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Ledare
Nylänningar! Det är dags för årets första Mitt mål som chefredaktör är att,
nummer av Terra Nova. I skrivande stund
sitter jag och korrekturläser mina fantastiska
nationsvänners alster, lite särskrivningar här
och där – men idag blir jag inte ens upprörd
(jag har ett rykte om mig att rätta folk i tid
och otid, yrkesskada ni vet. Jag studerar
nämligen nordisk litteratur och nordiska
språk). Om några timmar ska jag träffa
redaktionssekreterare Challe för att bygga
upp tidningen. I flera veckor har jag tjatat om
att jag måste få in texter NU, ironiskt nog är
det bara mina texter som saknas. Det här är
jag i ett nötskal.

tillsammans med min ypperliga redaktion,
leverera en intressant och underhållande
tidning åt just Dig. Ifall Du har idéer till
artiklar, vill ge ris eller ros åt oss bakom TN,
eller kanske bara diskutera en intressant
artikel är Du välkommen att rycka mig i ärmen
eller skicka ett mejl till tn@nylandsnation.fi.
Kanske du rentav själv sitter inne på årets
intressantaste artikel?

Nu skall jag fortsätta korrekturläsningen

Jag heter Josefin Flemmich och min

och dricka upp mitt kaffe. Då jag är klar med
det är det dags att tvätta bort UV-färgerna
från mitt ansikte efter fredagens rymdsits.
Det är ju trots allt redan söndag.

Varför ville jag bli chefredaktör då? Jo,
ser ni, för att jag gillar att skriva. Deadlines
är inte min starka sida, men jag ser detta år
som en möjlighet till personlig utveckling för
mig vad gäller just deadlines. Dessutom är
det hiskeligt kul att få ha ansvar över den här
anrika tidningen som för övrigt fyller 36 år i
år – hurra! *

*Det är alltså Terra Nova som fyller 36 år, själva
tidningen har getts ut under andra namn som
exempelvis Nylänningen och Nylands dragon innan den
fick sitt nuvarande namn år 1982. Namntävlingen vanns
av Pertti Hakala och idén bakom den nya tidningen gavs
av kurator Thomas Forss.
Källa: I mitt fall Konstkommitténs ordförande
Michaela Bränn, tack Mico! Hittas även på
s. 587 i Nationens historik.

mening var att sitta med i styrelsen i ett år. Det
gjorde jag förra året, som QF. Som qvinnlig
funktionär har man däremot sällan tid att
sitta, he he. I år var det meningen att satsa
till hundra procent på studier och inte endast
vara närvaroanmäld. I styrelsen sitter jag
igen, i år som chefredaktör. Säg nej till droger
och förtroendeuppdrag har jag fått höra. Men
varför säga nej till förtroendeuppdrag då det
är så makalöst roligt. Inte åtminstone ännu.
Nästa år ska jag studera. Eller?
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Ordförandes spalt
Nylänningar!

Året är redan i full gång och på nation har vi
hunnit med bland annat inledande sits, rymdsits
och den traditionella fastlagstisdagen. Som
alltid har vi våren fullspäckad med program åt
alla våra medlemmar. Alla evenemang hittas
på nationens hemsida så jag tänker inte ta
utrymme här för att berätta om dem. Det
som jag ändå vill passa på att göra reklam
för är nationens 375:e jubileumsårsfest den
sjunde april, håll ögonen öppna för den.

Att vara nylänning innebär att man alltid
nu som då tycker att det är helt okej att en
klubbkväll spår ar ur och man hittar sig själv
nere i Karl XII för att nästa dag inse att man
ska orka med middag ännu i två dagar.

Under mina två år i styrelsen har jag funderat
en del på vad det egentligen innebär att vara
nylänning. Jag har lyckats bilda mig en, enligt
mig, bra uppfattning av vad det innebär att
vara aktiv på den bästa av nationer.

Att vara nylänning innebär att allt detta sker
inom loppet av två veckor.

Att vara nylänning innebär att man spontant
bestämmer sig för att resa iväg på en
festkryssning utan att egentligen desto mer
tänka efter. Att vara nylänning innebär också
att man hoppar på styrelsekamraternas idéer
och vips, efter ett par timmar har nästan hela
styrelsen beslutat sig för att komma med på
en resa till vårt södra grannland (hur många
som orkade i land framkommer tyvärr inte i
historien).

Det jag just skrivit är ändå inte det viktigaste.
Att vara nylänning innebär att man tar sitt
ansvar och lyckas studera flitigt också vid sidan
om allt skoj. Det innebär att man har viljan
att lära känna nya människor och framför allt
få vänner för livet. Och det viktigaste av allt,
man gör allt detta med ett brett leende på
läpparna.
Med detta sagt kan jag inte annat än se fram
emot ett alldeles fantastiskt fabulöst och
roligt jubileumsår på nation.

Att vara nylänning innebär att man bestämmer
sig för att direkt från terminalen, efter
22 timmar av ståhej, ta spårvagnen till Nya
studenhuset för att delta på sits.

I hopp om många GT:n tillsammans under
året!

Att vara nylänning innebär att man lätt orkar
festa till småtimmarna, också där.

