
 

HERULENS NO. 5 

HÆROLD



32

INNEHÅLL
REDAKTÖRER
Aron Ekelin
Matilda Wennberg
hh@blekingska.se

ANSVARIG UTGIVARE 
Pehr H. Enckell

SKRIBENTER
Thobias Bergström
Elias Contassot
Ossian Contassot
Oscar Gruvberger
Louise Heed
Lukas Olsson
Max Runsten
Rickard Styrén
Olof Westerberg
Filippa Wieselgren

HEMSIDA
BLEKINGSKA.se 
Följ oss på Facebook!

PUBLICERINGSDATUM 
2016-10-03

Vill du också vara en del 
av Herulens Hærold? Vi 
letar ständigt efter en-
gagerade skribenter!  
Kontakta redaktionen  
på hh@blekingska.se.

Kalendarium

Grand Opening II:

The 
Re-Opening
Blekingska lundensare på 
hembygdsresa

6-7

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

En lös krönika om skalor och 
Skånes mest skånska band

Skicka in ditt bidrag till årets kanske mest 
osammanhängande (och prestigefulla) 

fototävling!

Riksost - en rutten historia

Från bob 
till hund

Foto-
tävling

REDAKTÖRERNA
HAR 

ORDET
Vedertaget tema i Sverige är att i lite mer 
retrospektiva texter, så som den här, att 
direkt nämna eller åtminstone ge en nick 
åt vädret eller skiftandet av årstider. 
Det är en del av vår nationalidentitet 
att så fort vi får tillfälle bryter vi ut i en 
nedärvd meteorologi-tourettes. Och nu, i 
slutet av september är det högsäsong för 
infödingens klagan. Bakom oss ligger en 
sommar av motvillig glädje och klaga-fan-
inte-på-vädret-god-min, framför oss ligger 
frukten av våra förfäders förbannade 
nyfikenhet när de av oklar anledning valde 
att vandra upp från medelhavets kust.

Tyvärr har Herulens Hærolds redaktion 
för avsikt att avsäga sig hela den 
journalistiska och litterära traditionen. 
Istället väljer vi att tackla ENGAGERANDE 
samhällsfrågor så som ”Hur bob hundsk är 
Dick Harrison?” samtidigt som vi blandar 
fulkultur och finkultur som serier och 
poesi. Vi intervjuar också en katt. 

Så dubbelfatta din höstkopp. Sänk ner 
tepåsen. Lägg upp fötterna. Dra om 
filten ett extra varv. Och knäck sen din 
kvicksilvertermometer över din varma 
dryck och svep.

Fridens liljor,
Aron & Matilda

4-5

VECKANS

Gräv!

10

11

14-15



WEEK 40 

WEEK 41

Wednesday 2016-10-05
Pub 18-00

Thursday 2016-10-06
Baking 15-19
Together with the other novisches at Blekingska, 
there will be a baking night! Come as you are, and 
leave with a tummy filled with yumminess.

Friday 2016-10-07
Sonja's Beer Café 16-19

NOVISCHFEST! 19-22.30

Club Indigo: 
Magic Potion LIVE SET 22.30

Sunday 2016-10-09
Brunch 12-15

WEEK 42
Wednesday 2016-10-19
Pub 18-00

Friday 2016-10-21
Sonja's Beer Café 16-19

Club: Blekingska Goes... Glamrock 
22.30-02

Sunday 2016-10-23
Brunch 12-15

54

CALEN-
DAR 

WEEKS 40-42 Till nationen anländer den 
sjunde oktober Magic 
Potion som bjuder på 
stämningsfylld stoner-
rock med bett. Bandet har 
omnämnts i The Guardian 
och har precis dragit 
igång sin turné. 

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

Bandbokaren 
tipsar
Nationens nytillträdde samt 
eminente bandbokare Oscar 
Gruvberger tipsar om band 
och artister att hålla ett 
extra vakande öga på.

Tuesday 2016-10-11
Movie night @ Frasse's 15-19

Wednesday 2016-10-12
Pub 18-00

Thursday 2016-10-13
Indiebandy @ Fågelskolan 21-

Friday 2016-10-14
Sonja's Beer Café 16-19

Club: 
Historiepoparna 22.30-02

Saturday 2016-10-15
Crazy day full with fun!
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Vi får på Alexander alla hans kläder 
och traskar iväg mot balsalen med 
stämningen på topp. Väl framme 
stöter vi på några kända stötar som 
kom på balen förra året, jag inleder 
smidigt med frasen ”ah, det var ju en 
av er som jag fick jaga så jävligt för 
att ni skulle betala”. Diplomatiskt. Vi 
har trevligt ändå, vi är några av de 
få som har frack på sig (klädkoden 
är högtidsdräkt/mörk kostym) så 
vi känner instinktivt att denna 
klassmarkör är en anledning bra nog 
som någon att bli kompisar.

19:15 Vi går till bords, jag har 
Malina till vänster och en dam vi kan 
kan kalla Fröken H till höger. Vi är 
placerade på honnören och de har 
dukat så att vi tittar ut över resten 
av salen, jag har alltså inte någon 
mittemot mig. Börjar bli lite rädd 
över hur väl konversationen skall 
flyta, Malina lär ju ha sitt och pratet 
med Fröken H börjar lite stelt. 

Ganska snart skall dock Elsa och 
Thobias upp på scen för att hålla 
tacktal samt räcka över gåvor. 
Rosenboms är nu stolta ägare av 
några böcker de kan grunda sitt 
bibliotek på samt recipiender 
av Kalle-K-Visslan, en orden vi 
instiftade på tåget och som består 
av ett Blekingska-släp med en 
visselpipa i. Tanken är att vi kan 
blåsa i visselpipan för att bli 
räddade när vi är i Karlskrona och 
att de skall kunna göra detsamma 
när de är i Lund, företrädelsevis 
under balen. 

