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Redaktören har ordet
“Jag tackar ödmjukast för inbjudan till att skriva för Herulens Härold. 
Dessvärre betraktas detta som förräderi hos Sydskånskas äldre och jag 
måste därav tacka nej för fridens skull.”

En kalldusch. Så kändes det när jag öppnade detta meddelande från en 
profilerad Sydskåning. Jag hade som en vänskapens gest, ett försök till 
försoning, sträckt ut en hand och bjudit in hen att skriva för vår tidning.

Jag trodde att tiden att det kalla kriget var över och vi kunde stå som en. 
Efter höstens ballunch där en annan profilerad Sydskåning som en förso-
ningens gåva återlämnat vår vördade tavla av Jan-Öjvind Swahn trodde 
jag, och många med mig, på islossning. En ny era där musiknationerna, 
en som ordnar spelningar på regelbunden basis med kvalitativa artister 
och en som en gång bokade Fricky innan han var känd, kunde stå på 
samma sida mot Paradoxivaler och indieapproprierande västra göingar.

Men så är tydligen inte fallet.

“Varhelst någon försöker ta kontroll över en annan människa föreligger 
en destruktiv miljö.” 

Så skriver Föreningen Rädda Individen (FRI), en organisation som job-
bar för att rädda människor från sekter och sektliknande miljöer. Den 
kontroll som De Äldre På Sydskånska utövar över sina medlemmar visar 
på tydligt sektliknande förhållanden.

Nu kan detta låta hårt men liksom FRI lägger vi på Blekingska “ingen 
negativ värdering i ordet sekt” och som i alla fall där organisationer vi-
sar upp sektliknande tecken är inte fördömandet av individen det viktiga 
utan raserandet av strukturer samt frigörelsen av de individer som ham-
nat i sektens destruktiva mönster.

Därför lanserar vi en tipstelefon för SSK:are som vill göra sig fria från De 
Äldres kontroll. Samtalen är anonyma självklart anonyma och kostnads-
fria.

Ring: 076-FRI-FRAN-SSK.

Har du fler berättelser inifrån SSK och känner att du har en historia att 
berätta kan du även maila hh@blekingska.se.
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Glada studenter på dansk kulturresa 
Under söndagen samlades 21 exalterade och 
något bakfulla studenter utanför nationshuset. 
Tillsammans skulle de resa utomlands. Dagen 
bjöd på tåg, färja, korv, öl och biljard och avslu-
tades med sedvanligt disco i ett av allrummen. 
“En mycket lyckad och lärorik dag!” summerade 
Lowe Smith Jonsson, reseledare vid Blekingska 
Travels.
Runt lunchtid började de strömma in; studen-
terna som överlevt gårdagens fest. En bland-
ning av tjänstemän och novischer stod nu in-
för helgens andra uppdrag: överleva Danmark. 
De blev varmt mottagna av Blekingska Travels 
(nationens resebyrå, reds. anm.) två reseledare 
som öppnade en öl och påbörjade en ytterst 
inkorrekt beskrivning av resväg, biljettsystem 
och kostnader för dagen. 

“Vi tyckte att det var viktigt att upplevelsen 
och blev något man kan ha nytta av i fram-
tiden”, förklarar Smith Jonsson för Herulens 
Härold. “Därför höll vi i en snabbkurs i dans-
ka på vägen upp till Helsingborg. De fick lära 
sig säga “hej”, “korv” och “öl”, det vill säga “øh”, 
“øøh” och “øh”.”

Väl på plats i Danmark inleddes guidningen 
av staden med en ytterst inkorrekt beskrivning 
av Helingörs tillkomst. Smith Jonsson berät-
tade att staden hade grundats på sju kullar. 
“Precis som Rom!” utropade tjänsteman Ro-
bin Baggieri. Mycket riktigt var det egentligen 
Rom guidningen handlade om. De två resele-
darna har plockat med sig fel pärm, men det 
märkte varken de eller deltagarna.