- Freppa
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Kurators hälsning
Om prokrastination
Så är man där igen. Mottar ett meddelande

För tillfället är det 20 minuter tills min tredje
och sista inlämningsdeadline. Känner hur
Josefin flåsar mig i nacken. Precis som under
studierna funderar jag även nu över varför jag
inte bara skrivit denna spalt i tid. Nojjar mig
över att innehållet i spalten kommer att vara
under all kritik. Tänker på hur Josefin suckar
högt medan läsarna himlar med ögonen och
funderar hur någon som jag kunde väljas
till kurator. Till slut blev jag dock klar med
mina studier med hyfsade vitsord och denna
spalt kommer heller inte vara det värsta som
någonsin publicerats i denna ärevördiga
tidning. Jag funderar över om rädslan för att
underprestera någonsin kommer att försvinna.
Den är närvarande under studietiden och
följer med många till arbetslivet. Stressen
lurar konstant i bakhuvudet.

av tidningens chefredaktör Josefin där hon
vänligt men bestämt meddelar att tidningen
ska gå i tryck och att hon fortfarande saknar
min spalt. Den vanliga ursäkten om att det
varit bråttom på jobbet och på nation slinker
ur mig. Det är inte en direkt osanning men
inte kan jag påstå att jag under den senaste
månaden inte sku ha haft tid att producera
denna text. Det samma gällde under hela
min tid på universitetet för att inte tala om
graduprocessen. Två år hade förlöpt och
gradun befann sig fortfarande så gott som
i startgroparna. Då slutdatumet för min
examensrätt började närmade sig och min
kusin Sonjas röst ständigt ekade i mina öron
om att jag sannerligen hade lovat henne att
vår examensfest sku äga rum under 2017
började plötsligt orden flyga ur mig. Jag skrev
merparten av min avhandling under de två
sista veckorna innan inlämningsdatumet.
Gradun lämnades in med hela 11 minuters
marginal till midnattsdeadlinen.

Jag uppmanar er alla till att balansera ut den
konstanta underliggande stressen med ett
lugn man endast kan uppnå genom att umgås
i goda vänners lag. Allra helst gör man det på
nation. Då stressen och arbetsbördan känns
överväldigande, ta och släpp allt för en kväll
och kom till Klubben för att nolla tankarna
och umgås med andra Nylänningar. Nästa dag
är en ny dag igen!

Fenomenet som går under namnet
prokrastination är säkerligen bekant för de
flesta av er som studerar eller har studerat.
Man vet att man borde [valfri uppgift] men
det känns oöverkomligt svårt att komma
igång. För min egen del berodde det ofta på
ett underliggande mindervärdeskomplex och
av rädsla för att misslyckas. Att arbetsbördan
konstant ökade ju mer jag inte gjorde hjälpte
heller inte direkt. “Out of sight, out of mind”,
tänkte jag och gick istället på öl med mina
vänner (en av många frestelser som lockar då
man egentligen borde studera). Inte ens den
ljuvliga känslan som fyllde en då man äntligen
fick trycka på “lämna in” motiverade en till att
få allt undanstökat så snabbt som möjligt.

Eder kurator,
Anna Öhman
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Inspektors hälsning

Foto: Oscar Öhman

Ett pojkaktigt flin
Dina vassa kommentarer
Som ett gott rött vin
I de dyraste av hotellbarer
Vår inspektor oss så kär
Speciell för Nationen
Liksom Blåbärsskär
Är du en del av traditionen
Hoppas Nationen
Ej går åt fander(s)
När du lämnar oss
Henrik Meinander

Inspektors hälsning ersätts i detta nummer av en hyllningsdikt av två QF emerita.
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Styrelsen 2018
Den nya styrelsen för Nylands nation
har satt igång sitt verksamhetsår med
full fart. För att ni ska veta vem det
egentligen är som lagar er mat, ordnar
alla fester, välkomnar gäster och ser till
att nationsverksamheten lever vidare,
har redaktionen ställt kluriga frågor åt
dem.
Hej! Jag heter Fredrik Palmén (ni kan kalla
mig Freppa) och fungerar som nationens
ordförande i år. Min uppgift är att styra vår
fantastiska styrelses arbete under årets gång.
Jag studerar journalistik för tredje året vid
Soc&kom.

1. Ifall ditt liv skulle vara en serie,
vilken låt skulle vara din series
introlåt?
2. Vad är din guilty pleasure?

Jag blev aktiv vid den bästa av nationer
redan på mitt gulisår 2016 när jag hoppade
in i styrelsen som chefredaktör. Året efter
fungerade jag som skattmästare och således
är det här mitt tredje år i styrelsen.

3. Vilket föremål kan du inte leva
utan?
4. Var i Nylands skulle du helst
vuxit upp ifall du inte kan välja din
ursprungliga hemstad?

Jag har vuxit upp i huvudstadsregionen, ute
i yttre skärgården på Drumsö. Känner mig
därför som en skärgårdsbo och kunde tänka
mig leva var som helst vid den nyländska
kusten.

5. På vilket av följande ställen är det
mest sannolikt att hitta dig på en
efterfest:
a) På dansgolvet
b) På whiskyhyllan
c) På toaletten
d) I köket
e) På kansliet
f) VAR?

På nationens efterfester kan man hitta mig
nästan var som helst. Ibland kan jag tappa
bort mig till kansliet där jag avnjuter de
bäskaste av droppar och i vissa fall läser jag
upp väderrapporten för sjöfarande.
Jag ser framemot ett fartfyllt år på nation, vi
ses i dimman!
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Bästa Nylänningar! Tobias Palmgren heter jag
och kommer att fungera som skattmästare i
år. Vad studierna beträffar så läser jag juridik
vid Helsingfors universitet.
Som skattis är det jag som har hand om
budgeten och ser till att den följs (dvs
överskrids så lite som möjligt). Vidare är det
jag som välkomnar er vid sitsar och stjäl er TV
ifall medlemsavgiften förblir obetald.
Jag blev nationsmedlem år 2015, och tog
förra året steget in i en mer aktiv roll som
medlem i klubbmästeriet. Efter ett år som
funktionär kändes styrelsen som ett naturligt
steg och jag ser med entusiasm fram emot
det kommande året!

