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Ledare
Vilken vår! Vi har för inte så länge sen
firat nationens 375 års jubileum med
pompa och ståt. Vi har dansat oss svettiga
och sjungit (läs: vrålat) med till livemusik
av Sås och Kopp på en slutsåld sillis
(och hör och häpna; luftkonditionen
fungerade!!). Vi har, förhoppningsvis,
återhämtat oss från en fantastisk
årsfestvecka. Vi har fått umgås i goda
vänners lag, lärt känna nya vänner från
när och fjärran och tillsammans med dem
skapat minnen för livet. Fantastiskt!
Sommaren står alldeles bakom knuten,
vi, eller åtminstone en del av oss, har
hunnit med Abi-middag, Vårbal i
Uppsala, Stiftungsfest i Tyskland och i
slutet av veckan avslutar vi säsongen med
barrundan NylandZ. Dessvärre kommer
NylandZ redan att ha ägt rum då du sitter
med den här tidningen i din hand – jag, i
egenskap av chefredaktör, har slarvat litet
och varit tvungen att fixa essädeadlines
och tenter först… Aj, Aj!

att göra det så fort du får en chans, han är
mycket trevligt och kommer garanterat
att sköta sitt inspektorsskap väl!
Våren har som den alltid gör, flugit förbi
och det är med glädje jag ser tillbaka
på det vi Nylänningar ha fått uppleva
tillsammans under terminen som gott.
Det har inte alltid varit fest och glada
miner, men jag hittar en viss glädje i
att alltid finnas där för varandra och
gå igenom såväl stunder av lycka som
stunder av sorg - tillsammans. Om inte
annat är det här, ett för mig, typiskt
nyländskt drag. Jag hoppas innerligt att
höstterminen blir lika toppen som våren
varit, jag har svårt att föreställa mig att
den inte skulle bli det!

Det här numret av Terra Nova kommer
tangera jublieumsårsfesten, såväl
inspektor Henrik Meinander som kurator
Anna Öhman reflekterar över just den
i respektives spalter. Du kommer även
att få se bilder från festen och läsa en
liten resumé. Utöver det kommer du
att få möta vår nya inspektor i en kort
presentation där du dessutom kan
jämföra hans svar med inspektor emeritus
svar. Spännande va? Ifall du inte redan
hunnit hälsa på vår nyvalda inspektor
Tom Böhling utmanar jag dig

Med detta sagt önskar jag dig en trevlig
sommar och hoppas att du gillar nummer
två av Terra Nova årgång -18!
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Ordförandes spalt
Bästa Nylänningar!
Det är redan några veckor sedan
nationen firade sitt 375:e verksamhetsår
men fortfarande kan jag känna av hela
jubileumsveckans firande. Som tur
känner jag inte längre av bakfyllan (som
för övrigt var en bakfylla som heter
duga!) utan istället är jag fylld av glädje
av att jag får arbeta tillsammans med ett
så fint team och att jag dessutom får lära
känna så många nya människor från när
och fjärran!
Jag var själv väldigt nervös inför
årsfestveckan. Skulle allt gå som planerat,
kommer vi att hållas i tidtabellen,
kommer alla att rymmas in på sillisen
och allt möjligt annat. Det visade sig att
jag stressade helt i onödan. Allt gick som
smort och alla rymdes med på sillisen.
Den bästa sillisen jag varit på förresten!
Ni som var där kan säkert hålla med mig.

Och såklart vill jag rikta det största tacket
till våra årsfestmarskalkar som höll i
trådarna för det här alldeles fantastiska
kalaset!
Det känns som om våren inte ännu börjat
ordentligt men trots det börjar den lida
mot sitt slut ochjag kan inte annat än
längta efter en skön och avkopplande
sommar. Före det blir det ändå lite
Lundakarneval och vårbal i bästa vänners
lag.

Jag vill passa på att tacka alla som hjälpte
till och fixade under årsfestveckan och
framför allt under veckoslutet. Tack till
den fantastiska styrelsen som var på
plats när vi hade kommit överens att vi
fixar och förbereder. Tack till alla aktiva
nylänningar som hoppade in för att bära
bord efter middagen då det blev lite
bråttom. Tack till alla gäster som valde att
delta i festen. Jag v till våra uppträdanden
under årsfesten och tack till Sås och Kopp
för en fantastisk keikka under sillisen.

