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Var hælsade, Heruler! 

Musik! Samhället, kulturens, och (viktigast av allt) 
nationens grundpelare. Trots all ondska som finns i 
våran värld är en sak säker – det blir sju
gånger värre så fort ena hörluren går sönder
och man bara kan höra diskanten. 
JAG BAD INTE OM DET HÄR!

Men det finns många mysterier
inom musiken också. Ta 
månadens omslag till exempel. 
Vad vill HH säga med sin The 
Clash-referens? Ett 
sofistikerat statement
mot... den väster-
ländska våldskulturen? 
Dadaistiskt kopierande
av 30-årig popkultur? 
Hawaiiansk folkmusik? 
Vi vettefan. 

Numret innehåller väl-
ljudande toner av en 
framtida open-mic kväll, 
dunkandet av DJ-tjänstemän 
vi får lära känna bättre, och den 
funkiga rytmen man får utav att 
läsa hur en framtida HH-artikel blir 
till. Bara saker att se fram emot att
läsa helt enkelt, även om det kommer
från tidningsvärldens Ringo Starr. 
/Ossian & Eric 

PS. Hitta Comic Sans-ordet i tidningen, skicka det 
till oss, och vinn en kaka! DS.



Profeta beats 

på Bläckingska

Ni har väl inte missat att Blekingska nationen har startat två nya 

klubbar nu i vår. Profet och Bläck är det bästa som hänt utelivet 

i Lund sedan Peder Winstrup lärde sig spela synth menar Harry 

Dickinson, historiker påhittad av HH-redaktionen. Klubbarnas 

DJ-tjänstemän har nu valt att blotta allt i denna exklusiva 

intervju.

Rasmus Wieselgren – Bläck

Vad gör en bra DJ?

Det beror på klubbens inriktning. En DJ på en mainstream-klubb bör kunna anpassa sig efter 

det folket vill ha. En DJ på en mer nischad klubb, som Bläck, bör spela det hen själv gillar. 

Bläck kommer inte att bli mainstream, kan jag lova!

Varför just namnet “Bläck”?

Det låter coolt, unket, svart och svårt.

Hur ser din musikaliska bakgrund ut?

Jag gick musik i nian, och började syssla med musik på fritiden mer och mer under 

gymnasiet. Har spelat mycket med kompisar, mest trummor och synt, men spelar andra 

instrument också. Gillar att använda arpeggiator på mina syntar och modulera i realtid. Jag 

producerar också en hel del, främst egna kompositione, och ska faktiskt göra en Techno-EP 

snart.

Har du några tips till nya DJ:s?

Ha kul! Det kommer aldrig bli bra om du inte har kul.

Hur länge har du varit DJ-tjänsteman, och hur ser DJ-tjänstemännens veckor ut?

Sen i höstas. Jag snackade med min syster Filippa om att de skulle skapa svartklubbar på 

Blekingska. Det fångade mitt intresse. Svartklubbar är mörka och hårda, tänk techno, 

lagerlokaler, lite smutsigt. Mina veckor som DJ-tjänsteman ser olika ut. Innan lanseringenav

Bläck var det många möten, men färre nu. Jag och Morgan turas om att DJ:a på Klubb 

Indigo, men allra roligast har jag när jag håller i Bläck.

Varför ska man komma till Klubb Bläck?

För att det inte finns något liknande i Lunds studentliv; det var därför vi skapade klubben. Vi 

försöker efterlikna Malmös svartklubbar, som tyvärr håller på att stängas ner.



Morgan 

Kringstad –

Profet

Vad gör en bra DJ?

För mig så handlar det mest om musiken. Det är 

många DJ:s som är liksom tekniskt bra. De kan 

göra coola övergångar och loopar samtidigt som 

de DJ:ar. För mig så handlar det mest om vilken 

musik du spelar, och att folk faktiskt tycker att 

musiken är bra. Att kunna se folk som dansar 

och vad de gillar för att sedan anpassa musiken 

till det. Det är viktigt att kunna läsa av och 

anpassa sig till de som är där som gör en bra DJ.

Nästa 
Klubb 
Bläck:
30/3

Nästa 
Klubb 

Profet: 
16/3

Varför just namnet “Profet”?

Ummm… Det låter coolt. Det känns som något en rappare kunnat heta. Klubb Profet. Vi sprider budskapet 

som en profet.

Vad skulle du säga till någon som vill börja DJ:a?

