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Ho ho ho, Heruler!

Nu såhär i chanukka-tider konsumerar 
medelsvensson ungefär 10 liter 
information dagligen. Allt handlar om 
samma sak: Stjärnornas krig nummer 
åtta och hur julkalendern sprider 
propaganda.

Men för medelherulen 
krävs något starkare än 
denna halvljumma glögg. 
I december behöver 
herulen en julacocktail.
Och vi lär er göra just en 
sådan!  

Ta först en smula 
framtvingad humor, 
sedan recensioner skrivna på 
grund av tidsbrist, kopiera en 
årskrönika rakt av från nationens 
hemsida, blanda in en jullåt som 
är så bra att den borde skrivas ut 
och ramas in på expen, och garnera 
med halvrealistisk Powerpoint-grafik
och vemodig poesi. Severa med frost 
skrapad från din cykelsadel.

Soupy twist!

God jul och Gott Nytt År,
Eric & Ossian

P.S. Kakor och mjölk till den nisse som 
hittar Comic Sans-ordet. DS.



Äsch, jag antar att jag får spela med.

“Tjena, tjena. Jo, det är bra. Hur mår 

barnen?”

Så fort Cowboyen får höra ordet 

Barnen lyser hans ögon upp. Ilska. 

Ren och skär ilska. Eller ja, snarare 

ren än skär. Hans ansikte är ju inte 

direkt färgat rosa längre. Jag skulle 

personligen säga att hans ansikte är 

illrött. Han drar sin pickadoll. Innan 

jag hinner reagera avlossar mannen två 

skott i min mage och stormar sedan ut 

genom dörren.

“Aj” viskar jag. Nu ligger jag på golvet 

med handen mot min mage och har 

lite ont. Jag känner hur en vätska med 

samma tjocklek som grädde, fast 

tunnare, väller ut genom mitt solar

plexus. Jag blöder ut. Tänk att min 

historia slutar såhär. Jag ser ut som 

Pewdiepie och fick aldrig se min vovve 

Mustafa någonsin igen. Detta är 

sannerligen århundradets tragedi.

Min sista tanke går till Cowboyen. 

Vem var han? Vad är hans historia? 

Vilket roll spelar han i vad som kom 

att bli mitt öde? Tänk om någon skrev 

en novell om det…

Jag greppar det lilla handtaget och drar 

uppåt. Rostiga gångjärn. Ett moln av 

kvav luft. Bländade ljus. Den helnakna 

Youtube-stjärnan klättrar ner.

Så där var jag. Fast på en främmande 

plats, under främmande 

omständigheter, i Pewdiepies kropp 

(en youtuber som vars humor för mig 

är väldigt främmande). Detta var en 

katastrof. Jag kommer antagligen inte 

att kunna leva mitt liv som vanligt när 

jag väl kommer hem. Om jag någonsin 

kommer att komma hem.

Innan tanken om att jag antagligen 

aldrig mer kommer att få komma hem 

och träffa min gräddvita valp Mustafa 

händer det. Jag når stegens slut. Golvet 

känns kallt mot mina nakna fötter. Det 

ilar längs min ryggrad och allt hår på 

min kropp ställer sig upp; även skägget 

som jag definitivt inte passar i. Jag ser 

mig runt omkring och upptäcker att jag 

är i en väl upplyst hall med väggar vita 

som grädde. Hallen är möblerad med

antika föremål av marsiansk stil. 

Antagligen från 1700-talets senare 

hälft. Jag är inget fan.

Det kommer in en man i hallen. Han 

är klädd från topp till tå som en 

cowboy.

“Tjabba!” säger mannen, men innan 

jag hunnit svara så grimaserar hans 

gräddvita ansikte. Han ser ut som om 

han glömt varför han gick in i rummet 

från första början. Cowboyen stannar 

upp, tänker ett slag, och vänder sig 

sedan om och går ut genom samma 

dörr.

