
 

HERULENS NO. 7 

HÆROLD



32

En anonym insändare där införandet 
av en ny tjänstemannapost föreslås: 

tjänstermannaposten!

Veckans 
grav

Insandare

REDAKTÖRERNA
HAR 

ORDET
Tiden lunkar oförtrutet på. Dagar blir 
till veckor som blir till tentaveckor 
som blir till nummer av Sveriges enda 
indievikingtidning. Nu lackar det mot 
jul, med allt var det innebär - just i år 
en rykande het singel släppt av allas 
vår bakisostätande Edward Blom. 
Redaktionen ställer sig såklart positivt 
till allt som är hippt och coolt på internet. 
Nationens officiella ställning i frågan är 
oklar.

I denna veckans (månadens?) nummer 
blir det mer flashbackjournalistisk av 
tidningens okände murvel. Artikeln bör 
helst avnjutas med en näve salt och en 
väl tilltagen sexa whiskey. 

Redaktionen vill även slå ett slag 
för Thobias Bergströms fantastiska 
årskrönika över nationens år. Krönikan 
bjuder på massa upptåg som definitivt 
hade blivit hippt och coolt på internet, 
om någon bara hade varit stadig nog på 
handen att hålla en kamera.

Stort tack för året som varit!

Fridens liljor,
Aron & Matilda
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Aron Ekelin
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ANSVARIG UTGIVARE 
Pehr H. Enckell

SKRIBENTER
Thobias Bergström
Nora Lineke
Oscar Gruvberger

TECKNARE
Lukas Olsson

HEMSIDA
BLEKINGSKA.se 
Följ oss på Facebook!

PUBLICERINGSDATUM 
2016-12-05

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

Kalendarium

ArskrOnika
Nationsåret summeras av  
Thobias

6-7

Vilka datum bör du boka in de kommande veckorna? Vi har 
listat ett gäng aktiviteter att skriva upp i almenackan! 4-5

INNEHALL

10

11



WEEK 48

WEEK 49

Wednesday 2016-11-30
Pub Quiz 18-00

Thursday 2016-12-1
Internationen

Friday 2016-12-2
Tackfest för baljobbare & faddrar 19-
22.30

Klubb Indiegrrrl RIOT

Sunday 2016-12-4
Brunch 12-15

 

WEEK 50
Wednesday 2016-12-14
Pub 18-00

Friday 2016-11-25
Julbordssittning

KlubbShorelinevänster vs. 
Jocke Berghögern 22.30-02
Ta på dig fina klänningen och snygga skon
och dansa ut året

54

Erik Lundin med nya EPn 
"Välkommen hem".
Sveriges just nu klart 
bästa rappare med 
poetiska texter över 
tunga beat. Bästa låt: 
Abiat.
Spelar på mejeriet 25/2

Bandbokaren 

tipsar
Nationens bandbokare 
Oscar Gruvberger tipsar 
om det senaste inom 
musikvärlden.

Tuesday
Café Frasse 2016-12-6

Wednesday 2016-12-7
Pub  18-00
Ölprovning: Mörk & mysig

Thursday 2016-12-8
NATIONSMÖTE!
V-v-valkorv! 

Friday 2016-12-9
Blekingska Goes Latin 22.30-
02

Saturday 2016-12-10
Stora jobbarfestenCALENDAR 

WEEKS 48-50
What's happening at the nation the 

coming weeks? We know!



IV - Tandem

Nationens sedvana trogen gick det uselt på Tandem. Åtmin-
stone resultatmässigt. Av oklara skäl, orsaker och, förmodligen, 
anledningar var den traditionella starten förlagd till Slottss-
kogen istället för Götaplatsen. Tur i oturen var att detta gav 
Björnbusarna i bussen en möjlighet att besöka den beryktade 
Shorelinestenen! Dock var det mesta lite luddigt i kanterna re-
dan här; men petande på, och sjungande runt, stenen torde ha 
genomförts. Resten av resan är höljd i dunkel.

