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Redaktörerna har ordet

Var hælsade, Heruler! 

Efter ett långt uppehåll så är Herulens 
Hærold tillbaka i pressarna. Såhär till 
hösten när allting runt oss vissnar, 
dör, eller görs lattesmak på, 
tänker vi på redaktionen rädda 
er från det tråkiga och 
utprövade. Som den 
trogna läsaren 
säkert redan har 
märkt så har 
tidningen fått 
sig en grafisk 
makeover. 

Men detta är inte 
det enda nya på 
långbordet! Djupdyk i 
Blekingskas bokhyllor, en 
staffettnovell som DU kan 
fortsätta, samt några spydiga 
recensioner av filmer och musik. 
Det och mycket mer finner ni i detta 
finfina nummer!

Nitwit! Blubber! Oddment! Tweak!
/Eric & Ossian

P.S. Vi har gömt ett Comic Sans-ord någonstans i 
tidningen. Försten som mejlar oss ordet får en kaka.



Hjärtligt välkomna! Ålandstidningens alldeles egna 
familjeredaktör är här, och kommer ta med er på 
en resa till Finlands Hawaii. Så, pallra er till 
Stockholm, köp er en reguljäraresa med Vikings 
M/S Rosella och njut!

Inledningsvis så är detta resmål trevligast på 
sommaren. Ni är förvarnade, gråt ej om ni blir besvikna 
av denna sketna ö på vintern.
Vad behöver du ha koll på om Åland då? Åland är en 
liten ö mellan Sverige och Finland där det ofta är 
snålblåst och bor nästan 29 000 människor. Från ena 
sidan fasta Åland till den andra tar det kring en timme. 
Det finns även många små vackra öar runt omkring, dit 
det kan det ta upp till tre timmar att ta sig. Vi har en 
stad, Mariehamn, vilken vi kommer fokusera på i 
denna lilla guide. I Mariehamn bor ca 10 000 
människor, däribland många turister, och här finns öns 
enda nattklubb.
Det bästa är att prata med någon söt ålänning inför din 
resa, så kanske du får gratis boende och en lokalguide. 
Men har du bråttom och är lat är det värt att hyra eller 
låna en bil någon dag. Det finns ingen bra 
kollektivtrafik och det blir lätt ett heldagsprojekt att 
cykla utanför Mariehamn. Försök även tajma in ditt 
besök med något evenemang på ön. Slutet av juli 
tenderar vara ett säkert kort.

NATTLIV
Stadshotellet Arkipelag
På ”Arken” hittar du Ålands enda ”klubb” och dansgolv. 
På sommaren har de även en stor uppvärmd 

uteservering. Här hamnar de flesta till slut, oavsett om 
de vill eller ej. Tips är att bara dricka Minttu alternativt 
Grannas äppeljuice för att ej ruineras. Gå aldrig hit 
innan tolv, och gå alltid härifrån senast 3.30 för att 
hinna först i nattmatskön.
Indigo
Letar du efter bra mat eller goda drinkar kan du gå till 
Indigo. Öppet året om, trevligt året om. På sommaren 
har de för det mesta öppet från klockan 11 till klockan 
02. God vegetarisk mat och de bästa drinkarna på hela 
ön. Under sommaren öppnar de också upp ett litet 
dansgolv med unga DJ:s på övervåningen.

Pub Bastun
Har ni riktigt tur har Pub Bastun spelning när ni hälsar 
på, vår ideella musikförening med billig öl och 
spännande klientel. Ladda upp med cash, kom och 
drick fulöl och häng på Ålands vackraste balkong och 
titta på solnedgången.

CAFÉ OCH RESTAURANG
Nonna Rina
Man kan leva på Robertos pasta. Är oerhört partisk 
inför denna italienska bistro, men en Quattro 
fromaggio och ett glas Colesel kan få vem som helst att 
fnittra i solen på uteserveringen. Hälsa Michele från 
mig så kanske han bjuder på en kopp kaffe.
Sommarkaféer
Finns massor med små gubbar och gummor som 
öppnar upp sina trädgårdar och sätter på kaffepannan 
lagom tills alla får semester. Hyr en cykel och sno åt dig 
en ”Åland guide” i valfri butik och spendera en hel dag 
med att leta upp små guldkorn. Stickstugan, Humlan 
och Pettas är ett urval trevliga.
ÅSS
Har du pengar att spendera kan du alltid promenera 
hit. Skaldjur och fisk är de extra bra på. Har du en 
normalstor studentplånbok kan du stanna till vid 
pizzerian Albin bredvid istället.
Mariebar
Ett mysigt gubbkafé vid stadsbiblioteket. Här kan du 
njuta av en sliskig berlinermunk och dricka kaffe samt 
tjuvlyssna på äkta åländskt skvaller samtidigt som du 
läser en bra bok. Café Julius längs huvudgatan fungerar 
också utmärkt.

ANNAT KUL
Bomarsund
Ute i Sund hittar ni ryssens ruiner. Engelsmännen och 
fransmännen bombade upp hela fästningen på 1850-
talet men det finns en hel del fina stenhögar och 
nästan intakta torn kvar. Kanoner, fin natur och lite 
allmänbildning på köpet!

Picknick vid vatten
Att ta en båt ut till klippor, sandöar, stränder eller 
andra öde öar är alltid en bra idé. På Åland har vi 
allemansrätt så generellt sätt kan du ta i land var du 
vill. Finns även många fina ställen du kan hitta till fots. 
Lotsberget med utsikt över inloppet till Mariehamn är 
ett bra exempel.
Eckerö post- och tullhus
Rysslands verk återigen. Det blev lite pinsamt när man 
snodde Finland (och Åland) från Sverige 1809; Åland 
var nämligen en holme med lite arga bönder. Ryssarna 
bestämde sig då att smälla upp ett post- och tullhus 
ritat av Carl Ludvig Engel, som ritat hela Senatstorget i 
Helsingfors. Mäktig byggnad där du varje sommar 
hittar konstutställning, sommarkafé och chokladbutik.

