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Kalendarium

Utvik:

DJ Renskav
Exklusiv intervju med dekadensen
 personifierad

8-11

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

Cooking avocado pasta with a real
avocado advocate

Vinnaren i årets allra mest 
osammanhängande (och prestigefulla) 

fototävling har korats!

Rebe's 
Recipe

Foto-
tAvling

REDAKTÖRERNA
HAR 

ORDET
Så blev det en tidning till! 

Hösten har bjudit på många 
överraskningar, som t.ex. Påvar och  
Studentlundssamarbetesförändringar. 
Därtill har vi genomlevt en rejäl 
stridighet mellan polis och Nationer 
som nästan övergått i fullt politiskt 
handgemäng. Vi på Herulen ställer 
oss såklart positivt till alla händelser 
med nyhets/underhållningsvärde och 
önskar alla stridande parter lycka till. 
Må bäste debattartikelsförfattare 
vinna! 

Fridens liljor,
Aron & Matilda

4-5

Movie Review:

KIN-DZA- 
DZA!
The Russian "Mad Max"

10

8-11
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WEEK 45 

WEEK 46

Tuesday 2016-11-08
Café Frasses 15:00

Wednesday 2016-11-19
Pub 18-00

Thursday 2016-11-10
NATIONSMÖTE!
Come elect the new Kuratelare! Rumours say 
there
will be valkorv!

Friday 2016-11-11
Etikettkväll på Sonja's Beer Café 16-19

NOVISCHFEST! 19-22.30

Blekingska Goes: 
German

Sunday 2016-11-06
Brunch 12-15

WEEK 47

CALENDAR 
WEEKS 45-47

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

Wednesday 2016-11-16
Pub  Quiz18-00

Friday 2016-11-18
Club: 
Historiepoparna 22.30-02

Saturday 2016-11-19
Höstblotet
Nationens årliga bal. 
Stiligare än så här blir det inte

Tuesday 2016-11-22
Café Frasses 15:00

Wednesday 2016-11-23
UNTZDAGSPub 18-00

Friday 2016-11-25
Tackfest #3

Klubb Indigo: Livespelning med Alice B
22.30-02

Sist Alice B gästade Blekingska var 
det med School '94 då de lirade 
på Indigo 20. Samma år öppnade 
hon för Håkan på Ullevi - men 
nu är hon tillbaka på Blekingska, 
närmare bestämt fredagen den 
25:e november!

Nya skivan "Så unga" släpptes i 
maj och bjuder på popinramad 
göteborgslyrik som för tankarna 
till 80- och 90-talsindie. Missa 
inte denna fantastiska spelning!

Bandbokaren 
tipsar

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



Så, tack för att du gick med på att 
göra den här första intervjun med 
mig!

Inget svar. 

Du sköt rakt in på klubbscenen i 
Lund som en adrenalinraket. Sen 
dess har du hunnit med att hyras 
in av välkända aktörer så som 
t.ex. Blekingska Nationen, HTS 
och självaste Lunds Universitet. 
Efterfrågan har varit enorm. Vad 
skiljer dig från andra DJ:s?

Kort sammanfattat: Det handlar 
inte om bra musik. Jag spelar faktisk 
dansmusik. Det är min nisché. Jag 
fyller dansgolv. Det är inte vackert, 
det är inte tematiskt genomtänkt 
eller slipat. Jag går från Abba till 
Anna Untz och tillbaka  igen utan 
skam. Det som funkar det funkar. 
Man kommer ingenstans med en 
massa jävla pretentioner. Andra DJ:s 
har tappat bort sig själv i temakvällar 
med svart-och-svårt shoegaze 
eller obskyra elektrosubgenrer. Vad 
hände med E-type? Vengaboys? De 
är för svåra och levererar helt enkelt 
inte. Folk vill öla och dansa, jag 
möjliggör det senare och sätter ett 
gott exempel för det andra.

Hur har du arbetat fram det den här 
fingertoppskänslan för vilken musik 
som går hem?