V - Uppsala

Som vanligt bjöd Uppsala vårbal på fantastiska upplevelser när en delegation på ungefär 
16 heruler, i sedvanlig ordning, delade upp sig mellan Smålands och Snerikes baler. Här 
följer ett urval av händelser som inträffade:

- Snerikes 1Q förlänades en medalj för det förträffliga arbetet med införskaffandet av en ny 
hertig av Södermanland.

- Längdhopp på VG:s innergård

- En båt stals och roddes ut på Fyrisån

- Smålands 1Q väcktes medelst herulkör och en System-

bolagetkundvagn i sitt rum

- En hel princesstårta intogs på Ofvandahls

- Någons pappa kom och fotade längdhopp på VG:s

- Ett oklart ordensmöte i Snerikes punschpaviljong

- Någon åt sallad till nattamat

- Polisen kom och undrade varför det badades i ån (dock inga frågor om eventuellt försvun-

na båtar)

VI - Fonster och dorrar

Med dryga två månaders mellanrum inträffade två av de 
största händelserna i nationens moderna historia. I slutet 
av mars nåddes vi av beskedet att Hedersinspektor, tilli-
ka nationens räddare, Jan-Öjvind Swahn hade gått bort. 
Men som bekant öppnas ju fönster när dörrar stängs och 
tidigt i Juni månad tillkännagav Stiftelsen Herulero planer-
na på att bygga ett nytt nationshus! Och gott var väl det 
eftersom Räddningstjänsten bedömt det nuvarande na-
tionshusets dörrar att vara likvärdiga med fönster (åtmin-
stone i utrymningssyfte)!

UR ARKIVET...
ÅARSKRONIKA 2016 

 
Ah, årskrönikan! Förmodligen det viktigaste en notarie lämnar till eftervärlden. Ni som var på Höstblotet i år har 
redan fått höra halva, och kanske läst hela, årets krönika; men för er andra så kommer den återges till fullo här, 

med de fantastiska illustrationerna av Lukas Olsson som även fanns i balens bordshäfte.

I - York

För en gångs skull hade hela kuratelet antagit utmaningen att ta sig till Yorkshirepuddin-
gens förlovade land och besöka våra vänner på Club of PEP. När planet landade på en 
flygplats, som man endast med mycket god vilja och en lättare hjärnrubbning skulle hävda 
ligger, i London möttes vi genast av en bekant syn. En laminerad lapp med texten ”This lift 
is working”. Källarmästaren, sin karaktär trogen, likställde ome-
delbart hela landet England vid en studentnation.

Efter att ha bekantat oss med två Erasmus-kvinnor, som seder-
mera torde fått avsked medelst Brexit, på det omöjligt långa 
dieseltåget var vi äntligen framme i York. De något suddiga min-
nesbilderna vittnar om hinkar med drinkar i en något suspekt 
krypta. De likaledes suddiga fotobilderna vittnar om att denna 
låg under en något suspekt strippklubb. Kuratelet överlevde, 
trots Quratorns feber, till överlevarbrunchen dagen efter och 
fick således flyga Ryanair hem iklädda aftondräkt.

II - ÅAbo Nation

En månad senare, i mars, var det dags att föra vidare det lyckade ”hinkar med drinkar”-kon-
ceptet till Finland, när en gladlynt delegation besökte Åbo 
Nations årsfest i Helsingfors. Den traditionsenliga färjesitsen 
med Smålands nation (i Uppsala) blev en rungande succé, till 
påföljande dags stora förtret. Efter en lyckad incheckning på 
det helautomatiserade porrhotellet Omena, där rummen för 
övrigt har en slående likhet med färjehytter, fick Herulerna 
lära sig allt om de aboensiska danserna och traditionerna. 
Efter balande, bastande och sillisande fick Proquratorn, skri-
kandes något om att ”supa med nylänningarna”, släpas in i en 
taxi till flygplatsen. Han blev aldrig sig själv igen.

III - Siste April

Siste April fortlöpte i regel ordning. En nyhet för året var en vindssittning som bjöd på en 
skiva vattenmelon till förrätt, Findus färdigrätt till varmrätt och Big Pack Tresmak-glass till 
efterrätt. Dock var dryckesutbudet, om inte mer varierat så åtminstone, digrare. Detta föl-
jdes av ett eftersläpp på innergården med rökmaskiner, stroboskop och nationens ökända 
lokalkändis till DJ.

