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Var hælsade, Heruler!

*80-talssyntar spelar*
Många skulle nog säga att vi på 
Herulens Hærold är aningen 
efter vad gäller detta nummers 
Stranger Things-referenser. 
Men till er skulle vi då 
säga att den serien 
har en inneboende 
tidlöshet, och att dess 
relevans inte är
avhängig det
nuvarande 
temporala avståndet 
till senaste 
säsongssläppet.

"Men oj, vilka fancy 
ord ni skriver!" tänker ni 
nu. "Jag önskar att jag 
kunde använda ord som 
dessa när jag skriver tenta". 
Frukta icke! Detta nummer 
innehåller både Stranger Things och 
snygga uppsatsord. För er som detta 
inte faller i smaken erbjuder vi bland 
annat information om nationens flytt, en 
bokrecension och en intervju med skaparen av 
Lund's memeversity. Trevlig läsning, och glöm inte att 
finna Comic Sans-ordet!
/Erik & Ossian



Expedition bibliotek: en litterär resa i Blekingska nationens boksamling

Hejsan hoppsan! Jag, Alexandra, trillade över ett stycke äkta finskt kulturarv i nationens bokhylla. Mycket 
angenämt uppdrag då min allmänbildning kring finsk kultur lämnar en del att önska. Så, varsågoda: en snabb 
inblick i ”De hängda rävarnas skog”.

Mera brännvin i glasen
Redan 1983 släpptes Arto Paasilinnas ”De hängda rävarnas skog” på finska och i femton år
behövde man vänta för att läsa den på svenska. Alla heruler är dock lyckligt lottade, ni behöver inte vänta 
längre än en promenad till nationen för denna munsbit av finsk humor.

I ”De hänga rävarnas skog” möter vi de tre filurerna Oiva Juntunen, major Remes och Naska
Mosnikoff. Dessa får sällskap av en bråkig katt, en mördare, en sniken räv och en och annan
prostituerad. En brokig skara människor samlas på ett otippat vis och vi får följa dem åt uppe i de finska fjällen.

Jag skulle sammanfatta den här boken väldigt enkelt: finsk humor. Det är rått, lite ofint och absurt. Det är 
alkohol, krig och bedrövelse och sjukt mycket skog. Det är ryska gummor och ett Stockholm som skimrar likt 
guld. Lite våld och död, många stora starka män som till slut inser (hör och häpna) att de är mänskliga. Ifall ni 
skulle få för er att läsa mer finsk litteratur, oavsett genre, kommer ni stöta på dessa teman igen.

Boken liknas ofta med ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”, bara lite bättre.
Känner ni för att stifta bekantskap med lite yrkeskriminella busar, alkoholiserade militärer eller förrymda 
krutgummor kan du leta i det anrika biblioteket, riktning mot Lappland.

P.S Boken är klargul, ifall dina finska geografikunskaper är ringrostiga. DS

Jag hinner se varelsen i två sekunder, 

innan jag inser att den är jag. Den 

fjärde väggen är en enda stor spegel. 

Jag skulle ha fortsatt blunda… 

Jag ser ut precis som PewDiePie, den 

galet kända internetprofilen. Mitt 

ansikte är ungdomligt och 

skäggstubbstäckt, och framför det vilar 

den omisskännliga, halvlånga luggen. 

Jag har alltid stört mig på PewDiePie, 

undvikit hans videor (i den mån det är 

möjligt i den här tidsåldern) och himlat 

med ögonen så fort någon imiterar 

hans tjatiga röst. Och nu har jag 

förvandlats till honom. Är detta någon 

sorts straff? I så fall vet jag inte vad jag 

har gjort. 

Herregud, låter jag som PewDiePie 

också? Motvilligt yttrar jag orden: 

”How’s it going bros, my name is

PEWDIEPIE”. Det låter omedelbart 

bekant. Jag har fått PewDiePies kropp, 

och i det ingick även hans stämband. 

Jag vill skrika, men avstår eftersom jag 

verkligen inte är på humör för 

PewDiePies skrik. Istället vänder jag 

mig bort från spegeln, ser mig desperat 

omkring, för det måste finnas något 

sätt att ta sig ut ur härifrån. 

