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När jag inledde mina studier i journalistik på hösten vid Soc&kom visste jag
inte mycket om studier vid universitet
eller studieliv överlag. Det tog ändå inte
många veckor innan jag började ha koll
på vad allt gick ut på, att den akademiska kvarten faktiskt existerar, de sitsregler man bör veta om och mycket mer.
Vi kan överallt i medierna se
hur samhället vill att vi studenter snabbt ska bli klara med våra studier och ta
oss ut i arbetslivet. Men lönar det sig
verkligen att skynda på med studierna?
Den tid man har som studerande kommer aldrig att komma tillbaka, och som
så många sagt åt mig: ”Du hinner nog
jobba helt tillräckligt efter studierna”.
Förutom de fester som studielivet erbjuder finns det mycket annat man kan få
ut av sin studietid.
”Studielivet är så mycket mer än
blöta fester och sena nätter. Jag vill lyfta
fram det fina arbete som många studerande gör oftast oavlönat, på sin egen
fritid och av egen fri vilja”. Så skriver
Jonna Lindqvist, Verksamhetsledare för
Havtornen ÅAS (Åbo akademis studentkår) i sin kolumn på svenska Yle

(24.10.2015). Det Lindqvist skriver är
något jag skulle ha ställt mig skeptiskt
till ännu för ett år sedan före jag inledde mina studier. Nu då jag har fått en
inblick i nationslivet förstår jag att det
faktiskt stämmer till hundra procent.
Det är klart att studielivet omfattar en hel del blöta fester och sena
nätter för det hör ju till, men det är faktiskt inte allt. Då man är aktiv i nationer
eller andra studentorganisationer binder man automatiskt nya kontakter och
får många nya vänner. I Nylands nation
reagerade jag genast på den färggranna
skaran av personer från olika fakulteter
man får lära känna. Det ger ett ännu
bredare perspektiv av studielivet.
Själv har jag inte hunnit vara
nationsaktiv längre än ett par månader,
men på basen av mina upplevelser hittills kan jag rekommendera nationsaktivitet åt alla som studerar eller ännu har
studietiden framför sig. Man behöver
inte ta någon stor ansvarsuppgift, det
räcker att göra något smått för att få en
inblick i nationsverksamheten.
Vi ses på nationen!
Fredrik Palmén
Chefredaktör
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ORDFÖRANDES SPALT

Nylänningar!
Det nya året har kört igång i full fart
med nationens inledande fest och årets
första månadssits med temat Winter
Wonderland. Årets första evenemang
blev riktiga succéer. Utöver detta har vi
även hunnit med årsmöte och ett par
nationsmöten, varav ett var extraordinärt. För att inte tala om årets första
klubbkvällar som firats i gott sällskap,
med trevliga diskussioner och diverse
skojiga spel.
Nationens verksamhet är alltså i
full gång men mycket roligt program är
ännu på kommande. Nästa stora evenemang som står på tapeten är nationens
årsfestvecka 4.-10.4. I år infaller själva årsfesten på den ”rätta” dagen, den 9
april.
Nytt år innebär också att blickarna riktas mot den nya styrelsen och de
nya funktionärerna. Förväntningarna på
dem och det nya året är höga, men vad
exakt är det som förväntas oss?
Under sin nästan 373 år långa
historia har det skett en hel del förändringar på nationen, men nationens syfte
är fortfarande detsamma. Nationens
mål är att skapa en gemenskap bland
svenskspråkiga studenter i Nyland.
Nationen skall vara ett hem för alla
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nyländska studenter. På nationen ska
man kunna ta en paus ifrån sin hektiska
vardag, slappna av och ta det lugnt i skydd av nationshusets fasta murar.
Förväntningarna bland nationens medlemmar är olika. Vissa förväntar
sig enbart fester nu och då medan andra
aktivt engagerar sig i nationens verksamhet, intressebevakning och beslutsfattande. Vi på nationen måste lyssna på
våra medlemmar och anpassa nationens
verksamhet enligt deras önskemål.
Jag önskar att kunna föra en öppen dialog med alla nationsmedlemmar
under det kommande året. Så nu vill jag
utmana DIG och be dig fundera på vad
du själv förväntar dig av nationen under
det kommande verksamhetsåret. Kom
du på någonting som du skulle vilja dela
med dig? Du kan när som helst komma
och rycka mig eller någon från styrelsen
i ärmen under kommande evenemang.
Jag hoppas på att se DIG på nationens
kommande klubbkvällar, sitser, nationsmöten eller övriga evenemang.
Vi ses på nationen!
Edward Lundell
Ordförande
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Edward Lundell
Ordförande