Det är väl bara att börja! Men om ni skulle vilja DJ:a på Blekingska så kontakta mig! Vi behöver alltid DJ:s.

Hur ser en vecka ut för en DJ-tjänsteman?

Nu har det sett ut som så att i början av veckan kollar jag och Rasmus vilken klubb det är på fredag. Sen 

fixar vi någon som kan spela då utöver någon av oss. Sen beroende på vilken klubb det är så fixar man sin 

spellista. Sen på fredag så spelar man, och på lördag så sover man.

Varför ska man komma till “Profet”?

Hiphop finns det ju inte så mycket av i Lund. När jag studerade kände jag att det finns ett behov av klubbar 

som dessa. Det finns väl en annan hiphop-klubb tror jag. Men vår är lite bättre. Kom ifall du vill höra feta 
beats! Det är vad man vill höra på en klubb, och det är vad vi spelar.



HUR MAN SKRIVER FöR     

HH

3. Efter att ha druckit 
ett bagardussin Tuborg, 

och lite vin som du 
sparat åt just ett sånt 
här tillfälle, så är det 
dags att skriva… Till 
dina vänner. Det var 

länge sen jag träffade 
dem. Det är lätt att 

stänga in sig i en 
bubbla när man skriver 
artiklar. Jag borde höra 

hur de mår nu på 
direkten.

4. Var var jag? Jo, skriva artikel till HH! Shit, 
nu är det bara någon timme till deadline. Det 
är nu ni använder tomtemagin ni förvarar i 
byrålådan (om ni har rätt kontakter) och ber 
till gud att Ossian kan fixa till det i 
redigeringsprocessen. 

LÄSES MOTURS!

2. När du ätit din cupcake och 
planerat upp artikeln är det dags 
att börja skriva. Låt oss börja med 
inledningen. En bra inledning är 
en som hookar läsaren från första 
meningen. Då ser man till att 
läsaren är fokuserad på det som 
artikeln ska handla om. 
Prokrastinera inte denna biten; 
det finns inga undantag. Eller ja, 
om man är törstig efter cupcaken. 
Undrar om det finns en öl i kylen? 
Det fanns det, och de håller på att 
gå ut! Då kanske man får vara en 
god samarit, tänka på barnen i 
Afrika, och ta sig en Tuborg.

5. Ossian här. Självklart kan jag fixa allt i 
redigeringsprocessen. Med några klick i det 
fantastiska programmet Microsoft Office 
Powerpoint dränker jag alla artiklar i fräsig 
grafik, skapar onödiga 3D-effekter och placerar 
alla bilder på sniskan. Det skapar illusionen av 
att numret innehåller mycket mer än det 
faktiskt gör. Välkommen till tidningsbranschen.

Vi här på HH är väldigt måna om att alla som vill 
skriva för oss ska skriva för oss. Faktiskt är vi väldigt 
måna om att även de som inte vill skriva för oss 
också skriver för oss. Vanligtvis brukar vi muta alla 
våra underbara skribenter med matbiljetter, 
men idag tänkte vi testa ett alternativt 
tillvägagångssätt. Ni ska följa med oss 
bakom kulisserna och se hur en 
artikel blir till. Och ja, oroa er
inte, ni kommer fortfarande 
få era matbiljetter.

Eric Sarkar Nilsson

1. Det första steget är vad retoriker 
kallar för inventio och intellectio. Här 

kommer du på vad du ska skriva om och 
gör din research. Lättaste sättet att göra 

detta på är att slå dig ned vid ett tomt 
papper och börja skissa. Försök att inte 

bli distraherad. Även om... Nu när jag 
tänker på det så är jag rätt så hungrig. 

Kanske jag borde ta en cupcake? Nej, jag 
ska göra anteckningar och sedan belöna 
mig med en cupcake. Så gör jag. Jag vill 

ha en med blåbärssmak.





Johannes Gränne

4 SAKER ATT 
GÖRA I MARS

The Post
Slit tag i en snäll kompis, fyll väskan med godis eller annat gott enligt eget tycke och promenera iväg till en 
biograf. Ett ypperligt ställe att fly undan mars-slasket på. Väl på biografen finns det säkert mycket kul att 
välja på, men jag tycker du kan kika på The Post. Den är mycket bra. Meryl Streep och Tom Hanks och 
rivaliserande tidningar, advokater, Pentagonpapper och yttrandefrihet. Allt du behöver för att glömma att 
det nästan är vinter ännu.