Jublet är öronbedövande och för en 
sekund är jag rädd att vi skall hamna 
på undervattensefterfest innan jag 
hunnit äta min varmrätt men Thobias 
räddar det hela genom att göra lite 
väl hård reklam för Höstblotet (”gå 
in på bal.blekingska.se och anmäl er 
nu under middan!”) och stämningen 
dämpas till en hanterbar nivå.

Diskussionen på bordet tar lite fart, 
dock visar det sig att Fröken H inte 

dricker vilket placerar mig i okänd 
terräng. Då Rosenboms har dålig 
sångtradition (trots att vi gav dom 
20 sångböcker förra året!) ber de 
oss ta tag i den biten vilket vi gör 
med bravur. Ett flertal gånger får 
vi gå fram på scen för att framföra 
klassiker såsom Spritbolaget, Feta 
Fransyskor mm. vilket alla verkade 
kunna och glatt sjunga med i. Värre 
gick det med Ronneby som inte alls 
rev ner de skrattsalvor vi hoppats 
på, trots vårt enträgna övande i 
tåget. 

22:08 Snabbare än man kan säga 
bordsskål dukas mittenbordet av 
och det bjuds upp till styrdans 
(Kasedans, Lehmans anm.). Jag, 
en person med fyra vänsterfötter, 
hade tidigt hört mig för om Fröken 
Hs danskunskaper och blev mycket 
glad när hon sa att hon inte hade en 
aning om ett enda steg. Glada i hågen 
beträder vi dansgolvet och dansar 
fulvals för glatta livet. Trubaduren 
spelar ”Halleluja”, dock inte riktigt i 
tretakt (inte för att det gör mig nån 
skillnad). Jag har skitkul med Fröken 
H, dock kör spelmannen någon 
slags extra-extra allt Halleluja och 
mina höfter tycker inte detta är kul 
längre. Till slut måste vi ge upp och 
vi sticker över till Sliver (klubben) 
istället, måste ju skaffa bra platser 
inför kvällens huvudakt SHAN ATCI! 

22:58 Kommer in, får en sån där 
Mojito-isglas som fördrink. Den 
smakar lite som en kräftskiva luktar. 
Hänger mer med stötarna i frack och 
har satans trevligt. Sätter oss i VIP-
bås med Malina och Alexander och 
spanar in Shan som drar mycket 
skämt om skillnaden på svenska- vs. 
invandrartjejer. Fun stuff. Typ.

23:47 Köper en öl. Dansgolvet ser 
lite tomt ut så Blekingska gör en 
insats. Vid ett bord intill dansgolvet 
har stötarna m.fl. slagit sig ned och 
vi hoppar in. Blir bjudna på massa 
champagne och öl vilket lättar en 
students sinne, i vart fall tills jag 
får för mig att det är dags att bjuda 
tillbaka. Några svindyra whiskey 
sours senare börjar klubben rulla 
mot sitt slut och vi ger oss ut i 

Karlskronanatten för att skaffa 
nattamat. Väntar i nån halvtimme, 
får min pizza som trots att den skulle 
ha vitlökssås tydligen är stark. Sånt 
jävla oflyt hela tiden.

03:30 Börjar inse att det 
inte kommer bli någon 
undervattensförfest. Förlikar oss 
med tanken. Lehman hittar ett 
keyboard och börjar plinka. Elsa 
hatar det och skriker på honom (film 
finns red, anm.). Aron har somnat. 
Thobias hjälper till med plinkandet. 
Har ingen aning om vad Lukas håller 
på med. 

06:10 Vi låter Alexander vila då 
efterfesten inte riktigt levererar. 
Går därifrån, hamnar i en park där 
vi skriker åt joggare. Lehman välter 
en bänk. En gatuskylt exproprieras 
å nationens vägnar. Går till tåget, 
hoppar på, jag däckar i stort sett 
direkt. Ingen sång hörs. 

10:32 Tillbaka i Lund. Glömmer 
skylten på tåget. Slitna. Går hem. 
Sover.

Ett gäng sjöbusar i håkan-kläder ställer 
till med stoj. Lukas hanterar diplomatiskt 
situationen.

"Den smakar lite      
som en kräftskiva 

luktar."

Grand Opening II: The 
Re-opening 

Blekingska lundensare på hembygdsresa

RICKARD STYRÉN
Trots studier i juridk och 

titeln proqurator emeritus, 
är Rickard en trevlig tjomme.

Länge har den Blekingska Nationen 
haft ganska lite med Blekinges 
egna studentliv att göra, vilket vi 
funnit aningens trist. Döm om vår 
förvåning när vi förra året plötsligt 
blev inbjudna till Grand Opening, 
en storartad öppningsbal för den 
nystartade studentföreningen 
Rosenboms Nation! Trevligheter 
hades och vi såg därför fram mot ett 
lika lyckofullt besök i år. 

Detta är historien om hur en 
delegation bestående av Thobias, 
Elsa, Lukas, Lehman och Aron samt 
undertecknad stack till Karlskrona 
på representationsresa med en 
förhoppning om att hamna på 
efterfest på en ubåt men istället 
skaffade VIP-bord på Harrys.

13:00 Vi har bestämt oss för att 
samlas vid halv två så jag studsar 
i fracken. Blodfläckar på skjortan. 
Fan. Stökig sista bal i våras. Tjugo 
över inser jag att jag inte kan hitta 
min fluga. Fan. Thobias lösert’ med 
förbehåll att jag inte blodar ner 
den. Lovar, får dock undantag för 
slagsmål med sjömän. 

Vi sticker in mot stan, käkar 
snabbmat, möter upp Aron och 
hoppar på tåget mot Blekinge. Med 
oss har vi två flak öl och enligt 
tidsplanen skall ett av dessa drickas 
upp under tågresan. Tar emot lite 
i början, var ju fredag igår men 
kommer ganska snabbt igång.

Väl inne  i Blekinge kommer 
sångböckerna fram och 
medresenärerna bjuds på en 
symfoni de sent kommer att glömma. 
Speciellt uppskattad är naturligtvis 
Ronneby (Blekinges vackraste 
landskap (reds, anm.).