Randolph Böstman
Sekreterare

Fredrik Åström
Skattmästare

Hej på er alla! Jag heter Edward ”Edi” Lundell och fungerar som nationens ordförande
i år. Som ordförande leder jag den operativa
verksamheten på nationen.
Vad studerar jag: Jag studerar för
femte året på Hanken med finansiell ekonomi
so huvudämne.
Var är jag om 10 år: I Nyland *wink
emoticon*
Favoritkaraktär i Mumin: Muminpappa, stressar inte i onödan.
Favoritställe i Nyland: Kaserngatan
40...

Vad studerar jag? N:te året på Hanken, med
FLO (Företagsledning och organisation för
de oinvigda) som huvudämne och finansiell
ekonomi som biämne. Dessutom även statskunskap på Soc&kom med socialpsykologi
som biämne.
Favoritkaraktär i Mumin, varför?
Här kan man lyfta fram ett par ofta mera
bortglömda figurer: Onkelskruttet, från Sent
i November, är en synnerligen humoristisk
karaktär; Bisamråttan är också en träffande
karikatyr av många filosofer och deras attityder. Till vilken grad jag själv liknar dessa eller
någon annan kan andra säkert besvara betydligt bättre.
Favoritställe i Nyland? Finns många,
men Kaserngatan 40 lär ju vara något enastående.

Morjens, Fredrik heter jag. Studerar Entrepreneurial Finance vid Estonian Business
School här i Helsingfors.
Ingen aning om var jag är om 10 år.
Min favoritkaraktär i Mumin är
Snorken, en cool besserwisser som diggar att
lösa kluriga problem.
Bästa låten av Sås & Kopp är ju då
händerna nere ”En kanna öl”, ja dock pga.
mina intressen här på Nation.
Favoritställe i Nyland är ju då givetvis
Klubben på Nylands Nation.

Den nya styrelsen presenterar sig, och
svarar på frågor om Nyland, Mumin, Sås
& Kopp med mera...
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07

Krista Lindberg
QF

Walter Öhman
Klubbmästare

Sofia Penger
Kontaktsekreterare

Malin Salokivi
Informationssekreterare

Hallå där, Krista här, eder Quinnliga Funktionär för året!
Som min favoritkaraktär i Mumin,
Sniff, älskar jag mat (speciellt att laga det för
mina kära nylänningar) och är rädd för det
mesta, som getingar och att flyga och mörka ställen och främmande människor i mörka gränder. Tyvärr har jag ändå inte en egen
grotta...
För tillfället studerar jag Statskunskap, men hoppas om 10 år befinna mig på en
scen som skådespelare eller sångerska (Usch
sån klyschig dröm, eller hur?).
Jag är säkert en av dom få som lyssnat
på Sås&Kopp både på finska och på svenska,
men Traktor Albans finska version är faktiskt
helt okej! Mest värms mitt hjärta dock av sången Tom&Huck, som handlar om vänskap,
för äkta vänskap är ett av de dyrbaraste sakerna man kan ha.
Jag älskar naturen och att få vara nära
vatten lugnar mig så mycket att mitt favoritställe på Nyland nog är alla ställen där jag kan
se ut över sjö eller hav!

Hej, jag heter Walter och jag är klubbmästare.
För tillfället är jag mellan studieplatser men
hoppas på att börja studera konsumtionsekonomi inkommande host.
Det finns många fina ställen I Nyland
som ligger mitt hjärta nära. På sistone finns
det ställen man har spenderat allt mera tid
vid och kanske fattat ett oväntat intresse för.
Västra terminalen är en av dessa ställen. Det
finns en charm i att stiga upp innan sju bara
för att dricka en medioker kopp kaffe och se
på ens landsmän yra fram och tillbaka före en
oförglömlig söderresa. Klubben är självfallet
också ett ställe där man gärna spenderar tid.
Om tio år förväntar jag befinna mig
i ett rökfritt, alkoholreglerat, politiskt korrekt Helsingfors där det inte finns mer än två
svenska gymnasium.
Av muminkaraktärerna är Bisamråttan en favorit. Han har ett intressant sätt att
se på världen. Försöker dock ännu komma
underfunn med vad som egentligen hände
med hans löständer efter at than satt dem i
trollkarlens hatt.
Allt gott och så ses vi på klubben!