Hej! Jag heter Elias Schulman och fungerar
i år som Klubbmästare vid Nylands Nation.
Det är alltså jag som ser till att Klubben hålls i
klanderfritt skick och att alla nylänningar och
gäster har något att fukta strupen med. Jag
studerar andra året förstavård vid Arcada.
Förra året har jag fungerat som fanbärare
och som funktionär i klubbmästeriet och
även i programutskottet. Jag ser synnerligen
fram emot det här året som Klubbmästare i
styrelsen!
Ifall mitt liv skulle vara en serie skulle
introlåten vara En kanna öl av Sås och Kopp.
Ett typiskt klubbissvar som inte behöver en
desto längre förklaring, antar jag... heh. Min
guilty pleasure är mascarpone och dadlar. En
perfekt kombination! Det föremålet jag inte
kan leva utan är mina nycklar.

Money, Money, Money av Abba skulle vara
min series introlåt ifall mitt liv var en serie.
Mitt paraply skulle jag inte kunna leva utan,
se ut genom fönstret bara! Vilken jävla vår?
På efterfesten hittar ni mig sannolikt yrande
omkring på whiskyhyllan. Dansgolvet kommer
däremot som stark tvåa, speciellt när det
är schlager eller ABBA som ligger högst på
spellistans kö.

Ses på Klubben!

Vi ses i dimman, Eder Skattis.
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Hej! Jag heter Axel Idström och fungerar som
informationssekreterare 2018. Min uppgift är
att marknadsföra nationens evenemang och
att uppdatera hemsidan med all info som
är aktuell. Jag fungerar även som nationens
intendent, vilket innebär att jag ser till att allt
ni söndrar under festerna lagas eller byts ut.

Hej bara på er alla! Jag heter Thomas Ermala
och är då kulturutskottets ordförande för i
år. Tillsammans med mina små arbetare i
kulturutskottet ordnar vi kulturprogram för
er.
Själv studerar jag arkeologi vid Helsingfors
universitet för andra året. På nationen har
jag hittills endast varit aktiv på fester och i år
tänkte jag att man skulle måsta ta sig själv i
kragen och äntligen göra någon nytta. När jag
skriver detta har året börjat väldigt bra och
jag har haft roligt hittills och ser framemot
reseten av året.

Jag studerar finansiering på Hanken för
tredje året, även om studietakten varit rätt
dekadent. Jag blev aktiv på nation år 2016 i
Walters klubbmästeri och sedan fortsatte jag
som klubbmästare 2017. Jag har aktivt besökt
nationens fester och evenemang redan långt
innan det, så klubben har varit en bekant
miljö sedan länge. Ser mycket framemot
det kommande året och alla nöjen och
utmaningar det för med sig!

Ifall mitt liv skulle vara en serie skulle
introlåten vara Tirehtööri av Turmion Kätilöt
och min guilty pleasure är Antti Tuisku. Jag
kan inte leva utan min telefon och använder
den alldeles för mycket, åtminstone enligt
andra.

Gräsänkling Blues av Povel Rammel skulle vara
introlåten ifall det gjordes en serie baserad på
mitt liv. Att göra Excel-listor över alla aspekter
av mitt liv är min guiltypleasure.
Jag har alltid älskat skärgården i Västra
Nyland, så ifall jag inte hade fått växa upp i
Helsingfors hade jag gärna vuxit upp på en
holme i skärgården.
På en efterfest hittar ni mig mest sannolikt i
köket - där trivs jag bäst!
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Hejsan! Jag heter Jessica Kuhlefelt och
kommer det här året fungera som tutor.
Jag är personen vars jobb det är att få med
så många nya medlemmar till nationen som
möjligt och se till att de trivs!

Hej på er! Mitt namn är Satu och jag
är nationens PU i år. Jag är tredje årets
studerande, likaså tredje årets nationsaktiv
och under årets lopp kommer jag tillsammans
med mitt programutskott att ansvara för
temasitsar och annat roligt!

Jag studerar första året vid Helsingfors
universitet till klasslärare. Jag har varit aktiv
på nationen redan i två år i ett och annat
utskott, men detta år bestämde jag mig för
att styrelsen kallar. Jag taggar mitt första
styrelseår massor och hoppas att mitt utskott
och jag kommer att få med många nya
personer till nationen!

Om jag måste välja en låt för mitt liv, måste
det kanske bli the Who - Won’t Get Fooled
Again - ni vet, tunnaren från C.S.I. Miami.
Mest för associationens skull, eftersom jag
har fruktansvärt dålig humor och är helt okej
med det. Och vad är livet utan stunder som
får en att titta in i en imaginär kamera som
en karaktär i the Office, ungefär lika road som
efter en riktigt dålig punchline?

Fångad av en stormvind av Carola skulle vara
min series introlåt ifall någon kom på att göra
en serie om mitt liv. Ifall jag inte vuxit upp på
Brändö och ifall jag hade fått välja hemstad
hade det definitivt varit Porkala i Kyrkslätt.
Jag har sommarstuga där och ljuvliga minnen
just därifrån. Allt från mysiga stunder med
familjen till galna fester med mina vänner.
Det är mest sannolikt att hitta mig antingen på
dansgolvet eller i köket. Det blir jämt mellan
de alternativen eftersom det är omöjligt att
besluta ifall galet dansande eller nattmat i
köket ska prioriteras.