17:38 På plats i Karlskrona går vi in 
genom huvudingången på First Hotel 

(där balen skall vara). ”Vart är 
baren?!” 

skriker Thobias till den stackars 
17-årige receptionisten som låter 
hälsa att den är runt hörnet. Sagt 
och gjort, fem minuter senare har 
Aron bjudit oss på varsin öl för 79 
spänn styck (”Kan jag få sex slaskiga 
lager, tack!”). Vi kommer på att 
vi skall vara på förfesten om tolv 
minuter och inleder ett frenetiskt 
ölhävande. Några sjömän från 
ubåtsflottiljen sitter. 

i närheten och vi inser att det gäller 
att göra riktigt gott intryck om det 
skall bli undervattensfest så vi 
stämmer 

upp i hjärtlig sång. Tyvärr försöker 
vi samtidigt häva öl så resultatet 
blir blandat, men än ger vi inte upp 
hoppet. Elsa är en heder för sitt 
ämbete och är den enda som lyckas 
häva sin öl, hon till och med hugger 
in på några andras. Bådar inte gott 
för framtiden.

17:59 Vi rusar ut för att möta upp 
med Malina Borg Sigg, Curator på 
Rosenboms Nation för att hon skall 
visa oss till förfesten. Malina 

 
 
 

 

är grundare av nationen men har 
framförallt en katt som heter Coffee 
Tesla och ser ut som en tiger. På 
förfesten möter vi en stackars 
Alexander Andersson som inte har 
fått på sig strumpor, än mer hunnit 
ladda upp bordsplaceringen. 

Vi försäkrar att detta är helt normalt 
för en bal och tar för oss av skumpan 
som bjuds. Alexander är förresten 
den andra grundaren men verkar 
sakna husdjur, dock har han ett 
lokalt kricketlag utanför fönstret.

Foto: Björn Lindberg



UR ARKIVET...
BLEKINGSKA 
NATIONENS LAGAR, 1751 
I   dagens ”ur arkivet” besöker vi, för omväxlingens 

skull, ett annat arkiv än det som finns i 
källaren! Under något dimmiga omständigheter 
har nämligen undertecknad vågat sig ner i 
Akademiska Föreningens allra heligaste. Närmare 
bestämt, AF:s arkiv…

I en dammig vrå, bland allsköns skojigheter, 
hittade jag en kopia av nationens stadga 
från 1751! I detta rafflande, arkivbeständiga, 
dokument kan man utläsa syftet med dåtidens 
nation. ”Lagarna” är författade och stadfästa av 
”då warande Inspector, Historiarum Professor, 
Högädle och Höglärde Herr Sven Bring” till 
förekommande ”af all oskick och oenighet, samt 
till befrämjande af et ärbart och anständigt 
upförande”. På den här tiden var det bara män 
som studerade vid universitet; lagarna ska 
således ”oryggeligen hållas och efterlefvas” av 
”Nations bröder”. 

Nationen tycks vid denna tid bestå av Inspector, 
Curator, Notarius, Seniores, Fiscales, Executors 
samt Juniores. Där Inspector, Curator och Notarius 
torde vara bekanta för dagens medlemmar, Fiscal 
tycks vara en person som ser till att reglerna 
följs, Executorerna (två till antalet) verkar vara 
någon form av inkasso ”hvillcka tillkommer at 
njuta Böter och Panter”. Seniores är 6 studenter 
som tillsätts efter ålder och inskrivningsdatum 
och har större ansvar och inflytande i nationen, 
de övriga är helt enkelt Juniores. Det ska noteras 
att på denna tiden var nationen så liten att 
Inspectorn personligen kände alla medlemmar.

Det första kapitlet ”Om nations Brödernas 
almänna skyldigheter.” är tydligt strukturerat 
efter dåtidens hierarki. Den första, och kanske 
bästa, paragrafen, meddelar att ”det åligger en 
och hvar så för Nationens heder, som dess egen 

fördel, at så förehålla sig, som en förnuftig och 
beskiedlig Studerand egnar och anstår”. En regel 
som tråkigt nog helt fallit ur nationens nuvarande 
stadga, förmodligen på grund av det frikostiga 
(och något kognitivt belastande) användandet 
av kommatecken. Efter det kommer tillbudet 
att visa ”tillbörlig vördnad för Herr Biskoppen, 
Consistoriales och Nationens Inspector”, dvs. 
kyrkan och inspektorn.

"Här börjar också 
böterna..."

§3 fortsätter: ”Likaledes böra alla Nations 
Bröderna bemöta Curator med all högacktning 
och beskedelighet, så at ingen må uti dess 
närvaro visa någon sidvördnad antingen med 
hattens påsättjande eller annat sätt; hvarföre 
ock den den som obeskedligt emot honom 
upförer, plocket första gången III marck, och 
andra gången dubbelt…”, vilket jag tolkar som att 
man måste böta tre mark om man inte tar av sig 
hatten för kuratorn. Här börjar också böterna, 
ett stående inslag i resten av stadgan! Nationens 
övriga ”Ämbetzmän”, däribland Notarius och 
Seniores, ”böra äfvenledes med all skickelighet 
bemötas” och om man misslyckas med detta 
(eller ”med ord eller gierningar dem förolämpar”) 
bötar man XVI öre vid första incidenten, därefter 
med III marck per tillfälle.

Sen kommer det lite mer om kyrkan, §5 inleds med: 
”Ingen af vårt Samhälle bör försumma Kyrckan…”. 
Man får t.ex. böta och ”blifver alfvarsamt derföre 
uti hela Nationens närvaro tilltalt” om man ”med 
otidigt tal, skrat, eller spatzergång […] giör något 
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En dag med
Quratorn

08.30: Alarmet går och jag trycker på snooze.

08.40: Alarmet går igen, fortfarande snooze.