Hej på er! Sofia heter jag, även känd som Sofia från Nylle. I år är jag Nylands nations kontaktsekreterare, vilket betyder att jag har hand
om kontakten till våra finska och utländska
gäster, hurraa!
Jag studerar socialt arbete för tredje
året och hoppas på att få kanden färdig om
ett år. Om 10 år hoppas jag att jag är på en
södernresa eftersom detta slaskväder inte alls
faller mig i smaken.
Min favoritkaraktär i Mumin är Lilla My eftersom hon liksom jag gillar att busa
och att bita folk, favoritlåt av Sås&Kopp är
sim simsalabim eftersom jag är en delfin som
älskar att simma! Mitt favoritställe i Nyland
är Sveaborg på sommaren, trivs sommartid
också väldigt bra i Pargas skärgård.
Om det finns något ni undrar över
eller vill veta mera om så är det bara att nappa
tag i ärmen! Hoppas vi ses på nation!!

Jag heter Malin, är infosekreterare i år och
studerar Kultur och Kommunikation. Det är
mitt första år på den linjen, men mitt fjärde år
som (mer eller mindre fattig) studerande.
Min favoritkaraktär i Mumin är
Rådd-djuret, eftersom jag är minst lika tanklös
som han. Han är dessutom ganska cool, för
att han samlar knappar på samma sätt som
nylänningar samlar medaljer – i mängder!
Om 10 år vill jag jobba utomlands,
och jag vill ha en hund. Jag vill jobba med att
hjälpa andra människor, kanske inte medicinskt men t.ex. genom att vara en röst för personer som inte har en röst i västvärlden.
Det finns en helt galen mängd bra
låtar av Sås och Kopp, och för att välja en
borde man vara en Sås och Kopp -kulinarist (javisst, javisst!). Men om jag måste välja
en låt, så väljer jag Jorden Runt. Eller kanske
Sprakasticka. Eller Finlands Historia. Eller
Pettersons Marknadsvisa. Eller en hel skiva.
Eller två skivor. Tur att de finns på Spotify
nuförtiden.
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Fredrik Palmén
Chefredaktör

Corinne Åsbacka
Kulturutskottets ordförande

Carolin Johansson
Programmutskottets ordförande

Selma Moring
Tutor

Hej på er alla! Jag heter Fredrik och är chefredaktör i år. Jag studerar journalistik på
Soc&kom för första året.
Jag har lyssnat på Sås och Kopp sedan
jag var liten pojke och min absoluta favorit
är Sprakasticka. Det kan delvis bero på att
sprakastickor är bland det bästa som finns! Jag
har hört att jag liknar Tooticki från mumin,
vilket passer ganska bra eftersom jag till viss
del kan relatera till hen. Jag tycker om att fiska
och ta det lungt, och därför är vårt landeställe
i Porkala definitivt mitt favoritställe I Nyland.
Om tio år befinner jag mig troligen
på någon av svenskfinlands redaktioner. Alternativt har jag sadlat om och studerar något
helt annat, you never know :D
Jag hoppas ni njuter av det ni läser
och tveka inte att ge respons och idéer till
redaktionen.

Jag gjorde en gång i tiden ett test på Facebook som berättade för mig vilken karaktär
från Mumin man är mest lik, som svar fick
jag Snusmumriken. Till en början var jag ganska skeptisk. Jag varken fiskar, bor i tält eller
vandrar söderut då vintern kommer. Men
då jag tänker efter lite noggrannare kanske
testresultatet stämmer. Jag äger ju trots allt
ett munspel, och har som nyårslöfte att lära
mig spela! Jag hittade också en beskrivning av
Snusmumriken som stämmer förvånansvärt
bra på mig:
’’Han påstår att han skulle vara trött
på äventyr och bara vill leva ett lugnt liv, men
läser man märker att detta inte alls stämmer.
Snusmumriken kan inte alls leva ett lugnt liv
utan befinner sig nästan hela tiden på resande
fot, just för att upptäcka världen och finna
äventyren.’’
Därför, kära Nylänningar, hoppas jag
att jag får lära känna Er bättre, samtidigt som
vi upptäcker nya äventyr vi planerat för er! Är
ni redo för ett fantastiskt år med mycket kultur?

