
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

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 medvinden 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

Ur arkivet...

"Alla 350 biljetter sålde 
slut på 20 minuter"

S.P.O.C.K. på Blekingska 21/1-94

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.