“Jaja, inget konstigt med det” tänker 

jag högt. Jag står kvar där i hallen och 

funderar en liten stund. Fan… Jag 

borde kanske frågat ut honom om var 

jag befinner mig. Det är för sent nu i 

alla fall. Det vore för pinsamt att leta 

upp honom igen efter att vi redan har 

tagit avsked. Jag får helt enkelt vänta på 

att vi stöter på varandra igen av 

slumpen innan jag får svar på mina 

frågor.

Just när jag tänkte det så flyger dörren 

upp igen och cowboyen från innan 

springer fram till mig. 

“Nämen hej! Vilken slump att jag 

skulle springa på dig så här.” yttrar han 

med en röst len som grädde. Känner 

jag honom personligen?

STAFETTNOVELL

Denna någon kan bli du! Skriv en 
knasig fortsättning på 300-600 ord 

och skicka till hh@blekingska.se! En 
matbiljett utlovas.

Vår huvudperson vaknade nyss upp i 
Youtube-stjärnan PewDiePies kropp, 
vilsen och utan minnen. Nu klättrar 
han nedför en kall stege i en mörk, 

mystisk byggnad. Härifrån tar 
signaturen ”Lil Snorre” över 

berättelserodret…

En vecka somSenior
av Anna Holmqvist

Som en av nationens seniorer har jag vid så många tillfällen att jag tappat räkningen fått frågan 
om vad en senior egentligen gör. Med tiden så har detta resulterat i ett färdigkonstruerat och 
inövat svar: ”Seniors är nationens styrelse som arbetar långsiktigt och strategiskt för nationens 
mål och framtid.” Antagligen så har inte svaret gjort personen klokare angående seniors roll. 
Så nu tänkte jag att det var dags att, en gång för alla, berätta sanningen om seniors arbete.

Redan från början har vi nu ett problem. För seniors är inte alltid den enhetliga grupp som vi 
framstår som när vi står i köket på tjänstemannaresan och skriksjunger till Levels av Avicii. Vi 
har alla olika hjärtefrågor, sitter i olika arbetsgrupper och driver olika projekt inom ramen för 
nationens målsättningar. En vecka som senior kan därför vara allt från att inte sätta sin fot 
innanför nationens dörrar, till att spendera 5 kvällar på raken sittandes på 
möte i gillestugan. 

Så varför inte titta närmre på en fullspäckad vecka?

mailto:hh@blekingska.se


Nej, vi recenserar inget julrelaterat. Rubriken ovan anspelar snarare på att det är 
juletider och att spel- och Netflixrecensioner är allt vi skribenter mäktar med att 

författa just nu. Se de följande sidorna som tips på media att slösa bort återstoden av 
jullovet på!

SPEL: Subsurface Circular

As intimate and focused as it is out there and deeply philosophical, the text ‘game’ Subsurface Circular is set to 
leave an imprint on your mind for at least a month after experiencing it. Hearing that this avant garde crime
drama is made as a side project by independent developer and BAFTA winner Mike Bithell doesn’t come as a 
surprise. Maybe it even sounds somewhat stale. Well, that’s only because I haven’t told you yet that every
character in Subsurface Circular is a robot.

BUT WAIT! DON’T GO! I know that I am reviewing a video game for an audience mainly consisting of students 
which have neither the time nor the interest to indulge in the medium. However, I find this one game to be 
something anyone can get into. That is because its main mechanic is based around dialogue. All you ever do 
during Subsurface Circular’s two hour run time (which puts it well into movie territory in terms of its length,) is 
reading and picking a response, rinse and repeat. In that way it simultaneously pays homage to old text based
games from the 80’s like Zork, and feels like one of those old choose-your-own-adventure stories many of us

Vi glömde lägga in ett Comic Sans-ord i förra numret! Sånt händer. Vi ber om ursäkt till alla berörda.

URSÄKT!

Måndag
Sitter och pluggar när en seniorkollega skriver: ”Har du sett punkt 12 på dagordningen? Herregud”. 
Hade totalt glömt bort att det är seniorsmöte imorgon. Öppnar dropboxen på datorn och skummar 
igenom handlingarna. Konstaterar att det nog blir ett ganska kort möte ändå. Klickar ner 
handlingarna igen.