08.50: Alarmet går en sista gång. Jag flyger upp. Borstar 
tänderna samtidigt som jag försöker hitta rena kläder 
bland ölburkar och tomglas från helgens efterfest. Inser 
att garderoben är min bästa chans.

09.03: Anländer till nationen för kuratelsmöte. Rebe har 
gjort kaffe och Elsa försovit sig, så vi chillar.

09.15: Bra med akademisk kvart. Kickar igång mötet. 
Måndagsmötet har vi för att gå igenom veckan och för 
allmänt pepp. Det är trevligt och kul. Idag fanns det 
yogurt och flingor till frukost.

11.04: Vi öppnar expen, trots nya öppetiderna några 
minuter försent. Sen städar vi.

11.28: Expstädet är i full rulle och jag bli alldeles lycklig 
av att se så fina och rena skrivbord. Tobbe hänger ett 
leksakssvärd i taket.

13.09: Stänger exp och äter lunch. Brunch boys gjorde 
fantastiska bagels under söndagen och vi köpta loss 
några som jag tog hem.

13.31: Springer till bussen som ska ta mig till Hallands. 
Vi ska ha ”skälla på myndigheter-möte” där vi diskuterar 
samarbeten med kommun och myndigheter. Läs mer på 
HHs ärkerival lundagård.se.

14.04: Anländer såklart lite sent till Hallands eftersom 
jag var tvungen att fånga pokémons på vägen. De andra 
kuratorerna är förstående. Tur att de är så fina.

14.22: Ger Hallands kurator en stödjande klapp på axeln. 
Hon har det tufft just nu. Tur att hon är tuff. Min klapp 
hjälper antagligen inte.

15.18: Vi har ett fint underlag till när vi ska träffa 
myndigheterna. Tar avstamp i kommunikation och 
förståelse. Tur att de andra i KK inte är lika krigiska som 
jag.

15.48: Kommer hem till nationen igen. Slänger ihop 
en dagordning till Balrådet. Balrådet är den grupp som 
planera höstblotet. Det kommer bli ball (hehe). Alla ska 
med!

16.40: Sen kör vi igång utskottssamtal. De är till för 
utskotten att få utvärdera och plenar sina utskott och 
dess verksamhet. Mina första utskottssamtal som Q. Det 
är roligt att få prata med tjänstemän och höra idéer och 
planer. Mys.

Ca 19 är sista utskottssamtalet för dagen slut. Jag slänger 
iväg lite mail. Fastnar lite framför facebook. Går hem halv 
åtta är allmänt nöjd med dagen.

För att ytterligare 
understryka att man 
ska bete sig som folk, 
så är även ”all annan 
oanständighet” explicit 
förbjuden, detta 
inkluderar självfallet 
”grassations gångande, 
nattskrik, förklädningar 
och annan oskick af 
samma art”. Om man 
nu, trots alla lagar, inte 
beter sig så blir man 
inte bara bötfälld utan 
även ”utesluten från 
Nationens hederliga 
Sysslor”, dvs man kan 
inte längre bli Curator, 
Notarius, Senior etc. 
Undantag finns dock 
om man ”uti sin första 
ankomst till Academien 
af ungdoms svaghet 
begåt” något av 
ovanstående, varvid en 
viss grad av ”vara lite 
skön då” kan appliceras 
av nationens ledamöter. 
Skulle man ha mage att 
”obuden” inställa sig på 
”Borgare Bröllop och 
andra Samqväm” eller 
”omgås med liderliga och 
misstänckta personer” 

gäller samma regler som 
ovan.

Resten av stadgan 
förklarar Curatorns 
roll (Kap. 2), Notarius 
& Seniores roll (Kap. 
3), inskrivning (Kap. 4), 
förvaltande av pengar 
(Kap 5.) och avslutas 
med en lista regler som 
gäller på nationsmöten. 
Man kan sammanfatta 
stadgan med att det 
är ett gäng regler 
med passande straff 
där nationens olika 
ämbetsmän ser till att 
ha koll på varandra så 
att dessa inte bryts. En 
sista kul grej är att nya 
medlemmar ”ärlägges 
[…] till Nationen så stor 
summa […] som deras 
wilkor kunna tåla” varvid 
Curator, Notarius och 
Fiscalen får sin beskärda 
del av pengarna. Det 
var, som Sällskapet 
Herulerna brukar säga, 
annorlunda förr!

Text: Thobias Bergström

JAG HETER FILIPPA OCH ÄR BLEKINGSKAS QURATOR. 
DETTA INNEBÄR ATT JAG HAR DET YTTERSTA ANSVARET 
FÖR ALL NATIONENS VERKSAMHET. JAG REPRESENTERAR 
OCKSÅ NATIONEN I DIVERSE SAMMANHANG SÅ SOM 
MOT UNIVERSITETET, KURATORSKOLLEGIET ELLER 
MYNDIGHETER. EN DAG I EN QURATORS LIV KAN BJUDA 
PÅ GANSKA STOR VARIATION. DETTA VAR MIN DAG I 
MÅNDAGS.



Från att ha varit en simpel gatukatt 
till att ta Blekingska nationen 
med storm - nationskatten Frans 
berättar i en exklusiv intervju om 

hans omvälvande livshistoria.

Jag möter Frasse i hans 
lägenhet klockan 04:03 en kall 
onsdagsmorgon i slutet av 
september. Det är hans lägenhet 
men jag betalar hyran. "Jag är 
mycket vacker, det säger folk 
ofta. Jag får ofta beröm för mina 
fina bryn och vissa samlar på 
mina morrhår då även dessa 

är otroligt vackra. Matte frågar 
alltid hur jag lyckas hålla mina 
sockar så vita och då skrattar jag 
till lite - som att det skulle vara 
mitt största skönhetsbekymmer, 
nä det är ett världsligt problem"

Jag har alltså ännu inte fått en syl 
i vädret (vill bara ha tyst och få 
sova), men Frasse fortsätter med 
att berätta för mig att han redan 
som unge insåg att han hade 
stjärnglans och därför valde att 
hoppa av skolan för att istället 
satsa på modellkarriären redan 

som 16 veckor gammal. "Det var 
andra tider förr i tiden" säger han 
och jag hinner inte ens ifrågasätta 
vad han vill ha sagt med det 
innan han fortsätter berätta om 
det tuffa klimat han tvingades 
växta upp i. Modellbranschen 
i Uddevalla är liten (om ens 
befintlig? oklart) och Frasse som 
inga pengar tjänade hamnade på 
gatan där han strosade på under 
en tioårsperiod. 