Ja, nu ser jag. En lucka sitter fast i 

golvet, gjord av en lite mörkare metall 

än resten av rummet. Tre eller fyra 

steg bort. Jag drar mig för att börja gå, 

för jag vill inte känna den där 

obehagliga känslan i musklerna. Men 

jag fryser, och jag måste röra mig. På 

stapplande ben tar jag mig bort till 

luckan. 

Jag greppar det lilla handtaget och drar 

uppåt. Rostiga gångjärn. Ett moln av 

kvav luft. Bländade ljus. Den helnakna 

Youtube-stjärnan klättrar ner.

STAFETTNOVELL

Vad väntar PewDiePie där nere? 
Skriv en fortsättning på 300-600 ord 
och skicka till hh@blekingska.se! En 

matbiljett utlovas.

När vi lämnade vår huvudperson 
hade hen precis vaknat upp i ett 

mystiskt, metalliskt rum, utan minne 
om hur hen kom dit. Nu tar 

signaturen ”Le Meme” över den 
narrativa facklan…

I nummer 8 hävdade vi att Ossian Contassot var den nationsmedlem som hittade kattungen Margit först, när 
det egentligen var Anna Holmqvist och ingen annan.

RÄTTELSE!

mailto:hh@blekingska.se


A regent has been born! His 
name is Gustav 
Christensson, and his legacy 
will be Lund’s Memeversity. 
Herulens Hærold has 
conducted an interview 
with the creator of the 
Facebook page that has 
taken the students at Lund 
by storm.

It’s a windy Saturday morning at UB 

when Gustav Christensson appears 

on the horizon riding the most 

Lundian of all steeds; the bike. 

There is no doubt about it- Here 

comes dat boi.

The epitome of silence 

demonstrated by the library would 

soon be broken by Christenssons 

eagerness to talk. He has recently 

revealed himself as the admin of 

the Facebook page Lund´s 

Memeversity, yet many would still 

consider his actual identity a 

mystery.

Lund's Memeversity was created 

mid-October to help Christenssons 

classmates cope with the tenta-

related stress experienced by oh so 

many students at BMC.

- A lot of people have guessed that I 

was a BMC student before I ever 

showed my face, since the first 

memes on the page were pretty 

much in-jokes relating to the tenta 

we were having, says Gustav

As of the time writing this, the page 

has reached over 5000 followers. 

The crowd of fans that the page has 

gathered has forced Lund's 

Memeversity to upload memes that 

all students can relate to... More or 

less.

- I still don't understand all of the 

memes we upload, laughs Gustav. 

He continues by explaining that fan-

made memes have taken over the 

majority of the production for the 

page, which for the pages’ editors is 

seen as a double-edged sword. 

With an active and memeing 

community sending in between 15-

20 memes per day, although fun 

and inspiring, it can be a lot to go 

through. Besides, the admin would 

like to sneak in some of his own 

memes sometimes.

Do not get tricked by his extensive 

knowledge of life as a student in 

Lund; the rumors are true about 

Gustav being a novisch. 

-You learn a lot about how it is to 

study in Lund through the nations. I 

have to give a lot of cred to my 

nation, Kalmars, for earning me that 

experience, explains Christensson.

When asked about Blekingska and 

why the memes seldom relate to 

our nation, Gustav ponders for a 

while. 

- Maybe it has to do with the fact 

that there is no clear stereotype 

associated with Blekingska, he 

speculates. Nations such as Malmö 

and Smålands are just simply easier 

to make fun of, but “starter pack”-

memes for all the nations is in the 

making.

What Christensson appreciates 

about small nations like those from 

the alliance of Gudrun, is that they 

become breeding grounds for in-

jokes and possibly even memes. 

The library welcomes the silence 

once more as he is shown a picture 

of Frasse the cat, and a bit of 

Frasse’s writings. After what feels 

like an eternity, Gustav finally gives 

his verdict.

- It is a good meme, but it would 

gain from using some of the existing 

meme structures out there. Like 

maybe the “distracted boyfriend” 

meme?

Frasse has been given a thumbs 

up! The result of  Memeveristy

trying to meme Frasse can be seen 

below.