Tisdag
Sätter mig för att läsa igenom handlingarna ordentligt. Gör anteckningar för att komma ihåg att 
ställa vissa frågor eller vad jag tyckte i en viss fråga. Seniors börjar 18.00. Hinner som vanligt inte äta 
innan mötet och ställer mig in på att bli hangry nånstans i mitten av mötet. Rapporterna tar som 
vanligt en evighet och alla på mötet börjar bli otåliga. Äntligen kan vi tacka för rapporterna och vi 
börjar diskutera de nya klubbkoncept som utvärderingsgruppen har arbetat fram. Alla är nöjda, goa 
och glada. Efter att ha varit förvirrad när vi diskuterat nästa termins budget är mötet slut runt 20.45. 

Onsdag
Ska träffa en av mina mentorsgrupper på puben. Köper varsin öl till dem för att lätta lite på 
stämningen. Vi sätter oss och jag drar igenom vad en mentor i seniors syfte är. Pratar sedan om hur 
tjänstemannalivet är för dem. Gör anteckningar på det jag ska ta vidare. 

Torsdag
Mötesfri dag. Skönt, då kan jag plugga lite ikväll. På eftermiddagen skriver Filippa till mig och Joseph 
och frågar om vi kan jobba med en arbetsgrupp klockan 17. Skuttar dit. Prick klockan 18 börjar det 
plinga på Facebook igen. 2 olika personer som frågar vart jag är. Helvete, det är novischrådsmöte. 
Packar ihop mina grejer, skriker till Filippa och Joseph att uppdatera mig om vad de gör och springer 
till nationen. Brainstormar idéer för novischperioden. Jag förespråkar som vanligt mer glitter och att 
vi ska prata med novischerna i schlagertermer. Blir inte ett av de vinnande koncepten den här 
terminen heller.

Fredag
Ska vara vikarierande vaktchef ikväll på spelningen. Går till nationen vid halv 10. Har glömt hur man 
sätter upp staketen. Och hur brukade jag nu göra med klickarna när det är sittning? Aja, det löser 
sig. Entrévärdarna kommer och jag glömmer bort hälften av det jag ska informera dem om och 
utbrister flera gånger ”Visstja, det här också…” i början av kvällen. Spelningen börjar och jag håller 
mig däruppe för att kolla läget. Konstaterar att det är dags för valberedningens ordförande att gå 
hem efter spelningen. Går fram till henne och säger att åt henne att gå hem, men hon vägrar trots 
mitt envisa lirkande. Går ner och hämtar en av entrévärdarna för att få lite hjälp. Nu börjar hon 
skrika saker som ”Vet du inte vem jag är? Jag är valberedningens ordförande!” och ”Du kan inte göra 
såhär mot mig!”. Efter en stund får vi äntligen henne lämna klubben även om hon då envist placerar 
sig utanför serveringsutrymmet på framsidan. Shoreline spelas och jag kan äntligen plocka undan 
rökrutan och sopa fimpar. Folk ropar ”Efterfest 13c nedre!” och allt jag kan tänka är att jag är 
alldeles för gammal för det här.



had as a kid.

The adventure, or in this case mystery, revolves around a robot working in a subway cart in the near future. 
One day he is personally asked to help solve the mystery around a recent disappearance of another robot, 
whilst still obeying his programming and staying inside the subway cart. The way you find new clues is simply
by engaging with other passengers.

It is here where Subsurface Circular really shines; through choices, and dialogue with its other characters. Its
extremely well written character interactions and understanding of world building makes every single 
encounter memorable. What impressed me the most is how distinctly different a robot built for 
communicating speaks in casual conversations compared to a robot made for accounting or babysitting.

This feeds into what is one of the game’s many themes. The specialization of the working class, the relation 
between state and individual, the value of intelligence or lack thereof in a post-modern society are just a few
of the issues that is brought up. At the same time it never feels forced, despite the game’s relatively short run
time. Quite the opposite actually. It poses these issues as a nuanced part of its well-realised world. This is good
news if you think sci-fi shouldn’t be mindless, but think it should be “coarse and rough and irritating and get 
everywhere”.