Ha en skön vår och sommar. Sköt om er!
- Freppa
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Kurators hälsning
Bästa Nylänningar!
Jag vet inte om jag vid tidpunkten för
författandet av denna text fortfarande
har återhämtat mig till hundra procent
från jubileumsårsfestfirandet. Det var
en alldeles magnifik årsfestvecka för
att inte tala om årsfest. Stämningen
i Vikingasalen var på topp, talen var
ypperliga och sången klingade på ett sätt
den bara kan göra i Nyländsk gemenskap.
Tack festmarskalkerna Öhman & Öhman
och alla andra inblandade! Årsfesten
brukar för mig, förutom fest, även betyda
att våren äntligen har anlänt, så även i år.

beskedet om vår mångårige klubbhövding
Randy Böstmans frånfälle. Både Jocke
och Randy uppvaktades med fanborg på
respektive begravning. Vi minns dem
med värme.

Ett läsår som kurator ligger snart
bakom mig och mångt och mycket har
hunnit hända under dessa månader. Vår
sittande inspektor Henrik Meinander
meddelade i höstas att han ämnar lämna
sin inspektorspost efter det pågående
läsåret. På maj nationsmöte kommer
vi därmed att välja en ny inspektor
för nationen. Olidligt spännande!
Välkomna på inspektorsskifte i oktober.
Tillgänglighetsprojektet 2019, under
vilket bland annat en hiss kommer att
byggas in i nationshuset, går även stadigt
framåt. Bygglovet har vi haft sedan julen
och bygget kommer att påbörjas om
ganska så jämnt ett år. Olidligt spännande
2.0!

Tillbaka till vårens ankomst. För oss
i nationslivet betyder våren förutom
årsfest även abi-middag, stiftungsfest,
NylandZ, vårbal, första maj och valborg.
Är det bara jag eller har man det lite
extra roligt under de evenemang som
ordnas på våren? Solen skiner, fåglarna
kvittrar och framtiden känns lika ljus som
morgonhimlen är då man ragglar hem
från Klubben efter soluppgången. Om
några veckor anordnas det en storsits på
Senatstorget till vilken nationen har 32
platser. Det ryktas om att till och med
självaste herr inspektor är på väg. Jag
hoppas att vi ses där och om inte så ses vi
säkerligen återigen snart i våryran!

Året har heller inte löpt utan sorgebesked.
I december nåddes vi av nyheten att
vår tidigare kurator (1990-1993) Jocke
Hansson gått bort. I februari levererades
återigen ett sorgebud då vi mottog

Eder kurator
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Inspektors hälsning
Vilken fest!
Småningom återhämtad efter
nationens hejdundrande årsfest den
7 april i jubileumårets tecken ställer
jag en futuristisk fråga. Vad kommer
nylänningarna att minnas och berätta
om dagens nationsliv då vi 2043 firar
nationens 400-årsjubileum med pompa
och ståt?
Närvarande på festen är kanske ett
trettiotal av de personer som deltog i
årsfesten 2018. Men eftersom det då
har förflutit ett kvartsekel har de flesta
glömt nästan allt som skedde under
festen. Räddningen blir fotografier och
videoklipp som tagits under festdygnet,
men dessvärre torde endast en bråkdel
av dem ha bevarats. Att nationen numera
har en egen hovfotograf är därför ett
mycket klokt drag. Hoppas att också
vardagen på nationen blir förevigad.

detaljer och kanske även större fenomen i
det sena 2010-talets nationsliv, som verkar
främmande eller rent av löjliga. Kommer
ungdomen att tala med varandra på
samma sätt som nu, vilka skämt skrattar
man då åt, hur totalt barock kommer
inspektorn anno 2018 att förefalla för
eftervärlden? Smarttelefonerna har då
ersatts med betydligt händigare redskap.
Men frigör de oss från den digitala
uppkoppling som hindrar oss från att vara
genuint närvarande?