Blekingska Travels hade planerat för många digra och lä-
rorika kulturupplevelser, nämligen besök på första puben, 
andra puben och, tredje puben. På den andra puben, som 
föreföll vara något av en sportpub, valde deltagaren en 
kvinnlig deltagare som önskar vara anonym att bekanta 
sig med ett gäng danska incells. “Eftersom killar är ett av 
mina största intressen tyckte jag att det var intressant att 
prata med dem.” berättade deltagaren. “De kände sig väl-
digt glada av att jag, som är så mycket mer lyckad än dem, 
ville ägna dem uppmärksamhet. Jag ser det som dagens 
goda gärning.”

Efter ett mycket förvirrat och på tok för berusat shop-
pande på närmsta mataffärs spritavdelning tog sig alla 
21 deltagare ombord på färjan för att åka hem. Därefter 
lyckades de också ta sig ombord tåget, men väl framme i 
Lund uppstod visst tumult. Några deltagare beställde mat 
medan andra tog bussen hem. Förvirringen var total, men 
till slut återsamlades alla tillsammans med nationen qura-
tor under den blinkande discokulan i 9c öfres allrum.

“Slutet gott, allting gott” hurrade quratorn, som själv hade 
varit för bakfull för att följa med på resan. “Jag är glad att 
mina heruler är tillbaka på Väster igen.”
 
Text: Sara Thiringer
Foto: Isik Atay
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Årets bästa i ett smalt urval
av kategorier
I och med att detta är 2019 första års Herulens Hærold anser vi det passande att vi gör en årsbästalista över 
2018. Tyvärr var inte intresset så stort bland skribenter så vi kan enbart presentera fyra kategorier. Detta till 
trots anser vi att detta sammanfattar 2018 mer än gott.

Årets Album
Veteran av JPEGMAFIA
2018 var ett bra år för musiken och särskilt för hiphopen, 
men efter några månaders distans och eftertänksamhet är 
det ett album som står ut mer än allt annat. JPEGMAFIA 
(Barrington DeVaughn Hendricks), eller ’Peggy’ som fans 
kallar honom, var inte ett helt okänt namn inom hiphopen 
innan Veteran – Black Ben Carson från 2016 och hans 
debut-ep Communist Slow Jams från 2015 fick ändå en viss 
spridning bland underground-fans – men efter Veteran 
så blev det världsturné, gästningar på Denzel Currys och 
Clippings skivor och flera nomineringar till bästa hip-
hop-album. Och det välförtjänt, för Veteran är något speci-
ellt.

Veteran – namnet är en referens till Peggys karriär inom 
militären, som i någon mån verkar ha radikaliserat honom 
– är en skiva som bättre än någon annan media producerad 
i fjol fångar tidsandan. Soundet är aggressivt och påträng-
ande, produktionen lo-fi men slipad och texterna fyllda 
av massor av ren och skär ilska men också mycket humor. 
Peggy pendlar mellan vrålsjungande som skulle passat på 
en Death Grips-låt och stöddig rap som har lite Tyler The 
Creator-stuk. Det kan vara överväldigande på en första 
genomlyssning men allt är så snyggt gjort (och producerat 
av Peggy själv) att när det väl klickar är det en upplevelse 
som inte liknar något annat. Förutom kanske just Death 
Grips, som Peggy inte gillar att bli jämförd med och verkar 
ha beef med – trots att dom är på samma skivbolag.

Störst beef har Peggy dock med samtiden – Trump, nazis-
ter, sydstatare, dåliga rappare och ’libtards’. Och till skillnad 
från många samtida politiska verk så finns här inte den 
där sarkasmen, det där fåniga paragrafrytteriet och den 
där känslan av att vara över allting som gör saker som Last 
Week Tonight, The Daily show eller Le Tigres ”I’m With 
Her” (lyssna på den om ni inte har det redan – ett bättre 
tidsdokument över nutidens liberala dumheter finns inte) 
så omöjliga att titta eller lyssna på när världen faktiskt 
brinner. Peggy är arg på riktigt. Inlindat i snygg humor och 
produktion så räcker den ilskan för att skapa det bästa som 
släpptes förra året.