Having in mind that the entire game is built around its writing, which I have praised up until now, not 
everything is exactly excellent. Without spoiling too much, I’ll tell you that the way it uses foreshadowing and 
buildup in the first act with an obvious and very literal Chekhov's gun makes the third act somewhat
predictable. But it is not about the end goal, but about the journey, so you might let that one slip. 

What is a bit harder to let go of is the music. A huge problem when the experience is about reading and 
contemplating is when the music is mainly loud and repetitive techno music. But what do I know, maybe the 
designers want to invoke that feeling you get when you sit next to a kid on the train or subway with leaking
headphones and worthless taste in music. (You know who you are.)

But all in all, I would be a liar if I didn’t recommend Subsurface Circular. I fell in love with this interactive book-
movie-thing. It is something I cannot get hold of anywhere else, and maybe it is something that you too are
seeking. If you want more of the non-action parts of Blade Runner, or yearn for a sci-fi detective story with
tight dialogue, Subsurface Circular will satisfy those cravings and more. Just as long as you mind the gaps.

Eric Sarkar Nilsson

SERIE: Dark

Netflix har fått sin första tyska originalserie och det är ingen 
humörhöjare i vintermörkret. Dark är som namnet säger en mörk serie, 
en småstadsskildring och en generationsberättelse.

Mystiken ligger tät redan från första minuten och klippbilder visar 
karaktärer vi ännu inte fått möta som bär på hemligheter som vi inte 
vet något om. Serien inleds med att vi presenteras för Jonas Kahnwald
som vaknar upp ur en mardröm om sin far. Fadern har några månader 
tidigare begått självmord utan att ha lämnat en förklaring och Jonas är 
märkbart ännu skakad.

I den lilla staden Winden där Jonas bor har en pojke varit försvunnen i 
snart en vecka och polisen gör allt de kan för att hitta honom. Med fler 
försvinnanden, mer mörker, intrig och hemligheter börjar man snart 
ana att allting hänger ihop men inte ens när det sista avsnittet tagit slut 
kan man veta något helt säkert.

Dark är en serie där alla karaktärer mår så dåligt att man nästan kan ta 
på det. Jag själv mådde dock rätt så bra av spendera 10 timmar 
fördelat på två dagar framför min iPad och slukas av mörkret.

Otto Johansson



PEOPLE, Chris is leaving Blekingska! He said from the very beginning that he would only be 
staying in Sweden for one semester, but it still feels awfully sudden. A valued member, ball 

worker and familiar face at numerous nation activities, Chris has kindly agreed to take a break 
from packing to answer our cliched questions:

What have you been studying here in Lund (sorry, I know you told me like three times) and what’s it been like?
I came to Lund for one semester during my master studies of ‘Applied Geoinformatics’ at Salzburg University. Here I took 
courses of the Geomatics Master program at the Department of Physical Geography and Ecosystem Science. The courses 

were very interesting for me, as they provided new perspectives on GIS that are a perfect addition to my studies in 
Salzburg. Compared to Austria and Germany (where I completed my Bachelor), the system of having few intense courses 

per term was very new to me. But I liked it, as it lets you focus on one specific topic for a certain period of time and you 
don’t have to work on many different projects in parallel.

How welcome did you feel at Blekingska?
I felt very welcome at Blekingska from the beginning. Especially the Novisch week was a great experience. During this 

time, we had various activities. We went to general Blekingska events, but also had our own events, playing board 
games or baking cinnamon buns. I really enjoyed this time of meeting nice people. It created a warm and familiar 

atmosphere. So I would definitely advise everyone new to Blekingska: join the Novisch events!

What did you like about the nation?
There’s a lot I liked about Blekingska. It started with the warm welcome and all the nice people I met there. And of 

course, what Blekingska is known for: great music events and good food. Live music was what I enjoyed most. In general, 
I liked that Blekingska is one of the smaller nations, which created a familiar atmosphere. For me it was nice that the 

nation was so close to Vildanden, the place I lived during my stay in Lund (which I would definitely recommend).