Under efterfester trivs jag ibland på hyllan,
ibland dansgolvet, och numera alltför ofta
kansliet. Jag tillbringar en stor del av min
vardag där tillsammans med mina skolböcker
och kaffe, och det händer att jag smiter in där
också på en nattlig powernap, bara för att jag
kan och är van. Men jag ska bättra mig, jag
lovar.
Både idéer och hjälp är varmt välkomna, och
jag hoppas på ett till fantastiskt verksamhetsår
- själv ser jag speciellt fram emot mitt
personliga favoritevenemang, Nylandz, men
vi återkommer till det. Vi ses på nation!
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Hej igen!
Jag heter Josefin Flemmich och innehar
i år styrelseposten som chefredaktör för
nationens tidning Terra Nova. Mitt nationsliv
började egentligen redan på hösten år 2015
då jag skrev in mig i den bästa av nationer.
Dessvärre bestod min aktivitet rätt så långt av
att bara dyka upp på efterfester nu som då.
Förra året blev min roll på nationen mycket
mer synlig, jag blev nämligen invald i styrelsen
och satt med som QF. Det hela hände så gott
som av en slump och jag visste inte riktigt vad
jag tagit mig an. Trots det har jag inte en dag
ångrat mitt beslut.

att jag stått bakom baren och tvärt, och en
gnutta onyktert, ropat att jag vill ha Angry
Birds-låten, NU! Tyvärr var det ingen som
förstod mig, jag undrar varför.
Min guilty pleasure är gurkmajonäs i
kombination med prosciuttoskinka. Fråga
inte mig varför, jag har nämligen ingen vettig
förklaring till det annat än att det är gott och
återställer saltbalansen efter en vild kväll.
En grej jag inte kan leva utan är min telefon,
däremot kunde det vara bra att inte ha tillgång
till den på efterfester. Gårdagens Mystories
på Snapchat är förresten ett ypperligt sätt att
ta reda på vad som hände efter sitsen.

Nationslivet har inneburit en drös nya
fantastiska vänner. Vänskapsband har knutits
under stress i köket, men också under hejdlöst
roliga fester. Jag har även fått lära mig att ta
ansvar och fått uppleva hur det är att vara en
viktig del av en gemenskap. En gemenskap
som har 375 år på nacken. Hur tufft är inte
det?!
Ifall mitt liv var en serie, tackar högre makter
för att det inte är det, skulle min introlåt nog
vara Wonderful Life (Mi Oh My) av Matoma.
Orsaken är helt enkelt, hur klyschigt det än
må låta, att livet är underbart med alla kära
nylänningar vid min sida. Det kan även hända
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Hejsan! Jag heter Krista Lindberg och är
nationens kontaktsekreterare i år. Kontaktsekreterarens uppgift är att hålla kontakt
med våra underbara vännationer och -föreningar och se till att de trivs bra här hos oss
då de kommer på besök. Det är också viktigt
att se till att vi nylänningar aktivt besöker
våra vänner.

Från Rönnbacka till Haga (ja, eller Lassas
egentligen) till Vallgård till Arabia. Fast
Kaserngatan 40 är mitt andra hem kommer
jag nog alltid hålla mig litet utanför centrum,
men jag gör det med stil och groove. Don’t
believe me, just watch!
Ett föremål jag inte kunde leva utan är nog
min Sodastream – alla vet ju att jag ÄLSKAR
sodavatten och speciellt drinkar med sodavatten i. Ni hittar mig mest sannolikt på en
efterfest med en sådan drink i handen, dansande på whiskyhyllan!

Jag är fjärde årets statskunskapsstuderande
vid Soc&Kom. Jag kom med till nationen
genom att hoppa med i herrmiddagsteamet
2014 och satt 2015 med i flera olika utskott
(närmast hjärtat förstås QF:riet) för att sedan
gå med i styrelsen 2016 som QF. 2017 tog jag
ett steg tillbaka och hjälpte till i Qfriet, bara
för att göra en comeback till styrelsen i år.
Man kan ju helt tydligt inte få nog av nationen!
Om jag inte hade ”fått” växa upp i Helsingfors egna Detroit - Rönnbacka - skulle jag nog
helst ha vuxit upp i ett stort egnahemshus
i Kyrkslätt eller Borgå. Tvåspråkighet är väldigt viktigt för mig och jag gillar inte heller
alldeles för små byar, därför känns de här
två passliga för mig. På tal om Rönnbacka,
ifall mitt liv var en serie skulle nog introlåten vara Uptown Funk av Mark Ronson och
Bruno Mars – This one for them hood girls,
them good girls, straight masterpieces –
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med allt, nästan i alla fall. Det är därmed min
guilty pleasure.
Hårband, är något jag inte kan leva utan. Har
nio av tio gånger alltid med mig ett och om
jag av någon orsak inte skulle ha det, blir det
katastrof tills jag fixat ett av valfri sak i min
omgivning.

Hejsan, jag heter Emelina Enkvist och fungerar
i år som QF här på nationen. Det är då alltså
jag som ser till att ingen sitter hungrig på en
sits eller andra små tillställningar.
Vem är jag då? Jo, en yr österbottning som
äntligen hittat hem. Studerade några år till
sjuksköterska på Arcada, men insåg efter ett
tag att det inte alls var min sak så försöker
göra en drastisk förändring i mitt val av
utbildning. Fick lilltån med i nationen förra
året då jag var en del av Josefins QF:eri och
gick då den naturliga vägen vidare till QF vilket
jag stortrivs med. Älskar allt som har med kök
och mat att göra. Jag är rätt tjej på rätt plats!
Hoppas ni kan hålla med mig efter detta år.