Axel Emilsson

Årets Nation
Undefined Nation

Trots att vi fick många trevliga novischer och nya medlem-
mar förra året så går ändå priset för årets nation till Unde-
fined Nation. I en tid av svåra val – till riksdagen, till vad 
man ska plugga, till vilken nation man ska med i – så stod 
UN upp för rätten att inte välja. När många sålde ut sina 
principer – samarbetade över ideologiska gränser, gjorde 
oetiska medicinska experiment, bröt nollefrider – så stod 
UN mer än någon annan nation upp för en av våra grund-
lagsskyddade rättigheter, 2 kap 1 § punkt 5 i regeringsfor-
men: föreningsfriheten. I negativ bemärkelse, alltså. Om ni 
inte redan har det, gå in och likea dom på Facebook – om ni 
vill. Ni väljer själva.

Axel Emilsson

JPEGMAFIAS Veteran är årets album 2018 enligt 
nationens notarie Axel Emilsson



Årets Hyresgäst
Inte Herulen Hærolds redaktör
Efter att folkrevolutionen nått sin kulmen och vår nya chef-
redaktör bryskt tagit över rodret (emedan kropparna av de 
tidigare redaktörernas knappt ens kallnat) fann jag mig med 
nya arbetsuppgifter. De brukade göra såhär, ungtupparna 
Direkt skulle leden fogas och prägeln pressas in i den lönn-
feta läsarskaran.

Nu ska vi göra SI
Nu ska vi göra SÅ

En bindande anmodan till ett ”Uppstartsmöte/let’s do this 
meeting” skickades ut, tillsammans med ett folkdekret som 
manade till innovation och nytänkande. De försökte samma 
sak 2016. Också 2015. Och året dessförinnan. 

För all del, keep beating this dead horse, tänkte jag. Notera 
tänkte. Man är inte med så länge som jag varit utan att lära 
sig när man ska hålla tand för tunga. Inte för att det var en 
lätt sak. Självbehärskning. Speciellt inte när han stirrade på 
mig med de där kalla, ljusblå ögonen.

”Du, redaktör emeritus,” Sa han och petade mig i magen 
med toppen på en tuschpenna. Korken nästan svaldes av 
min buk. ”Du kan väl skriva något roligt, va.” Hans överläpp 
rörde sig knappt. Det gjorde mig vansinnig. ”Om hyresgäs-
terna. Va.”

”Du kan väl fortsätta på vårt tema, va.” Han avslutade alla 
meningarna med ett frågeord, utan att röste gick upp. Det 
lät mekaniskt. Det lät svagbegåvat. Det slet i min självbe-
härskning. ”Skriva om... årets.... hyresgäst kanske. Va.”

Och vilka metriker skulle jag basera det på, tänker du? Ska 
jag utvärdera dem efter eget tycke och smak eller något po-
ängsystem? Ska det vara roligt eller genuint?

Din poddlyssnande, indieavgudande, pastisch till finne. Ta 
din konservativa maskulinitet och moderera en jävla blogg 
om finska vinterkriget, från säkerheten av din demilitari-
serade strandade finlandsfärja till sommarstuga. Fortsätt 
intervjua Östersjöns sämsta fiskare över facetime till Ålands 
Allehanda eller var du nu kommer ifrån.

Kom inte här och berätta för mig, redaktör hösten 2016, vad 
jag ska skriva om. Vad som är kul. KOM INTE HÄR OCH 
BERÄTTA FÖR MIG VAD SOM SÄLJER. JAG HAR VARIT 
HÄR SEN DU FORTFARANDE FRÅGADE DIN MORSA 
OM LOV IFALL DU FICK BLÄDDRA BAK TILL
SERIESTRIPPARNA I B-DELEN.

Årets hyresgäst? Årets hyresgäst?

”Absolut boss, javisst boss.” Hörde jag mig säga.

Som sagt, hålla tand för tunga. Det är något jag lärt mig ge-
nom året. Och det är den färdigheten som kommer låta mig 
pissa på hans grav. 

Årets hyresgäst? Inte fan är det du, herr Chefredaktör.