What could Blekingska do better in the future?
That’s probably something unusual now: I would have liked if Blekingska’s calendar on the website would have been 

updated more frequently. That’s because I’m not on Facebook – I know, that’s a rare case ;) – and get a little annoyed by 
how difficult it can be to access information when you’re not registered…

What is your favorite Blekingska-related memory?
There are many good memories I have related to Blekingska. It’s hard to say whether my favorite memory is the first 
sittning (I’ve never been to a sittning before and it was very fun) or the live music events. I very much liked the band 

Makthaverskan playing at Blekingska. But I think the best memory indeed is the sittning with really good food, a lot of 
singing and enjoyable talks to nice people!

What will you miss the most about your stay in Lund?
I think it’s the whole experience I had. Meeting so many nice people, exploring Lund, Skåne and the North of Sweden. 

Just all the new impressions as well as good friends visiting me. You could probably call it the “Erasmus experience”. As 
student life mainly takes place in the nations, Blekingska played a big role there!

What will you not miss at all?
Probably the thing I won’t miss at all is the snow-less, dark, cold and wet winter. Okay, there was one day with a little bit 

of snow so far... Pointless to complain about the weather, right ;) At least we did not have never-ending fog as I 
experienced in Ulm, Germany.

Do you have a message for Blekingska, something for us to remember you by?
Thank you Blekingska for this good time! Hope to meet again in the future – maybe at a Höstblotet? I really like those 

analogue, real-world social events ;)

Christian Werner, 26 years old, 
from Baden-Württemberg, Germany



Sunday Funday
Under hösten har jag i egenskap av brunchtjänsteman serverat två bruncher, och fått 
förfrågningar på recepten till saker vi serverat. Så, en liten julklapp från brunchen till er - allt ni 
behöver för en rejäl brunch. Servera självfallet med en massa frukt och grönt som komplement 
och valfri dryck. 

Veganska våfflor
Våfflor eller plättar, essentiellt till en brunch. Denna smet funkar till både och! Släng fast ihop en 
smet kvällen innan och häll den i en kanna som du låter stå i kylen över natten. På morgonen är 
det bara att ta ut den, vispa några varv och börja steka. Då smeten kommer svälla lite kan det 
vara bra att späda ut den med en skvätt mjölk till om den är för tjock. 

från: www.blogg.amelia.se/fridasbakblogg

75 g mjölkfritt margarin
3.75 dl havremjölk
3 dl vetemjöl
1.5 tsk bakpulver
1 krm vaniljpulver
1 nypa salt
Gör så här:

1. Börja med att smälta margarinet och rör ner havremjölken.
2. Blanda alla torra ingredienser i en bunke och tillsätt sedan smörblandningen.
3. Rör ihop allting till en klumpfri smet.
4. Hetta upp ett våffeljärn med lite margarin i.
5.Grädda dina våfflor när järnet är riktigt hett.

Räkna med cirka en deciliter smet per våffla; en sats räcker till ungefär tio stycken.

Jävligt Goda Lökringar
Att laga egna lökringar är inte så svårt som man kan tro. De blir hör och häpna både godare och 
nyttigare, och definitivt billigare än att släpa sig till Max och köpa sex stycken för tjugosju 
kronor. Funkar finfint att använda den där avslagna som någon lämnat på diskbänken och för 27 
kronor får du mycket lök!

från: www.javligtgott.se

3 stora gula lökar
1 dl god öl
1.5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 msk maizena
Salt
Frityrolja

med Alexandra Gäddnäs



Blanda ihop alla ingredienser försiktigt i en bunke och låt dra i ca 20 minuter. Skiva löken i ca 1 cm tjocka 
ringar. Lägg ner ringarna i smeten och ta sedan upp dem en i taget. Skaka av överflödig frityrsmet och lägg 
dem direkt i den heta oljan. Fritera i en kastrull eller stekpanna med höga kanter på ca 160-170 grader tills 
de blir gyllenbruna. Fiska upp och lägg på en tallrik klädd med hushållspapper. Käka omgående!

