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Nu när sommaren knackar på dörren
tänkte jag blicka på det läsår som gått.
Med nästan ett år av studier bakom kan
jag konstatera att det definitivt har varit
det bästa året i mitt liv hittills. Kombinationen av fester, nationsliv, nya vänner
och såklart en del studier är bara en liten
del av det jag fått uppleva.
Att aktivera mig i Nylle var ett av
de bästa besluten jag har gjort. Fast jag
nog haft mycket annat för mig och inte
nödvändigtvis haft möjlighet att delta
på helt alla fester, har jag njutit av varje
stund på nation.
Nyligen fylldes klubben av abiturienter då det arrangerades den årliga
Abimiddagen. Jag kan glatt konstatera
att det fanns stor potential bland abiturienterna som deltog, åtminstone då
det kommer till att festa. Roligt var det
också att se att alla verkade trivas bra under hela kvällens och nattens gång. Om
du som läser detta ska inleda dina studier på hösten rekommenderar jag varmt

att du skriver in dig i Nylle och tar del
av det fantastiska program som erbjuds.
Samma gäller såklart också dig som redan studerar men av någon oförklarlig
anledning inte ännu är medlem.
Just nu blickar jag framåt mot en
fullspäckad sommar med jobb, segling,
möjligtvis någon festival och såklart
Nylands nations sommarträff. Även om
jag nog har trivts på universitetet skulle
inte sommaren kunna komma passligare. Hur mycket man än tycker om att
studera behöver man tid till att göra
något helt annat.
Till slut vill jag önska alla er en fabulös sommar full av sol och skratt. Kom
ihåg att hålla reda på vätskebalansen
och drick tillräckligt!
Allt gott, vi ses på Nation (om inte redan på sommarträffen)!
Fredrik Palmén
Chefredaktör
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Nylänningar!
Efter en häftig start på året har verksamheten rullat vidare med full fart.
Bland annat utgjordes slutet av februari
och mars av många representationsuppdrag på diverse nationers, kårers och
föreningars årsfester. För att inte tala
om årets stora höjdpunkt, Nylands nations årsfestvecka, som firades i början
av april.
Själva årsfestveckan inleddes med
den traditionella dansövningen, som gick
av stapel den fjärde april. Detta var som
vanligt ett ypperligt tillfälle för samtliga
medlemmar och gäster att finslipa sina
danskunskaper inför den stora kvällen.
Kvällen tillbringades i gott sällskap och
för att lätta på stämningen bjöds det
även på förfriskningar. Veckan fortsatte
med en ytterst trivsam landskapsresa i
Östra Nyland, den femte till sjätte april.
Resan inleddes med ett besök till Eugen
Schaumans grav i Borgå. Utöver detta
besökte vi Malmgårds bryggeri, var vår
delegation togs emot av ingen mindre
än greven själv. Själva övernattningen
skedde på en ”schteekig” stuga, öster om
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Lovisa. Deltagarna repade sig nästa dag
hemma på nationen under klubbkvällen. På fredagen inleddes festligheterna
ordentligt med den traditionella gäddbegravningen. Vid detta tillfälle var en
stor del allas våra vänner samlade på
klubben. På lördagen var det dags för
Nylands Nations 373 årsfest. Under
festmiddagen var Vikingasalen full av
gäster, sittplatserna och vår nations servis räckte knappt till. Veckan avslutades
traditionsenligt med årsfestsillis som firades ända till tidigt på måndag.
Ett stort tack till alla som deltog i
årets festligheter. Ett speciellt stort tack
till årets årsfestmarskalk och till alla andra aktiva som deltog i arrangerande av
årets lyckade årsfest.
Efter festligheterna återgick styrelsen till vardagen. Allt från att träffa
klubbar och delta i möten till arkivering
och löpande ärenden. På Nylles Vappensillis i Kajsaniemi fångade nylänningarna många beundrande blickar av
förbigående åskådare.
I början av maj firade Nylands nation och Arminia 10 år av vänskap med