Boka ett tåg
Tåg kan visst vara kul. Råkar du ha lite slantar över och är trött på vardagstristessen så boka ett tåg till 
Berlin, Paris, Hamburg eller Prag. Det är så lätt! Berlin och Hamburg blir dessutom löjligt lätt när du inte 
ens behöver byta tåg. Åker du med Snälltåget får du också åka med färjan FS Sassnitz, som en Ålandsfärja 
men som serverar schnitzel istället för köttbullar. Nästan resans höjdpunkt. Väl i Berlin kan du passa på att 
besöka Klunkerkranich och kika på utsikten eller Yafo och äta hummus, i Prag kan du slinka via Arepas de 
Lyna och käka arepas eller The Pub och dricka öl.

Funny Girl av Nick Hornby
Barbara från Blackpool hatar Blackpool och flyttar till London istället. Hon vill bli skådespelare och gör 
humor och försöker undvika jobb som strippa på vägen dit. Boken sträcker sig från dagen då Barbara 
vinner Miss Blackpool-titeln tills en dag då hon har flertalet barnbarn och pension. Den är rolig, konstig och 
lyckas ändå behandla lite djupa livsfunderingar. Läs den om du har tråkigt!

Odla sticklingar
Skynda på våren med att odla något fint i köket. Det enda du behöver för en liten grön vän i
köksfönstret är: något som kan agera vas (tom ölburk, en vas, kaffekopp) och något att sätta i vasen. 
Exempel på saker att sätta i vasen är en kvist murgröna, monstera eller valfri kryddväxt. Låt din stickling 
stå någonstans soligt och vips så har du en liten planta du kan plantera och skryta om att du drivit upp 
alldeles själv.

Alexandra Gäddnäs



Musiken är central i Blekingskaheten - den blekingskaska identiteten. 
De senaste åren har fokus varit på spelningar av artister från hela riket och 
klubbar med musik från hela världen – men, vi har ju en medlemsskara, även 
den med ursprung från hela riket, samt världen – med en kreativ förmåga som 
gemensamt uppnår internationell kvalifikation i dess explosiva anda.

Ett behov har utvecklats – det att uttryckas – det har formats till en rörelse, 
med kraft och vilja, som gemensamt skapat ett event, som i framtiden vi 
räknar med att bli flera - där detta behov kan tillfredsställas - inte bara bland 
oss, utan även av – och för – hela nationen och medlemmar i vår stads 
nationsliv.

Denna möjlighet till uttryck är det många av oss som saknat: Våra instrument, 
teckningar, ord och målningar, har hållit sig gömda i våra korridorsrum, 
studentlägenheter, studenthjärnor och i datorer. Det ska bli slut på detta 
hemlighetsmakeri! Frigör konsten från polisen i era huvuden! … Och många 
andra slagord – som tagna ur sextioåttas handbok.

Jag hoppas att se er på vårat första event – 21 mars, i samband med pub – som 
vanligt med onsdagskvällar i Blekingskas regi. Särskilt centrala för uppstyrandet 
av helheten är Isabel och Alice, utan vilka detta behov, denna potentialitet; 
aldrig hade kunnat uppfyllas, aktualiseras. Ni kommer antagligen se mig, och 
många andra av de som varit med och gjort detta möjligt på plats, och flera av 
oss ska själva framträda: eget material, samt andras, kanske i form av covers. Vi 
får se vart det tar oss, men en sak är säker – med vår kreativitet som slägga ska 
vinterns gråa slöja krossas, och vad som uppenbaras bakom den? – det 
kommer enbart de på plats få veta.

Sol Nygren 

OPEN MIC NIGHT

21/3

En kväll i senvinterns kyla, att stressen – under kreativiteten – skyla. 
Bäras skall musiken och ordets ok, viljan blir till våra sorger; ett lok. 
Spelas skall ungdomens lyra - mat och dryck – icke dyra. 
- Ty något förflutet blir åter nytt, kreativ scen åter i Blekingskas hytt.

Are you a musician, magician, 

poet, actor, or just someone

who likes to be on stage? 

Want to perform at the 

nation? Email 

pr@blekingska.se before the 

14/3 and tell them what you

would like to do. Or find the 

event called ”Creative stage” 

on Blekingska’s Facebook page 

and follow the instructions

there!