Ja, vad kommer vi eller följande
generationer av nylänningar säga om
2018 års årsfest utgående från dessa
minnesfragment och bildsekvenser? Jag
tror att många kommer att förvåna sig
över hur mycket som är likadant som på
2040-talets nation. Vårt nationshus och
ekonomi står idag på ytterst fast grund
och sköts med exemplarisk ansvarsfullhet
av både yngre och äldre nylänningar. Allt
detta pekar mot att Vikingasalen, klubben
och Kaserngatan 40 förblir vårt trygga
hem ännu långt in framtiden.

Den som lever får se. Med denna kolumn
tackar jag samtidigt alla nylänningar
hjärtligt för de åtta år som jag fått fungera
som er inspektor. Det har varit det största
och finaste hedersuppdrag som jag
någonsin haft inom vårt universitet. Men
lyckan är som bekant biprodukten av ett
meningsfullt liv. Därför är det nu dags att
rycka vidare. Stolt och nöjd höjer jag min
bägare för Nylands nation vid Helsingfors
universitet. Skål och gutår!

Samtidigt kommer 2040-talets
nylänningar att förvånas över alla små

Henrik Meinander
Nationens inspektor 1.8.2010-31.7.2018
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Den sjunde april firade Nylands nation sin 375:e årsdag och det firade vi naturligtvis
med en enastående årsfest! Som årsfestmarskalker fungerade Oscar Öhman och Walter
Öhman.
Tillsammans med årsfestkommitén såg de till att gästerna njöt av allt från bubbel och
god supé till livemusik av jazzband. Traditionsenligt började vi med en solenn akt med
exempelvis talet till fosterlandet och stipendieutdelning. Grattis till alla stipendiater!
Redaktionen vill även passa på att gratulera Emil ’’Keke’’ Höckerstedt som fick motta
vänskapsstipendiet, välförjänt!
Middagen var god, dryckerna lika så och vi lät oss väl smaka. Vi fick höra ett
välkomsttal av klubbis Elias Schulman, ett tal till inspektorn av QF Emelina Enkvist,
inspektor Henrik Meinander höll även han tal och årsfesttalet hölls av ingen mindre än
journalisten Ted Urho och vi vågar påstå att det var en succé!

Styrelsen tackar alla inblandade för en fantastisk och
Bilder tagna av Henrik von Martens
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INSPEKTOR VS. INSPEKTOR
Den åttonde maj valdes Tom Böhling,
magister i patologi, till ny inspektor vid
Nylands nation, hurra! I samband med
höstens gäddfest firas inspektorsskifte. Vi
ses där!

Vad är egentligen en inspektor?
Inspektorn är ett av Nationens högsta
höns. Han leder nationsmöten (de ordnas
vanligen riktigt i början av varje månad)
och syns oftast till redan på nationskaffet
som föregår mötet. Han är den som,
med QF vid sin sida, blir inbankad allra
först då det vankas årsfest. Det är även
på hans initiativ vi sätter oss till bords
under en festmiddag; han drar nämligen
ut stolen åt QF varefter resten av festens
bordsherrar tar efter. Han och QF är även
det ledande paret under festens första
akademiska dans. Tom Böhling är vår
nations 42:a inspektor!

Redaktionen gratulerar honom stort! Vem
är han då, vår nya inspektor? Läs inspektorsjämförelsen nedan för att ta reda på
vem han egentligen är. Som vi alla vet är
test av det här slaget det ultimata personlighetstestet. Vem väljer potatis framom
pasta?! Dessutom kan du jämföra hans
svar med Mejjes.
Före det avgörande testet inleder vi, för
Toms del, med två korta frågor så att du
som läsare får veta litet mer om honom.
Vi inleder med att fråga vad han ser fram
emot beträffande sitt inspektorsskap. Nya
kontakter och upplevelser, svarar han direkt. Han förklarar vidare att han tidigare
varit aktiv i Thorax, så inspektorsskapet
leder till att han får vidga sina vyer. Gäddfesten och att få arbeta för studerandes
välfärd och deras bästa är också något han
ser fram emot.