Lilla mysiga Vasa har gett mig en mycket trygg
uppväxt. Ifall jag var tvungen att välja något
ställe i Nyland där jag gärna vuxit upp blir det
något som motsvarar Vasa. Ekenäs kanske?
Den första halvtimmen av en efterfest står
jag i köket med mina underbara QF:erister
och diskar det sista från kvällens sits. Efter
det börjar äventyret. Man kan hitta mig på
whiskyhyllan i en djup diskussion eller på
dansgolvet i full fart. Trots det hittar jag nog
alltid min väg in i köket igen under kvällens
lopp, jag hör liksom hemma där.

Ifall någon skulle komma på den briljanta
idén att göra en serie om mitt liv, skulle nog
seriens introlåt vara ” Pa to ta Na kako” av det
österbottniska bandet KAJ. Måste hålla kvar
mina rötter även fast jag anser mig vara mer
nylänning än österbottning, där av artistvalet.
Hela mitt liv kretsar runt mat på alla möjliga
sätt, mitt år som QF, mitt jobb, ja allt. Känner
mig ibland som farmorn de sjunger om som
plockar fram sju sorters kakor och tvingar alla
att äta.
Jag är löjligt beroende av senap. Bara en sked
nu som då, i såser och på brödet. Det funkar
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Nylands i mitt hjärta
Egentligen ville jag skriva om låttexten till
Stockholm i mitt hjärta, men det visade sig
vara svårare än jag trodde. Jag vill så gärna
dela med mig allt om de senaste tre åren och
vad hade varit bättre än att göra det genom
sång? Flopeti flopp, som vi med styrelsen börjat säga om allt som går litet snett, nu får jag
bara bekänna min kärlek för nationen på något annat sätt.
Det är inte alltid lätt att med finskspråkig bakgrund försöka överleva i svenskfinland. Jag
har ändå märkt att om man vågar ta sig själv
och andra med en liten (eller stor) nypa salt
klarar man sig sist och slutligen ganska bra.
Jag älskar gemenskapen vi har på nationen,
oberoende vem man är eller varifrån man
kommer blir man välkomnad med öppen
famn. Och tänk på alla vänner vi har! Vilka
möjligheter att resa runt i Sverige, Tyskland,
Danmark, Norge och Estland! Jag rekommenderar varmt att ALLA nylänningar någon gång
besöker någon av våra vännationer och -föreningar. Varje resa är ett äventyr och varje
resa ger minnen för livet – helt som nationen
också ger!

Tjena! Jag heter Alexander von Flittner och
fungerar som sekreterare i styrelsen. Min
uppgift alltså är att dokumentera allting som
genomgås på nations- och styrelsemöten.
Jag studerar för andra året företagsekonomi
på Arcada med Financial management som
huvudämne. Det här är min första aktiva post
på nationen och jag garanterar att med årets
styrelse blir året oförglömligt för alla!

Om jag måste välja ett minne för att beskriva min nationskärlek skulle jag lätt välja ett
av mina favoritevenemang: Nylandz! En appro som varje år ordnas som vårt sista evenemang på våren. I Nylandz 2017 deltog jag
tillsammans med Satu Romo (Tutor17, PU18)
och Corinne Åsbacka (KU16, Fotograf17) som
”Disney Villain Medley” - Gaston, Ursula och
Cruella de Vil. Då vi med Alepa-cyklar tillsammans tog oss genom stan för att hitta alla
”kontroller” och inte kunde sluta skratta åt
våra dåliga skämt insåg jag att det är här jag
hör hemma. När alla lag hittat sin väg tillbaka
upp till klubben kändes allt så glatt, så varmt,
så vänligt - det var en perfekt avslutning på
vårsäsongen!

Ifall mitt liv var en tv-serie skulle I’m gonna be
(500 miles) av The Proclaimers vara seriens
introlåt. Användning av engångskärl är min
guilty pleasure under mina lata dagar. Den
mest sannolika platsen för dig att hitta mig på
en efterfest är dansgolvet. Varför? Jo, för det
är närmast baren.

För att inte fortsätta babbla på tänker jag
avslutningsvis säga att jag nu och alltid kommer ha Nylands i mitt hjärta och hoppas på
att ni andra nylänningar också förstår vad jag
menar! Vi ses på nationen!
Text: Krista Lindberg

15

Jaktolyckor i dejtingdjungeln
Alla hjärtans dag har just varit och du kanske

känner att det nu är dags för förändring.
Att även du nästa år vill bli överöst med
choklad, rosor, dikter och allt annat som alla i
förhållanden får njuta av?

Misströsta icke alla singlar, både tjejer och
killar, för till näst kommer jag att presentera
Nylands nations nya Dejtingspalt samt
Kontaktannonssida! Innan jag berättar
hur du skall gå tillväga för att skicka in
din kontaktannons eller svara på en
kontaktannons kommer jag att dela med mig
av mina bästa tips.

Hämtad från clipartbarn.com

För det andra kan det löna sig att inte börja
rappa inför dem. Särskilt om man inte kan
rappa. Framför allt om låten man rappar är
tio år gammal och folk redan då tyckte den
var skit. Det kan vara en så kallad moodkiller,
särskilt om man inte låter sig avbrytas när
raggningsoffret ber en, utan istället kontrar
med ”vänta, snart kommer det bästa stycket”.

Nu kanske du tänker att hur skall nu jag som
singel veta något? Skulle det inte vara bättre
att någon som faktiskt lyckats fälla ett byte
berättar om hur man jagar? Jo säkert, men nu
är det jag som skriver, så deal with it. Dock
har jag en relativt realistisk uppfattning av
mina kurtiseringskunskaper och kommer
därför inte att dela med mig av råd om hur
man skall flirta. Istället skall jag ge er tre råd
om hur man absolut inte skall göra då man vill
snärja drömprinsen (eller drömprinsessan).