Utviket: 
Från gatan till Blekingska 
nationens glädjepojke

"Jag är otroligt  
vacker"

"Det är dimmigt, men jag var för 
stor för Uddevalla och tillslut 
kom snuten och ifrågasatte 
min leverne och ja, jo alltså 
det erbjöds tak över huvudet, 
gratis käk, vaccinationer, fräscha 
kontakter inom branschen och 
en livsförsäkring. 'JAG TAR DET!' 
ropade jag då va, sen hamnade 
jag hos dig". Frasses historia om 
en modellkarriär som gick upp i 
rök må vara gripande, men det 
finns tråkigt nog luckor i hans 
minnesbild. Jag frågar Frasse 
om han minns när jägaren 
någonstans i Uddevallas skogar 
var nära på att ta hans liv och han 
blir såklart upprörd och stött och 
arg och så vidare så vi släpper 
det för en stund. "Jag flyttade 
till Värmland, fick kontrakt på 
Ankargatan - purrfect tänkte jag! 
Älskar fåglar!". 

Frasse blev alltså som tioåring 
omhändertagen av polis, 
då lokalbefolkningen börjat 
reagera på att en tovig och 
fästingangripen katt hade 
börjar synts till på gatorna. 
Tamkatter började gå upp i 
rök och i samband med dessa 
spårlösa försvinnanden ersattes 

kvarteren med denna väldigt 
stora best. Frasse fick en tillfällig 
matte och det hela måste såklart 
varit otroligt traumatiskt för den 
lille herrn att han helt glömt bort 
flykten, dödshotet och vägen 
tillbaka till livet på hemmet 
Kattlyckan utanför Säffle. 

"Jag är otroligt vacker" Frasse 
avbryter mig när jag försöker 
berätta den sanna historien 
samt sålla bort irrelevanta inlägg 
som han kommit med under hela 
intervjun. Klockan är 04:25 och 
jag vill egentligen bara sova. En 
natt vill jag sova. Men jag lyssnar 
även i natt. Som den goda matte 
jag är. 

"Jag har en mycket fin päls och är 
väldigt stolt över hållningen som 
jag lärde mig hålla tidigt under 
modellutbildningen jag gick du 
vet, sedan har jag en otroligt fin 
ländrygg. För att inte tala om 
mitt högra öga som jag värnar 
så gott om att ibland låter jag 
det vara stängt för..." Där slutar 
jag lyssna. Jag sluter mina ögon 
och drar honom tätt intill mig, 
klappar lugnande tills den lille 
krigaren somnat om.

Historien om hur Frasse blev 
Frasse startade för fyra år sen. 
Idag är han mellan 14-16 år och 
utvecklingen har varit stor. Från 
gatan till Blekingska nationens 
egna glädjepojke. Även om det 
är tradigt att varje natt behöva 
vakna upp till dessa milslånga 
monologer om hur jävla fin han 
är så vill jag tacka er alla för att 
ni ger Frasse den platsen som 
han kräver. Som han förtjänar. 

Tack för att han får vara med 
i gänget trots att han inte är 
medlem, för att han får fortsätta 
leva i tron om att han är vaktchef 
på världens finaste nation. Tack 
för att Måsvägen tillslut blev 
gatan han fick kalla sitt hem. Och 
jo, visst älskar han fåglar, men 
det finns inget som han älskar 
mer än er.

Text: Louise Heed
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Foto-
tävling

Ibland är sammanhanget 
överflödigt. 
 
Ibland är bilden allt.

Skicka in din bild, utan 
sammanhang, till 
hh@blek ingska. se 
senast den 17/10.

Pris utlovas.

Ibland kan skalor vara bra att ha för att öka 
förståelsen och sätta saker i ett perspektiv. 
Andra gånger har vi inte alls ett särskilt 
tryckande behov, men likväl försöker vi 
skapa ett. Vi försöker hela tiden dela upp 
världen i ett “höger-till-vänster-rätt-till-fel-
hit-till-dit”-spektrum, och med “vi” syftar 
jag på den tråkiga delen av människan som 
famlar i mörkret efter någon slags förståelse 
av tillvaron.
Det är tidigt på höstterminen och fortfarande 
varmt och soligt ute. Vi sitter nersjunkna i en 
ny (nåja, nyinköpt från Erikshjälpen) soffa som 
för tillfället har parkerats på kullerstenen i 
centrala Lund. Anledningen: det är jobbigt 
att bära, och skönt att sitta, typ. På en skala 
mellan att balansera på en tå och att ligga 
utfläkt över en soffa, har vi placerat oss 
ganska bekvämt i mitten.
Den nyinköpta gammalbegagnade soffan 
skiftar mellan spygrönt och snorgult. Tyget 
som klär den går i olika mönster som alla 
vanligtvis återfinns på kökshanddukar. Om 
man isolerade soffan från den materiella 
världen, skulle jag ratat den. Men vägd samman 
med resten av mitt rum, den uppenbara 
ironin, och dess utmärkta komfort, fick soffan 
en charm som var svår att nåla ner och förstå 
sig på.