SÅ! Vad väntar ni på?! Packa väskan och börja räkna 
ner dagar till sommaren 2018, så ses vi på
Indigo!

Puss och kram, Alexandra Gäddnäs



Vad drog dig till Blekingska?
Det kändes som en inte så pretto nation, liksom. Jag 
gillar musikfokuset också, för jag håller själv på lite 
med sådant. (Vad för slags musik spelar du?) Med 
risk för att låta som en klassisk douche-bag så är jag 
singer/songwriter.

Säg att det är fredag. Var hittar vi dig (om du inte 
är på Blekingska, förstås)? 
Någon annan nation. Den som är öppen. Eller 
Arimans. Ölen kostar sjuttio kronor (inte värt det). 
Inte är det kul heller. Men det är nog fortfarande 
där ni hittar mig. 

Hur många festivaler har du varit på, och vad är 
ditt bästa festivalminne?
Bara en, faktiskt. Mitt bästa minne av den var nog 
att åka därifrån. Festivalen i sig var inte särskilt bra. 
Det regnade hela tiden, musiken var under min 
förväntan och vi bodde fem personer i en kolonilott. 
Fem personer som inte ens gillade varandra. Trångt, 
blött och allmänt obehagligt var det, så hemresan 
var en lättnad.

Vad är din relation till sport?
Gillar det inte, är inte bra på det, utövar det inte. 
Samtidigt är jag lite avundsjuk på människor som 
tycker det är kul att träna. Tittar på fotboll och blir 
lite avundsjuk på sexpacken, liksom.

Vad drog dig till Blekingska?
Jag hade hört bra saker, och så gillar jag musik. 
Sedan hjälper det att jag bor nära. 

Säg att det är fredag. Var hittar vi dig (om du inte 
är på Blekingska, förstås)?
Helst hos några vänner, någonstans inne. En 
inofficiell fest. Häng, spel eller liknande – bara 
mysigt. Det är en perfekt fredag!

Hur många festivaler har du varit på, och vad är 
ditt bästa festivalminne?
Rockoff, en festival på Åland ca 5-6 gånger och en 
gång på Way Out West. Det bästa var i somras: Mac 
DeMarco på Way Out West. Solsken, musiken var 
bra, stämningen var hög. Jag har hört att det skulle 
vara skit, men nej! Underbart.

Vad är din relation till sport?
Hela min familj är en sportfamilj. Jag spelade fotboll 
till början av högstadiet, och sedan tog musiken 
över. Efter det har det inte blivit så mycket.

FRESH MEAT
Varje terminsstart berikar Blekingska med nya, intressanta 
människor, och HT17 har inte utgjort ett undantag i trenden. 
Vill du lära känna nationens senaste tillskott? Klart du vill! 
Följ med Kotten när hon djupdyker i novischpoolen!

Från: Kvibille
Bor: Halmstad
Hund eller katt: 
Katt
Pluggar: Filosofi
Favoritutskott: 
Puben
Broder Daniel eller 
Kent: BD
Ålder: 20

Från: Mariehamn 
(Åland)
Bor: Vildgåsvägen
Hund eller katt? Katt 
100%
Pluggar: Pol kand.
Favoritutskott: Puben
Broder Daniel eller 
Kent? BD
Ålder: 19

Johannes Gränne Tobias Sjögren

Vad drog dig till Blekingska?
Musiken, absolut. Jag spelar själv trummor och 
gitarr. Just nu är jag med i ett band som heter 
M.A.D.E. Vi har spelat i ungefär ett år tillsammans, 
men sen har jag spelat i andra band också. 
Blekingska är ju en del av musikhistorien, så det 
känns ju häftigt också. Så hjälper det att jag har en 
syster inskriven.

Säg att det är fredag. Var hittar vi dig (om du inte 
är på Blekingska, förstås)?
Om vi ser på hur de senaste veckorna har sett ut: på 
någon novischaktvitet, troligtvis. Eller med mina 
kompisar, jag gick i gymnasiet här så vi träffas 
ibland.

Hur många festivaler har du varit på, och vad är 
ditt bästa festivalminne?
Två stycken. Music and arts i Stockholm 2013 (en av 
dagarna) och Töreboda 2015 (jag har kompisar som 
kommer därifrån). Vänta, räknas Malmöfestivalen? 
Herregud, där har jag ju varit sedan jag var liten! 
Bästa minnet är nog Henrik Berggren nu is somras, 
det var häftigt. Det var ösregn precis innan så det 
var lätt att komma fram för folk gömde sig från 
regnet. Jag grät. Vi stod längst fram, det var kul.

Vad är din relation till sport?
Oh, vad roligt att du frågar. Jag gillar tyvärr sport. 
Har alltid hållit på med allt: fotboll, tennis, simning… 
Jag simmar fortfarande, men är öppen för allt. Jag 
tycker verkligen att det är jättekul. ALLT! Jag spelar 
teater också, har verkligen gått på alla aktiviteter 
under min livstid.

Kotten Fjellander

Från: Lund
Bor: Vid 
Mårtenstorget 
Hund eller katt: 
Måste jag välja? 
Pluggar: Statistik 
(medicinens 
idéhistoria, kvällskurs) 
Favoritutskott:
Klubben
Broder Daniel eller 
Kent: BD
Ålder: 18

Från: Malmö
Bor: Vildanden
Hund eller katt: Katt 
i allmänhet, men 
hund specifikt
Pluggar: 
Ämneslärare i 
svenska och franska 
Favoritutskott: 
Puben
Broder Daniel eller 
Kent: Kent
Ålder: 21

Malin PålssonTove Böckman

Vad drog dig till Blekingska?
Jag var med i Wermlands förra året men enda 
gången jag var där var vid inskrivningen. Jag fick 
inget nyhetsbrev och trodde därför att det inte 
hände något där. Den här terminen flyttade min 
utbildning från Campus Helsingborg till Lund och jag 
ville engagera mig lite mer. Jag började med att 
kolla in de lite större nationerna, valde nästan 
Hallands, eftersom min mamma var med där. Jag 
insåg däremot att Hallands var fullt av inte min typ 
av människor. Så jag Googlade och valde mellan 
Blekingska och Kalmars – Blekingska var närmare. 
Jag gillade också att Blekingska är HBTQ-vänligt –
jag visste inte alls om musiken innan jag kom hit.