Jag heter Carolin, och jag har besökt nationen
sporadiskt sedan 2011 men blev egentligen
först aktiv förra året. För tillfället håller jag på
avslutar mina studier i International Business
vid Arcada.
Ursprungligen är jag hemma från
Östra Nyland men eftersom jag nu bor för
sjätte året i Helsingfors anser jag mig nuförtiden ha mer gemensamt med mina fellow
nylänningar.
Mitt absoluta favoritställe i Nyland
är min familjs sommarställe i Esbo skärgård.
Det är otroligt vackert där och själen finner
ro, men samtidigt är det bara 20 minuter från
allt pådrag i Helsingfors.
Helsingfors kommer alltid att vara
min favorit, men jag hoppas ändå att om
10 år finna mig själv utomlands. Jag bodde
i London 2009-2010 och saknar ibland den
speciella spänningen man bara kan uppleva
då man upptäcker en ny stad eller ett nytt
land och lär känna människorna där. Som tur
kan man ändå vara med om nästan samma
känsla på nationen eftersom också där samlas
intressanta människor från olika ställen och
med olika bakgrunder.

Hej! Jag heter Selma och studerar statskunskap för andra året. Efter att jag under ett års
tid varit medlem i alla möjliga utskott på nationen tyckte jag att det var dags för nästa steg
i form av en styrelse post.
Var jag ser mig själv om 10 år är omöjligt att veta just nu, det finns för många allternativ men om 10 år hoppas jag i alla fall att
jag inte deltar lika aktivt i nationens evenemang, speciellt inte under småtimmarna.
Favoritkaraktär i Mumin? Lilla My
utan tvekan, jag tror vi skulle förstå varandra ganska bra, inte nödvändigtvis tycka om
varandra, men förstå.
Om jag måst välja en Sås och Kopp
låt jag tycker om, vilket tydligen är obligatoriskt som finlandssvek, måste jag välja Traktor
Alban, jag har hört att jag borde tycka om den
eftersom jag inte bott hela mitt liv i huvudstadsregionen.
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SKVALLERHEN

Kära nylänningar! I senaste Terra Nova tog jag farväl,
och hade bestämt mig för att det nu får vara slut på allt
skvaller. Dock anade jag inte hur svårt det skulle bli
att inte dela med mig allt tisslande och tasslande som
når mina öron, så jag är tillbaka igen! Året har inletts
med flera fester och mycket kaos och skvallerhen består
i fortsättningen av tre element! Jag hör och ser alltså
ALLT.
En av mina favoritnyheter är att en viss, hittills endast
nästan nylänning som flitigt hjälpt till med allt på nationen, bland annat i klubbmästeriet, äntligen fått lov till
att bli en ÄKTA NATIONSMEDLEM, HURRA!! Få
se vad hen lyckas ställa till med i framtiden, personen i
fråga tycks vara hård på att festa i varje fall!
Fastlagstisdagens väder gjorde att dagsfesten blev på alla
sätt extravåt och då karaoketävlingen körde igång, fylldes
klubben av skriksång och yrt festfolk. De tappraste festarna stannade kvar halva natten och fler personer tycks
ha hittat varandra under kvällen ;) Dock kan det konstateras att ytterrockar setts på dansgolvet hela kvällen lång,
kanske folket inte helt insåg att det var dags att gå hem
när vännerna ville? Dansande är ju så roligt!
Årets styrelse har kommit fint igång med sitt arbete, men
mina öron har nåtts av viskningar som påstår att flera
styrelsemedlemmar också inlett sitt år med flera dimmiga kvällar. Styrelsemötena tycks inte vara helt för tunga,
de orkar ju långt ännu sent in i fredagnatten!
I väntan på flera fester,
xoxo,
Skvallerhen
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Att hitta sin egen
väg till nationen

Foto: Anja Kuusisto

PERSONPORTÄTT

Riko Eklundh
Ålder: 51

Yrke: Skådespelare

Aktivitet på Nation:
Klubbhövdning

Favoritkaraktär i Mumin:

Sniff, eftersom han själv dubbat
den svenska rösten

Skådespelaren Riko Eklundh var en av få studenter på Teaterhögskolan som var aktiv på Nylands
nation.
Riko Eklundhs tankar om att bli
ja göra mera.
skådespelare väcktes medan han var i
– Jag har inte fått jobba så mymilitären i Vekaranjärvi. Han sökte in
cket på finska, vilket jag gärna skulle
till Teaterhögskolan och kom in där.
göra mera. En del filmer och teve-serSedan dess har han uppträtt på många
ier har jag gjort, men inte några stora
olika scener runtom i Svenskfinland och
roller. Det är i och för sig nog lite mitt
en del också på finska. Förutom att ha
eget fel att jag inte har varit lika aktiv på
gjort en hel del inom teater, har Eklunden fronten, dessutom har jag fått göra
dh också hunnit med mycket annat. Vid
så många intressanta och roliga projekt
sidan av studierna var han bland annat
på svenska så jag kan inte klaga.
aktiv i Nylands nation.
Då Eklundh nämner intressanEklundh
inledde
sin
ta och roliga projekt, är jag tvungen att
skådespelarkarriär på Åbo Svenska
fråga hur det kändes att medverka och
Teater efter att ha studerat fyra år vid
dessutom ha en av de större rollerna i
Teaterhögskolan. Han hade planerat
succémusikalen Mamma Mia.
att vara endast ett år
– Det var roli Åbo, men till slut
“Visst fick jag sneda igt att få vara med
jobbade han där fem
om en så stor succé,
blickar i skolan eftersom men vi spelade den
år och flyttade sedan
jag var den enda från så mycket att de blev
tillbaka till Helsingfors. Han säger att
Teaterhögskolan som var ganska tungt mot
det på många sätt var
slutet. Vi spelade
aktiv i nationen.”
väldigt bra att han
280 föreställningar,
blev en längre tid i
vilket är det mesta
Åbo och inte genast flyttade tillbaka till
jag spelat av någon pjäs och samtidigt
huvudstaden. Fast han fått spela teater
var det Svenska Teaterns största pubpå de flesta finlandssvenska scenerna,
liksuccé under teaterns snart 150- årifinns det en sak som Eklundh skulle vilga historia. Vi spelade den sex gånger i
14

Favoritplats i Nyland: Noux,

Esbo, närmare bestämt gården

Heikkilä där Eklundh vuxit upp.

veckan i ett och ett halvt år.
Eklundh säger att Mamma Mia
i det stora hela var en positiv upplevelse
och att det framför allt var intressant
att få vara med om en föreställning
som spelas så länge och så tätt att det
är nästan omöjligt att jobba med något
annat vid sidan om.
Ett annat intressant projekt som kommer upp av en slump är då jag frågar
vilken Muminkaraktär som är hans favorit.
– Eftersom jag har dubbat
Sniffs röst, så måste jag ju hålla på
honom, säger han skrattande.
Jag vill gå längre bakåt i tiden
och frågar om Eklundhs studietider och
framförallt tiden då han var aktiv på
Nation.
– Jag tror att genom nationens
århundraden har det inte varit så värst
vanligt att skådespelare har varit aktiva
på Nationen. Visst fick jag sneda blickar
i skolan eftersom jag var den enda från
Teaterhögskolan som var aktiv i nationen.

Han funderar högt tillbaka på
tiden som klubbhövding ”Nyländningaaar, p-salm….” och konstaterar att
vara aktiv på Nationen verkligen lönar
sig. Dessutom lyfter han fram samarbetet med nationer utomlands, och att det
utan tvekan lönar sig att delta på resor
till vännationerna.
Till slut frågar jag om Eklundh
har någon hälsning åt dagens studerande. Förutom att han rekommenderar
att på sätt eller annat vara aktiv i Nationen, vill han också påminna att man
ska ta vara på studietiden.
– Man ska absolut njuta av
studielivet, men om man lyckas kombinera det med att bli färdig något sådär
i tid så är det ju bra, säger han med en
skrattande ton.
I den närmaste framtiden
kommer vi att få se Eklundh på Svenska Teatern i pjäsen ”Titanic” som har
premiär 16.3. På hösten kommer han
att gästa Åbo Svenska Teater första
gången på tio år och medverka i pjäsen
”Kungens tal”.
Fredrik Palmén
15