. ..

.. ..
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IX - Inskrivningen

Efter sommaren drog terminen igång i rasande fart! En fräsig flock faddrar förlade den festliga 
fadderkickoffen till AF-borgen. Tjänstemannakåren lommade, efter hårda påtryckningar från 
PQS, ut till lommabukten för sin kickoff och sen var allt igång! Under Hälsningsgillet slog fad-
drarna festivalläger utanför AF-borgen och återinförde den s.k. ”Blekingskabussen” för att slussa 
novischer till väster. Hälsningsgillekvällen avslutades med en spontansittning på innergården!

För första gången hölls också en egen novischsittning innan den stora novischfesten. Dock 
sammanföll denna med ännu en Grand Opening på Rosenboms nation i Karlskrona, vilket 
föranledde den nya Källarmästaren att dra med sig en delegation tillbaka till hembygden för att 
representera. Resultatet av novischveckorna blev, hur som helst, inte mindre än sju nya tjän-
stemän; vilken succé!

X - SF-klubben

Så till sist blev det dags att besöka de tusen sjöarnas land igen, när kuratelet tog fär-
jan till Åbo för att besöka SF-klubbens årsfest. I en synnerligen frapperande uppvisning 
av oförmågan att lära av misstag, insöps färjebuffén med förtjusning och hast. På So-
lenn Akt skänktes en uppsättning gamla matriklar tillhörandes Åbo Akademi som räd-
dats ur AF:s stora arkiv, samt en flaska arrak. Efter att, med stort nöje, ha överlevt års-
festen, eftersläppet, sillisen och silliseftersläppet togs bussen till Helsingfors där Lonka 
på fat avnjöts i flygplatsbaren fram till hemflygets avgång. Tyvärr fastnade kurate-
let i passkontrollen in i Sverige (trots att Systembolaget godkänt alla ID-handlingar 
vid inköpet av arrak), vilket föranledde en synnerligen kostsam taxifärd över bron! 

Herulen Haerolds redaktion vill rikta ett rungande tack till Thobias Bergström för 
hans återkommande inblick i arkivens dammiga (och kretskortssurrande) arkiv! 

VII - Forsommarblotet

En ny, officiell, tradition infördes i slutet av termin-
en: Blekingska nationens Försommarblot! En finsit-
tning där alla nuvarande och tidigare förtroendeval-
da samlas. Med tillhörande reglemente för insignier, 
infördes en uppsjö av nya medaljer som delas ut 
baserat på hur länge man varit förtroendevald av 
nationsmötet. Nationens andra officiella medalj!
Sittningen blev en succé och eftersläppet gästades 
av medlemmar från S.P.O.C.K., det första bandet 
som spelat på Indigo (eller Club Måzart Alternative 
som det hette då)! Natten avslutades med dopp och 
ägarstämma i Quratorns nyinförskaffade pool på 
innergården. Tyvärr saboterades poolen innan den 
gamla Baddarorden hann återuppstartas.

VIII - Sommaren

Veckan efter Försommarblotet fick traditionen att representera på MalmöMilen medelst frack-
sittning ge vika (eftersom loppet för evigt sprungit i mål) för en sittning på Stortorget. Under 
sommaren byttes Quratorn och Källarmästaren ut och det nya kuratelet drog till hembygden 
för att fira och/eller sörja. Karlskrona bjöd på Little Jinder och pariserhjul. Midsommar firades, 
med undantag för den tropiska åskstormen som drog in över natten, med stor framgång i form 
av en sittning på Lomma strand.

Tidigare under sommaren hade ett gäng heruler lånat nationens tandemcykel för en hembygd-
cykelsresa där sträckan Kristianstad – Karlskrona avlades på tre dagar. I Bräkne-Hoby slöt man 
upp ett gäng Blekingska heruler för att violera naturfriden genom att slå campingläger i ett 
naturreservat. Fint var det!
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NORA LINEKE 

Vem som döljer sig bakom detta 
alias för Helurens Haerolds egna 

grävande journalist vet ingen. 
Artiklarna är handskrivna och 

lämnas med brevduva.