Säg att det är fredag. Var hittar vi dig (om du inte 
är på Blekingska, förstås)? 
Hemma i soffan och har filmmaraton med min 
bästis.

Hur många festivaler har du varit på, och vad är 
ditt bästa festivalminne?
Ingen ”riktig” egentligen. Jag gick ju på 
Malmöfestivalen varje år och Svedalarocken tre år 
som yngre. Det bästa jag såg där var nog Thin Lizzy. 
De är verkligen min typ av musik. Det allra roligaste 
var i våras när jag och två kompisar bilade till 
Horsens i Danmark och såg Rammstein. De var 
jättefantastiska live, och dessutom en av mina 
kompisars favoritband. Hela roadtripen i sig var 
också jättekul.

Vad är din relation till sport?
*Skrattar* Jag tvingades in i mycket sport för min 
mamma är lite träningszcrazy. Jag har provat allt, 
men inte i mer än ett år. Numera är det rätt kul for 
fun, men jag är inte atletisk. Alltså, jag har inget 
emot det, nu när man slipper gympa i skolan… 



In this fall semester many international students have found their way to Måsvägen 11. Three 
novisches coming from abroad gave their opinions why they decided to join Blekingska and what 
are the biggest differences between the student culture in Sweden and in their home country. 

1.) How did you end up 
in Lund?

2.) Weirdest things 
about Sweden? 

3.) What attracted you 
the most in Blekingska?

4.) Have you been 
participating in the 
nation’s activities?

5.) How does the 
student culture in 
Sweden differ from 
your own country?

6.) If you could ask DJ 
to play one song on a 
club night, what would 
it be?

Esme Worrell, 21, England
English and Philosophy. Taking modules in Swedish 
language, Swedish film and gender studies during her 
exchange year in Lund University

1.) I wanted to do an Erasmus year abroad to put off my 
final year. I like the Scandinavian countries and I got to pick 
four options and they gave me Lund for one of them. And 
here I am.
2.) Alcohol shops are quite strange, that they are only open 
till really early, which is shame.
3) I went on the nations’ websites because I didn’t manage 
to go to the open day for the nations. As I was looking, I 
liked the look of the music ones (nations). People were 
telling me to go to the nearest ones but I ended up with the 
one furthest away! But Blekingska had a friendly feel, it’s 
more like a community because it’s smaller and you can get 
to know the people.
4.) I did the novisch package so I went to the sittning and 
I’ve been for a fika there and to the club nights for couple 
of times.
5.) I guess that in terms of clubs that they are just through 
the nations is different for me, because normally I go to 
pubs and clubs which are open for everyone.
6.) I like the ones where you can have fun dancing and it’s 
kinda like a sing a long. It never doesn’t hurt to have a little 
sing a long!

Arnau Cristòfol Colom Andreva, 21, Catalonia  
Strategic communication (comunicación estratégica)

1.) There were lot of options in my university to choose for 
the Erasmus and I wanted to go to a Scandinavian country 
because earlier I was traveling in Netherlands and in 
Germany and I wanted to go to the north of Europe. I had 
seen that Lund University is in a good placement in the 
ranking list of the universities in Europe so I thought it 
would be a nice experience to come here.
2.) People here are having fika like five times a day and I’m 
getting to use of that. The coffee culture is so big in 
Sweden.

INTERNATIONAL
STUDENTS

3.) The thing that attracted me the most was the indie culture because I identify myself with all indie stuff, like 
cinema and music. So I thought Blekingska would be the best option to join.
4.) I participated in the novisch package activities and I’ve been to the clubs as well. And I’ve been working there 
once as well on a Friday night, making cocktails for the people. It was kinda funny.
5.) The biggest thing that differs from my home country is all the extra things outside the university. Here they 
have all the nations and in Spain it’s not like this. Like you have to have your own crew to do things or party. Here 
in Sweden it’s crazy how in nation’s people are like big families.
6.) ”Vroom vroom” from Charlie XCX, because I really enjoy to dance to that song.

Mathilde Stevenson, 21, Netherlands
Language and Culture Studies (History major, Gender minor). Taking courses in Swedish language and culture, 
gender studies and a history during her exchange year in Lund University

1.) My first choice of studying was Sweden and the second was Finland because I’m doing a gender minor for my 
bachelor’s and of course Scandinavian countries are really good with their courses in gender studies. I’m really 
glad I ended up in Lund because what I heard from one of my friends’ friends who went here was that the courses 
are really good and the student life in general too. And that’s how I ended up here.
2.) I’m from Netherlands so the culture difference is not that big, I feel that the people and the whole society 
systems are pretty much the same. I’d say that the biggest culture shock has been taking breaks for fika, which is 
what I love in Sweden. In Netherlands I’m used to just getting a coffee and sitting behind a desk. Here everybody 
takes the time to actually go and get a coffee and take some time off. Another thing I noticed is that when you go 
out it’s only till 2 am, I’m used to going out till like six in the morning.
3.) I’m in a student nation back home as well and it’s bit like a nation where everyone can be completely 
themselves and Blekingska has exactly the same vibe. Weird in a good way, that’s what I like about it. Very 
informal and not as big as other nations. I feel like I get to know everybody well, that’s nice.
4.) I’ve been going to the pubs, clubs and the sittnings. I’ve also helped in the pubs and I tried to get in as a 
coordinator of the pubs, but since I’m only here until January that’s not a very good idea with all the 
responsibilities.
5.) I feel that in the Netherlands we drink so much but in Sweden it’s even more! We have pre parties like here in 
Sweden before going out but we don’t really have after parties because our nights out end like at four am and 
then we go and get a kebab or falafel. Here you also have an after party, so that’s pretty heavy! I’m very 
impressed!
6.) ”Bigmouth Strikes Again” from the Smiths

Ella Holttinen

APROPÅ INGENTING…

Foto: Emelie Wahlström



Text: Otto Johansson Foto: Pierre Svahn

STAFETTNOVELL

Vad händer sen? Hur ser berättaren 
ut? Vill du ha en matbiljett? Skriv en 

fortsättning på 250-450 ord och 
skicka till hh@blekingska.se!