Ålandspannkaka
När jag växte upp var det bara mormor som lagade Ålandspannkaka med målet att just laga 
Ålandspannkaka. Pannkakan var hemma hos oss ett sätt att ta vara på överbliven gröt, och sen frös man 
ner pannkakan och hade som utflyktsmat, mellan- och kvällsmål. Pannkakan fungerar alldeles utmärkt att 
göra på mannagrynsgröt också. Egentligen skall den serveras med sviskonkräm (förvällda torkade 
plommon) med jordgubbssylt är betydligt godare!

Så här varsågoda - Ålandspannkaka á la Diana. 

1 dl risgryn 
3 dl vatten 
7 dl mjölk
0.5 tsk salt

Koka upp vattnet med risgryn och salt. Låt koka i ungefär tio minuter, tillsätt sedan mjölken. Och nu gäller 
det att röra mycket och ofta och ordentligt i botten. Annars bränner det och det är inte kul att diska. Låt 
detta koka i ungefär 45 minuter, tills gröten fått bra och grötlik konsistens. Låt den svala något. 

3 ägg
1 dl socker
50 g smör
4 tsk kardemumma 

Smöra en ugnsform och sätt på ungen på 200 grader. Rör ihop gröt, ägg, socker och kardemumma. Häll i 
formen och klicka på smöret ovan på. Grädda i 40-60 minuter, tills pannkakan får en fin gyllene yta. 
Fungerar finfint att äta både varm och kall och att frysa ner.

Vegansk Skagen
På den stora tackfesten serverades det bakad potatis med Skagen alternativt vegansk Skagen. Då väldigt 
många varit nyfikna på receptet till den veganska röran tänkte vi i köket, varför inte dela med oss av 
receptet här? Så, varsågoda och hoppas att det smakar! P.S receptskaparen garanterar ej att det blir 
identiskt. Köksgänget i fråga är nämligen värdelösa på att använda recept. Improvisera lite och 
förhoppningsvis blir det gott! D.S

DAG 1:
ca 500 g grova morötter
1.5 dl grovsalt
5 dl vatten
1 msk rökarom

Rosta morötterna med rejält med salt ovanpå i ugnen på 200 grader och baka dem i drygt trettio minuter. 
Morötterna kan bli lite bruna, nästan svarta på ovansidan - men det är ingen fara! Blanda ihop vatten och 
rökarom och häll ner i formen med morötter. Täck över ordentligt med aluminiumfolie och sänk 
temperaturen till 175 grader; sätt in morötterna igen. Håll koll på konsistensen – de ska bli lite sega. 
Behövs kring 20-30 minuter till beroende på tjocklek. Plocka upp morötterna på en skärbräda och låt 
svalna. Riv (!!) lös det ev. svarta från morötterna. Skär upp i lagom bitar och lägg ner dem dubbla 
plastpåsar. 

10 vitpepparkorn
2 msk hackad dill
1 msk ättika
3 msk strösocker
0.75 dl vatten

Krossa vitkornen och koka upp alla ingredienserna. Låt lagen svalna. Häll i plastpåsen, pressa bort all luft och 
knyt fast. Låt stå i kylen över natten.

-------------------

DAG 2: dags för röra
1 aubergine
Saltat vatten

Skala och skiva upp auberginen och koka den i saltat vatten i fem till tio minuter, beroende på hur hård du vill 
ha den. Låt svalna. Gör en 1-2-3 lag genom att koka upp:

1 dl ättika
2 dl socker
3 dl vatten
Låt svalna.

Varva aubergine, lök och lagerblad och häll över lagen. Låt stå en sväng. Blanda undertiden ihop en vegansk
majonnäs enligt valfritt internet-recept. Du behöver ca 1-2 dl färdig! Öppna upp moroten i ett durkslag och låt 
lagen rinna av. Skär upp auberginen i små bitar och krama vätskan ur dem. Blanda morötter, hackad 
aubergine, majonnäs, havrefraiche (mängd beroende på hur du vill ha konsistensen) och tångkaviar. Krydda 
med massor av dill, gräslök, citronjuice och rödlök. Smaka av med salt och svartpeppar och eventuellt mera dill 
eller citron tills du tycker det smakar trevligt!

