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

Iegor guides you through the music events you 
can't miss out on this summer

Festival 
summer

a week in the live of

the kardashians

THE

EDI-
TORS’
COR-
NER

Utanför fönstret slår våren ut. Folk börjar 
parafrasera utnötta visor om kärlek och 
andra demoraliserande ting. Vissa får 
allergiska besvär, medan andra tumlar 
runt i grönskan. Våren är ett faktum, och 
med den kommer bitterheten. Det är inte 
så att jag inte gillar våren. Tvärtom. Jag 
har ett litet altare i garderoben tillägnat 
denna årstid. Från och med juni och elva 
månader framöver går jag och längtar 
till dess att våren återigen ska blomma 
ut i all sin prakt. Men grejen är den, att 
våren är för kort. På tok för kort. Och det 
gör mig förbittrad. Uppsatser ska lämnas 
in och tiden räcker inte till. En vill sitta 
under ett magnoliaträd och sutta på ett 
glas Törley, men icke. Om än dygnet bara 
hade några timmar till, så att jag hade 
kunnat få njuta av våren. Och marken 
som blir grön igen. Hoppas våren ska 
smaka, och likaså detta nummer!

Soliga och pollenstinna hälsningar,
Matilda och Anna
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WEEK 20 

WEEK 21

Wednesday 2016-05-18
The Wednesday pub 18-00
As always, the pub will serve Lund’s most deli-
cious
burgers and best selection of beer!

 

Friday 2016-05-20
Sonjas beer café 16-19
This after school cafe will be serving you some 
food and beer

Klubb Kollektivet: Festival 22-02
The club will be festival-themed and in the base-
ment there will be karaoke some come and sing 
your heart out!

Wednesday 2016-06-01
The Wednesday pub 18-00
For the last time of the semester the pub the 
will serve you Lund's best burgers and the na-
tion's excellent selection of beers!

WEEK 22

CALEN-
DAR 

WEEKS 20-22
What's happening at the nation the 

coming weeks? We know!

Tuesday 2016-05-24
Cafe Frasse 15-19
Come and study at Blekingska's 
cosy cafe, we offer free coffee and 
tea for all who study!

Wednesday 2016-05-25
Quiz @ The Wednesday pub 
18-00
It's time for the last quiz of the se-
mester so come and enjoy Lund's 
best burgers and sortiment of beer 
before hand. The quiz starts at 8!

Friday 2016-05-27
Sonjas beer cafe 16-19
This after school cafe will be serv-
ing you some food and beer

Trampstamp @ Indigo Live 
22-02

 



THE BEST 
BURGER

Paulo Coelho once said ”if you fight for your 
dreams, your dreams will fight for you”. 

In contrast to him, I don’t find meaning in 
fridge poetry run through google translate 
from Armenian to Russian and then back to 
English.

I’m guessing that quote first came dear ol’ 
Paul to mind when he, sweaty and heavily 
breathing, unloaded another toddler casket-
sized box of crisp, unmarked euro bills from 
his Rolls Royce Limousine’s trunk.

Anna asked me to write something for HH. 
She suggested the title ”The best burger”. I 
was mildly ethusiastic until she said the club 
had already written a piece. Suddenly I felt 
compelled to write something.

Working the pub is a exhausting. Working for 
free is self-deamaning. I’ve seen the shampoo 
and tampon commericals; I know my self 
worth. But still, still I put down ungodly 
amounts of hours behind the friers. I am 
positively sure atleast half of my wardrobe 

smells like the belly button grease of Ronald 
Mcdonald.

I even quit once. But came back. But not 
because of the burgers or the beer. For some 
inexplicable reason I missed the 12 hour 
shifts. For some strange reason I felt proud 
when a shitty instagram account with 200 
followers rated our bugers 9/10 tastewise. 
For some reason I missed the short, messy 
conversations with the customers.

I don’t think my dream is being a part of a 
non-profit organization. I don’t think I dream 
of burgers more often than anyone else. I am 
not Jiro.

But this text isn’t about that. IT’s about 
burgers, more specifically the best ones. For 
me that is the one that is an excuse to meet. 
The burger that makes us a part of something 
greater. And I think even Paulo Coelho would 
agree with that.  