Foto: Oscar Öhman

ORDFÖRANDES SPALT

dunder och brak. Nylänningarna blev
väl omhändertagna av sina tyska vänner i Marburg. Som årsfestgåva gav
Nationens delegation ett träsnidat Nationsvapen åt tyskarna. Tyskarna lovade
hänga upp nationsvapnet i deras stora festsal (Großer Kneipensal). Det är
även värt att nämna att den Nyländska
delegationen i Tyskland segrade över
både Arminia och Snerike i ölstafett.
Den traditionsenliga Florasitsen firades
tillsammans med ESO. Det blev en
mindre fest, men andan var desto mera
stämningsfull.
På nationen pågår också mycket annat än festligheter. Diverse kulturevenemang och intressebevakning har väckt
mycket diskussion.
Svenska Studerandens Intresseförening står inför stora förändringar.
Nationens representanter är involverade
i diskussionen och planeringen av Studentbladets digitalisering. Planeringen
av detta började redan under våren men
kommer att köra fullt i gång först under inkommande höst. Nationen är även
som tidigare aktivt med i Svenska Stu-

denters Bostadsstiftelse (SSBS), Svenska Nationer och Ämnesföreningar
(SNÄf ) och andra för nationens medlemmar relevanta organisationer och
forum.
Mot slutet av våren och i början av
hösten blir det dags att inspirera nya
Nylänningar att bli en del av nationslivet. Tutorn med sitt utskott samt styrelsen jobbar aktivt med detta ärende. Om
du känner någon nylänning som inte
ännu är medlem i Nylle kan även du ge
dem en vink om var de bästa evenemangen och personerna hittas ;)
I skrivande stund sitter jag hemma
och packar inför Vårbalen i Uppsala.
En delegation på 20 nylänningar är i år
på väg till andra sidan Östersjön för att
delta i årets festligheter. Det kommer bli
en oförglömlig helg.
Vi ses på nationen!

Edward Lundell
Ordförande
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VÄRMLANDS NATION

Nylänningarna började anlända till Uppsala
inför vårbalen titt som tätt under fredagen. Vi
deltog i välkomstmiddagen som hölls på Södermanland-Nerikes nation. Kvällen var lyckad och
de flesta fortsatte festa ända in på småtimmarna
på Västmanlands-Dala nation.
På lördagen träffades nylänningarna traditionsenligt på Västgöta Nations balkong för
fördrinkar och fotografier av hela sällskapet. Sedan delade gänget på sig och begav sig i mindre
grupper i väg till de nationer där det firades vårbal.
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Vårbalen på Värmlands nation började med
fördrinkar i trädgården bakom Värmlands nationshus. Samtidigt delades gåvor ut. I år var
det hela tretton nylänningar som besökte nationen så det blev en aning trångt då vår gåva
skulle överräckas. Detta år hedrade Nylands
nation värmlänningarna med ett ”survival kit”
inför nästa gång de besöker oss. Eftersom det
var min första gång på vårbal blev jag överraskad att de också hade gåvor åt oss, sångböcker och nationsband. Speciellt sångboken
gjorde mig glad eftersom det jag då faktiskt
kunde sjunga med i alla sånger under kvällens
lopp. Man hade också möjligheten att bli fotograferad tillsammans med sina kompisar av
en professionell fotograf. Det var riktigt kul
att få sina fina minnen förevigade.
Efter fördrinken tågade alla in i festsalen.
Det var vackert dukat med levande ljus och
fina blomsterarrangemang. Väggarna i festsalen var målade i en blekblå färg som påminde om den strålande vårhimmeln utanför.
Efter förrätten uppträdde nationskören. Det
var bland det bästa jag någonsin varit med
om! De sjöng så otroligt bra och jag fylldes av
massor av olika känslor under deras uppträdande, bland annat sentimentalitet och lycka.
Efter middagen var det dags för talet till
mannen av tredje kurator Amanda Andersson