Nu är det bara timmar kvar till Oscarsgalan! Känner du att du inte hängt med i 
filmvärlden det senaste året? Inga problem, kära läsare, våra duktiga seniorer och 
filmfantaster Anna och Jakob har varit vänliga nog att transkribera sitt senaste 
nördsamtal åt dig. Läses bäst med smörpopcorn nära till hands.

Jakob: Vad tycker du generellt sätt? Hur känns årets fält?
Anna: Jag tycker det är ganska starkt rent generellt. Det märks 
att man söker efter nya saker och vi ser Get Out, Lady Bird och 
Call Me By Your Name bland nomineringarna medan man för fem 
år sedan verkligen var ute efter biografiska filmer.
J: Ja, och i den kategorin har vi ju Darkest Hour om Winston
Churchill i år och den filmen känns rätt trött. Generellt sätt har de 
väl kommit tillrätta lite med kritiken om att de bara nominerar vita 
män som gör filmer för vita heteromän. Men i år är det Call Me By 
Your Name som handlar om två unga homosexuella män, Get Out
som är en politisk skräckfilm från en svart förstagångsregissör och 
Lady Bird som är en självbiografisk coming of age-film från en 
kvinnlig regissör. Tycker du att det är överraskande att fältet ser
ut såhär i år?
A: Med variationen tänker du?
J: Precis. Jag tycker till exempel det är överraskande att Get Out blev nominerad.
A: En positiv överraskning! Det är en skitbra film och en extrem underdog. Den kostade ju också nästan 
ingenting att spela in, $4 miljoner eller så, och den har ju dragit in så sjuka summor.
J: Den kommer också från Blumhouse som bara gör billig skräckfilm så det är ingen ”Oscarsstudio” som 
pushat filmen.
A: Det är kul att den fått uppmärksamheten. Hade den bara fått bästa originalmanus, som jag tror den har en 
chans att vinna, tror jag Oscarsgalan hade fått mycket backlash. Men har dom något val efter hela #metoo-
rörelsen? De måste väl vara mer inkluderande nu.

Anna och Jakob talar om

Bästa film

• Call Me By Your Name
• Darkest Hour
• Dunkirk
• Get Out
• Lady Bird
• Phantom Thread
• The Post
• The Shape of Water
• Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri

Bästa regissör

• Paul Thomas Anderson - Phantom Thread
• Greta Gerwig - Lady Bird
• Christopher Nolan - Dunkirk
• Jordan Peele - Get Out
• Guillermo Del Toro - The Shape of Water

Bästa manliga huvudroll

• Timothée Chalamet - Call Me By Your Name
• Daniel-Day Lewis - Phantom Thread
• Daniel Kaluuya - Get Out
• Gary Oldman - Darkest Hour
• Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq

Bästa kvinnliga huvudroll

• Sally Hawkins - Shape of Water
• Frances McDormand - Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri
• Margot Robbie - I, Tonya
• Saoise Ronan - Lady Bird
• Meryl Streep - The Post

Bästa manliga biroll

• Willem Dafoe - The Florida Project
• Woody Harrelson - Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri
• Richard Jenkins - The Shape of Water
• Christopher Plummer - All the Money in the World
• Sam Rockwell - Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri

Bästa kvinnliga biroll

• Mary J. Blige - Mudbound
• Allison Janney - I, Tonya
• Lesley Manville - Phantom Thread
• Laurie Metcalf - Lady Bird
• Octavia Spencer - The Shape of Water

Nominerade

Daniel Kaluuya i Get Out

Sally Hawkins i The Shape of
Water

J: Det känns inte lite som att nominera bara för sakens 
skull då? Det är ändå fortfarande mest män som är 
frontrunners för bästa regissör till exempel. Guillermo del 
Toro (The Shape of Water) som är favorit och Christopher 
Nolan (Dunkirk) som jag ändå tror tar det ändå. Även om 
Shape of Water är en väldigt kvinnodominerad film med 
Sally Hawkins i huvudrollen.
A: Jag har ju inte sett Shape of Water än.
J: Nej, det finns ju ingen manlig huvudroll i filmen utan 
Sally Hawkins är det verkligen som bär den. Hennes 
karaktär är också stum och hennes motspelare eller vad 
man ska kalla det är inte ens mänsklig även om karaktären 
är manligt kodad.