”Den här soffan är ganska bob hundsk”, säger 
någon.  ”Ja”, säger någon annan. 
bob hund - detta ordlekande, gitarrgnisslande 
och ständigt orerande band - släpper i höst 
albumet Dödliga klassiker och fortsätter 
vara ständigt aktuella, 25 år efter starten. 
Gruppen har bland annat gett oss högljudda 
mästerverk, sålt alla sina instrument, gjort 
öl, gjort opera, tagit med sig egna tatuerare 
till sina konserter och arrangerat festival. 
Har du hängt på Blekingskas klubb, vilket du 
antagligen har, är sannolikheten dessutom 
stor att du har röjt loss till ”Tralala lilla 
molntuss” i källaren. 
bob hund är helt enkelt en känsla. Det är 
när någonting vanligt korsar någonting HELT 
annat och en tredje oväntad smak klubbar 
dig över näsbenet. Det där osäkra tillståndet, 
den där bob hundska idealtypen, har blivit en 
fast måttstock på tillvaron. 
För när inga fasta punkter finns att greppa 
tag vid, och du står framför någoting som du 
inte riktigt kan förklara med klara ord, utan 
du bara vet att du antingen hatar det, eller 
älskar det. Det är då den bob hundska-skalan 
ska tillämpas.
“Som varje människa förgriper jag mig 
på tillfället / Det finns ingen annan utväg 
än det överexponerade gömstället.” 

Från bob till hund

Referensmått:

Den här skalan med till-
hörande text. Inte så 
uppfinningsrik, inget du 
kommer läsa igen. 3 av 5 
bob hund. 

EC

Bob hund sover 
aldrig. Inte 
Salehan heller. 
Seriöst, det är 
alltid öppet? 4 
välförtjänta bob 
hund.

Säger sig 
självt. EC 
får 1 svag 
bob hund.

“Jag har ingen idé till femte 
punkten

Sorry,
/Max”

En lös krönika om skalor och 
Skånes mest skånska band
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Den ekonomiska 
föreningen Riksost, 
bildad år 1938, gick 
alltså i graven på 
nittiotalet i samband 
med avregleringen 
av den svenska 
m e j e r i m a r k n a d e n? 
Ändå såg jag svart 
på vitt hur dess 
spindellinka fingrar 
fortfarande dansade 

runt med diverse 
s t u d e n t i k o s a 
o r g a n i s a t i o n e r 
som att de vore 
m a r i o n e t t d o c k o r . 
En viktigt pusselbit 
fattades fortfarande.

Klart var att Blekingska 
Nationen håvade 
in okända belopp, 
gissningsvis ENORMA 

och obeskattade och 
Panama-pyrande. Men 
motivet lös med sin 
frånvaro. Och för en 
humanitär yrkesspade 
som jag räckte det 
inte att skrapa på 
samhällets mörka 
undersida, bara för 
att snabbpacketera 
smutsen och trycka 
lösnummer. Mitt 
uppdrag, som journalist 
och som människa, är 
att förstå – och jag ville 
förstå människorna 
bakom skuggspelet. 
Det här sökandet efter 
ett motiv drev mig till 
att ta ett våghalsigt 

Det var tydligt att jag kommit en 
oanad hemlighet på spåren. Och nu 
hade jag blåst mitt täcke (Blown my 
cover, reds. anm). Organisationen 
visade taggarna utåt. Sanningen låg 
på tungan, men jag hade huggit för 
tidigt och skrämt iväg dem.

Årtiondets scoop hade glidit mig ur 
händerna. Irriterad och frustrerad 
hällde jag upp ett bamseglas single 
malt och sjönk ner i soffan. Mina 
händer darrade, mina ögon darrade, 
till och med min murvelsnok darrade 
patetiskt. Jag sökte tröst i högen av 
tidningar som låg på soffbordet. 

Men så, högst upp i högen av 
tidningar, låg en dagsfärsk 
Sydsvenskan. Och på löpsidan fann 
jag den sista ledtråden. Ledtråden 
som snodde ihop hela säcken.

Allting föll på plats. Ost, munkar 
och den katolska kyrkan gick ihop 
till en treenighet av ondska. Jag 
släckte ciggen i mitt whiskeyglas 
och greppade murvelsnoken som 
nära på lyfte från mitt ansikte av 
förtjusning.

  RIKSOST 
    KRISOST 
           
     KRISTOS

Var slutar det 
egentligen?
Går till det hela 
vägen till 
toppen, eller
ännu högre?

NORA LINEKE 

Vem som döljer sig bakom 
detta alias för Helurens 
Haerolds egna grävande 

journalist vet ingen. Artiklarna 
är handskrivna och lämnas 

I min dagliga rutin som GOD 
SAMHÄLLSMEDBORGARE™ surfade 
jag häromdagen in på Blekingska 
Nationens hemsida. Obekymrat 
klickade jag mig fram mellan 
flikarna och skrollade upp och ner 
för de bländande vita sidorna fyllda 
med typsnittsporr och såna där 
interaktiva menyer som per design 
är snudd på värdelösa. Allt såg frid 
och fröjd ut och jag kom på mig själv 
att tänka: ”En organisation med en 
så slipad grafisk profil skulle aldrig 
kunna gör en fluga förnär.” 

Det här skulle jag bittert få äta upp. 
En sann journalists värsta fiende är 
inte tryckfrihetsmotståndare eller 
en allt mer likriktad arbetskultur 
där framgång kopplas till klick och 
sidvisningar och där pressetiken allt 
oftare får ge vika för sensationalism, 

nej. En journalists värsta fiende är 
naiviteten.

För där, mitt i allt det goda och 
blankljusa, stötte jag plötsligt på en 
till synes obetydlig detalj; en petitess 
egentligen, insprängd som ett litet 
hakkors i farmors egenbroderade 
kudde. I uppräkningen av sponsorer 
fann jag den glada loggan för Riksost.

År av etablissemangsförakt och 
okritiskt läsande av wordpress-
adresser på internet hade förberett 
mig för just detta. Kan det vara så att 
det låg något mer bakom den glada 

DDR-Sverige-loggan i Kalle Kaviar-
stuk? Självklart! Absolut! Definitivt! 
Min murvelsnok (nyhetsnäsa, reds. 
anm) skallrade och gnisslade och tog 
sikte som en kompassnål.

"There is a rotten dog buried in the 
state of Denmark", som de brukar 
säga.