Aron Ekelin, husförman

Årets Film
Amatörer av Gabriela Pichler

Den sista helgen i helgen i februari varje år brukar jag 
och min bästa kompis Vendela hålla oss vakna extra länge 
under söndagsnatten för att inte missa årets Oscarsgala. 
Det är en tradition som vi inledde för sju år sedan nu och 
för vilken vi har byggt upp säkra rutiner; En obligatorisk 
sovmorgon tas, mat och snacks inhandlas, beställs och 
tillagas, madrasser och täcken läggs ut framför tvn, något 
sista bidrag hinns med att se och sen är det bara att hålla 
sig vaken tills galan slutar någon gång vid fyra/femtiden 
på måndagsmorgonen och det snart är dags att anmäla 
frånvaro till jobbet eller föreläsningen. I år har jag ännu en 
sak att göra innan kvällen: jag har lovat att utse Årets Film 
2018.

Att utse en bästa film är inte helt enkelt. Amerikanska akademien 
gör väl ett någorlunda jobb av det, inte utan kritik. Vilka de nödvän-
diga kvalifikationerna är för att kunna få utse den bästa filmen vet 
jag inte. En bra början är väl att se de uppemot 40 långfilmerna som 
akademien nominerar varje år. Men det viktigaste är att komma 
ihåg att akademien oftast inte är bra nog. Jag hade kunnat skriva om 
någon av årets nominerade bidrag. Shoplifters förtjänar ett heder-
somnämnande, det gör även Roma, Spider-man: Into the Spider-
verse, Gräns, The Favourite, Cold War och If Beale Street Could 
Talk. Men min bästa film 2018 är en halvt förbisedd svensk komedi, 
nämligen Gabriela Pichlers andra film, Amatörer.

Här borde väl följa någon slags motivering för mitt val. Jag brukar 
inte tycka om sådana motiveringar. Amatörer är min Bästa Film 
2018 helt enkelt för att jag tyckte bäst om den, för att det var den 
jag rekommenderade till andra flest gånger efter att ha sett den, för 
att den var så familjär och kändes så äkta för mig som vuxit upp 
i Sverige, för att jag inte ofta ser en film som den, för att den var 
välgjord, intressant och förbannat rolig. För att Zahraa Aldoujaili 
gör en fantastisk skådespelarinsats och för att Gabriela Pichler vet 
precis vad det är hon håller på med. Kan vi försöka sluta låtsats 
som att drama är höjden av innovation och kreativitet? Förbisedda 
genrer som komedi, skräck, musikal, animerat, osv, förtjänar också 
inte bara vår uppmärksamhet utan även att uppmärksammas profes-
sionellt (till exempel i samband med evenemang som Oscarsgalan). 
Jag råder den som vill se det bästa av 2018 att ta Oscarsgalan med 
en nypa salt och kanske hellre se till andra kategorier än just Bästa 
Film. De verkliga guldkornen brukar dyka upp under kategorierna 
för bästa utländska film, bästa dokumentär, eller bästa scenografi 
eller ljud. Tänk på vad som intresserar dig och sluta titta på dålig 
film som tror att de är bra för att de lyckats få pretentiös uppmärk-
samhet. Att underhålla är en konst i sig. Och om du vill veta vilken 
den mest underhållande filmen var som gavs ut under 2018 var så 
var det Amatörer.

Tove Böckman

Bild: Everett Collection / Everett Collection/All Over Press



Insändarsidan 
Hej du Herul!

Bra jobbat med den dära tid-
ningen!

/En beundrare

Bäste redaktör!

Om ni kunde ta ert samhäl-
leliga ansvar och säga till de 
tomtar som äter kladdkaka på 
9s innergård udda torsdagar 
med fullmåne vore jag er evigt 
tacksam.

//Du vet vem

Tjenixen!