BILDER
FRÅN
FUNKTIONÄRSSKIFTE
FOTO: OSCAR ÖHMAN

Lucianska academien
och orden

Den brittiske politikern Winston
Churchill (1874-1965) tillfrågades en
gång under en familjär middag vilken
redan avliden person han helst önskade
att satt vid bordet. ”Min far självfallet”,
svarade Winston utan att tveka, vilket
bottnade i att hela hans karriär hade
varit ett grandiost försök att uppfylla
och överträffa sin fars stränga förväntningar. Fadern Randolph Churchill
hade nämligen också varit en framstående politiker, men dog långt före
sonen blev någonting att räkna med.
Faktum är att de flesta av oss
tenderar att önska att denna avlidna
bordsgäst vore endera en nära släkting
eller gammal vän. Stormän och genier
kan man ju läsa om i böcker eller se på
film. Annat är det med ens döda svärfar, bästis eller första flickvän, som kanske endast några få minns men som av
någon anledning är speciellt kära eller
viktiga just för oss.
Vilken död själ skulle du vilja
träffa? Och vad skulle ni tala om? Jo,
jag vet, detta är kanske inte precis det
18

man grubblar över på klubbsitsarnas
småtimmar eller under vilda efterfester.
Men vänta bara, småningom märker ni
att det finns många stora och små frågor
i livet som kan besvaras endast av den
som ni aldrig får träffa mera.
Vis av skadan brukar jag därför
ibland föreställa mig att min samtalspartner redan är död och jag har lyckan att träffa henne eller honom igen för
en kort stund. Effekten kan vara surrealistiskt stark. Plötsligt märker jag hur
mycket jag fäster uppmärksamhet vid
oväsentligheter. Och hur originell och
enastående personen i något avseende är.
Okej, alla människor är inte
sådär ofantligt enastående. Eller för
travestera en känd sång av Veikko Lavi:
”Jokainen ihminen ei ole laulun arvoinen”. Men dessa personer är det bäst att
varsamt förtränga ur minnet och fokusera på de viktiga, stora och framförallt
kära mötena i livet.
Henrik Meinander
Inspektor

Foto: Oscar Öhman

Foto: Julia von Boguslawski

Önskad bordsgäst

Kära nylänningar, nu är vi redan en bit
inne på år 2016. Nationen har hunnit
ha årsmöte, två nationsmöten och en
massa happenings. I år händer både ett
och annat. Efter att ha inlett året med
diskussioner kring marktransaktioner
på Västankvarn så fortsätter också nu
stadgeändringsarbetet. Diskussionerna
om Västankvarn och stadgeändringen är
digra arbeten som förhoppningsvis gagnar nationsmedlemmar i flera år framåt.
År 2016 är också speciellt, eftersom vi i år kommer att fira Gäddfest
som en kombinerad Stor Ordensdag och
Gäddfest! För många låter Lucius-orden och den Lucianska academien som
något flummigt, hemligt, som i kulisserna samlas och smuttar på vin och njuter
av likasinnade heraldiker. Sanningen är
ändå lite annan. Låt mig öppna.
Lucius-orden grundades år
1991 och har som uppgift att belöna
aktiva Nylänningar. Sällskapet är inte
på något vis hemligt, utan står under
nationen och ordenssekreterare, som
sköter ordens vardagliga uppgifter väl-

js av nationsmötet. De som bestämmer
om vem som får vad, är ordenssekreterare, ordförande och kurator. Ledamöter
av orden är riddare, kommendörer eller
storofficerare. En riddare kan ni t.ex.
känna igen från att hen på bröstet bär
ett vitt kors med nationens gädda hängande i ett blått band. Alltså en medalj.
Riddare blir man i regel då man suttit
ett år i styrelsen, eller gjort något som
motsvarar ett år styrelsearbete. Exempel på medaljer som delas ut hittar ni i
en tavla på Whiskeyhyllan på klubben.
Eller så kan ni bläddra i en ordensmatrikel på klubben eller i kansliet. I
matrikeln hittar ni också stadgan.
Vad är en stor ordensdag då? Jo,
normalt ordnas denna ordensdag ca vart
tredje år och till denna fest, en frackfest,
blir alla som är riddare eller högre inbjudna. Normalt bjuds alltså bara vissa,
men i år är tanken att öppna detta, låta
gamyler och aktiva mötas. För att det är
roligt och för att medaljer är kul. Lägg
redan nu in den 29.10.2016 i kalendern
och boka också dagen före och dagen
efter för kalas (har du tänkt kalasa ordentligt, avboka allt följande måndag)!
Läs också mer på hemsidan om Lucius-orden om du blev nyfiken.
Avslutningsvis för att återgå
till Lucianska academien och orden.
Orden är inte flummig utan går enligt
en stadga. Akademien samlas oftast
på kansliet eller klubben och består av
äldre och yngre, tidigare och nuvarande
aktiva nylänningar. Smutta är för övrigt
ett ganska anspråkslöst ord för hur vin
inmundigas (och övrigt också för den
delen). Heraldiken är dock något som
ligger många nära hjärtat och framför
allt vikten av att värna om att aktiva
nationsmedlemmar blir belönade med
medaljer och att det sker rättvist.
Ina Scheinin
Kurator
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DIKTER
Sebastian Oey