Humoristiska pseudonymer och 
frustrerande cliffhangrar uppskattas.

Det första jag känner är glasskärvor 

mot mina handflator. De gör ont, men 

har ännu inte skurit upp huden, så jag 

aktar mig för att lägga för mycket tyngd 

på händerna. Jag sitter ner med benen 

utsträckta, armarna bakom mig, 

händerna på golvet. Mitt huvud hänger 

slappt bakåt, så när jag öppnar ögonen 

lär jag se ett tak. En del av mig vill 

bekräfta den teorin direkt. Men jag 

fortsätter blunda, framkallar inre bilder 

av vad som hänt mig.

Den knotiga silhuetten av ett avlövat 

träd. Ett nedgånget picknickbord. Ett 

staket kring en kulle täckt av gulnat 

gräs. Gräset tycks lysa mitt i natten. 

Det är de enda bilderna som dyker 

upp, och jag kan inte för mitt liv 

placera dem i någon kronologi. Men 

de är intensiva, pulserande. De betyder 

något. 

Jag öppnar ögonen. Taket ovanför mig 

(ja, jag hade rätt!) är metalliskt. Jag 

vrider på huvudet, känner hur 

nackmusklerna skaver mot varandra, 

som om jag inte använt dem på 

evigheter. Förnimmelsen får mig att 

rysa till. Jag ser tre väggar, av samma 

sorts metall, och förstår att rummet är 

stort och rektangulärt. Och tomt. 

Belysning kommer från ett enda 

surrande ljusrör som löper längs med 

väggen framför mig. När jag tittar ner 

på golvet ser jag att de gula 

glasskärvorna tycks vara samlade kring 

mig. De vittnar om något farligt och 

våldsamt som ägt rum. Jag inser att jag 

inte har någonting på mig. Inga kläder, 

inget skydd mot detta farliga. 

Hela min kropp skaver inombords –

inte smärtsamt, bara obehagligt – när 

jag reser mig. Jag är rädd, men inte på 

väg att tappa fattningen. Mina andetag 

är stadiga och djupa. Det är dags att 

vända sig om, betrakta den fjärde 

väggen. Kommer det att finnas en dörr 

där? Det måste väl finnas en dörr? Jag 

snurrar runt, innan den fruktansvärda 

tanken på ett rum utan dörrar får fäste 

i mig.

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…

mailto:hh@blekingska.se


”…ingen skulle nog 

vara förvånad om de 

högsta tonerna 

spräckte en eller 

annan Tuborgflaska.”

Den 29 september var det äntligen dags. 
Höstterminens första spelning på den 
legendariska scenen på Måsvägen 11. 
Marlene lämnade ingen besviken.

– Alla har alltid sagt till mig ”Åk och spela på nation!” 

Jag svarar ”vad är det”? Men nu vet jag, det här är ju 

fantastiskt!

Marlene har just spelat sin andra låt för kvällen och 

även om dansgolvet framför scenen inte är 

smockfullt så är stämningen uppskruvad till elva. 

Både publik och artist verkar njuta till fullo av att det 

äntligen är dags för livemusik på Lunds bästa 

nationsscen.

Som ny i Lund har undertecknad fått höra att det är 

på Blekingskas scen det händer och min första 

upplevelse bekräftar detta. Högt tryck, bra ljud och 

en otrolig närhet mellan artist och publik. Just 

närheten återkommer vi till lite senare.

Dansant och intimt

Marlene inleder med högt tempo och dansgolvet är 

inte sent att svara. På scenen står Marlene själv och 

hennes gitarrist som via pedaler och dator sköter all 

instrumentering. Om man blundar kan man dock 

tänka sig att bandet är fulltaligt.

Efter två låtar dras tempot ner till intima och vackra 

Beautiful Life. Här får Marlenes starka och effektfulla 

stämma inneha huvudrollen. Även i souliga Next to 

Me får publiken ta del av den styrkan och ingen 

skulle nog vara förvånad om de högsta tonerna 

spräckte en eller annan Tuborgflaska.

Närhet och jubel

Marlene har inga större bolag som håller henne 

bakom ryggen. Hon ger ut sin musik på sin egen 

label och innan senaste singeln Miss you a Little

utbrister hon ”Fuck alla majors” till publikens jubel.

Själva låten, som fått stort gensvar i såväl svensk 

som internationell media, sjungs med en sådan 

känsla att det är på gränsen att håren på armen 

reser sig.

Och så var det det här med närheten. I den sista 

låten, oemotståndligt dansanta All I Want,  hoppar 

Marlene ner i publikhavet, dansar och filmar sig och 

publiken. Artist och publik i total symbios.

När sista tonen i sista låten ebbat ut och gått över 

Känn ingen sorg för mig Göteborg från högtalarna 

inser man att det nog inte är länge till Marlene 

kommer att stå på sådana här små scener. Så ni som 

var där, hoppas att ni njöt och ni som missade, gräm 

er, ni missade er chans.



FILM: It
Regi: Andy Muschietti

Det är något med fisljumna jumpscares med en 
Skarsgårdsclown som mer ser ut som en docka av Marie 
Antoinette i en reklam för röd hårfärg, än något som inte 
ens skulle skrämma ett prepubertalt barn i en kloak, som 
får en att tvivla på att det går att göra skräckfilm som går 
hem hos den cyniska och avtrubbade publik som jag själv är 
en del av.