Inspektorn har en gång i tiden haft som
uppgift att övervaka studenterna och se
till att de inte enbart festade och busade
omkring på stan. Han övervakade helt
enkelt såväl deras beteende som flit. Precis
som förr är han idag en mellanhand
mellan universitetet och studenterna. Vår
första inspektor hette Georgius Alanus
och vi delade honom med ålänningarna
och österbottningarna. En gemensam
inspektor tillsattes helt enkelt på grund
av få existerande proffesurer och året var
1643. Vår nyligen tillsatta inspektor har
en del föregångare, men inte är det helt fy
skam att vara den 42:a inspektorn för den
bästa av nationer!!

Vi frågar honom även ifall han har ett
smeknamn, Henrik Meinander kallas ju
Mejje. Han menar att han inte för tillfället
har ett smeknamn, så vi får gärna komma
på ett nytt. Under skoltiden kallades han
Bölle, vid medicinska kallades han Böcke
och av finska kolleger kallas han Tomppa.
Redaktionen väntar med spänning på att
få se vad det blir!
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TOM

MEJJE

hund/katt
sommar/vinter
vitt/röttvin
sjö/skärgåd
stad/landsbygd
bok/film
sött/salt
potatis/pasta
kaffe/te
Thorax punsch/Nyländsk punsch

hund/katt
sommar/vinter
vitt/röttvin
sjö/skärgåd
stad/landsbygd
bok/film
sött/salt
potatis/pasta
kaffe/te
Thorax punsch/Nyländsk punsch
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En stad av guld, gudar och
potatisromanser
Det finns en myt om en stad någonstans i
Sydamerika fylld av rikedomar och guld.
Men tänk om det inte är en myt, utan en
riktig stad? Och hur skall det då gå ifall tre
engelsmän och två spanjorer försöker hitta
staden och stjäla rikedomarna från den
guldkära drottningen?
Nu undrar du kanske vad det är vi talar
om? Jo, Thoracala medicinarspexet så
klart. Årets spex heter Eldorado, eller
Jakter, pakter och onda makter, eller En
stad av glans. Det är nämligen så att vi
i egenskap av representanter för TNs
redaktion blev inbjudna till premiären
den 10 april. Spexet uppförs på Helsingin
Suomalainen Yhteiskoulu och vi tackade
naturligtvis ja till inbjudan, det är ju alltid
trevligt med en kulturresa till Södra Haga.
Med höga förväntningar, en gemytlig
baksmälla och en välkyld skumpa tog vi
bussen till SYK för att redan på bussen
Ester Holmström, en av scengångarna.
stöta på bekanta i fina årsfestfrisyrer och
klänningar. Spexpremiären fungerade
nämligen som startskott för Thorax årsfest att jubla och skratta och applådera tills det
- som skattis Tobbe och tutor Jessica för värkte i händerna. Scengångarna bjöd på
övrigt representerade på.
fenomenala skådespelarprestationer i
kombination med skräckblandad förNär ridån har gått upp och lamporna i tjusning insåg vi att de här talangfulla
salen släckts hör man vacker musik från Thoracaler är våra framtida läkare.
orkestern, och så börjar det, inte bara
spexet utan också korkregnet. Och finns I historien får vi träffa Sir Walther Raleigh,
det risk för korkregn så finns det risk för en rund och förmögen brittisk man,
att föreställningen blir både underhållande som tillsammans med sin förtjusande
dotter Lady Rose och sliskiga kompanjon
och fantastisk, vilket den också var.
Allting från berättelsen till de otroliga Lawrence Keymis försöker hitta den
dräkterna och sångrösterna fick publiken gyllene staden för att ge åt sig själva alla
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Scengångarna förbereder sig för sång. Bild tagen av Sara Sainio.