Jag har varit en trogen medlem i många år, 
men nu har det gått för långt! Varje vecka 
sedan HT-12 har jag kommit till ert emi-
nenta ölcafé, Sonjas, och varje vecka har jag 
kunna beställa god mat och ett glas rödtjut. 
Så kom jag även för någon vecka sedan för 
att inmundiga min stadiga måltid. Döm 
om min förvåning när det lät! Då hade det 
däringa novischeriet anordnat en karao-
kekväll. Jag blev både ledsen, arg och upp-
rörd. Hur kunde ni ha karaoke utan mig? 
Något måste göras åt saken. Jag uppmuntrar 
härmed nationens alla medlemmar till pro-
test. Vi ska demonstrera för allas rätt till ka-
raoke minst en gång i månaden. (alltså rätt 
att sjunga karaoke minst en gång i månad-
en). Vi måste visa att vi är många, starka och 
eniga. Om någon har en bra slogan, skicka 
den till karaokeprotest@blekingska.se. Upp 
till kamp!

//En orolig medlem 

Bästa Heruler!

Det är nog nu! Vi kan inte låta 
översittarna sitta på oss längre. 
Vi ses hemma hos mig (Mes-
vägen 15Q ännu mer ner) den 
29/2 kl 25:00. Lösenordet är 
“ekollon”. Kom förberedda, 
så smider vi medans järnet är 
varmt.

/V for Väldigt snygg  

Sökes: du som log mot mig i 
baren

Vi möttes över delad kärlek 
för NAPA. Du hade en turkos 
mössa, och jag hade guldiga 
ringar i öronen. Om du fortfa-
rande vill träffas väntar jag där 
humle möter druvor när gåsen 
galt åtta gånger. Kommer du 
inte då vet jag att det inte var 
menat att vara oss. Kommer du 
väntar en resa från korn till olja 
- och kanske bortom oljan ;P. 

Din älskade



Tycker du att Vi som bor på Blekingska handlar för mycket om att festen 
är för högljudd och för lite om var festen egentligen är, och om man får 
komma (och om man får ta med sig nån, hur många)? 

Känner du att du kan bidra mer med blannevann och överbliven sprit än 
verktyg, diverse ingredienser eller tennisbollar till de behövande? 

Nu kommer gruppen för dig!

1 mars på mellanfesten efter terminens första tacksittning lanserar Trivsel-
utskottet äntligen din bästa fyllevän: Facebookgruppen Vi som trivs på 
Blekingska!

Välkommen på en lansering som består av det lanseringar består mest av; 
bubbel, klippande av Sidenband och röjigt fuldansande till Veronica 
Maggio. Vi ses i 9C öfvres allrum runt kl 21!

PS: Självklart är du välkommen även om du inte gått på tacksittningen. Ju 
�er som trivs, desto Mer trivs vi. Men för trivsammast möjliga upplevelse 
rekommenderar vi såklart starkt att du går på sittningen. Jobba ett pass på 
Onsdagspuben, klubben eller annat valfritt utskott så får du en inbjudan! 
Maila pqs@blekingska.se för arbetspass och tillhörande instruktioner.

 TILLKÄNNAGIVANDEN

Tandem, det kommer ske. 
Festkalas, buss, Göteborg, 
cykla tandemcykel några 
kilometer och mera festka-
las. Kom med oss den 10-11 
maj!

Hört om Tandem

”Gör inte det. Du kommer vilja dö.”

”Skojar. Du är inte en riktig Lundastu-
dent om du inte har gjort detta.”

”It is the most stupid idea someone has 
ever come up with but also the greatest. 
An insane cocktail of a road trip, out-
door discos and cross country biking 
with people you, in the end, will call 
your own.”

”Det absolut bästa och absolut 
värsta du kommer göra under din 
tid som Lundastudent. Helt enkelt 
en chans du inte vill missa för allt 
i världen!”



Hej sonja jag har en fråga

who tf is this guy

Fråga Sonja

Fråga Sonja är Herulen Hærolds helt egna kropp & 

knopp sida där Sonja svarar på just DINA frågor!

Har du något du undrar? 

Maila fragasonjas@blekingska.se.



Hej Sonja,
Jag är en pojk på 23 vårar som just har fått reda på att jag fått klamydia. Ingen fara på isen säger mamma och pappa men jag tycker det 
känns lite jobbigt ändå. Hur berättar man enklast för någon som bor i samma korridor som en själv att de borde gå och testa sig? Räck-
er t.ex. en lapp i köket?