When thinking about

Memeversity’s sudden claim to 

fame, it is hard to imagine that the 

creator almost didn’t choose to 

study in Lund. Gustav tells us that 

he was close to picking Stockholm 

instead, if it wasn’t for his father 

giving him advice.

- He told me that “It’s better to be 

the king in a small city, than it is to 

be a nobody in a big one”, recites 

Christensson.

We at HH couldn’t agree more. All 

hail the King of Memes, long may 

he reign!

Eric Sarkar

The King of

Memes



□ A ticket to the ball. This is the event of the semester. I know that I say that a lot, but the ball is a unique 
experience, one that should not be missed while studying In Lund. See you the 25th!

□ Billy’s pan pizza in your freezer. No matter if you eat dead animals or not – this classic will fit either 
when you want to save time and energy in between busy nights, or just are to hungover to cook actual 
food. Did I say that it goes well as drunk food also?

□ Formal wear. Most people show up to a ball in either a ball gown or a tail coat (there are other options, 
but that probability of you finding one of those with less notice than a month is low). Since both can be 
quite expensive, look on Facebook, and other second-hand sources – it might just save your wallet – just 
don’t put it off until last minute. Your wallet will thank you.

□ Resorb. It’s really important to keep hydrated. You’ll feel much better if you drink a lot of water, but if 
you forget it’s nice to have a backup plan.

□ A spare pair of shoes. November can be quite muddy, and nice-looking shoes are usually not made for 
being comfortable. Bring a pair of walking shoes to get to and from the AF-Borgen – your feet will thank 
you. 

□ Condoms. Okay, you think that it won’t happen, but you know what? Better be safe than sorry. And if 
neither you nor your friends will need them, you can always make balloon animals at the sexa. 

□ Natitionsband You’re a Herul, right? Then be proud of it! Even if it’s not mandatory, it’s a good way to 
show your Blekingska pride. They are for sale at the office for less money than a rum and coke. And don’t 
worry if you can’t do that bowtiey thingy – use that as an excuse to talk to a more experienced member of 
the nation. 

□ Treo. The helping hand when things have gone a bit out of hand.

□ ”Table gift” Whether it’s tradition or not, bringing a gift of small worth but large amusement for the 
assembled at the table will make you the life of the party. Legendary gifts include play dough (good for 
making phallic symbols), jumping frogs (try to get them into the champagne flutes, hilarity ensues) and a 
set of toy soldiers. Nothing makes a night like crushing your tablemate, the fascist’s, defenses.

□ Clear nail polish. Stockings are nice, but stockings are frail. Legends have it that they can be salvaged, at 
least for the night, with clear nail polish. But hurry, you have to beat the line to the ladies’ room! 

□ And this year’s honorable mention (since it’s not something you can prepare): A napkin hat. What would 
balls be without napkin hats? Not much to put in the Christmas tree (as we say where I come from) Find 
your nearest table mate who can make one – and become the belle of the ball!

Kotten Fjellander

10things you need for a successful ball weekend

A while ago, Kotten kindly compiled a list of everything one might need for the 
upcoming HÖSTBLOT. Since it took us so long to publish it, some of the items 
presented here are already in your possession (at least we hope so, if you plan on 
attending the ball). The list has been ticked off accordingly.



Vill du impa på tentarättarna? Vill du erhålla det där undersköna V:et framför G:et? Vill du ha en ursäkt till att 
tänka mer på Stranger Things? Här kan du göra alla tre på en gång! Nedan finner du nämligen en lista över 
tjusiga ord som förhöjer vilken akademisk text som helst, inplacerade i meningar med koppling till den bästa sci-
fi-skräck-nostalgi-serien någonsin. Plugga in orden, återupplev dina favoritscener, och känn ditt ordförråd växa 
från Steves nivå till Dustins.

OBS! Spojlervarning för alla som inte sett säsong två

Those of you who frequently write essays in English: there's a list of fancy words for you further down! 
Anyone with these babies in their vocabulary will pass for a native speaker. (If you already are one, well, 
enjoy the example sentences! And, again, Stranger Things 2 spoilers)

Svenska

Allenarådande

Utan konkurrens, helt dominerande

”Demo-dogs” är än så länge den allenarådande benämningen på de fyrbenta monstren.