Jag är mångt och mycket en produkt 
av Lunds dess trista klubbmiljö. DJ-
andet var aldrig en plan, utan det var 
något jag sprang på. Det var någon 
fest någonstans, och som vanligt 
hade de lämnat en sleten iphone 
med en spotifylista som gick. Såklart 
visste alla koden och de sprang och 
bytte som att de alla var schizofrena. 
Åhhhh ni måste höra denna! Den är 
så bra. Hör ni 

influenserna av både Bach och Tom 
Jones och Mark Levengoods moster? 
Asså ni skulle hört hennes senaste 
EP den är bar- HÅLL KÄFTEN! Jag tog 
kommandot, och ja. På den vägen är 
det. Jag såg vad som fanns, och fick 
tillfälle att göra det bättre. Eller mer 
underhållande i alla fall.

Så kom han framsläntrandes över parkeringen, en Elk Brew i ena näven och en sån doktorsväska från Jönssonligan i 
den andra. Väskan var halvöppen men säkrad med tre varv silvertejp. Den tycktes fylld med DJ-attiraljer; diverse slad-
dändar och en skrivbordslampa (?) stack ut ur glipan på toppen. När han gick, gick han med en lutning på kroppen 
som att han gick upp för en brant backe. Höstrusket hängde i hans axlar men fick inget grepp. När han fick syn på mig 
sände han iväg en slapp nick. Inget handskakande här inte.

Ur rockfickan fiskade han upp en ljummen öl som han ordlöst räckte över. Sen muttrade han, med en röst präglad 
av cigg och whiskey: ”Då kö’ vi då va.” 

Vi tog oss upp för trappuppgången till Blekingska Nationens Lounge och slog oss ned i en av de röda sofforna. 
Sofforna bar med sig en känsla av förstuckenhet, som att år av studentikosa felsteg och klavertramp och tillhörande 
ångest bakats in i sittdynorna. Sofforna var minst sagt freudianska. 

Hans sittställning var manspreading med stil. Nervöst tog jag upp blocket och klickade ut min penna.

FÖRNAMN:    DJ

EFTERNAMN:     RENSKAV

FRÅN:            LUND

HOBBY:    KRÖK Å STÖK

Skulle du klassificera dig som en 
artist, eller rent av en konstnär?

Det skulle jag inte säga. Det finns en 
distinkt skillnad mellan att vara en 
DJ och stå på scen. Mina fans vill se 
en plakatfull ren som misslyckas i 
alla mixar. Det är inte lätt att vara så 
dålig som jag är. Härom vecka erbjöds 
jag faktiskt en DJ-kurs på Blekingska 
Nationen, men tackade prompt nej 
av självklara skäl då jag inte ville 
riskera att bli allt för bra. Det har 
faktiskt blivit lite av ett problem, att 
jag blivit för professionell på sistone. 
Överraskningsfaktorn har alltid 
varit grädden på moset – den där 
osäkerheten huruvida jag faktiskt 
ska lyckas byta låt, eller om jag 
istället kommer spilla drinken över 
elektroniken och projektilspy över 
första raden. 

I syfte att motverka den här 
utvecklingen knackade Lehman, 
min manager, på min dörr –bara 
häromdan faktiskt– och tömde en 
flyttkartong med ny elektronik i min 
tambur. Han hade investerat i en 
massa jävla knappar och vred och 
reglage; allt för att trilla tillbaka till 
äkta DJ Renskav-nivå. Så nu utlovar 
jag minst 50% tystnad i form utav 
avbrott och max tre byten på rätt 
taktslag.

Din stil är väldigt speciellt och har 
kallats banbrytande. Har någon 
försökt efterlikna den?

Gällande imitations-DJ:s trodde jag 
att responsen skulle bli bättre, att 
vi skulle få se en och annan DJ sjöko. 
Tyvärr inte.

DJ:andet är ett krävande yrke . Vad 
är det som driver dig?

Billig öl. Dj renskav rullar på billig öl. 
Ibland en Jäger. 

Något annat som får DJ-saften att 
rinna till?

Ett köttigt 140 bpm-beat. Mycket 
mainstreamhouse är 128bpm, vilket 
är på tok för långsamt. Om ditt hjärta 
slog i den takten skulle du knappt 
ens kunnat ta dig ur sängen. Måntro 
att folk står vid baren och hänger 
eller snortar linor på toaletten. De 
handlar om att ge dem sin kick på 
annat vis. De riktigt bra grejorna 
ligger kring 168 bpm. Där börjar det 
bli farligt. Bra farligt.