Text: Aron Ekelin

Den vansinniga 
experimentlådan
Efter en vansinnestripp till våra goda vänner på Åbo nation i 
Helsingfors har undertecknad inte hunnit med att komponera 
något egenskrivet för denna upplaga av ”Ur arkivet”. Tur är 
väl då att självaste P.M. Nilsson tog sig tid att göra det åt mig 
redan 1994!

I quratorspärmen märkt ”Bjorn Again” från 1994 (som jag, 
med tanke på titeln, antog skulle vara den roligaste) finns en 
artikel för publicering (förmodligen tänkt för HH) skriven av 
herr Nilsson. Denna man har alltså varit chef för Expressens 
ledarredaktion, var medgrundare i Newsmill, har suttit 
som informationschef på Bonnier AB och är numera politisk 
redaktör på Dagens Industri. Enligt Wikipedia springer 
han pågamilen på 34.06 och kom på 96:e plats i Stockholm 
Marathon 2013. Vilken man! 

Artikeln är återgiven i sin helhet, med vissa inlägg av 
undertecknad, nedan:

Artikelförfattaren är ledarskribent på Expressen och var 
tidigare redaktör för Blekingska Nationens tidningen "Herulens 
Hærold”.

I begynnelsen fanns ett skäl till valet av nation. Som lundensisk 
gymnasist hade jag lyckats ta mig förbi vakterna på alla 
nationer i Lund, druckit billigt öl, dansat med sjukgymnasterna 
på AF, förlorat fotfästet i minst en karneval och pinkat under 
almarna i Lundagård. Allt var upptäckt, intet nytt under solen.

Men, sa mig en vän i början av hösten 1989, någonstans på åkern 
bort mot Barsebäck ligger ett ställe vi inte varit på: Blekingska.

Väl inskriven tornade allt fler skäl upp sig: En vacker notarie, 
en liten men naggande god tidning, rena lokaler, professionell 
nattklubbsverksamhet, vänlig stämning.

Tyvärr blev relationen kort. Efter ett par terminer tog jag 
jobbet som redaktör för studenttidningen Lundagård, varvid 
jag omedelbart blev utesluten ur all studentikos gemenskap. 
Endast socialistiska Smålands nation välkomnade mig som 
medlem. (Eftersom jag under lundagårdssomrarna arbetade 
som ledarskribent på Expressen, kände jag mig tillräckligt 
stämplad som borgerlig för att inte misstänkliggöras som 
socialist.) (Nilsson har senare beskrivits som ”bombhöger” 
efter att han tog ställning för invasionen av Irak 2003, reds. 
anm.)

Men tiden som medlem i Blekingska gav ändå några ljusa 
stunder. Det finns en förtjusande kraft i det ideella studentlund. 
Folk ordnar filmaftnar, föredrag, kaféer, pubar, restauranger, 
fotokurser, gör tidningar, tar hand om folk, ger ansvar etc. 
Ingenstans har jag upplevt en sådan självklar uppoffring inför 
det gemensamma målet; att göra studietiden något mindre 
präglat av just studier.

Själv gjorde jag nationstidningen under en termin och tog då 
mina första stapplande steg på en fullkomligt livsfarlig väg 
som senare skulle leda mig till Blekinge Läns Tidning, Svenska 
Dagbladet, Lundagård och Expressen. Det fanns liksom ingen 
återvändo efter att ha knäppt på nationsexpens åldriga 
Macintosh (minns ”Ur arkivet” i HH #2 2016, reds. anm.).

Min nationstidning var urdålig. Det är meningen. (Nu är den 
mycket bättre.) 

Meningen är att under några få korta ögonblick få göra fel, 
fjanta till det kring någon meningslöshet, trampa på tår, pröva 
det oväntade – och ändå bli förlåten. Sen är allt på blodigt 
allvar.

Detta är grunden för att studenttiden inte enbart utgörs av 
snitslade banor, på väg mot färdiga titlar och färdiga kontor, 
utan också är en vansinnig experimentlåda där allt kan hända. 

Stockholm den 14 juni 1994

PM NILSSON

Ur arkivet
EN DJUPDYKNING I NATIONENS KANSKE DAMMIGASTE VRÅR

Snygg är han också! Fast ser han inte lite väl borgerlig ut?