Till sist en ganska knepig grej som åtminstone
jag har haft väldigt svårt med. Det är nämligen
så att det kan underlätta att inte springa iväg
från snygga killar då dom försöker börja tala
med dig. Det är väldigt svårt att ragga på
någon då man sprungit i väg från personen.
Tro mig, de upptäcker inte dig då du är gömd
bakom en pelare, hur förföriskt du än viftar
med ögonfransarna.

Till att börja med kan det löna sig att ta det lite
lugnt med sina speciella matvanor. De flesta
personer kan känna sig lite stressade då de
upptäcker de inte kan möta dina preferenser
när det kommer till vad du stoppar i din mun
fem gånger om dagen. Till exempel kan det
vara bra att inte berätta att man äter smör
med exakt allting och sedan utmana personen
att hitta på något man inte kan äta smör med,
för att därefter stoltsera med att det visst
går. Det här brukar leda till att man inte blir
utbjuden på middag.

Det här var en kort lektion i hur man inte
skall flirta då man äntligen fått en dejt via
nationens kontaktannonser. Skriv en text där
du berättar lite smått och gott om dig själv och
skicka in den till pling.singelpinglan@gmail.
com så publicerar jag det i följande nummer.
God jaktlycka!
I hopp om pling i inboxen, Singelpinglan
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Årsfestveckan i april 2018
2.4 Dansövning

3.4 Välkomstmiddag

4.4 Landskapsresa

6.4 Gäddbegravning

7.4 Årsfest

8.4 Sillis
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Hedrandet av nylänningen
			Hans Cronstedt
Det var första gången jag tog mig ut till
Kervo och kan väl hända att ingen Cronstedt
besökt staden sen 1918. Vi hade ingen aning
heller var minnesmärket exakt fanns, men
lokalsinnet drog oss mot kyrkan och vi hann
inte yra runt som glada höns* före vi hittade
vårt mål. Präst Mikael Busck-Nielsen höll en
kort ceremoni varefter traditionsföreningen
lade ner en krans och sedan jag och Pada en
från nationens sida för Hasse. Därefter
dracks det lite Nyländsk punsch.

Det var en av de vackraste dagarna denna

vinter som jag tillsammans med Frihetskrigets
Södra Traditionsförening hoppade på tåget
mot Kervo. Hans ’Hasse’ Cronstedt dödades
under inbördeskriget vid Kervo tågstation den
31.1.1918 tillsammans med ett dussin andra
vita soldater. Det har lagts upp ett Pro Patriaminnesmärke i deras minne bredvid Kervo
kyrka.
Från Frihetskrigets Södra Traditionsförening
deltog kurator emeritus Patrik ”Pada”
Westerback, nylänningarna Mikael
Westerback, Henrik Degerman, Mikael BusckNielsen samt Ebba Estlander.

Det snackas alltid om att Kervo är ett så
hemskt ställe men det tyckte jag inte. Skulle
jag åka dit på nytt? Tja, kanske i ett liknande
sammanhang. Vädret kan dock ha påverkat
upplevelsen. En våt höstkväll på Kervo
tågstation är kanske inte lika underhållande
som en solig vinterdag.
*På tal om glada höns så när ni befinner er i
Kervo rekommenderar jag varmt restaurangen
Iloinen Kana. De har utmärkt höna och
dessutom service på svenska, dock ingen
akvavit.

Frihetskrigets Södra Traditionsförening

Föreningens syfte är att sprida information om
Frihetskriget och dess betydelse för landets
historia och hedra Frihetskrigsveteranerna.
Föreningen ordnar årligen uppva ktningar
vid Frihetskrigets minnesmärken, mötes- och
programkvällar och sommarexkursioner. Alla
som är intresserade av detta kan bli medlem
i föreningen.
(Taget från föreningens hemsida den
8.2.2018)
Text och bild: Philip Cronstedt

18

Klubbis och QF tipsar
Tiramisu
4
1 ½ dl
1 dl
½ dl
1 tsk

Ägg
Socker
Vetemjöl
Potatismjöl
Bakpulver

1 ½ dl Kallt starkt kaffe
2 msk Mandellikör eller kaffelikör
4 dl
Vispgrädde
1 pkt(200g)
Färskost
3 msk Likör
½ dl
Socker
1 msk Vaniljsocker
Kakaopulver för dekoration
Hämtad från www.publicdomainpictures.net

1. Vispa ägg och socker till ett fast skum.
BLanda i de torra ingredienserna, gärna via
en sil så det inte blir klumpar. Häll ut i form
(i liten långpanna) med bakplåtspapper under.

Old Fashioned

2. Baka i ugnen på 225 grader i 8 minuter, eller
tills fast. Plocka bort botten och vänd den upp
och ner på en sockrad yta, bort med botten
pappret. Låt svalna. Skär botten på mitten och
blöt med kaffet och likören.

Valfri mängd whisky
En sockerbit
Angostura
Apelsinskiva

3. Den blir bäst om den får stå i några timmar
innan servering eller helst över natten.
4. Sprinkla på lite kakaopulver och sen är det
bara att servera och njuta!
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Självständighetsbal 2017

Fotograf: Corinne Åsbacka. Mer bilder hittas på hemsidan.
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Om Nylands nations vänner
och hur de ser på oss
Nylands nation har flera vänföreningar och
vännationer utomlands – sammanlagt 12
stycken, faktiskt! Som en jubileumsårstwist
kommer våra vänner presenteras i Terra
Nova på ett litet annorlunda sätt. Vi kommer
få höra om hur de ser på oss nylänningar!
Frågan är: Finns det något så stereotypt
nyländskt att alla våra vänner kommer
nämna det? Återstår att se, själv är jag litet
orolig för att ”stereotypt glad i sprit” är något
som kommer nämnas ofta. Först i turen har vi
Christian Bratt från Humanistiska föreningen
vid Stockholms universitet.