Som offentlig person, som du 
onekligen har blivit efter dina 
många framträdanden, kommer 
även personkultskulturen. Har 
ditt liv förändrats på grund av att 
folk känner igen dig? Har den här 
förlusten av anonymitet påverkat 
ditt sätt att vara och agera i det 
offentliga?

Folk har börjat komma fram till 
mig när jag sitter och ölar på mitt 
favortiställe i Lund, 

Botulfs restaurang, bar & Café vid 
Botulfsplatsen. De vill ta selfies och 
bjuda mig på öl. Jag älskar det. 

Vad betyder din musik för dig?

Svårt att tänka så när man jobbar 
heltid det. Musik har blivit en del av 
hur jag lever livet. Som på morgonen, 
när jag dricker min frukost-Elk 
Brew tillsammans med en cigarill 
och dunkar Heut’ ist mein tag! Tysk 
techno är lika mycket morgon som 
ägg och bacon för mig.

Du nämnde innan att du har en 
manager, en viss Lehman från 
Lehman Productions. Vilken roll 
har han i det hela? Har han något 
kreativt inflytande?

Det finns ett team bakom det hela 
också. Min manager är Lehman 
Benson. Han hanterar allt det 
administrativa. Jag är ofta stupfull 
och han ser till att få mig dit jag ska, 
när jag ska vara där. Därtill har vi 
Thobias Bergström, Crew leader och 
bildansvarig. Sen har vi Lars Lukas 
Olsson, fotograf och projektets 
muskler. Thobias och Lukas sköter 
allt det visuella. DJ Renskav är inte 
bara schlager och eurothrash, det 
är en multimediaupplevelse. Utöver 
de jag redan nämnt har vi Ludwig, 
allmän tekniksnubbe, och sist men 
inte minst Josefin, sidekick och 
groupie. Hon är mest där för att jag 
ska ha någon att supa med. Hon är 
bra på att säga nej till requestsen jag 
får av publiken.

""Det handlar 
inte om bra 

musik."

DJ Renskav med crew.

Pest eller Kolera?
Får la bli kolera. Det är ju coolt med kolera.
Påven eller På Hven?
På Hven, Påven får vi nog av.
Jetzt mit untz eller Gott mit uns?
Det förstnämnda.
Syréen eller Styrén?
Styrén låter som ett välklingande namn.
Renskav eller fotskav?
Naturligtvis Renskav. Ganska dumma frågor egentli-
gen.

Fem snabba med DJ Renskav

DJ Renskav
PA en Freudiansk soffa
.
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Du spelade in en musikvideon för 
inte så länge sen, kan du säga några 
ord om den upplevelsen? 

Det var ganska simpelt egentligen. 
Vi stack iväg och hade jävligt roligt. 
Jag hade en massa extra energi efter 
att jag grabbat tag i ett elstängsel. 
Kreativiteten flödade, alltså spriten. 
Vi söp och filmade typ. De blir ofta 
bra då. Asså e du fjorton och inte fått 
din första fylla så tickar klockan. 

Nu förstår jag inte vad Herr Renskav 
menar, är detta en uppmaning 
till underåriga att dricka? Det är  
absolut INGENTING Herulens Hærold 
står bakom, och det får stå för dig 
som intervjuad.

Nä jag menar inte så, jag uppmanar 
inte till att dricka. Men förfan. Är du 
16 har du bara 3 år av ickebakfylla. 
Ska du förslösa det på-

Vi går vidare till nästa fråga.

Öhhh okej. Men jag mena ba att de-

Vilka svårigheter har du stött på i din 
karriär?

Den uppgången jag hade i våras, 
popularitetsmässigt, har plattats ut 
lite. Det är svårt att bygga vidare på 

en hype med samma material. Här 
har vissa tekniska problem spelat in. 
Bland annat eftersom min mick varit 
sönder ett tag. Men så fort det är 
fixat så väntar ett låtsläpp. Jag har en 
jävla massa låtar i pipelinen. Bland 
annat ”Dubbeldusch i duschen.” 

Därtill har spotify varit på mig. De 
vill inte lägga upp mina låtar, utan de 
svamlar om copyright och annan skit. 
De förminskar mig. De är en del av det 
här mörka klubbetablissemanget. De 
förstår inte min briljans. 

Eh, såklart. Nej. Kul med ny singel, 
vi väntar med spänning! Utöver det 
släppet, hur ser framtiden ut?

