer du klara det, 
om inte på första tentan så på 
omtentan. När tentan är skriven 
och inlämnad finns ingen bättre 

känsla i världen. Tre veckor 
innan resultat och innan nästa 
tentaperiod = tre veckors frihet 
och lyckligt levande i ovisshet. 
När jag hade lämnat in min 
kandidatuppsats ville jag inte 
(och vill fortfarande inte) ens ta 
i den med tång och så illa är det 
även med vissa tentor, och det 
är helt okej att det är så (intalar 
jag mig själv i alla fall).

Länge leve friheten och 
prokrastineringen 16 veckor per 
termin och välkomna helvetet de 
övriga sex veckorna, så kommer 
du klara dig fint dina kommande 
år på universitetet. Låt ingen 
Dick komma i din väg och glöm 
inte bort att skratta och le då 
och då (annars får du rynkor i 
förtid och måste börja lägga 
ditt CSN på dyra ansiktskrämer 
istället för på efter-tenta-öl).
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