RECENSION
Förvandlingen
’’När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina
oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen
förvandlad till en jättelik insekt.’’

Varför ge upp när man kan fortsätta,

varför säga nej när man kan säga JA!?

Varför tiga om då man vittnar något som är fel,
varför vara den som blir styrd

då man kan vara den som STYR!

Evig vinter,

en hastig blick i det förfrusna.

En tanke om sommaren,

en tanke om det drömmande blåa sjön.
Men än, är den förfrusen till is,

än så är det vinter.

Måndag,

en förjävlig dag och en början till en lång vecka
eller en början till något nytt och spännande.

20

Tisdagen den 26.1.2016 var några från
styrelsen inbjudna till svenska teatern
för att se generalrepetitionen av pjäsen
Förvandlingen.
Klockan sju skall föreställningen
börja. I en nästan fullsatt sal med iver
och förväntan i luften sitter vi och väntar på att pjäsen skall börja. Belysningen
dämpas och en tystnad lägger sig i salen.
En figur artar sig på scenen och genast
från första början är man fast.
Förvandlingen på Svenska Teatern bjöd på en lyrisk dialog, modern
dans och imponerande användning av
rekvisita. Man fick en känsla av att man
skulle ha hoppat in i en fysisk existens av
Sias musikvideo Chandelier. Surrealism
var ett ord som man starkt kom att tänka
på.
Den symboliska dialogen, blickarna och rörelserna förde tillsammans
smidigt händelsen vidare. Som åskådare
kunde man själv skapa en uppfattning
om vad de ville säga med hjälp av dans,
uttrycksfulla blickar och enkla föremål
som bildade metaforer.
Skådespelarna lyckades fånga
publikens intresse och uppmärksamhet
med starka gester och berättande blickar.
Dialogen fungerade utmärkt med ljudeffekterna och användningen av scenen
var välplanerat. Även om pjäsen stundvis

kändes brutal, blev det ändå inte för tungt.
Kultur på högsta hugg och allmänbildande, med tanke på att pjäsen baserar
sig på en av Kafkas mest kända verk.
Förbluffade och en aning överrumplade lämnade vi Svenska Teatern.
QF, Kontaktsekreterare och
KU är mycket imponerade av produktionen och rekommenderar pjäsen varmt för den som vill bli underhållen och
som inte är rädd för att analysera, tänka
och tolka. Pjäsen var ingen dans på rosa
moln och kunde kännas tung stundvis,
men inte på ett negativt sätt. Det var
som en berg-och-dal-bana av känslor då
man i ett skede kände förvirring och i
nästa stund skrattade.
Tack till Svenska Teatern för inbjudan!
Corinne Åsbacka
FÖRVANDLINGEN av Franz Kafka.
Dramatiserad av Christoffer Mellgren.
Regi: Carl Knif. Scenografi: Erik Salvesen.
Kostymdesign: Karoliina Koiso-Kanttila.
Hår och mask: Pirjo Ristola. Ljusdesign:
Tom Laurmaa. Ljuddesign: Janne Hast. I
rollerna: Patrick Henriksen, Misa Lommi,
Niklas Åkerfelt, Simon Häger, Anna Stenberg. Spelas på Svenska Teaterns Amos-scen
t.om. 23.4.
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Lagens långa varma bulle

KONST TÄVLING
Du har säkert ofta gått upp till klubben och sett på fördjupningen i väggen
som står tom ovanför dörren till spiraltrappan (se bild).