Best Kept Secret | 17th – 19th of June

The first festival on our agenda 
is Best Kept Secret festival in 
the Netherlands. Being not a 
mainstream festival, Best Kept 
Secret has been known as one of the 
main destinations for alternative 
and indie artists in Europe. This 
cool three-day music festival in the 
south of the country is located in a 
safari park surrounded by forests, 
while the main stage is just next to a 
giant lake. Imagine listening to your 
favourite band, while sun is setting 
down by the lake. For the beginning 
of the summer, the festival is a very 
good option. The timing is suitable 
for those who don’t want to sweat 
in their tents when it’s +33 outside. 
The line-up this year pretty cool as 
well: Beck, Editors, Dinosaur Jr., Wolf 
Parade (the band’s first concerts in 
five years), Explosions in the Sky, 
Band of Horses and many more. It is 
probably not that easy to get there 
from Lund, but hey, we are young 
and strong. Being reasonably cheap, 
a regular weekend ticket is 150 euro. 
(This is my choice this year, so join 
who is up for it.)

Rock Werchter | 30th June– 3rd July

The next destination is the Belgium 
Rock Werchter. This four-day festival 
has never been a low-end option, 
however, always has one of the best 
line-ups in terms of rock music in 
Europe. Over four days the Belgium’s 
biggest rock festival hosts around 
200 thousand music addicts. This 
year’s line-upers are RHCP, Paul 
McCartney, Florence + the Machine, 
Tame Impala, the Offspring, 
Rammstein and this is not even 20% 
of it.. Located in a village near city 
Leuven for only 240 euro (pfff, only!) 
the festival provides with anything 
one needs: fun activities, three 
different camping areas, food and 
drinks point, and of course lots of 
music and interesting people. It is 

an expansive option, but if you have 
money, it is definitely a good option; 
my friends went there last year, and 
was very much satisfied.

Open’er Festival | 29th of June – 2th 
of July

Let’s move on. Open’er Festival in 
Poland located in Gdynia, is one of 
the best and cheap options for this 
summer. First of all, four-day ticket 
costs 130 euro (almost twice cheaper 
than Rock Werchter). Secondly, with 
WizzAir, flying to Gdynia is very 
convenient and cheap from Malmo. 
So all your “technical” costs can be 
under 200 euro! Regarding the line-
up, on three stages, the festival will 
host such artists as RHCP, Florence 
+ the Machine, Foals, Chvrches, Kurt 
Ville, Sigur Ros, Tame Impala, M83 
and others. Apart from music and 
other activities, you will definitely 
enjoy the cute city, and of course, 
cheap food and alcohol. This is 
also a good choice if you’re looking 
for a bunch of Eastern-Europeans 
running around, swearing and 
getting wasted.

BBK Live | 7th – 9th of July

If you’re looking for some sun, 
Arcade Fire and Spanish zest this 
summer, then you should check out 
BBK Live in Bilbao. For three days, 
the festival is a perfect combination 
of music, relatively cheap prices and 
siesta. One weekend ticket with the 
access to the camping cite costs 
140 euro. This festival is a little bit 
different from other discussed in 
the article, as it is held on a special 
complex built specifically for the 
event on the slopes of a mountain. 
For indie-lovers this festival is 
particularly interesting as Arcade 
Fire are gonna play one of their 
few concerts in Europe. Apart from 
them, there will be Pixies, Hot Chip, 
Foals, Tame Impala and some more.

Sziget Festival | 10th – 17th of August

We’ve left the sweetest for the 
end, - Sziget festival in Hungary. 
The festival over the last five years 
has transformed from a medium 
sized festival, to one of the biggest 
ones in Europe, hosting over 300 
thousand people from all over the 
world each year. The seven-day 
festival is annually held on an island 
in Budapest, but technically you can 
stay on the island for 9 days. Apart 
from music events on eight stages, 
the “Island of Freedom” provides 
with lots of other fascinating 
activities, like circus, street 
theaters, escape rooms, different 
arts zones or nightclubs. There is 
also a beach and sports pitches on 
the island. In terms of camping, the 
festival is perfect, as is located on 
a big territory with lots of green 
spots. Speaking of music, each 
year Sziget is trying to please any 
listener, thus, just last week, the 
festival announced Rihanna. For 
rock lovers, there will be Sum 41, 
Block Party, Muse, Noel Gallagher, 
The Last Show Shadow Puppets. 
For lovers of electronic and dance 
music, such artists as Chvrches, 
David Guetta, Crystale Castles and 
Excision. For the end of the summer, 
Sziget is also the best value-quality 
option, normal 7-day camping ticket 
costs 250 euro, but there are many 
update options available.