det är väl samma sak som hänt med Jennifer Lawrence.
J: Lawrence ska väl göra comeback i år med Red Sparrow?
A: Men kommer det gå då?
J: Haha, gud nej det tror jag inte.
A: Bästa manliga huvudroll känns däremot som ett tråkigt fält i år. Ärligt talat Denzel Washington? Ingen 
har väl ens hört talats om den filmen.
J: Denzel är väl ett stabilt namn att nominera. Jag kommer faktiskt inte på några riktigt starka manliga 
huvudroller i år. Biroller finns det jättemånga, men inte huvudroller.
A: Jag tycker ju Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) 
gjorde sin roll jättebra men han är lite för ung för att vinna.
J: Jag har ju inte sett den filmen men han får man väl säga är 
årets genomslag? Han är ju med i Lady Bird också.
A: Det tror jag. Men där är ju det klassiska problemet. Som 
man vinner man inte som ung och där har vi Gary Oldman
(Darkest Hour) som kommer ta hem det i år.
J: Och det är helt okej. Filmen är sådär men det är en väldigt 
stark roll. Det som däremot är spännande i år är väl bästa
manliga biroll.
A: Där kommer ju Sam Rockwell ta det! Men problemet med 
Three Billboards är att den fått så mycket backlash för hur den 
hanterar rasism.
J: Men du tycker du det är fair att den fått det? Har filmen ett
ansvar?

A: Både ja och nej. I den kontexten där filmen utspelar sig så hade inte de karaktärerna i filmen tagit i tu 
med rasistiska kommentarer. Det beror väl på hur man vill se på film. Vill man att drama ska vara relativt 
verklighetstroget kan man inte riktigt kritisera filmen för det? Filmen har ju däremot en superkränkande 
jargong mot kortväxta.
J: Det används ju som skämt! Men där jag inte håller med mycket av kritiken är där de kritiserar Sam 
Rockwells karaktärs försoningsark. Jag tycker inte hans karaktär i slutet av filmen verkligen tagit sig ur sin 
egen misär, det görs försök till bättring, men jag vet inte om omgivningen verkligen ser det. Men visst är 
Christopher Plummers (All the Money in the World) nominering bara att ge fingret till Kevin Spacey?
A: Jo, jag tycker det.
J: Hur känner du för kvinnlig biroll? Jag hade nog velat se The Florida Project till bästa film och Bria Vinaite
från filmen till bästa kvinnliga biroll och hon borde kanske till och med vunnit. Det tycker jag de har missat. 
Kanske också Patrick Stewart (Logan) som manlig biroll.

A: Men jag tror ändå Del Toro tar det. Jag har dock sett Dunkirk och tycker att den kan förtjäna bästa regi för 
den är bra på många olika nivåer och allting faller samman väldigt väl.
J: Den vinner nog mycket tekniskt.
A: Men vem fan bryr sig om det? Det är sorgligt när man går in på IMDB och tänker ”åh den har vunnit en 
Oscar” och så är det för typ bäst sound editing.
J: Vad tror du om Jordan Peele (Get Out) som bästa regissör då?
A: Den känns ändå lite slarvig mot slutet. Jag älskar ju filmen och det hade varit fett om en skräckfilm vunnit 
också. Jag tror filmen har vunnit mycket på att den varit med i samtalet så länge utan att ha fallit bort.
J: Det jag tycker talar för Jordan Peele är hur filmen kunnat falla sönder under en sämre regissör. Ta till 
exempel James Wan (The Conjuring mfl.) som kanske är mainstreamens bästa skräckregissör, han hade inte 
kunnat göra den här filmen rättvisa.
J: Tror du svenska The Square vinna bästa icke-engelskspråkiga film?
A: Alltså Ruben Östlund, regissören, har ju tabbat sig lite. Han sa att guldpalmen i Cannes var det finaste han 
kunde vinna och det kanske inte Oscarsröstarna tycker om. Men det är hans stora chans och tar han den så 
kommer han nog bli ett stort internationellt namn för framtiden.
J: Ska vi prata om kvinnlig huvudroll? Du tror väl Frances McDormand (Three Billboards) sitter rätt säkert där?
A: Jag tror det. Men det står mellan henne och Sally Hawkins (Shape of Water). McDormand har ju tagit alla 
stora priser hittills. Saoirse Ronan (Lady Bird) har tagit komedipriserna men hon kommer ju inte vinna.
J: Det tycker jag är härligt med Saoirse och jag vet inte hur gammal Saoirse är..
A: Hon är född 1994
J: Vad fan, hon fick ju sin första Oscarsnominering för tio år sedan? Aja, i Lady Bird fyller hennes karaktär 
arton och hon känns som en väldigt trovärdig tonåring genom hela filmen. Även såna grejer där hon är kär i 
någon och inte kan bete sig normalt känns trovärdiga och där tycker jag andra filmer ofta misslyckas. Jag 
tycker man kan känna igen sig.
A: Jag hade tyckt det var roligt om hon vann, för hon är ung och hon har inte fått sitt genomslag i Hollywood 
riktigt ännu. Nu tycker kritikerna om henne men hon får ju inte roller i de riktigt stora filmerna. Jag ser 
däremot fram emot att se Margot Robbie i I, Tonya.
J: Absolut! Det är också väldigt roligt med sportfilmer.
A: Men kan vi prata om Margot Robbie? För hon började ändå som en ”pretty girl”. Hon spelade ju troféfru i 
Wolf of Wall Street och nu är hon nominerad till bästa skådespelerska. Det har gått fort!
J: Det är ju ännu värre för mig för första gången jag insåg att jag tittade på Margot Robbie var när hon typ låg 
i ett bubbelbad i The Big Short och sexigt skulle förklara finansderivat eller något sånt. Tror du Margot
kommer ta Emma Stones plats? Stones Oscarsförsök, Battle of the Sexes, tvärdog ju i år.
A: Jag tror det är svårt för kvinnor att hitta rätt roller kontinuerligt. De måste ju fortsätta vara bankable och