och talet till kvinnan av förste kurator Oscar
Flores. Båda talen var riktigt bra - välformulerade, sakliga och kryddade med just rätt
mängd humor. Efter ytterligare några rätter
höll inspektor Lars Burman ett otroligt bra
och underhållande tal om fracken och långklänningen. Jag måste medge att jag blev verkligen imponerad av alla talare under kvällens
lopp på Värmlands nation.
En hel del sång blev det också, till och med
de nyländska damerna hade äran att stiga upp
på scenen och framföra Punschen kommer.
Fastän middagen nästan motsvarade en full
arbetsdag kändes tiden inte lång, eftersom
både programmet och bordssällskapet var så
fantastiskt. Kvällen avslutades med ett besök i
den Wermlandskällaren, dans samt en massa
mingel.
Jag vill tacka alla på både Värmlands nation
och Nylands nation för att jag fick möjligheten att åka med och fira vårbalen i Uppsala.
Det var definitivt en av de bästa upplevelser
jag varit med om: jag träffade så många nya
underbara människor, upplevde en för mig ny
och vacker stad och dessutom fick jag massor
av nya erfarenheter samt minnen för livet!
Carolin Johansson
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SÖDERMANLAND-NERIKES NATION

Foto: Edward Lundell

Vårbalen på Södermanland-Nerikes nation var väldigt lyckad.
Efter att vi hade samlats på Nyländska balkongen på Västgöta
nation gick alla fyra nylänningar som var på väg till Snerikes längs
med ån till deras hus som påminde om ett ljusrött slott. Fördrinken dracks ute i vackert väder på Snerikes gård med akademisk
körsång i bakgrunden.
Efter minglet utomhus intogs platserna runt borden i andra
våningens festsal. Till skillnad från den en aning mindre välkomstmiddagen dagen innan var sidodörrarna till rummet bredvid
öppnade och hela salen var fyllt till det yttersta. En obeskrivlig
energi hade fyllt salen och ovanför det hela hängde Snerikes nations fana. Middagen var mycket lyckad med sång, tal och även ett
spex. Nylänningarna fick äran att i slutet av middagen överräcka
sina presenter sist av alla och avslutade det hela med stormande
applåder och sång: ”Finland e Finland och Finland e bra...”.
Gåvorna, speciellt Mumintrollet med nyländska färger, ett lyckat
skämt om muminsvenska och nämnandet av vår hedersmedlem
Tove Jansson hade övertygat den svenska publiken. Något motsvarande följde inte efter någon av de andra gästande nationerna.
Efter middagen körde efterfesten fullt i gång och nu efteråt kan
det konstateras att det faktiskt var en oförglömlig fest.
Edward Lundell

VÄSTGÖTA NATION
På Västgöta var vårbalsstämningen mysig. I och med att VG har
en liten festsal, blev stämningen intim bland gästerna, och ljudet från festdeltagarna var förvånansvärt högt. Vi nylänningar var
utspridda i salen och lärde känna nya människor, vilket alltid är
roligt! Maten var inspirerad av ”hembygden”. De nyländska representanterna presenterade sin gåva under kvällen, till stora applåder, och avslutade sin taltur med nationsvisan, för hur skulle vi
annars visa att vi är nylänningar. Efter den sista sången dansade
vi alla i armkrok ut ur salen, som snabbt ställdes i ordning för
livemusiken, till vilken alla dansade. Festen fortsatte därefter in
på småtimmarna.
Malin Salokivi
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NYLANDS NATION
OCH ARMINIA 10 ÅR

På vänstra sidan
med nationsvapnet i handen:
Alex, höger om
honom Sascha,
Moritz, Edward, Anna,
Malin, Sofia.
Foto: Arminia