Jakten var ett faktum; arkiv 
konsumerades, nationskatter 
konfronterades  i de mörkaste av 
gränder, sifferfyllda ark som passerat 
genom hela västra Lunds arsenal av 
dokumentförstörare klistrades ihop. 
Stundom blev det så mörkt att inte 
ens Jan Guillou skulle orkat med 
det. Mitt minutiösa letande avtäckte 
ett allt tydligare smulpår, ett spår 
som ledde uppåt, mot maktens allt 
trängre åsiktskorridorer. 

Riksost logga, källa: blekingska.se

Källa: Hemlig 1514
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Jag är stum, jag är döv, jag är blind
Full storm i mitt huvud, kaoset är en vind
Mina principer kastas runt, mina känslor rivs itu
Mitt sinne skalas av, men jag är inte död ännu
Jag finner ro vid havet, vandra kustens blåsiga strand
Låt mig göra det med dig, hållandes din hand.

Oreda breder ut sina långa vingar längs trägolvet
Ordning finner jag där jag inte befinner mig
Gnistor av hopp, men täck av mörker
Likt vinterns svarta kappa kväver tomtebloss
Skymningen är här, men inte för att stanna
För efter natt kommer dag, efter kaos kommer kosmos.

Texter av
Elias Contassot 

Personen	är	bortom	all	räddning	och	
inställd	på	att	sprida	rädsla	och	

trångsynthet.	Ödsla	ingen	tid	på	denna	
människa.	Du	kommer	bara	att	bli	på	
dåligt	humör	och	tappa	energin	till	
tentaplugget	(talar	av	erfarenhet).

Personen	delar	måhända	inte	din	
hänsynsfulla	läggning,	men	hen	verkar	
ändå	hyfsat	intelligent.	Stanna	kvar	och	
för	en	sansad	debatt!	Inte	nog	med	att	

du	bidrar	till	en	bättre	värld	– kanske	lär	
du	dig	också	något	nytt.

Detta	är	en	person	som	är	missnöjd	med	
samhället,	och	tror	att	lösningen	ligger	i	
att	generalisera	och	skylla	ifrån	sig.	Ägna	

en	minut	eller	två	åt	att	läxa	upp	
människan	något	duktigt.	Kanske	är	det	

just	det	uppvaknandet	hen	behöver.

”Vadå,	
n***r	är	en	

färg”

Ber	om	
ursäkt

Hävdar	att	
det	alltid	
hetat	

n***rboll

Hur	starkt	reagerar	du	på	
personens	åsikt?

Den	är	
fullkomligt	

vidrig

Den	retar	
mig

Vad	gör	hen	när	du	påpekar	
att	chokladboll är	ett	fullt	

funktionsdugligt	alternativ?

Säger	personen	
n***rboll?

Ja Nej
Avslutar	hen	sitt	

resonemang	med	
”men	det	får	man	ju	

inte	säga	i	det	här	
jävla	landet”?

Hur	är	ditt	
självförtroende	

idag?

På	topp!Ingen	
tycker	om	

mig

Ja Nej

Innehåller	personens	
resonemang	någon	av	följande	

fraser	eller	termer?
”Bruce	Jenner är	ingen	jävla	
hjälte”,	PK-fitta,	”varför	finns	
det	ingen	straight	pride”,	
”man	får	inte	sjunga	

nationalsången	längre”,	
heterofob,	feminisering	av	
samhället,	”vad	hade	hon	på	
sig	när	hon	blev	antastad”?

Varför?

Den	är	
uppenbart	
felaktig

Den	är	
stötande	och	
respektlös

Alla Inga

Hur	många	
vetenskapliga	
studier	kan	du	
åberopa	för	att	

bestyrka	din	åsikt?

Tillräckligt	
många

Finns	det	en	
möjlighet	att	

personen	
har	en	
poäng?

Möjligen

Inte	en	
chans

Använder	
personen	

generaliserande	
påståenden?

Fördömer	hen	
människor	eller	idéer?	

”förbjud	tiggarna”	
eller	”förbjud	

tiggeriet”?

”Alla	kvinnor	är	
terrorister”

Nej

Några

Människor Idéer

Har	personen	
en	källa	som	

inte	är	
Flashback.org?

JaNej

Hur	säker	är	
personen	på	att	

hen	har	rätt?

Ser	personen	ut	
att	kunna	ge	dig	

stryk?

100%

Medveten	
om	att	det	
bara	är	en	

åsikt

Njä,	men	jag	tror	
hen	har	ett	järnrör	i	

väskan

Knappast!

Eh...

Det	är	inte	sällan	man	hör	folk	uttrycka	skrämmande	och	trångsynta	åsikter.	Men	hur	ska	man	bemöta	dem?	Visst	är	det	kul	att	käfta	emot,	
att	håna	homofoberna	och	rasa	mot	rasisterna,	men	det	är	inte	alltid	tillrådligt.	Använd	istället	detta	flödesschema	för	att	läsa	av	situationen	

och	välja	det	bästa	tillvägagångssättet.	Börja	högst	upp	i	mitten,	svara	på	frågorna	och	följ	linjerna.	Lycka	till!	
/Ossian	Contassot,	Blekingskas	SJW



Jag tror jag talar för alla på 
Blekingska nation när jag säger 
att jag älskar att dricka öl och 
festa. Vad händer när man 
gör detta någon annanstans 
än på den trygga Blekingska 
nationen, till exempel på 
Popaganda istället? Häng med 
i mitt näst bästa reportage 
någonsin och läs om när jag 
sommaren 2016 drack öl och 
festade på Popaganda. Du 
kommer tappa hakan när du 
läser om hur kul jag hade haft 
om jag inte varit så himla blyg. 