APROPÅ INGENTING…APROPÅ INGENTING…
Det här med dialekter

Här om dagen sa Sebastian till mig: "Ni pratar så gulligt ni ålänningar!"

Vadå gulligt?! Jag pratar som alla andra, tänkte jag tjurigt, och blev lite rädd. Hur illa låter det när jag pratar 
egentligen? Jag började direkt tänka på tanterna i kassan på den lokala butiken vid mitt föräldrahem. Låter jag 
som dem, då är det illa. Funderade allvarligt en sväng på om jag skulle försöka vara tyst tills jag lärt mig dölja 
min dialekt, trots att Sebastian gång på gång försäkrade om att det var en komplimang.

Det är spännande ändå, det här med dialekter. I Lund brukar folk titta på oss och säga ”aha, ni är 
finlandssvenskar”. Skulle jag åka till Svenskfinland skulle de kalla mig rikssvensk, utan att tveka. Som ni hör är 
livet med ursprung i det autonoma öriket en hel lång identitetskris. 

Oavsett blev jag så varm om hjärtat när Otto och jag satte oss ner på Rosella, reguljärfärjan till Åland, påväg
hem över julen. Det första vi hör är en samling gubbar med rejäl åländska. De diskuterar: ”Dä ä no för illa dä
här att man inte längrä ens får ha grädda i kaffet, dä ä hälsofarligt säger dom siddu”. Så tryggt. Så bra. 

Nu ska jag gå och promenera längs enda huvudgatan i stan och titta in i var och varannan butik och prata ikapp 
vad som hänt det senaste halvåret, jag ska dra ut mina ä:n så mycket jag bara kan och slutligen ska jag äta 
svartbröd tills jag storknar. God Jul!

Alexandra Gäddnäs
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Kuratelets 

julafton
Mel. Mössens julafton

3. På källarmästaren ställs det också höga krav

Beställer mat och alkohol så sittningen blir av

För julen utan julbord är ingenting för oss

Så låt oss alla gå till bords och festa loss!

Hejsan hoppsan fallerallera,

Till julen här i Lund ska vi en julbordssittning ha'

Hejsan hoppsan fallerallera,

Till julen här i Lund ska vi en julbordssittning ha’

2. Qurator hen är flitig och jobbar på febrilt

Det bokas uthyrningar så att vi kan sälja sprit

Men för att verksamheten ska klara nästa rond

så skickas in ansökan om nytt danstillstånd

Hejsan hoppsan fallerallera,

När julen kommer ska hela nationen förb'redd va'

Hejsan hoppsan fallerallera,

När julen kommer ska hela nationen förb'redd va'

1. När nätterna blir längre, och vinden blåser snålt 

Tar PQS och samlar hela tjänstemannakår

Hen visar sen på källar’n och ger oss städuppdrag

Så blir nationen skinande och sittningsklar

Hejsan hoppsan fallerallera,

När julen kommer ska hela nationen rengjord va'

Hejsan hoppsan fallerallera,

När julen kommer ska hela nationen rengjord va'

4. Notarie hen säger: Nu ska vi ta en bild!

Så se nu riktigt glada ut, och låtsas ha det vild(t)!

För glädje föder glädje och ger oss bra reklam

Så kan vi sova lugna helt fram till dopparedan' 

Hejsan hoppsan fallerallera,

När julen kommer ska hela nationen sponsrad va'

Hejsan hoppsan fallerallera,

När julen kommer ska hela nationen sponsrad va'

5. Till sist så kommer slutet, i lagstiftning det står 

Att redovisning ska göras för vart kalenderår. 

Ha koll rent ekonomiskt är PQ:s livsuppgift

Så varken kvitton, växel eller sprit är på vift

Hejsan hoppsan fallerallera,

När julen kommer ska hela nationen bokförd va'

Hejsan hoppsan fallerallera,

När julen kommer ska hela nationen bokförd va’

Kotten Fjellander

Teckning av Lukas Olsson