Nylands Nations och Arminias vänskap
började för ungefär 10 år sedan i Uppsala. Arminia hade varit vänförening till Södermanland-Nerikes nation i Uppsala, som
nylänningar också var vänner med. Många
år träffade nylänningar arminierna enbart i
Uppsala, men år 2005 träffades de också på
Snerikes vårbal, under landskapsresan. Detta
var början till en god vänskap. Nationerna upprätthöll kontakten, men inget märkvärdigare
hände ännu vid denna tidpunkt. Vårbalen
2006 träffades de igen på Snerikes vårbal och
under landskapsresan. Efter vårbalsveckan
slöts ett muntligt vänskapskontrakt som följande år dokumenterades skriftligen.
2007 besökte en delegation nylänningar
första gången Arminias Stiftungsfest. Som
det i bland går så händer det misstag i främmande land. Den nyländska delegationen
hade bokat flyg till Frankfurt am Hahn i stället för Frankfurt am Main. Tyskarna skickade
en guide och hjälpa nylänningarna som hade
tappat bort sig i det främmande landet. Via
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guiden, Theresia Euler, slöts senare även vänskap med Lysistrata i Berlin.
I år kom dock den nyländska delegationen
bra fram. Arminia hade skickat en Bursche
(medlem i Arminia) för att ta emot Nylänningarna, som alla anlände olika tider och under
olika dagar. Undertecknad anlände i Frankfurt på morgonen fredagen 6.5. Efter en och
en halv timmes resa med tåg anlände vi till
Arminias hus. Till skillnad från Nylle så bor
en stor del av Arminias medlemmar under sin
studietid i Arminias egna hus. Framme väntade redan de nylänningar som anlänt dagen
innan. Totalt var vi sju stycken nylänningar,
snerikingarna kom senare samma kväll från
Uppsala. Under fredagen bekantade vi oss
med nya vänner och firade tillsammans med
tyskarna i gemytlig stämning.
På lördagen var det dags för stadssightseeing i Marburg som leddes av Stefan Burns,
som ofta besökt på Nylle. Senare på kvällen
firades den mest traditionsenliga formen
av Burschenschafters festande, nämligen

Kneipe. En form av sits med enbart öl och
ingen mat. Många av sångernas melodier
var bekanta från förr trots att texten var annorlunda. Vi lärde oss snabbt att inte lämna
sångboken öppen efter sången. Ifall någon
gjorde det, så fick man sätta ölstop på den öppna boken vilken den som hade glömt boken
öppen måste dricka. Detsamma gällde efterglömda studentmössor som låg upp och ner
på bordet. Den tyska Burschenkulturen har
alltså vissa tydliga skillnader till den nordiska studentikosa kulturen. Här bestraffades
någonting som kunde tolkas som respektlöst
mot Burschenschafts kulörer och symboler,
oftast med ett stop öl.
På söndag morgon firades det Frühschoppen och på kvällen bal. Frühschoppen är tyskarnas motsvarighet till en sillis med ett Jazzband, Weiswurst, Präzel och öl ute i solen.
Balen på kvällen var även mycket annorlunda än vad vi är vana med. Det var en formell
middag utan sång varefter det dansades och
firades hela natten lång. Efter middagen var

det dags för presenter, och Nylands nation
hade äran att ge sin present först. För vänskapsjubileumet hade vi beställt ett nationsvapen hugget i träd åt tyskarna, efter att tyskarna på Nylles årsfest överräckt deras egna
nationsvapen åt oss i april. Arminias vapen
kommer att hängas upp på klubben och tyskarna har lovat hänga upp Nylands nations
vapen i deras Großer Kneipensal, där det
endast finns Arminias och staden Marburgs
vapen upphängda.
På måndagen var det dags att lämna Tyskland
bakom sig och flyga hem till Nyland. Innan
avfärden ville tyskarna, som älskar att tävla i
öldrickande, ta en ölstafett mot de nyländska
gästerna. Nylänningarna segrade med nästan
två stops marginal. Det var verkligen ett oförglömligt veckoslut.
Edward Lundell
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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).
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 31.8.2016
Vinnaren väljs på nationsmötet i september.
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.
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NYLANDS
NATION
CCCLXXIII
ÅRSFEST
FOTO: OSCAR ÖHMAN

FREDDI & EDDI,
SJÄLVUTNÄMNDA PUNSCHEXPERTER

DOFT

UTSEENDE

SMAK

POÄNG

NYLÄNDSK

Fruktig, mustig,
kanel, mild sötma, ek, whisky,
kanel, te.