Men vad händer när man blandar in guden
Num Num Nam Nam i dramat? Och vem
är det som dricker av giftet till slut? Och
varför står där två gigantiska potatisar och
hånglar?

de skatter man kan drömma om. Samtidigt
försöker en modig spanjor vid namn
Chiquitita Fernando luckra upp minnet
på den kanske inte så intellektuella Juan
Martinéz för att de också ska hitta staden,
men av andra orsaker… fröken Fernando
vill nämligen få tag i de vises sten. Men
för att inte uppdraget för dessa tappra
äventyrare skall bli för lätt så upptäcker ju
häxdoktorns amanuens, Sedum Confusum
att det är på väg främlingar in i staden,
och fast han känner fjärilar i sin mage
när han får syn på Lady Rose så tvingar
häxdoktorn Ayohuscaya Palpera honom
att sitta på pallen istället för att gå ut och
fria. Stadens drottning, Oligo Menorrea,
får också veta att hennes stad har fått
främlingar på besök, men tror själv att hon
kanske har nytta av ett äktenskap med en
fet engelsman.
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Singelpinglan

Smultronställen i dejtingdjungeln
Solen skiner och fåglarna kvittrar. Kanske
du läste förra numrets raggningstips
och funnit dig en egen vårflirt? Nu
funderar du troligen på hur du skall ro
flörten i hamn, visst? Frukta icke! Här
kommer singelpinglans främsta förslag
på förföriska första dejter! Dejterna
är provtestade av mig själv, dock utan
kompanjon, så undertecknad avsäger sig
allt ansvar för tipsens success rate.
Hämtad från clipartbarn.com

1) Picknick i solen
Detta är en klassiker! Rulla ut din röd-vita
duk (har du ingen kan du ersätta den med
en handduk men välj dock en nytvättad)
och skruva på radion (en telefon inne i en
plastmugg fungerar även ypperligt!) Till
tonerna av “shake that ass” kan ni sedan
njuta av picknick-korgen du packat på
förhand. Här lönar det sig att packa ner
något lite klottigt så du förföriskt kan säga
“du har något på kinden” och sedan ge en
sensuell kyss. Ifall du är rädd att dejten skall
bli stel kan du även ta med dig en flaska av
valbar sort för att lätta på stämningen.

sedan tävla över vem som skall betala för
kanelbullarna. Efter att ni paddlat färdigt
kan ni ännu sätta ner er och tala kring
dittan och dattan. En fördel med denna
dejt är att ifall du känner att dejten inte
riktigt klickar kan du alltid bara paddla
iväg och aldrig vända tillbaka.
3) Ta en AW

Här har du en riktigt lätt en! Vem tackar
inte nej till ett glas öl? Dock kan det tyvärr
vara att personen tackar ja bara till ölen
och inte till dig så det gäller att vara på
2) SUP-boarding och kanelbulle vid Café alerten! Kör sedan hårt och klicka över
Regatta
frustration över chefen, kärlek till ölen
och dagens sista varma solstrålar. Varning:
Här gäller det att inte vara rädd för att Kan orsaka en mild bakfylla.
bli våt! Så på med flytvästen och upp på
brädan och paddla sedan runt i solskenet.
Ni kan paddla riktigt nära varandra och
diskutera om att rädda världen eller
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hämtad från pixabay.com
		

4) Roadtrip (avancerad nivå)

Redaktionens sommartips!

Nu har vi kommit till en riktigt seriös dejt.
Huhu, detta känns skrämmande redan att
skriva om. Vid denna dejt kommer det
ultimata testet d.v.s. att åka bil tillsammans.
Här får du veta mörka hemligheter om din
möjliga partner. Vi snackar musiksmak,
storlek på urinblåsan eller en dold “road
rage” - sida. Denna dejt går alltså ut på att
ni tar en karta och först väljer avstånd t.ex.
100 km och sedan snurrar ni t.ex. en flaska
på kartan vilket avgör åt vilket håll ni skall
åka 100km. Då ni sedan har en destination
är det bara att åka iväg mot nya äventyr!

1. Café Regatta - en riktig klassiker!
2. Café Birgitta - havsnära, hängmattor
och varierande utbud på lunch, ett bra
ställe att njuta av en sommareftermiddag!
3. Löyly - har du inte en bastu hemma
men längtar efter att bada? Styr dina steg i
så fall mot Löyly!