På några få år har jag redan fått fler glada
minnen från Nylands nation än man skäligen
kunnat hoppas på. Men ett minne som står
ut lite mer än andra är första gången jag
begav mig att besöka NN helt ensam. Tanken
var att jag bara skulle besöka NN över en
kväll och delta på en sittning. Dock lyckades
jag för första gången i mitt liv missa ett flyg.
Vilket resulterade i att lördagsförmiddagen
spontant ledde mig till Sky och ett piggt
gäng nylänningar. Där blev jag av ren flax
medbjuden till KTH’s Spex som just den
dagen gästade Helsingfors, därpå inbjuden på
eftersläppet på Öffen som hade en sittning
den kvällen.

Hej! Humanistiska föreningen vid Stockholms
universitetet (HumF) här vid pennan. Mer
specifikt Christan Bratt, föredetta skattmästare
i HumF i tre års tid. Numera ansvarslös även
i formell mening. Humanistiska föreningen är
en av fem fakultetsföreningar vid Stockholms
universitet (SU) och näst störst med sina 4800
medlemmar vid senaste terminsräkningen.
SU är ett relativt ungt universitet, grundat
1883 som Stockholms högskola och har
därför inga nationer, fakultetsföreningarna
är deras motsvarighet i runda slängar. HumF
grundades 1914 och har sedan dess verkat
för social samvaro humaniorastudenter vid
SU emellan.

Dagen därpå fortsatte i glada nylänningars
lag till Öffens sillis. Efter att ha dansat färdigt
i deras festligt rökfyllda rum, gick jag raskt till
finlandsfärjan och sov mig över Östersjön. För
att från Slussen bege mig raka vägen tillbaka
till HumF och måndagskvällens styrelsemöte
där jag kunde avrapportera ett av mina två
trevligaste resemissöden. Om detta är vad
som händer i Finland när man dricker lite för
mycket kan jag gott förstå den finska nationens
inställning till de starkare spritslagen.
Nylänningen kan ofta ses i sitt naturliga habitat,
Klubben. Eller på intilliggande Hesburger, eller
någonstans däremellan. Nylänningen är för
en Finländsk medborgare ostereotypt glad,
men också stereotypt glad i sprit. Vidare är
Nylänningen sångglad och hjärtlig, otvungen
och välkomnande mot sina gäster. Älskvärd
kort och gott.

Vad gäller mig själv är jag humanistiska
föreningens innevarande överliggare extraordinarie. Akademiskt är jag en blandning
av filosof och nationalekonom. Biologiskt
en mix av Sverige och Finland. Spirituellt
är jag nog en elefant, fredlig och lite sävlig
men med ett minne som sträcker sig längre
än de flestas. Dessutom börjar det nog
bli dags att uppsöka de andra skeletten.

Det självklara svaret är HumF’s hemvist, Gula
villan vid Stockholms universitet!
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Christian Bratt tillsammans med Stefanie Tagesson på Självständighetsbalen 2017. Bild: Corinne Åsbacka.

Mer specifikt skulle jag rekommendera baren
som har ett relativt bra urval av öl och andra
drycker, ibland hittar man också trevligt
sällskap där.

Frågor vi ställde Mr. Bratt:
1. Berätta kort om er förening och
om dig själv (vem du är, vad du
gjort/gör i er förening, din spirit
animal)

För den som vill vara lite kulturell, men inte
för kulturell och som redan har sett Vasaskeppet, ligger Spritmuseum endast ett
stenkast bakom Sveriges mest välbevarade
misslyckande. Därifrån tar man sig också
enkelt
med färja till Gamla stan, där kan man dricka
punsch i samma rännstenar som Bellman en
gång krupit genom, eller för den mer servile
äta eller fika på något mysigt ställe. Undvik
Västerlånggatan som är en turistfälla av klass.

2. Ett minne från Nylands Nation
3. Beskriv en nylänning
4. När en nylänning besöker
Stockholm, vad ska vi då se/
besöka?

Text: Christian Bratt, Krista Lindberg
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Tillbakablick

Årsfestsupén följdes av dans även år 1998 . Källa: NN:s årsbok 1998.

Den nalkande jubileumsårsfestveckan till ära dök TN:s redaktion i nationens arkiv och dess juveler täckta av damm. En del bilder av svag kvalitet och flera roliga texter i form av årsberättelser hittades.

Årsfest för 25 år sedan, 1993, i Årsboken 1993-95.
”En gulnäbb som var med på festen berättar nästan tio år senare: Det jag minns
tydligast från den festen är Göran ”Bona” von Bonsdorff som utklädd till babushka
i någon sorts förkläde och blommigt huckle dansar ”ripaska” nerför gången och
sjunger ”ach vodka!” Jag minns att jag var förbluffad över att en gammal ärevördig
professor kunde göra sånt!”

Den 305:e årsfesten, år 1948, i Årsboken 1949. Citat från kurator Felix Heikels tal.
” Att ett klickväsende skulle existera på Nylands nation vill jag på det bestämdaste
förneka. Det är helt naturligt att de personer som valts till funktionärer genom
sin verksamhet komma i ett nära förhållande till varandra och därför även under
samkväm och sitser bilda en krets. Att denna vore så hårt sluten, att den ej kunde
brytas är ett misstag. Ringen är enbart skenbar. Den består blott av länkar, förenade
av ett gemensamt intresse: Nationen.”
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På 80-talet var det fortfarande tradition att kliva ut ur lilla festsalens fönster.

Källa: NN:s
årsbok
1978-1982.