Don’t get us wrong, there many 
more nice festivals out there, these 
are just to provide you with some 
samples. In the end of the day it 
doesn’t really matter which one 
you’ll pick; as a good friend of mine 
says: “festivals are fun, let’s all get 
drunk and go to one!”

Blekingska goes 
Music Festivals in Europe

A brief overview of the main music happenings in Europe this summer

As the summer, and thus the 
time of music festivals is deadly 
approaching us, it is the right 
moment to start packing your 
festival gear and think of a good 
destination. We in Blekingska 
thought that it would be 
appropriate to give you a brief 
insight on some festivals out there 
this summer. It is also should be 
remembered that there are other 
festivals than Roskilde or Way Out 
West, therefore, we deliberately 
focused on festivals outside of the 
Nordics. 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.



I dont know where this 
idea come, all I am sure 
is that this doesn’t feel 
comfortable.
 Somewhere be-
tween the first Karhu 
and the third Karhu 
of last Onsdagpub-
ben, I decided that I 
want to get out of my 
comfort zone. I could 
have said I want to try 
Bungy-jumping naked 
off a cliff or Zumba. But 
no, I decided I want to 
live like a Kardashian 
for a week.

First I want to say 
that I failed. Linn did 
everything she could, 
but I guess I wasn’t 
ready for it.
 When the chal-
lenge begun I started 
listing what do I and 
Kardashians have in 
common.
They are millionaires. 
My bank account is 
276kr. Kim Kardahsian is 
married to Kanye West 
and they have two kids 
and a mansion. Clos-
est person in my life is 
probably my plants who 
I very often talk with. I 
live under cigarett ma-
chine. Kim Kardashians 
mom ‘momager” direct-
ed her sex tape. Well, 
my mom supports me 
also in any cases…

Only thing in common 
is that we are about the 
same hight. Before you 
judge me yes I watch 
Keeping up wit Kar-
dashians. I was -I am 
ashamed of it. When the 
night  was on it’s dark-
est I sneak to my allrum 
and do this sinful act. It 
is quite clear why I don’t 
want anyone to know 
this. Kardashians are 
trash. But at the same 
time one of the biggest 
popular-cultural phe-
nomena of our time. 
 The challenge 
failed because I thought 
being “Kardashian” 
means only making a 
mask of makeup to my 
face. I think all people 
have love/hate rela-
tionship with the phe-
nomenon. I don't think 
there is anyone who 
doesn’t know what “Kar-
dashian” is. The love 
and especially the hate 
for Kardashians isn’t 
hate about the family 
itself. I feel that what 
I am most ashamed of 
is my knowledge about 
Kardashians, it is larger 
than about the details 
I know about of Boko 
Haram. And yes I just 
used Kardashians and 
a terrorist organisation 
in the same sentence.
The point is, I am more 
overwhelmed by trashy 

news than real news. 
And I am still interest-
ed about the trash al-
though it is everything I 
hate about massmedia 
“basic-bitch” culture is 
the core of Kardashians. 

I start thinking about 
what can I learn from 
Kardashians. They carry 
themselves, they sell 
their name and faces 
but on the other hand 
they have made their 
name like a piece of art. 
The Kardashian family 
is art. Art doesn’t al-
ways need to be beau-
tiful, it is supposed to 
make you feel. Art is like 
persuasion of feelings, 
propaganda for get-
ting a reaction. People 
have reaction for Kar-
dashians. And that is 
the only way I want to 
be like Kardashians. It 
isn’t about the makeup 
or how good push-up-
bra I am wearing. I want 
to make a reaction, 
impress and to be re-
membered. Leave mark 
on people. It doesn’t 
matter what people talk 
about as long as they 
spell the name right. 
With my name it isn’t 
that easy.