Den dansande clownen Pennywise syntes först på 90-talets 
tv-skärmar i Tim Currys tolkning, men karaktären har sitt 
ursprung i Stephen Kings novell ”It” från 1986. Storyn 
grundar sig i en amerikansk småstad där ett gäng vänner på 
olika sätt blir hemsökta av vad som för dem verkar vara en 
clown med huggtänder. För att faktiskt skrämma barnen, 
vilket faller sig nödvändigt då rädsla råkar vara det som Det 
lever av, transformerar den sig till varje individ den möters
största rädsla. 

Det finns mycket man kan säga om storyn som inte 
filmadaptionen ska skyllas för; till exempel innehåller boken 
sida efter sida av ren och skär barnpornografi - något som 
filmen bara i knapp mån kan dömas för. Även det att Kings 
story är precis så full av klichéer och plattityder som man 
förväntar sig, gör det inte precis lättare för regissören att 
hamna rätt. Men när de ögonblick i filmen som ska vara 
som mest ”dra för andan och hoppa till” blir mer 
”cringesvettning och panikfniss” och filmen istället ska 
bäras upp av att han från ”Stranger Things” drar skitdåliga 
comic relief one-liners, kan man vara rätt säker på att It 
flytit raka vägen ner i B-films kloakbrunnen.

MUSIK: Chelsea Wolfe - Hiss Spun
Sargent House 2017

Med rötter som det största emot inom folkmusiken har 
Chelsea Wolfe på den senaste tiden inte klippt sig, och inte 
skaffat sig ett jobb, men dock ett sound som kan liknas vid 
Nine Inch Nails om de hade varit bra och skaffat sig doom
metal-influenser . Hiss Spun är enligt Wolfes egna utsago

ett försök att nå försoning med världens lidande genom att vända det inåt sig själv – något alla säsongs- eller 
året runt-deprimerade säkert kan känna igen sig i. Med samplingar så episka som från stridsflygplanet Enola
Gays bombning av Nagasaki under andra världskriget gör Wolfes världsliga och innerliga ångest henne till 
fanbäraren i ett lämmeltåg av gothare.

I låten ”Vex” som kan vara den mest tydliga dödsmetallutsvävningen på plattan gästar Aaron Turner på ”sång”, 
bland annat känd från Old Man Gloom. Growlingen känns nästan överflödig, då Wolfe’s timida och melodiösa 
sång samt musikens ambiens redan försätter en i en likvärdig sinnesstämning som jag föreställer mig att 
Turner har blivit inbjuden för att väcka. 

Hiss Spun är det perfekta soundtracket till allt; matlagning, gymmet, promenader, förfester, efterfester – kort 
sagt överallt där en ensam tår kan falla nerför din kind utan att den rör dig i ryggen. 

Elsa Brandt

UR ARKIVET

Inledning
Det är ingen hemlighet att Lunds västermänniskor beter sig lite halvdant och burdust på fest. Till mitt och 
minas försvar vill jag bedyra att denna framtoning oftast är till allas glädje och förnöjelse. Känt är även att 
vi har en fascination för spetsiga huvudbonader och vikingapinaler, samt att vi identifierar oss med en 
mystisk folkstam vid namn Herulerna, vilket tydliggörs av denna publikations namn. 

Men hur hänger det här ihop? Och vilka var egentligen Herulerna? Var kommer de roliga hattarna ifrån? 
Svaret finner vi i nationens arkiv, ett 2x2m stort rum överbelamrat med allt från jubileumsöl till 
demoskivor från 90-talet och mötesprotokoll från gud-vet-när.

Djupdykning
Det kan ganska enkelt konstateras att hela nationsvärlden i Lund söker symboler och skojigheter från 
hembygden att knyta sig till. Det här kan tänkas vara en tunn ankdamm att fiska i (jag personligen 
betvivlar hur mycket roligheter det går att krama ur förhistorien till upptagningsområden som Närke, 
Ångermanland eller för den delen, Blekinge). Ändock, med lite studentikos kreativitet, krumhopp och ett 
gott öga för när historisk fakta kan förbises, har vi alla skapat vår egen lilla historia; fylld med 
låtsasheraldik och andra skojiga symboler. Syftet med den här texten är att på ett skenvetenskapligt sätt 
placera mig i äldre blekingars huvud och försöka nysta i varför i hela norden valet föll på just Heruler som 
galjonsfigurer.

Hur många vikingahjälmar är för många 

vikingahjälmar?

Vilka var Herulerna?

I jubileumsboken till nationens 300-årsjubileum, 
exemplariskt betitlad Blekingska nationen 1697-1997, 
sammanfattar ovan nämnda författare Herulernas 
historia. De var ett krigarfolk som under sin storhetstid 
var kända som orädda och bestialiska, men även som 
gästfria och begåvade med stor fallenhet för 
dryckenskap. Deras historia började kring 200-talet med 
en folkvandring från norden, ner mot Sydeuropa. Efter 
ett ständigt kringflackade i nästan hela Europa, några 
människooffer här och där, fadäser med romare, samt 
inre splittringar som hade fått scener ur Game of
Thrones att te sig som fattiga anekdoter från puben, tog 
de återstående Herulerna sig tillbaka till bekanta trakter: 
Blekinge. Där kom de att stanna, assimileras och falla i 
vila. Arvet som finns kvar är det av det Herulska modet; 
modet på gränsen till dårskap. Den byzantinska
historikern Prokopios återger bland annat att Herulerna på 500-talet fortfarande gick i strid 
utan hjälm, harnesk eller skyddsvapen. Som referens kan tas att människan då redan 
bemästrat algebra, toalettpapper och svaveltändstickor.

”Man vet inte med säkerhet om herulerna härstammar 
från Skandinavien. Detta är dock troligast, och att påstå 
något annat borde vara förbjudet.” - Nils Jareborg, 
Kurator 1963.