Mörk gyllengul, klar.

Stark, god eftersmak,
bränner i magen,
citrus, söt, mörkt
socker, mjuk,
balanserad sötma.

43/60

TEGNÉR & SON

Mild sötma, alkohol, fyllig, en
aning stickande,
konjak.

Mörk koppar,
klar.

Stark men mjuk
smak, stark alkoholsmak, vaniljtoner, lite
stickande, god och
lång eftersmak, arrak,
äppelpaj, vaniljsås.

43/60

THORAX

Kanel, kardemumma, russin,
äppelpaj, karamell, pepparkaka.

Ljusgul,
grumlig.

Kort och svag eftersmak, påminner för
mycket om julen,
god smak, inte
väldigt punchaktig,
kanel, kardemumma,
bulla, kan lätt drickas
i stora mängder.

39/60

Rök, tjära, salt,
oliver, te.

Mörkgul.

Stark smak av tjära,
balanserad alkoholsmak och en gnutta
Tervaleijona,intressant kombination av
smaker.

Vanilj.

Gyllengul,
klar.

Söt och sliskig.

Nationens årsfest ligger bakom oss, och den stora frågan är vad vi ska göra med
alla våra årsfestgåvor? Således arrangerade vi en punschprovning. Följande punscher
fanns bland gåvorna: Tegnér & Son punsch, Aboensisk punsch, Thorax punsch och
Flaggpunsch. För jämförelses skull inkluderade vi också Nyländska punch i provningen.
Kriterierna som bedömdes var färg, doft och smak. Efter en omgång med alla punscher började vi en ny runda vilket gav en bättre bild över de olika dryckernas egenskaper. Till sist värderade vi alla olika områdena på en poängskala från 0 till 20.
Nyländsk punsch och Tegnér & Son punsch fick lika mycket poäng och tog en delad
första plats. Detta var en positiv överraskning i och med att Tegnér & Son är en av
Sveriges bästa punscher och den Nyländska punschen var en aning rå till smaken då den inte hade förvarats före prövningen. Vår klubbis kan vara stolt. Thorax
punsch kom på tredje plats. Punschen var i sin helhet god, men smakade inte som en
punsch. Åbo nations underliga tolkning av punsch tog en fjärde plats och sist blev
den översöta Flaggpunschen.
Fredrik Åström
Edward Lundell
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ABOENSISK

FLAGGPUNSCH

35/60
34/60
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Sommar, sommar, sommar. Nu har de
flesta studerande sommarlov, för många
den bästa tiden på året. Visst är det skönt
att slippa svettiga tenter och maratonmässigt essäskrivande. På sommaren
känns kurslitteraturen lika avlägsen som
tentölen på en fredagsmorgon.
För alla gäller ändå inte denna smultronsmakande frihetskänsla vi kallar
sommarlov. De flesta studerande jobbar
sommaren igenom för att få hyran betald. Andra kanske gör sommarstudier,
fältkurser eller boktenter för att skrapa
ihop tillräckligt med studiepoäng för att
få ekonomin att gå ihop.
Det finns ändå många saker man kan
göra fastän man jobbar eller studerar
hela sommaren för att få sommarkänslan i kroppen. Testa ta kontoret utomhus, eller ta in lite blommor. Dra upp
persiennerna och ta kaffepausen utomhus. Läs till tenten i parken och ha solglasögonen på ute som inne.
Det lönar sig också att på fritiden
ta ut allt. Se till att boka in nationens
sommarträff direkt, och varför inte
föreslå parkpicknick i nationens Facebook-grupp.
Det kanske kan kännas lite trist att
stanna i Helsingfors hela sommaren,
men det finns faktiskt massor med
trevliga saker man kan och bör göra i
staden. Skärgård. Helsingfors har en
22