Äh, satsa hårt och köra på – som 
vanligt. Hösten ser ut att bli riktigt 
riktigt bra. Min manager Lehman 
ligger just nu i arvodesdiskussion 
gällande ett nytt framträdande på 
Blekingska Nationens onsdagspub. 
Därtill funderar jag på att ha en 
DJ Renskav: hemma hos sig själv-
festival.

Nästa klara spelning är en  skum 
korridorsfest någonstans I Lund. 
Lehman vet var. Det kommer blir 
riktigt underground. Därefter är det 
Main Stage på Höstblotet. Då utlovas 

ultrabra drag. Vi har en  fet ljusrigg 
och flera rökmaskiner och fem 
balettdansöser i morphsuits samt 
kanske kanske även en tam tiger. Så 
skaffa en eftersläppsbiljett hörni.  

Herulens Hærold tackar för den här 
intervjun!

Mannen framför mig tackade inte. Han bara gav mig en av de slappa nickarna som var en naturlig del av hans konver-
sationssätt. DJ renskav kollade ner på klockan och konstaterade nöjt att ”klockan har visst slagit öl”. Sen kravlade han 
ur soffan utan en tillstymmelse till känslighet för det delikata band vi byggt upp under intervjun.

När vi skiljdes på parkeringen var det inte utan en bestående förvirring för min del. Vem var denna människa jag 
just mött? Är hans dräggiga beteende att tolka som varningssignaler eller är de avundsvärda markeringar mot ett 
allt mer likriktande normsamhälle? Vad betydde jag för honom? När är egentligen öl'o-clock när man dricker öl hela 
tiden? Tankarna vältrades runt som i en torktumlare. 

”Du ser vilsen ut” Ljöd en röst och väckte mig ur mina grubblerier.  DJ Renskav placerade sin varma labb på min 
axel. Jag hade varit så upptagen med mina tankar att jag missat att han stått kvar hela tiden. Så brummade han: ”Du 
kan behöva den här.”

Han räckte mig en ljummen Elk-brew. Och med de orden lämnade han mig. Hans säregna siluett avtecknade sig 
mot den nedåtstigande solen; en lång rock som fladdrade likt en mantel eller en lejonpäls; två renhorn på en truck-
erkeps, sneda men obrutna likt sticklingar av självaste Yggdrasil.

På gång.

ARON EKELIN 

En av Herulens redaktörer. Har 
som vana att gissa fel på folks 

dialekter.  Gällande skrivandet är 
hans magnum opus än så länge 

en tinder-bio.



I protokollet från  ett 
internt tjänstemannamöte 
3/11 1994 kan man i 
utskottspresentationen för 
Indigo läsa: ”lite back sist. 
Cardigans bokade 2 dec. 
Konstaterat att indiepop 
och mes-synth går hem 
bland studenterna.” På 
samma möte uppmanades 
de som ville bli upptagna 
i Baddarorden att samlas 
vid ”utomhuspoolen” 
med medhavd Baddare 
för initieringsriten.

S p e l n i n g a r n a s 
besöksantal, och 
kvalitet, varierade 
kraftigt från gång till gång. 
Den tidigare Quratorn 
(1994 - 1995) Björn Johnson 

tog över bandbokarrollen 
HT95. Under sommaren 
hade nationen en 
sommarklubb där Johan 
Kinde vid ett tillfälle 
DJ:ade. Kinde hade varit 
en av huvudmedlemmarna 

i 80-talsbandet Lustans 
Lakejer och funderade nu på 
en eventuell reunion. Sagt 
och gjort. 1995 återuppstod 
ett av Sveriges bästa band, 
efter 10 år av inaktivitet, 
i Blekingska nationens 
gillestuga. Nyheten spreds 
som en löpeld genom Lund 
och vidare ut i landet.

Men Sverige visade sig för 
litet för Klubb Indigo. I en 

vansinnig manöver, 
som saknar like i 
dagens nationsliv, 
beslöt nationen 
att höra av sig till 
det tyska bandet 
Alphaville. Om 
namnet klingar 
bekant är det med 
största sannolikhet 
på grund av låten 
”Forever Young”  
från 1984. Bandet 
hade aldrig spelat 
live tidigare och 
bandets manager, 
Mr Schleinitz, 
gick igång på 

idén. Alphaville-yra 
rådde i hela Sverige, och 
kvällstidningarna hade 
mittuppslag om Blekingska 
nationen och spelningen. 
Alla 350 biljetter sålde 
slut på 20 minuter och 

ytterligare en konsert 
bokades in påföljande 
måndag.