Kardashianized  
on student budget

Rebecca Mattsoff  
Linn holmqvist 

is Pro Qurator social and member of 
the election committee



DEN PERFEKTA 
HEMMAKVALLEN
Jesper hjälper dig att styra upp ett redigt hemma-mys

Det händer oss alla att man sitter 
ensam hemma en fredagkväll, utan 
några vänner att hänga med eller 
pengar att gå ut med. På Instagram 
ser man att alla går till Blekingskas 
klubb och själv sitter man ensam 
hemma. Då är frågan: hur styr man 
då upp en bra hemmakväll? Ni 
måste köpa in en box vin, gelehallon, 
nonstop och en Findus-färdigrätt. 
Om ni är veganer finns det såklart 
alternativ till dessa.

Jag brukar alltid börja 
kvällen med ett avkop-
plande bad och ett 
glas vin i handen, dock 
har det kommit till min 
kännedom att vissa 
människor inte har ett 
badkar. Trodde vi bodde 
i ett I-land, men men... 
Då kan man istället 
snabbspola till nästa 
steg i den perfekta hem-
makvällen. Efter att ha 
blivit lite smålullig av de 
glas man druckit i bad-
karet brukar jag ta fram 
en Findus-färdigrätt ur 
frysen. Finns verkligen 
inget som piffar upp 
en fredagskväll som en 
lövtunn bit. Häller upp 
ännu ett glas vin och 
ser på hur maten tinar 
upp i mikrovågsugnen. 
Att hitta det perfekta 
tv-programmet att titta 
på är A och O i hur en 
hemmakväll blir lyck-
ad. Det ska gärna vara 
något som inte tar sig 
själv på för stort allvar, 
som Real Housewives 
eller RuPaul’s Drag 
Race. Sen sitter man 

där, sippar på sitt tred-
je glas vin och äter sin 
färdigrätt. Lyxigt! 

Nu börjar man komma 
in på småtimmarna och 
det är ett perfekt till-
fälle att börja lyssna 
på musik. Troligtvis har 
vinet börjat verka och 
alla känslor kommer 
på en och samma gång. 
Musiken kan då bara 
förhöja dessa känslor. 
Lyssna på Strong 
Enough med Cher om 
du är olyckligt kär, lyss-
na på Celebration med 
Kool & The Gang om du 
är glad. Sen bara dansa 
runt och sjung så högt 
du bara kan! Det är nu 
mitt ultimata hem-
makvällsknep kommer 
in i bilden, nämligen 
low budget mimosa 
som är bestående av 
vitt vin och apelsinjuice. 
Sen sätter du på Mou-
lin Rouge! och dansar 
och hoppar och sjunger 
med till alla låtar! Sen 
somnar man gott på sin 
soffa. 

Nackdelen med en sån 
här oerhört rolig hem-
makväll är att man 
ibland kan vakna upp 
och se att man skrivit 
till någon man verkligen 
inte borde ha skrivit till. 
Personligen brukar jag 
alltid hitta något Tin-
dermeddelande som 
verkligen, verkligen inte 
borde skickas iväg... 
men så länge man har 
koll på läger så är den 
här hemmakvällen 
både rolig och icke-pin-
sam. Kvalitetstid med 
sig själv kallar jag det! 

PS. Tänk dock på så du 
inte dricker alldeles för 
mycket, alla tål olika 
mycket! DS.

..

JESPER LARSSON 
är 21 år gammal och läser en kandidat i 

filmvetenskap. På fritiden bloggar han om 
Melodifestivalen.



Hur man argumenterar 
mot en feminist

Hej! Jag är ganska ny här på nationen, 
och detta är min allra första krönika 
på Herulens Hærold. Det smarta hade 
väl varit att skriva något humoristiskt, 
okontroversiellt och inställsamt, för 
att garantera att ingen blir arg på mig 
såhär första dan. Men jag är inte smart. 
Så istället har jag valt att skriva om ett 
provocerande ämne, i en moraliserande 
ton, och med en sexistiskt klingande 
rubrik. Förresten, nämnde jag att krönikan 
bara är riktad åt män? Inte? Det är den i 
alla fall. Nu kan vi börja!

Du är alltså man, som jag. Kanske är du 
antifeminist. Kanske jämställdist. Kanske 
feminist. Kanske något helt annat. Kanske 
var du en av männen som retade sig på den 
internetkända ateisten och feministen 
Rebecca Watson för några år sedan, när 
hon berättade om sin upplevelse på ett 
hotell. Efter att hon hållit en föreläsning 
om ateism, hade en man följt henne till 
hissen, sagt att hon var intressant, och 
frågat om hon ville prata vidare på hans 
hotellrum. I ett inlägg på sin videoblogg 
hade Watson senare kallat mannens 
beteende för ”creepy”, och rått andra män 
att aldrig göra som han gjorde. 