4. Allas Sea Pool - en perfekt sommardag
startar med ett dopp i poolen! Hit lönar
det sig också att komma på en aw med
Har du läst ända hit och nu är förbannad kompisarna för att njuta av den fina
över att inte ha någon att gå på dessa utsikten över Helsingfors.
fantastiska dejter med? Det är helt lugnt
för a) det är riktigt okej att göra detta själv 5. Simstadion - förmånliga studentpriser
eller med en vän och 2) Ännu kan man för den som vill mixa simning med
skicka in kontaktannonser eller tips till solande.
singelpinglan@gmail.com så publicerar vi
6. Kahvila Kampela - ett mysigt kafé vid
det i nästa nummer!
hamnen i Nordsjö, speciellt känd för sin
krämiga laxsoppa och goda pannkakor!
Puss och kram,
Singelpinglan
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Sommarträffen 2018
Kom ihåg den nyländska träffen på
Blåbärsskär den 14 juli!
Det trista med sommaren är naturligtvis
att det inte ordnas något program på
nation. Inga sitsar och inga klubbkvällar.
En hel sommar utan nyländskt umgänge
kan kännas både lång och tråkig… Men,
frukta icke!! Här får du lösningen.
En sommarfest ute i Ekenäs skärgård,
med det bästa av sällskap; Sommarträffen
2018!!
Priset för det här kalaset är 25€ och
innefattar lunch, en sits à tre rätter
med tillhörande dryck och morgonmål
följande dag. Utöver det här är du inte
tvungen att simma ut till ön utan i priset
ingår även transport med färja från
Sommaröstrand.
Styrelsen påminner er om att anmäla er
via hemsidan, ni vill inte missa det här.
Vad ska du ha med dig då?
Naturligtvis är ett gott humör att
föredra, men dessvärre är det nog inte
humöret som håller dig varm - utan vi
rekommenderar att ta med tält, sovsäck,
liggunderlag och varma kläder.
Vatten och övrig dryck är även vitalt
för att hålla törsten i schack. För den
hungriga kan det vara lönt att ta med sig
extra mat, eftersom nattmat inte går att
skaffa på ön – förutsatt att du inte förser
dig med det naturen har att erbjuda (inte
att rekommendera, det är trots allt inte
Selviytyjät Suomi vi talar om.).
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Klubbis och QF tipsar
Kaptenens farmors salta paj
Det var en av de vackraste dagarna denna

vinter som jag
tillsammans med Frihetskrigets
1 fryspajbotten
Södra Traditionsförening hoppade på tåget
2 dl gräddfil
mot Kervo. Hans ’Hasse’ Cronstedt dödades
1 dl grädde
under inbördeskriget
vid Kervo tågstation den
2 ägg
31.1.1918 tillsammans
med ett dussin andra
1
paket
kallrökt
oxstek
vita soldater. Det har lagts upp
ett Pro Patria1/2 ipurjolök
minnesmärke
deras minne bredvid Kervo
1 påse fryst broccoli
kyrka.

Riven ost

Från Frihetskrigets
Södra Traditionsförening
Salt
deltog kurator
emeritus
Patrik ”Pada”
Peppar
Westerback, nylänningarna Mikael
Westerback, Henrik Degerman, Mikael BusckNielsen samt Ebba Estlander.
Hämtad från pixabay.com

1. Sätt ugnen på 225 grader och tryck ut
pajdegen i en form samt förgrädda
2. Skär purjon och stek lätt i smör

Snusmumrikens elixir:

3. Skär köttet i små bitar
Ett glas
4cl Vodka
Limeskivor enligt smak
Isbitar
Muminläsk!

4. Häll i purjon, köttet och broccolin i
pajskalet
5. Blanda gräddfilen, äggen, grädden och
kryddorna och häll över pajen
6. Toppa med riven ost och grädda i cirka
35 minuter
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Storsitsen 2018
Den legenskariska storsitsen firades den 24 maj på Senatstorget under gassande sol
och i det bästa sällskapet. Nylänningarna satte sig vid ett bord (läs: partybordet!) och
festligheterna satte igång. Under kvällen fick vi njuta av QF:s goda trerätters middag,
cheerleadinguppträdande, musik, snapsvisor och tal - helt enkelt en mycket lyckad sits.
Fiilisen i det nyländska bordet var på topp, vilket också lockade journalisterna som hade
tagit sig till Senatstorget. Inte mycket senare fick vi se Keke dricka nyländsk punsch på
HBL:s framsida. Sitsen ordnas av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och i
år firades 150-åriga HUS och den 375-åriga nationsinstitutionen.
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Om Nylands nations vänner
och hur de ser på oss
Denna gång är det dags för våra kära vännationer i Uppsala att presentera sig. I Uppsala
har vi tre fantastiska vännationer; Värmlands nation, Västgöta nation och Snerikes
nation (Södermanlands-Nerikes, egentligen). Jag rekommenderar varmt att ni alla
besöker Uppsala och våra vänner i något skede av er studietid. Uppsala är som en varm
kram vi alla behöver och våra vänner gör alltid besöken oförglömliga!
Värmlands nation:
Min nation är Värmlands nation i Uppsala och jag heter Oscar Flores. På min nation
har jag haft en massa ämbeten och de har alla varit roliga på sina sätt. Jag har bland
annat varit klubbverkare, klubbmästare, marknadsföringsansvarig och förste kurator.
Min spiritanimal måste nog vara sengångaren. De verkar ha det riktigt chill, tycker om
att sova precis som jag och ingen kan tycka illa om sengångaren.
Jag minns första gången jag var på Nylands nation (måste ha varit våren 2013) och jag
var fullkomligt överväldigad över hur välkomnande och goda värdar nylänningarna
var. Det allra starkaste minnet jag har från det besöket var begravningståget till den
bortgångna gäddans ära. Jag minns facklor, trummor, folk som gråter och längst fram
en motorcykelpolis som stoppade trafiken till begravningstågets fördel. Resten av
kvällen är lite av en dimma även idag, men jag är helt säker på att jag haft det riktigt
roligt. Jag har sen dess försökt komma tillbaka när jag kan.
Alla nylänningar är såklart unika på sina sätt men ska man försöka generalisera så
skulle jag nog säga att en nylänning är en god värd, har alltid nära till skratt och
är jävligt bra på att festa. Så pass bra att många gånger hinner inte vi besökande
uppsalabor med i ert tempo. Det är såklart bra, för då lär vi oss att komma ur vår
Uppsala-comfort zone och köra hårt tillsammans med er.
Ni måste givetvis försöka besöka alla vännationer ni har i Uppsala. Ni kan förslagsvis
gå en släpprunda på alla nationer då alla har ett vårbalssläpp till 04.00 (förutsatt
att ni är på besök under vårbalshelgen). Domkyrkan, slottet och ån går inte att
undvika vare sig man vill eller inte. Om ni besöker Värmlands har det i vissa fall
organiserats en rundtur på Carolina Rediviva genom vår inspektor Lars Burman som
är överbibliotekarie där. Det kan jag varmt rekommendera om tillfället ges!
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Ett gäng glada nylänningar med vänner på vårbalen 2018. Bild: Anna Öhman
Västgöta nation:
Hej, jag är Kristina Rudbjer, 1Q emerita och hedersledamot på Västgöta Nation
i Uppsala. Västgöta är den äldsta av Uppsalas tretton nationer och vännation till
Nylands sedan länge. Många nylänningar som varit på besök i Uppsala kan nog bjuda
på spännande berättelser från det orange slottet vid ån. Det är ett ställe där man trivs.
Jag trivs så bra där att jag gärna hänger där ibland, trots att jag slutat plugga. Mitt
totemdjur är draken. Nationens totemdjur är lejonet. Och tranan.
Jag brukar säga att jag aldrig har varit på fest i Helsingfors utan en skruvmejsel i
handväskan. Det kan visa sig vara en både rolig och intressant accessoar, speciellt om
man hittar en svårstulen skylt på stan. Det räcker med två-tre personer för att bära
hem en hel vägskylt, betongklump och allt.
En nylänning är stolt, rakryggad och väldigt språkbegåvad. Nylänningen har också en
fantastisk förmåga att ha roligt i alla situationer och klär förvånansvärt bra i hatt.
I Uppsala ska nylänningen inte missa Västgöta Nation. Vill man se något mer kan
man pricka av de andra nationerna, Gustavianum, domkyrkan, Uppsala högar och alla
trevliga fik! Välkomna!
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Snerikes nation:
Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala här! Snerikes är den fjärde största av
Uppsalas tretton nationer, med runt 5500 medlemmar. Jag som blivit betrodd att
nedteckna detta heter Eddie Fernberg och är nationens alumnsamordnare.
Mitt främsta minne från Nylands är när jag under efterfesten till Årsfesten 2017 blev
insläppt till kansliet och fick skriva in mig som medlem. Det kändes mycket stort!
För mig är en nylänning den generösaste och mest gästvänliga personen som finns.
En nylänning är lättsam och spottar inte i glaset. En nylänning talar den vackraste
svenskan och har genuin humor. En nylänning är genomtrevlig och riktigt snygg.
Kort sagt: en nylänning är motsatsen till sinnebilden av den introverte och fåordige
finländaren.
Om du som nylänning besöker Uppsala ska du givetvis komma på en av Snerikes
tisdagsklubbar eller vår sommarklubb Bryggan. Valborg är något i hästväg som absolut
inte får missas. Du kan också beundra Nordens högsta katedral här.