Ambivalens

Obeslutsamhet

Jag förstod verkligen Joyces ambivalens när Dr. Owens bad henne att lita på honom.

Behäftad

Förknippad, kopplad till (ofta negativt)

Avhängig

Beroende på, varierar i förhållande till

Els krafter är fantastiska, men samtidigt behäftade med mycket smärta för henne. Dessutom tycks deras 

styrka vara avhängig hennes humör i stunden, särskilt hennes ilska.

Djuplodande

Snyggare ord för ”djupgående”

Manuset gör aldrig någon djuplodande utforskning av Els psyke, men hennes karaktär är ändå 

intressant.

Enkannerligen

Särskilt, framför allt

Jag älskar Stranger Things, enkannerligen den andra säsongen!

Följdriktig

Logisk, konsekvent

Hela säsong ett blev mer spännande för varje avsnitt, så att säsong två är ännu intensivare känns 

följdriktigt.

Förespegla

Lova något som man inte tänker hålla

Hopper förespeglade El frihet inom en snar framtid för att få henne att stanna.

Hinsides

På ett annat plan av existens, bortom vår värld

SNYGGA UPPSATSORD
/FANCY ESSAY WORDS

Beskaffenhet

Karaktär, uppbyggnad

Tangera

Vidröra 

I säsong tre hoppas jag få se mer av den hinsides verklighet som kallas ”The Upside Down”; jag vill 

lära mig mer om dess beskaffenhet, dess fruktansvärda invånare, och hur exakt den tangerar vår värld.

Härjämte

Dessutom, utöver detta

Ifrågavarande

Ett snyggare sätt att säga ”det som jag precis nämnde” 

Stranger Things har spänning, humor, skräck, kärlek, tragik; härjämte får du en överväldigande dos av 

80-talsnostalgi vare sig du levde under ifrågavarande årtionde eller inte.

Vederlägga

Motbevisa

Murray Bauman fann stort nöje i att vederlägga Nancy och Jonathans försäkran om att de bara var 

vänner.

Väsensskild

Annorlunda, helt olik

Såtillvida

På det sättet, i det avseendet

Avsnitt sju var helt väsensskilt från de övriga avsnitten, såtillvida att det fokuserade enbart på El och 

utspelade sig i storstaden.

Engelska

Admonish

Scold (“ge skäll” på svenska)

Infinitely

Very much

Hopper admonished El a bit too much, but on the whole, he was an infinitely better father figure than 

her “Papa”.

Ardent

Passionate, enthusiastic about something

It was only a matter of time before those ardent sci-fi geeks dressed up as Ghostbusters.

Clandestine

Secret, sneaky

There was totally some clandestine flirting going on between Max and Lucas from the beginning.

Conducive

Helpful, beneficial

It’s sad that Nancy broke up with Steve, but the decision was very conducive to her character 

development (and his too, actually).

Eerie

Creepy

Permeate

Run through, fill (“genomsyra” på svenska)

It’s always slightly eerie, sure, but there’s still a warm feeling permeating the 

whole series.



Derivative

Unoriginal, copied

Modicum

Bit, degree, amount

Though intentionally derivative, Stranger Things does contain a modicum of originality.

Excessive

Unneeded, too much

The numerous 80s references are fun, if a little excessive at times.

Facilitate

Make easier

Dr Owens’s assistance greatly facilitated Bob’s escape. Until it didn’t :’(

Obsequious

Submissive, very obedient

It was strange to see Billy so obsequious when his father showed up.

Poignant

Moving, touching

Falter

Waver, become weaker

A lot of people didn’t like the episode where El meets her sister, but I found the writing very poignant. 

The acting faltered at times though.

Render

Leave something changed

Uncharacteristic

Unusual (for a specific person or object)

The season finale rendered me uncharacteristically tearful. DUSTY <3

Ossian Contassot

Hur uttalas ”Herulero”?

Kanske visste du att Blekingska nationens studentbostäder förvaltas av Stiftelsen Herulero. Om du själv hyr en 
sådan bostad känner du alldeles säkert igen deras namn från din mottagarlista på internetbanken.