Källa: Hemlig

Att nationens Proqurator social är 
finnfolk och Karhufrälst är sedan länge 
känt, men att nu även sångförmannen 
stolt introducerades som ”nationens 
mumintroll” och liknades med Mark 
Levengood är bortom oroande. Därtill 
slank håll-sverige-rent-terrorcellen 
Boelspexarna in och fick hela salen fylld av 
blekingar och hedersblekingar att sjunga 
”Finland är Finland, och Finland är bra. Vi 
har en pipeline med sprit från Mosvka…” 

Vad är det här om inte ODISKUTABELT 
BEVIS på att ännu en främmande makt 
var ute efter Blekingska nationens dolda 
skatter? Så som de få återstående paren 
av glasögon i Jan Öjvind Swahn-stil 
förgyllda med 18-karats guld eller den 

STORA samlingen obskyra nakenbilder av 
i princip hela maktsverige. 

Såklart kommer allt det här dementeras av 

nationens nedrige notarie, men en del av 
mitt journalistiska uppdrag är att utbilda 
massorna. Var var vi? Just det. Finnar…

Jag sjönk djupare ner i skuggan och 
gömde mig bakom min tidning med 
utklippta titthål. Det var som att ingen såg 
vad jag såg. Det var som att Djävulen fritt 
fick dansa runt med öppen trenchcoat 
och blotta sig för små barn utan att ett 
ögonbryn från de obrydda föräldrarna 
höjdes.

När de olika talarna därefter räknade upp 
vännationerna kan jag ärligt säga att jag 
var den enda i rummet som märkte att 
listan ökades på, gång på gång på gång. 
Vid förrätten var bara SF-klubben i Åbo 
och Åbo nation i Helsingfors närvarande. 
Vid första snapspåfyllningen hade tydligen 
Åbo-klubben i Helsingfors och Åbo nation 
i Åbo även hunnit dit. Vid varmrätten tog 
det flera minuter att ta sig igenom alla 
namnen av kringresta östermänniskor. 

Blekingska nationen kan nu stoltsera med 
att ha gästat Rovaniemi Roadkills, Arja 
Sajoinmaa Offical International Fan Club 

och Vasas Flora och Fauna. Invasionen 
var ett faktum! Och inte ett enda Gripen 
hade lyft från vår flytande militärbas i 
Östersjöområdet. 

Just nu står jag rådlös och kan inte mer än 
att uppmana nationens medlemmar att 
skrida till vapen! Det finska vinterkriget har 
fått en ny innebörd. Det här är en inofficiell 
krigsförklaring mot det dolda hotet. Glöm 
Jan Guillou och hans spionromaner – han 
är säkert en finsk agent själv (namnet 
låter ju rent av finskt!). Glöm DC3:an 
och Stig Bergling och allt annat, det är 
bara rökmoln från lakupiippulandet. Er 
fiende är en papperstiger, gjord på finsk 
massaved. Bevisa att ni är beredda på 
bådadera! Grip vikingasvärdet och finn en 
finne att göra finit med. 

(Herulens Haerold uppmanar ej till våld red, anm. 
Kiitos!)

Idag 
 som igår och som långt 

innan dess hör vi samma visa 
eka i det offentliga rummet (läs 
åsiktskorridoren eller avgrundsgropen).  

"Fler JAS till Gotland!" 
"Bestycka Ringmuren!"  
"KASTA ALLA PENGAR PÅ FOLK I 
KAMOUFLAGEKLÄDER!" 

För ryssen kommer, ryssen kommer, 
ryssen raskar över isen! Den stundande 
invasionen av vodkasurplande Ivan Drago 
i multumplural är ständigt aktuell. Frågan 
tyckas aldrig bli inaktuell. Den tycks rent 
av aldrig aktualiseras. Hotet är ständigt 
och sådär retsamt PRECIS utanför räckhåll. 
Man kan nästan, och bör enligt mig, undra 
om det rent av är fabricerat.