Tack vare klubb Indigo 
(och i viss mån Herulens 
Hærold, som HT94 gavs ut i 
en extra novischutgåva till 
samtliga antagna studenter 
på universitet innan de 

ankommit Lund) 
blev nationen 
en succé och 
m e d v i n d e n 
i seglen ett 
faktum! Vill 
man läsa mer 
om detta 
rekommenderar 

jag ”Blekingska Nationen 
1697 - 1997” där Johan 
Dalén (då Svensson) 
skrivit om just denna tid i 
nationens historia. Boken 
finns på expen och utgavs 
i samband med nationens 
300-årsjubileum. Vill man 
istället festa loss så är 
nästa Klubb Indigo på 
fredag den 4/11!

Text: Thobias Bergström

"Alla 350 biljetter 

sAlde slut pA  

20 minuter""

Klubb Indigos ”slabblogga” var i sann 90-talsanda stu-
len från Nöjesguiden där den representerade den allra 
sämsta skivan eller filmen vid recensionen. Ironi, fan.

Ah, Klubb Indigo! Nationens 
räddning! Efter att Jan-
Öjvind Swahn axlat 
inspektorsbrickan 1982 (7 
år efter Sven Carlströms 
avgång) och sedermera 
styrt den Blekingska 
skutan ur 70-talets bleka 
kommunistmissär, dröjde 
det ytterligare 12 år innan 
medvind återigen blåste i 
seglen.

1993 hade båten nått botten. 
Tidigare hade studenterna 
varit tvungna att köpa 
medlemskort i den nation 
de ämnade besöka under 
terminen, men nu hade ett 
gemensamt ”KK-kort” införts 
vilket tillät den enskilde 

studenten att besöka 
samtliga nationer. Eftersom 
de tidigare nationskorten varit 
begränsade i antal öppnades 
nu portarna på vid gavel för 
citynationerna på bekostnad 
av de mindre (och avlägsnare) 
nationerna. Hemma på väster 
gjordes tappra försök med, 
den tidigare populära, Club 
Måzart som bland annat 
innebar en hulahula-dansös, 
eldslukare och trötta lokala 
coverband.

När Urban Jürgensen valdes 
till klubbmästare HT93 
introducerade han ett 
nytt koncept: Club Måzart 
Alternative. Det gick mest 
ut på att han själv agerade 

DJ, men terminen efteråt 
inkorporerades även 
livespelningar i konceptet 
när S.P.O.C.K ställde sig på 
scenen. Malmösynthbandet, 
vars alla låtar handlar om 
Star Trek, uppträdde (iförda 
sin sedvanliga klädsel: Star 
Trek-uniform) inför en förtjust 
publik och succén var ett 
faktum. (S.P.O.C.K har uppträtt 
totalt fem gånger på nationen, 
varav senast på förra 
terminens Försommarblot). 
Efter ytterligare några 
spelningar bestämdes det att 
byta namn på klubben från 
Club Måzart till Club Indigo 
och några veckor senare till 
Klubb Indigo.

Klubb Indigo, eller Club Indigo, eller 
Club Måzart Alternative

Ur arkivet...

S.P.O.C.K. på Blekingska 21/1-94
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Ibland händer det att jag skrattar utan att jag fattar.

Det sker att jag ler,
till en skild bild,
till en lösryckt fras,
till en förspilld del av något mer.

För en sållad del av det hela,
typ hela det lilla,
eller det lilla men hela,
det är bara ett fokus på det jag uppskattar.

Ibland händer det att jag skrattar just för att jag inte fattar.

Bidrag:
Martin Lindgren
Elsa Brandt
Sara Thiringer
Emil Pierre

FOTOTAVLING

Det vinnande bidraget i Herulens Hærolds fototävling 
2016, med bidraget ovan, är...  Emil Pierre! 

Grattis och hurra!
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LINN HOLMQVIST 
är en av nationens valberedare. 
Hon är 23 år gammal och läser 
kandidatprogrammet i digitala 

kulturer.