(Och här reser jag i tiden)

Kvällen före resan i 
tiden och till Stockholm 
var jag jättenervös och 
spänd. Jag hade packat 
ner alla mina finaste 
kläder och kollade efter 
noga så att inget var 
glömt. Ändå kom jag på 
att jag glömt mina öronproppar 
när jag stod på perrongen, men 
det gjorde inte så mycket, jag 
tänkte att det kan jag ju köpa 
på festivalen sen. Det kostar 
bara tjugo kronor, och det är 
ofta flera som står och säljer 
vid entrén.

Resan tog lite över fyra timmar. 
Jag lyckades vara vaken hela 
men var trött när jag kom fram. 
Jag fyllde på vätskedepåerna 
på McDonalds och gick till 

Söder. När jag kommit fram till 
lägenheten lade jag mig och 
lyssnade på chill musik i min 
telefon tills jag somnade. 

Första konserten nästa dag var 
Vasas Flora och Fauna. Jag hade 
inte hört dom förr, men min 
kompis hade. En låt med musik 
där en man sjöng, trodde han. 

Sångaren sade under konserten 
att han hade hört att människor 
ibland hade sex och lyssnade 
på hans musik samtidigt. 

Efter det var det uppvisning i 
simbassängen, hela festivalen 
ägde rum på Eriksdalsbadet. 

Fler artister och band 
spelade, jag åt lunch som var 
hamburgare fast bara ost ingen 
burgare. Solen stod i zenit. På 
kvällen var jag trött, läste en 
skitlätt bok och var sen grinig 
och stannade hemma och sov, 
trots att jag kunde varit uppe 
längre om jag ville. 

Innan vi åt på lördagen tappade 
jag och mina kompisar bort 
varandra men vi hade bestämt 
att träffas vid ingången om det 

hände. Vi fick gratis dricka till 
maten men dom som satt på 
trottoaren utanför med smuts 
i ansiktet och på händerna fick 
inget. 

Markus Krunegård var 
jätteduktig. Han dansade som 
ett flygplan med armarna, sjöng 
och klämde i i refrängerna, 
spelade gitarr, klappade i 
händerna och höll takten. 
Jag kunde bara inte låta bli 
att tänka på varför mamma 
Krunegård inte hade haft 
samma lön för samma arbete.   

Sen hände inte så mycket mer, 
jag skyndade mig hem till Lund 

och nationen.

(Här reser jag 
tillbaka i tiden) 

Uff vad det är 
skönt att vara 
stor igen!

Endast för 
att hinna till den asnice 
söndagsbrunchen där man får 
bagel, kall jos, kaffe eller saft, 
vilken dricka man vill för 45 
kronor om man kan visa upp ID 
och studentleg.

Text: Olof Westerberg

"Han dansade, sjöng och 
klämde i i refrängerna" 

Prova på något nytt
RICKARD BOLLAR FRAM NÅGRA HÄRLIGA FÖRSLAG PÅ LUNDA-AKTIVITETER

Efter att ha bott på väster i fyra 
år kan det ibland kännas som 
att livet har börjat cirkulera 
lite väl runt aktiviteterna på 
Blekingska. Kan vara bra att 
komplettera utbudet lite grann 
så här är några oväntade (och 
kanske inte fullt så oväntade) 
tips på vad man kan hitta på 
under veckans dagar i Lund.

Käka söndagsmiddag på 

Göteborgs Nation 

Jaja, du kanske inte tycker att 
Göteborgs har de bästa klubbarna i 
världen? Göteborgspatriot som jag 
är pallrade jag mig i vart fall iväg till 
stans Östra delar en söndag när jag 
inte orkade laga mat. Typ 50 spänn 
kostar det och maten serveras i 
Göteborgs penthouse (som kan 
vara lite svårt att hitta, det ligger 
alltså inte vid deras klubblokaler 
utan vid själva nationen, ta hissen 
till högsta våningen och gå sen upp 
för en smal spiraltrappa). Riktigt 
trevligt sätt att slippa laga egen mat 
och hänga med några polare!

Gå med i ett kul utskott i AF 

Jag har personligen inte mycket 
erfarenheter av AF men vet från 
många källor att de har mycket 
olika saker för sig. Varför inte 
komplettera sitt engagemang 
som pubjobbare på Blekingska 
med att hyra ut lite kostymer i AFs 
klädkammare? Kanske sända radio 
via radio AF? Jobba i ett dammigt 
arkiv med Lunds studenthistoria 
eller varför inte arbeta med 
konstsamlingen? Filma rörlig bild 
med Thobias & Lukas på studio AF? 
Nationernas kulturutbud finns på 
AF och möjligheterna är långt fler 
än jag räknat upp här så ta dig en 
kik!

Tisdagspub på Kalmars 

Inte direkt en bubblare men det tog 
i alla fall mig ett flertal år innan jag 
började frekventera denna Lunds 
pärla. Vill man ta sig en öl på en 
tisdag är detta enda alternativet och 
oftast kan man finna en delegation 
blekingar där som trotsar 08-tentor 
och tandläkarbesök dagen efter för 
att ”ta en öl och hänga lite”. Brukar 
ofta sluta med att man hamnar på 
Botulfs (krogen) som har öppet 
till 02 alla dar i veckan. Maten på 
Kalmars är helt ok men då kön kan 
vara lång skulle jag rekommendera 
att ha ätit innan samt att ta med 
cash då de har en kort och en 
kontantkassa.

Hitta på nått dumt 

Kanske det jag med störts värme 
kan rekommendera. Gör något 
drastiskt! Starta en förening för 
vänsterhänta som gillar att läsa 
Brott & Straff och samlas hos 
varandra en gång i månaden för 
att dricka rödvin ur låda och äta 
lasagne. Köp en kanin sådär lite 
spontant. Engagera dig i kåren. Ta 
en öl i Malmö. Dra ihop dina vänner, 
bygg en bords-öl-cykel, skippa 
10 HP och åk på tour of Greater 
Copenhagen. Hitta i vart fall på 
nått, annars kanske du råkar ha ett 
jobb om sex terminer och sisådär 
165 HP. 

Text: Rickard Styrén
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Popaganda  - här kommer jag!
Ett reportage