Har man sedan svalt det pillret, så kanske 
man börjar undra: ”Men varföri hela 
rålåpeland skulle någon göra så?” Det här 
är bra steg på vägen, och det är vad vi 
grävande journalister kallar den fria fasen. 
Det är en kreativ del av det journalistiska 
arbetet. Här får man sitta och klia sig i 
skägget, eller någon annans skägg om 
sådant saknas, och helt enkelt pula fram 
en tes. Varför skulle någon hitta på ryssar? 
Vem har byggt 

Potemkinkulisserna av  Moskva? Vem har 
slevat fram slaverna?
 
Svaret är såklart uppenbart. Syftet med 
denna text är att dekonstruera hotet från 
öst och visa vart det riktiga hotet kommer 
ifrån. Vilket också är öst.

För en tid sen var det blotartider på 
nationen. Det arrangerades ett magnifikt 
Höstblot, som jag såklart wallraffade 
på tillsammans med diverse andra 
lundablaskor. Tillställningen förflöt på 
ett tuborgsmort vis och allt tycktes 
frid och fröjd - trodde jag! Plötsligt 
gick det upp för mig som den sista 
snapsen åt honnörsbordet; det börjar 
med en knappnål och slutar med en 
silverskål. Framför mina ögon for snabba, 
solberövande fingrar runt och fingrade på 
både servisen och servitrisen!

Det var inte utan bekymrad min jag bakom 
mina lösnäsa-med-mustasch-beprydda-
glasögon noterade ett visst genomgående 
tema, ett tema som medför vissa etiska 
betänkligheter som till och med Carl Bildt 
hade tvingats ta ställning till. 

"... och fingrade på både 
servisen och servitrisen!"
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INSANDARE:
"Nationen bör ta sitt ansvar - inför 
Tjänstermannaposten!"

Välkomna till Lunds studentliv, kärlekens och passionens stad. Här är urvalet 
varierat,  möjligheterna obegränsade och känslorna översvämmande. Ingen be-
höver sova ensam och alla  vet att den stora kärleken finns där ute.  

Men är det verkligen så enkelt? Nej. Bland tinderswipes, onlinedejting och svettiga 
dansgolv har jakten på tvåsamheten intensifierats och den stora kärleken känns 
allt mer som en avlägsen dröm. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan bland unga 
vuxna, kön för en tid hos Studenthälsan är längre än VGs metrokö samtidigt som 
Sverige har högst antal ensamhushåll i världen. Coincidence? I think not. Ligga i 
Lund-optimismen har bytts ut till en all by myself-pessimism och året fortsätter 
att bli allt mörkare. Därför borde Blekingska nationen ta sitt ansvar. Som en av 
studentlivets 13 nationer är Blekingska en nyckelspelare i livets stora spel och 
det är dags för nationen att komma med sitt bidrag till studentlivets dejtingd-
jungel. Därför bör Blekingska nationen införa en ny tjänstemannapost, på förslag 
är Tjänstermannen. Tjänstermannen skulle kunna bistå nationens eviga singlar i 
deras sökande efter själsfränden, eller kanske bara sällskap för natten. Som alla 
vår allas wingman skulle tjänstermannen finnas ständigt tillgänglig, roterande, 
spanande, sökande och wingande. Ingen student skulle längre behöva gå ensam 
genom natten, ingen kondom skulle längre behöva passera sitt bäst före-datum 
och Blekingska skulle trots sina carpe diem-veganer och mjölkfria mejeriproduk-
ter äntligen kunna kalla sig köttmarknad. 

Jag uppmanar alltså Blekingska nationen att ta sitt ansvar. 2017 ska gå i passionens 
tecken, i  raggandes tecken och i älskarnas tecken. 

På lång sikt skulle framgångsrika tjänstermän dessutom lösa problemet med det 
sjunkande 
medlemsantalet, två flugor i en smäll alltså. You're welcome, present and future 
Blekingska.

Undertecknat,
Okänd.
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