Mvh,

Korridorskompisen (KK:n)

Kära Korridorskompisen (KK:n),

Vilken jobbig situation det är. Klamydia är inte trevlig sjukdom alls.
Vad jag tycker är fint är att du har så nära relation med dina föräldrar att du kan fråga råd från dem. Dock måste jag säga deras tips var 
dålig, och jag tycker faktiskt det är fara på isen.

Klamydia. Hur har du diagonstiserat det? Har du varit hos en läkare eller har ditt medicinare kompis på T3 tagit en titt på dig? Om du är 
helt säker att det faktiskt är klamydia är jag mycket säker att jag har flera råd som du borde använda. 

Varför borde din korridorsgranne testa sig själv? Har ni varit intima med varandra? Har ni masagerat era köttplånböcker och/eller -klub-
bor i varandras? Jag antar det nu, och diagnostiserar att du tycker att det skulle vara jobbigt att ta det klassiska klamydiasnacket med ditt 
gamla/nuvarande ragg. 

Även om lapp på kylskåpet är ett mycket smidigt sätt att informera folk om att de borde testa sig själva, skulle jag dock bli lite orolig om 
en morgon hittade jag sådan post-it från köket. Det kan bli så att personen som hittar lappen, är inte ens den som du har syndat med. I 
detta fall, kan det bli så att folk som delar köket kan bli oroliga om kökets hygieni och så vidare. Därför rekommenderar jag att du försö-
ker att bara person of interest får information om “kalle-D”.

Så därför rekommenderar jag att du t.ex. skriver i messinger: 

“Hej, NAMN. Du borde gå och testa dig själv,  för att det är nu så att jag har fått klamydia och antagligen har du det också om vi använde 
inte kondomen när vi låg, eller/och om vi slickade varandras baddräkt delar if you get what I’m saying WINKEMOJI x2. Apropå, det var 
kul sist, kan vi inte göra det igen när vi båda är friska?.” 

Meddelanden är casual, men informativ och konkret. Samtidig lyfter du fokuset mer till kommande och juffsandet som kan äga rum i 
framtiden. 

Jag hoppas mina tips hjälpte.
Din för evigt,
Sonja

Hej Sonja,
Jag har en flickvän sedan en längre tid men det finns ett problem i relationen. Hennes politiska åsikter är alldeles för långt högerut. Hon 
är förvisso inte rasist, homofob, transfob eller något liknande, men jag har flera gånger annat starkt arbetarfientliga åsikter. Jag har för-
sökt konvertera henne genom att ta med henne till Smålands men allt som hände då var att hon började dansa med några andra vilsna 
högermänniskor. Vad är ett bra nästa steg?

Med vänliga hälsningar
En som undrar

Kära undrande undrare,

Först vill jag bara säga att om du har försökt konvertera henne genom att ta med henne till Smålands skulle jag rekommendera att 
du också frågar Smålands hjälp med dina problem. Det här är Blekingskas tidning och Sonjas ger bara råd för sanna heruler. Dock är 
Smålands en mysig och trevlig ställe att ta en bärs och försöka ta upp diskussionen med sin partner om att deras politiska åsikter är ett 
problem för dig. 

Hennes politiska åsikter är hennes och så länge dem kränker inte någon så är situationen som den är. Som jag nu läser mellan raderna 
är det att du är inte tänd på henne på grund av hennes “starkt arbetarfientliga åsikter”. Det kan du ta upp med henne! Du kan till exem-
pel säga att du skulle vilja att hon läser högt vänsterpartiets politiska program när ni är mellan lakanen? Kanske viskar Marxs sitater i 
din öra? Kanske du skulle kunna köpa henne en Che Guevara tröja? 

På vissa mån kan olika politiska åsikter väcka intressanta diskussioner om vardag och världen. Om mina tips hjälper inte, du borde hit-
ta en anna flickvän på grund av att det är ingen mening att slösa tid med någon som känns inte helt rätt. Med andra ord: lämna henne. 

Din för evigt
Sonja
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