08:09 Jag  småjoggar stressat till  
skolan. På vägen dit passerar jag 
förbi domkyrkan. Redan nu kryllar 
det av reflexvästklädda poliser 
stationerade vid avspärrningar 
som allvarligt testar min, på en 
god dag, halvdana förståelse för 
innerstadsgeografin. Herr och fru 
Konstapel kollar väskor och gör 
åkarbrasor på de stackars frusna 
besökarna. De verkar leta efter 
vapen. En stilla undran: kan Påven 
dödas av vanliga vapen eller krävs 
silverkulor?

08:17 Redan sen. Det hela förvärras 
av insikten att idag behöver man 
LU-kort för att ta sig in överallt. Vad 
är detta för kyligt, exkluderande 
samhälle? Varför pratas det 
bara om ”färre ingångshinder på 
arbetsmarknaden”? Tänk på de 
stackars studenterna. Man kan ju inte 
ens komma i tid till ett seminarium ju. 
Jag står surmulet utanför porten tills 
någon med ett kort kommer förbi.

09:03 Uppdateras om det politiska 
läget i Polen av en polsk bekant. I 
Polen finns tydligen en mycket stor 
splittring inom katolicismen mellan 
de konservativa och de progressiva, 
en splittring som Påven spädde 
på genom att välja sida under sitt 
senaste besök. Ska bli kul att se i 
vilken tudelande fråga Påven väljer 
sida idag. HIF mot Malmö FF? Kex 
eller Schex? Skånerost eller Gevalia?

10:24 Försöker ragga sällskap inom 
vänskapskretsen till Påveparaden. 
Repliken ”tvättiden kan vänta, det här 
gäller din rödvindränkta syndarsjälv 
och resten av ditt EVIGA liv för fan” 
vinner ingen framgång. Konstaterar 

ett svalt religiöst intresse bland 
juriststudenter.

13:32 Står på ett rangligt cykelställ 
vid AF-borgen. Ser hur konvojer som 
till största del består av polisfordon 
och Berqkvaraminibussar sladdar 
in på Lundagårds grusgård. Bra 
reklam, hur landade de den 
affären?  Är Vatikanstaten en 
fullfärdig EU-medlem? De har ju 
euro? Räknas de isåfall som en 
upphandlande myndighet? Har den 
här upphandlingen annonserats i 
enlighet med gällande EU-direktiv? 
Den kanske är under gränsvärdena? 
Det är ju typ max 10 bussar. 
Tankarna lever sitt eget liv. Min 
kompis punkterar min svårmodiga 
stämning med att dra ett skämt om 
korgossarna i röda klänningar som 
tålmodigt står och väntar utanför 
Kungshuset (skämtet återges ej i 
denna publikation).

13:52 Ser Påven!!!!!!!! Kort man i 
klänning med vit mössa och en 
liten liten pigg som pekar charmigt 
åt vänster. Jag är inte besviken. 
Svart, vinrött eller vitt verkar vara 
dresscoden. Silvia utmanar med 
en blå kyrktantsdräkt. Även för ett 
sekulariserat republikanskt hjärta 
ser det imponerande ut, eller för 
att säga det på ungdomsspråk: 
Squadgoals.

14:30 Livesänd gudstjänst på 
Stortorget. Bra med folk. Enligt 
polisens kommunikatörer på FB 
uppskattades det till 3000 personer. 
Alltså bara 0,02% av förutspådda 
maxantalet. Måns Zelmerlöv allena 
drog mellan 10 000 och 15 000. Den 
enda rimliga slutsatsen är att Måns 

Zelmerlöv är större än påven. Ve våra 
själar. Mina småländska förfäder 
drar för andan och snurrar ett varv 
var i sina grunda stengravar.

14:43 Trots att syftet är försoning 
mellan katoliker och lutheraner, 
lägger talarna i kyrkan stor vikt vid 
reformationens STORHET och dess 
funktion som UPPVAKNANDE för 
MILJONTALS kristna. Alla gubbar har 
en charmig dialekt. Påven verkar 
ha somnat i sin stol. Han väcks och 
staplar fram till micken varefter han 
muttrar något om Gud på spanska. 
Pampig körmusik. 