Tidigt i oktober anordnade stiftelsen en informationsträff i nationshuset för att berätta om flytten som ska 
genomföras 2020 (och som du kan läsa om på sida). Kvällens i min mening värdefullaste information rörde 
faktiskt inte flytten i sig, utan snarare uttalet av ”Herulero”. När ordförande Johan Dalén presenterade sig själv 
och stiftelsen, lade han nämligen betoningen på ”ro”, inte på e:et före som jag hade trott.

Säg det högt för dig själv. ”Herule-RO”. Inte ”Herul-E- ro”. Det ska väl anspela på herulernas ro-fyllda hemvist. 
Vackert, inte sant? Blir det inte lättare att skiljas från tusenlapparna i slutet av månaden när mottagaren klingar 
mer som ett gemytligt ortnamn, och mindre som ett starter-monster i en bootleg-version av Pokémon?

Vad säger du? Att detta var uppenbart? Att det bara är jag som tänkt fel och låtit som en idiot under hela min 
vistelse här på Måsvägen? Jaja, den här texten är bara utfyllnad ändå.

Ossian Contassot

APROPÅ INGENTING…

synteserar tankar –

nytt blod och hud från intet och
där hålet blev. varat, avgrunder
min hand är kräver berg

en nod. 
”släpp, taget och lev”

vägra handslaget med fadern.
mitt finger är
en nod, symbios med handen. 
de rör dig, med armen,
med känslan. ensemble av rörelse.
och vilja.

Synteserar
blod från intet
tankar från varat 
(och hud). 

hålet är
en nod.
vidga det och lev. 

-Klas Nygren

Syntesering



Blekingska-
lexikon

Som ny student är det inte alltid så 

lätt att förstå alla olika 

förkortningar och studentikosa 

begrepp. Men vi har ju alla varit 

nya och stått där oförstående när 

någon pratar om Expen, att bli 

tjänsteman eller Gudrun 

samarbetet. Därför har jag gjort 

ett lexikon med några av de 

viktigaste och roligaste orden så 

att förvirringen kan motas bort 

någorlunda. Men studentlivet är 

vad det är och det kommer alltid 

finnas mycket att älska och 

förvånas över.

AF – Står för Akademiska föreningen, en 

ideell förening av och för studenter som 

fokuserar på att samla och ge ett brett utbud 

av kultur. AF huserar i AF Borgen.

AK – Alte Kamereren. En av Lunds bästa 

studentorkestrar, som både spelar 

instrument och dansar.

Akademisk kvart – Började användas på 

den tiden då studenter inte hade egna 

klockor att ta med sig, varför man istället 

förlitade sig på kyrkklockans slag och 

därefter hade en kvart på sig att ta sig till 

undervisningen på universitetet. Detta 

används än idag inom universitetet och vill

man istället träffas exakt tid måste man 

säga prick (.).

Bleckhornen – En av Lunds bästa 

studentorkestrar, som du enkelt känner igen 

på deras vita dressar med röd vit prickig 

halsduk till.

Edil – AF-Borgens herre. Denna person 

bor i ett av borgens torn och kan hitta i AF-

Borgen som ingen annan.

Expen – Kallas kontoret på Blekingska; där 

hittar du oftast hel- och halvtidarna på 

nationen och de har öppet måndag till 

fredag mellan 11-13 samt fredagar 17-19.

Gillestugan – Hittar du på andra våningen 

i nationshuset och där brukar nationens pub 

och klubb vara.

Gudrun – Samarbetet mellan Blekingska, 

Kalmar och Wermlands.

Gudrunkort – Tilldelas den student som 

jobbat tre eller fler gånger och det innebär 

att man får fritt inträde till klubben på 

Gudrun-nationerna.

HH – Står för Herulens Härold och är 

Blekingska nationens tidning.

Hälsningsgillet – En mässa som anordnas 

i AF-Borgen, där flera olika organisationer 

inom studentlivet och andra externa företag 

visar upp sig. 

Herul – Förr i tiden innebar det en riktig 

vilde från Blekinge, men numera menas det 

en medlem från Blekingska nationen som 

hyser stor kärlek för Blekinge.