väldigt vacker skärgård, och det finns
mer än Sveaborg. Rönnskär är vackert
och lätt att komma till från Gräsviken
och Brunnsparken. Där kan man ligga på en klippa och ha utsikt mot ytterskärgården och det är svårt att tro att
man befinner sig i Finlands största stad.
Det coolaste stället jag tycker just du
ska besöka under sommaren är Skanslandet. Det är en väldigt stor ö som i
maj öppnats upp för allmänheten. Den
ligger sydost om Sveaborg, alltså ett lite
längre stenkast från nationen. Skanslandet, har varit militärområde tidigare
men nu har man rustat upp ön en den
verkar väldigt spännande. På ön finns
gamla militärbyggnader, två sjöar och
Helsingfors skärgårds högsta punkt.
Därifrån borde man ha en ganska magnifik utsikt. Ifall du har tillgång till en
egen båt så kan du också åka dit på egen
hand.
Under sommaren när det inte är
klubbkväll på torsdag eller sits på fredag så undrar säkert många vad i all sina
dar de ska göra? Då kan de ta med en
picknickkorg och åka ut till Skanslandet
med några kompisar och invänta den
legendariska sommarträffen.
Emil Ehnström
Redaktionssekreterare

Foto: Oscar Öhman

Foto: Ellen Avellan

Sommaren är här

Stora och små kalas

Kära nylänningar,
Det var meningen att jag skulle skriva något seriöst och djupt. Men nu skiner solen, våren är här och just nu älskar
jag livet så det blir en helomvändning.
Här är min lite mindre seriösa spalt med
bara allmän fiilistely!
Jag måste erkänna – jag älskar Eurovision Song Contest.
Mitt första tydliga minne av Eurovisionen är från 1986 då Sandra Kim
vann hela kalaset med låten J’aime la
vie. Jag tyckte att hon hade de snyggaste
kläderna i universum och hennes frisyr
var helt underbar och jag ville bara vara
precis som hon. Jag var då 6 år gammal.
Ni som inte var födda på 80-talet – tänk
er takatukka och knallrosa silkesbyxor
och axelvaddar.
I dag, 30 år senare, har jag för andra
gången i mitt liv fått uppleva en så massiv eurovisionskänsla som då. Min man,
som jag träffade på nationen för 10 år
sedan, tog mig till Stockholm för att fira
10 år tillsammans. Inget är väl då lämpligare än att gå och se Eurovisionen!
Stämningen var ofattbar, den var
inte i taket, den var högre. Man liksom
älskade alla och gick omkring och log
och njöt av musiken, hurrade, dansade
och yrade! Lite som på en nationsårsfest
men med andra kläder och högre volym
på musiken.

Det ligger så enormt mycket arbete bakom ordnandet av en stor fest
som exempelvis årsfesten. Tidsplanering, budgetering, ett evigt detaljfilande
och lösningar på plötsliga problem. Jag
vill här ge ett halvårstack till styrelsen,
funktionärerna och utskottsmedlemmarna. Ni är otroligt duktiga! Jag vill
inte ens tänka på arbetsbördan med att
planera Eurovisionen. För mig räcker
det med att hålla mig på nationsnivå,
och jag imponeras framför allt av vår
QF Krista och vår klubbis Walter, som
med begränsade medel och verktyg om
och om igen lyckas bjuda oss på kalas
efter kalas med superb mat och läskande
dryck.
Så mycket mer än det här hade jag
inte att säga. Ut med er allihop nu i solen, njut och låt tentboken damma igen
eller ta långlunch på sommarjobbet. I
know I will!

Puss och kram,
Ina Scheinin
Kurator
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Kansliet är stängt fram till 29.8, kanslisten nås via mejl.
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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