Varför Herulerna?
Idag har ju sydskåningarna sin gås, helsingkroniterna sin schlager och malmöiter sin aktieavkastning. För 
dåtiden gäller same same, but different. Nils Jareborg skriver om bildandet av Herulorden, en nu död 
order vid Blekingska som moderniserade bruket av Herularvet:

Det här var dock långt från första gången blekingar i Lund kallat sig för Heruler. När är ju inte heller en 
intressant fråga, utan det vi vill veta är varför. Som bekant är det kul att stoja, skoja och om andan faller 
på, även ploja. Detta görs enklast i förklädnaden av ett krigarfolk, eller åtminstone en samling otvättade, 
antikonforma rebeller. Helst ska de bära roliga hattar också. Även Blekinge har anspråk på den lukrativa 
rollen av snapphane. Snapphanarna var de bönder som motsatte sig den svenska ockupationen av 
Skåneland på 1600-talet. Tyvärr strök vi på foten då våra tidigare ler- och långhalmspolare Kristianstad 
Nation [Krischanstää natsjon] högg snabbast. Nedrans, sjuttsingen och asaballe rent av. Vi fick lämna de 
danska antiimperialisterna till åhusfiskarna. I orden av en av Danmarks finare nationalskalder; ”Hva gør vi 
nu lille du?” Jag tänker mig att nu började de blivande Herulerna gräva djupt; arkiv, museum och 
bokhyllor finkammades. Finns det något kul i Blekinge? Fanns det någonsin något kul i Blekinge? Till slut, 
med hjälp av tidigare nämnda uppfinningsrikedom och den utbredda missuppfattningen att vikingar bar 
horn, populariserad av Wagners operor, uppfylldes de tre kriterierna; (1.) Krigarfolk (2.) Roliga hattar (3.) 
Koppling till Blekinge. Och på den vägen är det.

Slutkläm
Så bli inte rädda om ni hör ett vrål mitt i natten, eller ser mystiska huliganer i läderförkläde röra sig här på 
vilda västern. Det är bara den så kallade levande historien. Då Blekinge även är känt som Sveriges trädgård 
kanske det finns en parallell verklighet där vi klär ut oss till grönfingrade trädgårdsmästare och planterar 
petunior. Men förhoppningsvis inte. För det är ju inte alls lika kul.

Aron Ekelin

”... sedan man äntligen kommit till klarhet om att alla omgivande folkslag (snapphanar, däckar, 
kroppkakeätare) organiserade sitt festande i kulturellt-formella former som inte fanns tillgängliga för 
medlemmar av Blekingska nationen. Uppdraget att ge verksamheten en stiligare utformning föll på mig...”.

Vad har Billie the Vision and the Dancers, Broder Daniel, bob hund, Jimmy Eat 
World, Sahara Hotnights, Silvana Imam och The Ark gemensamt? Utöver det 
uppenbara svaret musik, har de alla spelat på Blekingska nationen, liksom en 
uppsjö andra artister – kända som okända. Senast ut på scen var Marlene i 
september och Blekingska presenterar nu stolt ännu ett namn till raden: 
Makthaverskan!

Det Göteborgsbaserade indierockbandet Makthaverskan beskriver sin musik 
som ett slags “dödspop” och är nu efter en tids tystnad aktuella med ny musik. 
Med två album och flera singlar i bagaget har Makthaverskan nyligen släppt sitt 
tredje album “III” och i samband med detta gett sig ut på en höst- och 
vinterturné. Tio städer och elva spelningar väntar Makthaverskan, från norra till 
södra Sverige och över Öresund. Fredagen den 3 november stannar turnén på 
Måsvägen 11 i Lund då Makthaverskan äntrar Blekingskas scen för första 
gången!

Efter albumdebuten år 2009 sattes Makthaverskan fort på kartan och deras 
musikstil liknades vid “det nya Broder Daniel”. Från att vid sin första spelning i 
hemstaden Göteborg stå utan varken adekvata instrument eller färdigskrivna 
låtar, utvecklades Makthaverskan fort till att bli ett välkänt namn på 
indiescenen. Efter några år i branschen slog bandet igenom internationellt och 
har därefter spelat runtom i Europa och även i USA och Kanada. Långa perioder 
av turnerande har avlöst varandra och den nya skivan släpptes inte bara i 
Sverige och övriga Europa, utan även i hela Nordamerika och Japan.

Om Makthaverskan
• Bildades 2008, första albumet släpptes 2009.
• Spelar indierock, indiepop, dödspop, med kontrakt på skivbolaget Luxury.
• Fyrmannaband med medlemmarna Hugo Randulv (gitarr), Irma Krook (bas), 

Anders “Palle” Wettmark (trummor) och Maja Milner (sång, keyboard).
• Aktuella med höstturné med konsert på Blekingska nationen i Lund den 3 

november.

Musikmagi och härlig stämning utlovas när Makthaverskan intar den 
legendariska scenen på Blekingska nationen. Vi ses där!

Malin Pålsson

Om på vägen hem från kvällen ute, ett kallt 

studentliv, eller en macka pesto. Av Klas Nygren

Månen fladdrar som film i en projektor. Vet inte om jag är vaken eller inte. Jag är halvvägs hem. Saker 

hade kunnat vara annorlunda, men det är de aldrig( …där musiken är hög, i otakt med hjärtats 

tretakt, i takt med lungornas fyrtakt. alkohol i takt med munnens rörelse. jag hör knappt min röst. de verkar 

höra den. de skrattar. jag hör inte dem. jag instämmer. jag skrattar…). Istället förlitar jag mig på slumpen; 

dess existens är mirakel nog för mig i en dömd värld. 

Tar filmen slut snart?:

Kommer fläckarna i det kastade ljuset öka till dess att rullen lossnar och snurrar 

fritt. Till dess att miljön lossnar och jorden snurrar fritt. Tankarna snurrar fritt, och

jag försöker hitta något att greppa. Jag går in på instagram, ett spel rysk roulette. 