Många män på nätet tog den okände 
mannens parti. Han hade bara gett 
Watson en komplimang! Han hade inte 
rört henne, hotat henne eller på något 
sätt betett sig illa! Många kvinnor 
ställde sig bakom Watson, och kallade 
meningsmotståndarna för tanklösa 
upprätthållare av patriarkatet. (Nu 
uttrycker jag mig generellt; givetvis fanns 
det både män och kvinnor på båda sidor 
i debatten.) Anklagelserna haglade på 
internet, och ingen blev mycket klokare 
eller lyckligare. Det var typexemplet på 
en dysfunktionell debatt, de där som 
försvagar samhället snarare än stärker 

det. De uppstår påfallande ofta just såhär: 
en kvinna belyser något hon tycker är ett 
exempel på patriarkatets maktutövande, 
flera män menar att hon överdriver, 
och debattklimatet surnar snabbare 
än gräddfilen man glömde längst ner i 
matkassen.

Jag berättar inte detta för att få dig att 
sluta argumentera, käre man. Tvärtom 
måste feminismen fortsätta diskuteras, 
ifrågasättas och kritiseras. Man kan inte 
blint implementera en orubblig ideologi 
och hoppas att en utopi ska växa fram. 
Så det är inte bara din fulla rätt att ta 
debatten med kvinnor som du tycker har 
fel; det är nödvändigt för att hålla våra 
drömmar om jämställdhet friska och 
relevanta.

Men var medveten om att du är man. 
Var medveten om att du har ytterst lite 
kunskap i ämnet ”att vara kvinna”. Endast 
då kan du locka till en givande debatt.

Jag blev själv irriterad på Rebecca Watson 
när jag hörde talas om hiss-incidenten. 
Om en kvinna hade kommit fram till mig, 
sagt att jag var intressant och frågat om 
jag ville följa med till hennes hotellrum, 
hade jag inte blivit annat än smickrad. Jag 
hade inte ägnat en tanke åt sexism (men 
kanske tänkt desto mer på det första 
morfemet i just det ordet).

Men så är jag är ju inte tjej. Är min fantasi 
verkligen tillräckligt bra för att jag till fullo 
ska kunna leva mig in i Watsons situation? 
Kvinnorna som försvarade henne talade 
ju om ett patriarkat som oupphörligt 
förtrycker dem. Hade jag verkligen rätten 
att anklaga dem för överdrift, när jag själv 
inte kunde ana hur något sådant kändes?

Kanske är du, käre man, antifeminist. 
Kanske jämställdist. Kanske feminist. 
Kanske något helt annat. Oavsett vilken 

kategori du hör till ska du inte vara rädd för 
att argumentera mot kvinnliga feminister 
i jämställdhetsfrågor. Det är inte min 
poäng. Tycker du att Rebecca Watson 
gjorde fel i att kalla mannens beteende 
i hissen för opassande? Säg det. Tycker 
du att Zara Larsson var okänslig när hon 
sa att ”pojkar är skräp”? Säg det. Tycker 
du att könskvotering på arbetsplatser är 
idiotiskt? Säg det. För du har kanske rätt.

Men gör det på ungefär samma sätt som 
en grundskoleelev räcker upp handen och 
säger åt fröken att hon nog stavade fel på 
tavlan. Alltså vänligt, blygsamt, och med 
ständig medvetenhet om att du mycket 
väl kan vara den som har fel. 

Inte för att kvinnan i fråga garanterat är 
smartare än du, eller för att hon är för 
bräcklig för att ta till sig hårdare kritik. 

Utan för att ni befinner er i en situation 
där hon helt enkelt är mer kunnig. Om 
en kvinna pratar om hur det är att vara 
kvinna – lyssna på henne! Du får gärna 
tala, men lyssna mer. Då ska du se att fler 
lyssnar även på dig.

Hur ska du, en man, argumentera mot en 
kvinnlig feminist? På samma sätt som du 
argumenterar mot vem som helst: med 
fakta, logik och retorik. Fast med en extra 
ingrediens: ödmjukhet.

OSSIAN CONTASSOT

 