För en liten tid sedan firade vi fastlagstisdagen i Brunnsparken (och lite senare
på Kaserngatan). Men vad är egentligen
fastlagen för någonting och varför firar
vi en bulle med grädde och mandelmassa
(jo, det ska vara mandelmassa)? Jag har
som redaktionssekreterare läst på om
den här högtiden.
Fastlag är den tid då man frossar
i sig mat före fastan, tiden då man alltså
inte äter mat. Fastlagen har varit de förberedande dagarna före den egentliga
fastan. Förr i tiden, så var fastlagen ofta
en fest och det har ju på ett sätt eller
annat överlevt, i alla fall bland vissa studenter.
Den andra saken som överlevt
till våra dagar är fastlagsbullen. Omnomnom. Den här gudomliga bakelsen
som kombinerar mina två favoritsaker:
Grädde och mer grädde. Bullarna som
fylls med grädde och mandelmassa har
funnits i Tyskland ända sedan 1400-talet. Varför äts bullarna just på fastlagsTISDAGEN? Varför inte på lördag eller
lill-lördag? Okej så vi vet att man hade
fastlag före fastan, och vad var månntro
den sista dagen innan fastan? Bingo!
Tisdag. Så därför fastlagstisdag.
När vi nu är inne på ämnet bullar så bör jag ju nämna varför man i Sverige använder ordet semla istället för det
mer specifika fastlagsbulle. Jag hittade
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en teori om att man i Sverige har ändrat
namnet eftersom konditorier ville sälja
bullen också långt innan och efter fastlagen. Man ville helt enkelt maximera vinsten. Det är alltså på grund av bageriernas och konditoriernas marknadsföring
som ordet semla tagit över.
Som tur så har vi här i Finland
inte ännu blivit slavar till marknadsföringen. Vi kallar fortfarande bullen för
fastlagsbulle. Fastlag betyder förresten
aftonen före fastan och kommer från
danskan och lågtyskan. Det har ingenting med några paragrafer att göra. Fast
bullen är ju nog nästan olagligt god. Den
är så god att den förtjänar en egen lite
dikt:
LAGEN
Du doftar som lycka,
Alla vi tycka,
Förutom hen som inte gluten tål,
Hen vill att du ska falla i avgrundens hål,
Du är den enda lagen som jag följer,
Ner dig jag med varm mjölk sköljer,
Och det enda rätta är mandelmassa,
Så hit med bullar så börjar vi lassa

Nu söker vi en målning/ illustration som kunde fylla upp detta tomrum.
Har du konstnärliga talanger och en idé över vad som skulle kunna pryda
vårt kära nationshus vägg? Det vinnande bidraget bör passa in i nationshusets anrika miljö och vara genomförbar av personen som deltar i tävlingen.
För att delta i tävlingen ska du skicka in en skiss på ditt bidrag till nationen, markerat med ”Nylands nation/Konsttävling, Kaserngatan 40,
00130 Helsingfors” eller ordförande@nylandsnation.fi. Bidraget bör vara
oss tillhanda innan den 27.4.2016
Vinnaren väljs på nationsmötet i maj.
Vinsten i tävlingen är 300 euro och en valfri sits på nationen, under hösten
2016.
Vinnaren har även möjligheten att få förverkliga det egentliga konstverket
till nationshuset. Förhandlingar om arvode och beslut kommer att göras
då vinnaren valts.
Andra priset är 100 euro och en valfri sits på nationen under hösten 2016.
Vi ser fram emot ditt bidrag,
Edward Lundell, ordförande
PS. Kom gärna och bekanta dig med nationens utrymmen, anda och
omgivning. Detta kan du t.ex. göra på någon av nationens klubbkvällar,
som arrangeras varje torsdag kväll från kl. 19 framåt eller på något av nationens andra evenemang.

Emil Ehnström
Redaktionssekreterare
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NYLANDS NATION
Kaserngatan 40
00130 Helsingfors
tfn. kansliet: +358 9 631 969
kansliet@nylandsnation.fi
nylandsnation.fi
Kontakta TERRA NOVA!
tn@nylandsnation.fi

Hertonäs gård
I karaktärshuset som är ett nyländskt svenskt herrgårdsmuseum
visas bl.a. de tidigare ägarnas, viceamiral Cronstedts och
lantbruksrådet Bergboms inventarier. Barock och engelsk park.

Öppet maj - september och månadens första söndag 12.00-14.00.
Guidad tur 14.00. Gruppbeställningar 050-301 23 91 eller 09-789 874
Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors, www.hertonasgard.fi