Timothée Chalamet och Armie
Hammer i Call Me By Your Name

Saoirse Ronan i Lady Bird

Frances McDormand i Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri

A: Jag tror Allison Janney (I, Tonya) tar det. Olivia Spencer 
(Shape of Water) känns som hon är helt ute ur racet till 
exempel.
J: Men vilken film tycker du ska vinna bästa film nu i 
slutändan?
A: Det här är ett starkt år tycker jag. Men jag måste nog 
någonstans säga Three Billboards för den är mycket mer 
tillgänglig än Call Me By Your Name.
J: Three Billboards är ju inte lätt att titta på men den är ganska 
rak. Ska jag tänka på vilken film jag tycker är bäst utan att 
analysera vad som är en Oscarsfilm tycker jag faktiskt att Get 
Out är den bästa filmen. Annars ser jag nog gärna Three 
Billboards.
A: Om Oscars inte är rädda för att få kritik tror jag Three 
Billboards vinner bästa film i alla fall. Kanske att de väljer en

annan film om den plockar upp både bästa kvinnliga huvudroll och bästa manliga biroll. Då tror jag kanske 
Get Out har en chans där.

Jakob Lundgren



Den unge extrapersonalens lidande

Nu tar nationerna i Lund julledigt. På alla ”vanliga” arbetsplatser anländer nu studenterna som extrapersonal. 

Vid högtider krävs det mycket personal i de flesta branscher. Extrapersonal har ofta en sak gemensamt, liten till 

ingen erfarenhet. Utan erfarenhet krävs en upplärning. Alternativen för upplärning är många, men nästan 

uteslutande långt ifrån pedagogiska. Kanske får du ett A4-ark med instruktioner eller så blir du skälld på tills du 

gör rätt. 

Studenter är vana vid att inte göra rätt och anpassar sig oftare än bra. Vad är det då som gör att en ”vanlig” 

arbetsplats först fungerar som vanligt efter någon vecka med sin extrapersonal medan nationsjobbare håller i en 

klubb med hundratals gäster utan någon som helst vana eller tid för upplärning? 

Det handlar om tillit. Som ansvarig för ett utskott på en nation har du sällan lång erfarenhet själv och det krävs 

att du litar på de som jobbar för dig så att flyter på. Även om samma sak kan gälla för ”vanliga” arbetsplatser så 

är du en förbrukningsvara och kan lika gärna bli utbytt nästa säsong. På nationer vilar hela organisationens 

överlevnad på ideellt engagemang, där tillit är en hörnsten.

Om bara de ”vanliga” arbetsplatserna kunde lära sig något av nationslivet så hade vi kanske mått bättre. 

Martin Lindgren
Morgan Kringstad

Eric Sarkar Nilsson

APROPÅ INGENTING…