Ser en bild av dig och stänger genast av skärmen.



Jag förlorade.   (ibland är medvetandet ett svart hål; det suger upp 
världen i dess ramverk och underkastar allt den innehåller under språket. ibland innehåller 
medvetandet ett svart hål som suger upp alla ord i språket och samlar dem under ett enda koncept. ”om 
någon skriver dig 100 sonetter betyder det att den älskar sonetter, inte att den älskar dig”.)

Vägen är kantad av träd. Jag vet inte vad bilden innehöll. Frost börjar växa på vägen dessa nätter. Jag 
vet bara att det var du som la upp den, det är det som spelar roll. Jag fryser. Tankarna på sådant man 
inte längre borde bry sig om värmer inte. Jag hade en trevlig kväll, utan förutsättningar. Det var inget 
speciellt, men natten är längre än dagen, och behöver fyllas. 

Det brukar finnas en katt på vägen hem. Den verkar bo någonstans i närheten. Jag hoppas på att möta 
den. Den är alltid livrädd, men nyfiken. Aldrig nog för att hälsa. Att träffa katter på natten går att 
likställa med att träffa främlingar på utekvällar. Jag vet inte riktigt vem som är katten, men oftast är nog 
bägge det. Jag har inget emot det, det är spännande. Jag valde ändå själv att flytta hemifrån till nytt, och 
lät själv nytt bli till hem. (… vår blev till höst, och vår blev till deras. 
jag har inget emot det, det är nytt. det är nytt, jag har inget emot det. ett år senare, jag har inget emot det. 
nytt är gammalt, det är nytt. jag behöver inte min röst: jag andas i fyrtakt - det gör de med. vi andas i 
fyrtakt. det är gammalt, men alltid nytt. din röst hörs inte, inte min heller, det är gammalt, men det gör 
inget. vi har aldrig andats tillsammans förut, inte här, inte nu. det räcker…)

På vägen hem mötte jag ingen. Att gå från ett socialt sammanhang till tystnaden i tomma rum slår en 
lika hårt varje gång. Det räcker. Det har blivit gammalt. Nytt måste bli nytt igen. Jag lyssnar på en ny 
skiva. Den här kommer jag avsluta, men det är inget löfte. Jag gör inga löften jag inte kan hålla, och 
därför lovar jag inget. Rummet är kallt, jag fryser fortfarande. Jag har fönstret stängt, men har inte satt 
på elementet. Luften är fuktig, det hänger kläder över alla möbler. Skivan är lång. Natten är längre. 
Sömnen är längst bort. Orden och känslorna har en oändlig avgrund mellan sig. Handen skriver av sig 
själv på telefonen, paragrafer av ett hypotetiskt klargörande – allt känns alltid oavslutat.
Omformulering: Allt är alltid oavslutat. Nej. På nytt: Är något ens påbörjat? Det bara är. Som det alltid är. 
Hunger greppar mig. 

Jag tar stegen till köket utan att tankarna är med, de är kvar i handen i telefonen. Kylskåpsdörren 
öppnas. Blått ljus. Kyla. Feta-ost, smör, sesam-ris-mix, pesto. Öppnar skafferiet. Knäckebröd. Jag tänker 
på när jag kysste henne första gången. Jag skriver om hur jag känner mig använd. Jag brer smöret på 
mackan. Jag ville länge men är alltid för nervös. Brer pesto över smöret. Till skillnad från dig. Sesam-ris-
mixen ovanpå. Det kanske är på grund av att vi hade så olika tankar om vad det kunde leda till. Försöker 
avsluta stycket men slutar hålla med mig själv. Smular feta-osten överst. Jag kommer på att jag glömde 
wasabi-sesamkryddan; hämtar den ur lådan, strör på den. Eller så var jag tråkig. Jag skippar alltid 
efterfesterna. Börjar plocka undan: Blått ljus, kyla, feta-ost-smör-sesam-ris-pesto-knäckebröd. Raderar 
allt jag skrev. Går tillbaka till sovrummet. Hör skivan jag satte på tidigare, och inser att jag inte är på 
humör att lyssna vidare, och att jag inte minns något om hur den varit. Jag stänger av den. 

Natten är lång. Sömnen är längre bort. Letar efter något nytt att lyssna på. Något gammalt. Går igenom 
mina spellistor. Hittar inget. Går igenom dem igen med sänkta krav. Det är kallt. Jag sätter på Nico’s The 
Marble Index. Jag fryser. Har inte orkat bädda sängen; lakanen ligger på golvet. Inser att kläderna blivit 
obekväma, och tar av dem trots kylan. Kommer på att jag glömde måltiden jag skapade i köket. Fan. Jag 
struntar i den. “Can you follow me?
I cannot understand the way I feel” och natten är lång. Jag fryser fast, lutandes mot väggen. Lakanen är 
kvar på golvet. ”And no one is there”. Om dagarna bygger folk återigen upp Lichtdom, ljuspelare fryser 
fast ett rum i tiden, en katedral av is, av ljus. Om nätterna barrikaderas återigen dörrarna. Idag behövs 
det ingen Speer i Nürnberg, det räcker med rörelsen för att nå samma resultat. Paradoxalt att med en 
rörelse försöka frysa fast tiden, stoppa alla rörelser. Världen snurrar för snabbt, men det går inte att 
stoppa den. Att ens försöka är ett tecken på  rörelsens omöjliga uppdrag. ”A dragonfly laying in a coat of 
snow”. Slutna ögon. ”I'll send to kiss your heart for me”. Månen fladdrar igenom molnen igenom fönstret. 
”Midnight winds are landing at the end of time”. Jag vill snurra med jorden. Månen får också vara med. 
Jag får gå ut imorgon igen, kanske jag kan hitta något som händer. ”Midnight winds are landing at the 
end of time”.