15:03 Följer med en ström av 
studentikost behattade människor 
till Arimans. Beställer in en Nattvard 
(billigaste glaset rödvin och en 
vegansnickers). Diskuterar med mina 
nyfrälsta vänner. ”Jag är besviken 
på mössan, han borde alltid ha sin 
höga hatt!” suckar en uppgiven Max 
Runsten. 

16:02 Trängs utanför den helt 
plötsligt enormt hårt packade 
folkmassan utanför domkyrkan. 
Lyckas se ungefär en milleskund 
av ett vitt skynke, utöver de 3000 
mobiltelefonerna som sträcktes upp 
av folk som redan är bra mycket mer 
vertikalt begåvade än jag.

16:13 Lika snabbt som det började, är 
det över. En massa vilsna själar dräller 
runt på de öde gatorna. Jag småpratar 
lite med reklambladsutdelarna från 
Jehovas Vittnen på vägen hem. Kvar 
finns bara en serenitet som ligger 
bra nära vemod. 

Until next time, you dope pope.

Text: Aron Ekelin

Komma in till pappa
En betraktelse



MOVIE REVIEW:
KIN-DZA-DZA! 
- THE RUSSIAN "MAD MAX"

Hej! I’m Charles, and this here tribune will be my 
first. Here I’ll talk about a film I’ve seen, how it 
was good and/or bad. I don’t fancy myself to be 
a film critic or anything of the sort, but I’ll try 
to showcase films you probably don’t know and 
tell you why you should watch them. No Kubrick, 
no Bergman, no Godard, no Tarkovsky – you 
probably know them, and if you don’t there are 
plenty of places you can read about them. It’s 
why, for my first time here, I’ll talk about a film I 
am qui fond of, and most of you have never heard 
of – Kin-Dza-Dza! (the ‘!’ is part of the title.)

So what’s Kin-Dza-Dza! (or Кин-дза-дза! in 
Russian)? Well it’s a, and I quote, ‘sci-fi dystopian 
black comedy’, made in USSR, in that case by 
the great Mosfilm, and directed by a quite 
unknown director in our part of Europe – Georgiy 
Daneliya. The film, albeit being almost unknown 
and impossible to get in our countries, is a cult 
classic in Russia. So is it any good?

The film starts out by a weird music punctuated 
by weird words ‘Ku’, over a panoramic shot of a 
desert. A sudden cut, and we go to the life of a 
normal Russian worker in Moscow, Vladimir, that, 
on his way to fetch bread, meets two persons, 
first Gedevan, that asks him for help with a 
matter with a homeless person, that claims to 
be from another world and that has a machine 
to travel between those worlds. Of course, not 
believing him, he presses on the machine to 
prove him wrong. Vladimir and Gedevan are 
immediately transported to the desert of the 
introduction. And there the adventures of our 
two protagonists begin.

There we discover a weird world (funnily put, a 
‘capitalist country’ by the protagonist, one of the 
clear markers the film was made in USSR) that 
is pretty much Mad Max – a desert, void of life, 
people, where people trade a single resource – 
which happens to be matches. But whereas in 
Mad Max, the character is a part of this world, 
we have here two characters that know nothing 
about it, and discover the absurdity of this 
world, and sadly, the realism of it – like a sad 
parody of today’s world, its vices pushed to their 
limits. Under the sand, the ruins of the old world, 
forgotten by most. What matters is your position 
in the society; the colour of your pants. If you’re 
now a member of the upper class, you have to 
put your cattle bell on your nose and kneel (or, 
more precisely, crouch and tap on your cheeks.) 
It is fun, yes, but it is really depressing too (it 
is, after all, a ‘sad comedy’), a mix that is not 
that common in western films (Dr. Strangelove 
is the first thing that comes to mind in its bleak 
depiction of humanity and society whilst keeping 
a comedic theme.) If worst comes to worst, we 
might also, one day, fight over matches to buy 
a Gravitsapa – to, of course, make more money.

I don’t want to spoil the film any further, as 
I think it’s a really interesting film, plus, you 
can watch it for free on YouTube thanks to the 
Mosfilm channel. If you want to enjoy a comedy 
that makes fun of class struggle – as they’re 
all clearly equal in this universe – with a heavy 
dose of post-apocalyptic sci-fi, with Soviet (as in 
belonging to another era) undertones, this is the 
film for you.

Text: Charles Rohart
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