Husförman – Hen som ansvarar för att hyra ut nationens bostäder.

Höstblot – Så heter Blekingskas årliga bal som alltid inträffar den tredje helgen i november.

Jobbare – De som tillsammans med tjänstemännen gör nationens verksamhet möjlig.

KK – Kuratorskollegiet är samarbetsorganet där Lunds tolv nationer samarbetar.

KM/Källarmästare – Ansvarig för alla inköp som görs på nationen, oftast en väldigt stark 

person som klarar att bära drickabackar som ingen annan. En av fem quratelare.

Lundagård – 1, Det vackra grönområdet med fontän och magnolieträd utanför 

universitetshuset. 2, En studenttidning.

Notarie – Nationens arkivarie och protokollförare samt en av fem quratelare.

Novisch – Så kallas alla nya studenter.

PQ/prokurator – Sköter nationens ekonomi på heltid, ännu en medlem i quratelet.

PQS/prokuratorsocial – Den som har personalansvaret på nationen och arbetar med de 

andra fyra quratelarna.

Q/Qurator – Jobbar heltid på nationen och är den som har det övergripande ansvaret för 

den.

Quratel – Kallas de fem högst ansvariga på nationen: Q, PQ, PQS, KM och Notarien.

Seniors – Nationens styrelse.

Tandemstafett – En cykelstafett som sker mellan Göteborg och Lund. Inget man borde 

missa under sin tid som student.

Tjänstemän – De som driver nationens olika utskott och ansvarar för jobbarna. Utan 

dessa drivna personer hade inte nationen fungerat!

Fanny Stewenhag
Qurator



Alla viskar om de stora nyheterna. Blekingska ska flytta, och inte bara runt hörnet. 
Hösten 2020 eller ännu lite tidigare kommer vi heruler marschera ut ur Väster och 
fortsätta nästan ända bort till Ideon. Där ute ska vi inta en splitterny Blekingsk 
nation, med:

•Omkring dubbelt så många boenden (även om alla kanske inte byggs på en gång)
•Studentpentryn och kompislägenheter
•Mellan fem och åtta våningar
•En maffig innergård
•300 cykelparkeringar
•En nationslokal med riktig scen och restaurangkök
•Nära till både buss- och spårvagnshållplats

Detta och mer blir vårt om allt går enligt planerna! Och alla som bor på nationen när 
flytten äger rum får förtur till de nya bostäderna. På hemsidan 
www.blekingskabygger.com kan du hålla dig uppdaterad om förberedelserna, 
dregla över detaljerade skisser och faktiskt hjälpa projektet på traven med en slant 
av valfri valör. Det sistnämnda kommer att belönas med besked, ska du se!

Nationens medlemmar lär inte märka många skillnader innan den faktiska flytten. 
Bostäderna ska säljas snarast, men Stiftelsen Herulero kommer att hyra dem av 
den nya ägaren ända fram till flytten och resultatet blir att de boende fortsätter 
betala hyra till stiftelsen precis som vanligt. Och nationens verksamhet i alla dess 
former kommer fortsätta vara Lunds mysigaste. 

Men visst känns det redan vemodigt. Orden ”Väster” och ”Blekingska” ska plötsligt 
bli varandras motsatser, efter att ha levt i behaglig synonymi så länge nästan alla 
heruler kan minnas. Vi kommer tvingas ta farväl av vår genomhärliga gillestuga, 

BLEKINGSKA FLYTTAR!
våra alltför affischerade allrum, våra växelvarma vindsutrymmen. Men trösta dig 
med att byggnaderna endast utgör en del av nationens identitet. Det finns något 
därutöver, en svårdefinierad särprägel som gör Blekingska till en underbar plats att 
vara student, hyresgäst, jobbare eller förtroendevald på. Jag kan inte säga exakt 
vad det är. Men jag vet att det kommer att följa med oss medlemmar* till vårt nya 
hem.

Lund växer i öst och herulerna ska följa med. Någon måste se till att det lyssnas på 
ordentlig musik där också. 

* Poetisk licens. I verkligheten lär de flesta av oss vara utbytta 2020.
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