(…och i mörkret tystnar musiken och i mörkret målar billyktor vita 
stråk över väggen mitt emot fönstret. i korridoren ovanför är det fest. klockan är fyra på natten. längst 
vägen cyklar fulla personer hem. i köket i huset brevid tappar någon ett glas. jorden snurrar mig till 
sömns…)

“Glöd”

Det torra bruna träet

knarrar

när du tar dina tunga steg.

Stolen mittemot mig

suckar

när du sätter dig där.

Genom dammet på fönstret

förnimmer sig solen,

när den brinner ut en halv värld bort.

Du sätter ett stearinljus på bordet,

tänder det,

och stirrar ner mig

så som bara du kan.

Jag ber till gud för ett ljud.

Ett ord

en hostning

ett nervöst skratt.

Men det enda jag får

är ljudet av cigarett

som tänds mot stearinljus.

Du stirrar ut i intet

och kvällen vandrar på.

En glödpinne

byts ut mot en annan

och jag vågar inte frågar mig

vad händer när det sista ljuset slocknar?

-Eric Sarkar



Expedition bibliotek: en litterär resa i Blekingska nationens boksamling

Har du någonsin stått en onsdagsnatt i Blekingskas lounge med en halvt urdrucken flaska i handen och börjat 
svepa med blicken över bokryggarna? Klart du har. En fredag har du möjligen haft högläsning ur Ännu en 
gråtande kvinna och kanske har en eller en annan bok fått följa med dig hem när ingen annan ville det. Och visst 
har du lockats av bokhyllornas hemligheter. Främst har du undrat vad det är för schizofren blandning av 
galenskap och geni som samsas där på hyllorna. And you’re in luck. Under denna höst kommer vi, Alexandra och 
Filippa, ta dig på en litterär resa när vi läser igenom Blekingskas bibliotek. En bok i taget kommer vi försumma 
vårt läsande av kurslitteratur för att ge en unik insikt i en av Lunds mest spännande litterära samlingar.

Nationens stora ostquiz. Efter en stunds småprat kryddat med god öl och godare sällskap kommer quizmästaren 
Joseph förbi och frågar om vi vill vara med och quizza. Ämnena varierar från kunskap om industrialiseringen av 
ostproduktion till reciteringar från kända filmscener som kretsar om just ost. Royale with Cheese? En enkel 
poäng att plocka. Alltjämt under kvällen varvar kvällens värdar Joseph och Rebecca frågorna med 
underhållande småprat sinsemellan och med varsitt glas bubbel i handen sätter de sin prägel på stämningen. 

Hur gick det för oss? Med lagets superba ostkunskap, främst gällande ostig popmusik, kunde vi ta hem vinsten 
med en halv poängs marginal. Tyvärr hade vi däremot glömt bort att välja ett lagnamn som kunde ropas ut. 
Oavsett återvänder vi med säkerhet nästa gång. Då det är dags för Harry Potter-quiz!

Jakob Lundgren

Rebecca och Josephs ostquiz!

När jag gick på gymnasiet var jag med i en 
ostklubb. Vår verksamhet kretsade ärligt talat 
mest runt att på lunchrasten käka Ultimate 
Cheese-mål på Max, även känt som det 
snabbaste sättet att få hjärt- och 
kärlsjukdomar innan tjugo, men vid ett 
tillfälle arrangerade vi faktiskt en ost och vin-
kväll.

Så med den starka ostbakgrunden med mig i 
ryggsäcken intog jag tillsammans med goda 
vänner ett av borden inför Blekingska

APROPÅ INGENTING…

Vilka är dessa tappra riddare då?
Alexandra Gäddnäs heter jag! En ung tös som gör sitt bästa för att bli hemma-
stadd i Lund. Jag läser helst tegelstenar, hatar Bob Dylans Memoarer men 
älskar Hanya Yanagiharas Ett litet liv och Harry Potter. Jag hittade ner till Lund 
med en önskan om att komma relativt långt bort från min lilla säkra bubbla 
på Åland. Väl här nere roar jag mig med att plugga till religionsvetare och 
dricka öl. Annat jag pysslar med är att jobba som simlärare, laga god mat och 
knäppa lite bilder nu som då. Är också känd som en jävla morsa, fylld med 
moralkakor och annat mammigt.

Jag heter Filippa Wieselgren! Gammal i gemet med hela fem år i Lund, varav 
ett spenderades som litteraturvetare. När jag inte dras in i 
studentengagemang sträckkollar jag Masterchef Australia på TV:n eller 
dricker billig öl på puben. Och så läser jag förstås. Jane Austen är min ständige 
sängkamrat och jag läser klassiker i ett försök att för omvärlden verka bildad. 
Dålig fantasy är en guilty pleasure och om jag får bestämma kommer den 
framtida dottern heta Selma efter den bästa flatan i Sveriges historia.



Händer på 
Blekingska

Källarmästarpub
Onsdagen den 18 oktober klockan 18:00
Nationens källarmästare ges fria händer att bjuda er på en 
extraordinär middag!

Klubb Indigo
Fredagen den 20 oktober klockan 20:00
Sätt på dig Broder Daniel-stjärnorna och följ med ut på Lunds 
bästa indiepopklubb!

Makthaverskan
Fredagen den 3 november klockan 22.30
Läsårets andra bokning. Vill ni ha mer information om Göteborgs 
dödspopband så finns artikeln ni söker i detta nummer.

Höstblotet
Lördagen den 25 november klockan 18:00
Dubbeljubileet för både Lunds Universitet och Blekingska nationen 
ska uppmärksammas med en av höstens största festligheter!"

Humorhjälte, du är saknad! 
Hoppas du befinner dig på en 
plats där du får ut och härja, 

supa och slåss och svärja. 
bränna röda stugor, slå små barn

och säga fula ord.

Hans ”Hasse” Alfredsson

1931-2017

Fotograf okänd

Olivia Denkiewicz



Vila i frid, 

Pehr H Enckell.
Blekingska nationens inspektor 2001-2010