För 30 år sedan, 1988, fyllde Nylands nation 345 år. Stipendiatveckan såg ut så här,
enligt kurator emerita; Pauline von Bonsdorff.
Tisdag.” På tisdagen den femte april var det då dags. Komma skulle Magnus, Mats R., Martina och Mats O. Från Värmlands i Lund, Mia från Värmlands i Uppsala, P-G från Södermanland-Nerikes nation i Uppsala och Henrik och Henning från Studenterföreningen i Köpenhamn. Mats Olsson var med redan för sjunde gången och fortfarande ungdomlig.
De rätta personerna upphittades och champagne i tandläkarmuggar var melodien. Efter det
en brutal rivstart i programmet. Tandläkarmuggarna förblev det enda som var tandvänligt
den dagen. Fazers fabrik var nästa stopp och på vägen råkade historiografen nästan i gräl
med stipendiaten Magnus, som absolut ville stjäla skylten Lemmenkuja/Älskogsgränden
men fick det inte eftersom kriminaliteterna skulle ha utförts alldeles invid Ring trean. Trots
att texten var en invit till stöld.”
Onsdag. ’’Koffen nästa. Sannas pappa hade hade ordnat ett dunderbesök i dryckesfabriken.
Endel passionerade ölvänner skred förbi de jättelika faten med religiös blick och kunde nästan inte låta bli att buga.’’
Lördag. ’’Själva festen då. Som en fest med tvåhundra deltagare kan bli. Den var varierande
från stund till stund och förstås från person till person. Västgöta nation var på turné som
hade startat med en veckas vistelse i vårt östliga grannland och avslutades nu på Nylands
årsfest. Idén med att kombinera de här resmålen var säkert god från början men ganska
misslyckad in action. En grupp gäster var som var fullkomligt lösryckt från sammanhanget
och dessutom till en del iklädd minikjol figurerade vilsekommen på festen.’’

Nylands nations årsbok 1988
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Redaktionssekreterarens spalt
Ni vet det där nyårslöftet man alltid gör, att
man nästa år ska satsa på att ge tid åt sig själv
och varva ner lite med förtroendeuppdragen.
Man tänker att man ska satsa riktigt hårt på en
sak men sen slutar det med att man i början
av året har lovat medverka i minst fem olika
utskott eller styrelser på sju olika håll. Låter
det bekant? Tänkte väl det.
Jag heter Charlotte Lindberg (Challe) och
fungerar som redaktionssekreterare i år!
Förra året satt jag med i Satus tutorutskott
och planerade att jag i år skulle fortsätta
nationslivet med att gå med i något hörn i ett
utskott. Nåja, det blev ju inte riktigt så. Under
de två första månaderna av 2018 har jag
spenderat mer tid på kansliet än under hela
förra året.
Hur som helst, i skrivande stund har jag
just kommit hem från vårt första möte med
Josefin då vi börjat jobba på att sätta ihop
tidningen. Jag tänker inte förfina det för er
– en hel del svordomar kom ut då InDesign
inte alls ville sammarbeta och vi jobbade med
att få in en text med rätta proportioner i en
timme. Trots att början varit hackig och fylld
av Youtube tutorials på hur man gör runda
bilder ser jag fram emot att jobba med Terra
Nova det kommande året och tillsammans
med redaktionen ge er något lite extra i varje
nummer!

Jag studerar för andra året journalistik på
Soc&kom. Året 2018 började med buller och
brak då jag insåg att jag lovat sitta med i diverse
styrelser, ämnesråd och delegationer. Känner
ni igen den där känslan då man märker att
man mitt i allt slänger ur sig orden ”ja, jag kan
väl göra det” för att undvika den besvärliga
stunden då det blir tyst som i graven då man
frågar om någon frivilligt ställer upp.
Förstå mig inte fel, jag älskar att ha många järn
i elden samtidigt och jag ger mitt allt för alla
de förtroendeuppdrag man förtlitat mig med
– men ibland känns det som att jag simmar i
djupa vatten. Jag kan tänka mig att i alla fall
en del av er känner igen sig här. Man älskar
vad man gör, vill göra det, har roligt och lär
sig massor, men ibland känns det som lite för
mycket. Och det är helt okej.
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Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter för styrelsen 2018

ORDFÖRANDE
pol.stud. Fredrik Palmén
+358 50 9119712
ordforande@nylandsnation.fi

INFORMATIONSSEKRETERARE
ekon.stud. Axel Idström
+358 50 9119752
info@nylandsnation.fi

SEKRETERARE
stud. Alexander von Flittner
+358 50 4904007
sekreterare@nylandsnation.fi

CHEFREDAKTÖR
fil.stud. Josefin Flemmich
+358 50 5149604
tn@nylandsnation.fi

SKATTMÄSTARE
jur.stud. Tobias Palmgren
+358 50 5400641
skattis@nylandsnation.fi

KULTURUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
fil.stud. Thomas Ermala
+358 44 0600682
ku@nylandsnation.fi

QVINNLIG FUNKTIONÄR
stud. Emelina Enkvist
+358 40 8383732
qf@nylandsnation.fi

PROGRAMUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
nat.stud. Satu Romo
+358 45 1129545
pu@nylandsnation.fi

KLUBBMÄSTARE
stud. Elias Schulman
+358 45 2757937
klubben@nylandsnation.fi

TUTOR
ped.stud. Jessica Kuhlefelt
+358 44 5081096
tutor@nylandsnation.fi

KONTAKTSEKRETERARE
pol.stud. Krista Lindberg
+358 40 8358695
kontakt@nylandsnation.fi

Kontakta redaktionen för feedback, idéer och
kommentarer till tidningen på TN:s facebooksida
eller per Epost: tn@nylandsnation.fi
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