Frågor vi ställde våra vänner:
1. Berätta kort om er förening och
om dig själv (vem du är, vad du
gjort/gör i er förening, din spirit
animal)
2. Ett minne från Nylands Nation
3. Beskriv en nylänning
4. När en nylänning besöker
Stockholm, vad ska vi då se eller
besöka?

Eddie Fernberg från Snerikes nation.
Bild: Mikael Ingemyr
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Till min vän Randy
Efter att ha funderat en vecka på vad som
månne hänt, fick jag på en fest höra att
Randy hade avlidit. Jag hade redan innan
tänkt att om det var fallet, så skulle jag
skriva något om honom. Ursprungligen
började jag skriva texten klockan 9.50,
cirka 3 timmar sen jag kom från festen,
men måste sedan redigera den för att
den innehöll för brutala ordaval och
meningar. Det var meningen att beskriva
Randy med hans egna ord, som också
var bland de första jag minns honom
ha sagt. Felet var att det inte var någon
seriös beskrivning av mannen. Han hade
en gång hösten 2013 introducerat sig
ungefär så här: ”Randy, (liten paus) ja e
en människa av konflikter; studerar på
både Hanken och Soc o Kom”. Det var
antagligen efter att jag introducerat mig
till samma dam och sagt att jag studerar
på (endast) Hanken. En del detaljer kan
i några följande stycken vara oklara,
eftersom jag skrev dem morgonen efter
festen. Om Randy däremot varit vid liv,
skulle han troligen ha talat med mig i
telefon ännu några timmar innan jag
börjat skriva, vilket jag ju då inte hade
gjort.
Efter föregående stycke hade jag skrivit
fem stycken med nästan 600 ord som inte
rymdes med i Terra Nova. Jag kan skicka
dem skilt på begäran. Styckena innehåller
en del upplevelser jag haft med Randy.
Det är sådana upplevelser som jag skulle
ha låtit publiceras i Terra Nova. Men de
upplevelser jag haft med Randy och de
som Randy berättat mig om är många.
Det finns också många sådana upplevelser
som endast jag och en annan nylänning
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känner till och sådana som inte skulle gå
att publicera i Terra Nova. Men Randys
anhöriga kan lite på att Randy hann
uppleva en del.
På tal om allt vad Randy hört som ingen
annan hört, kan jag säga att av mig var
det mycket. Troligen hade Randy hört i
detalj alla berättelser om allt som hänt
på fester de senaste fem åren åt mig. Om
jag berättade samma berättelse på nytt åt
honom kunde han fylla i luckorna eller
sådant jag glömde nämna. Oftast var det
sådant man gärna själv lämnade bort. Det
värsta var att Randy kunde kombinera
olika berättelser och nästan komma fram
till något man inte skulle ursprungligen
berätta. Men nu är det ingen annan än jag
som minns berättelserna och antagligen
sämre än vad Randy mindes. Randys sista
muntliga ord åt mig minns jag alltså inte
heller (förklaring i borttagna styckena).
Däremot fick jag hans sista skrivna ord
åt mig på söndagen den 11 februari. Det
handlade om hur festen gått åt honom
natten innan och det sista ordet var
”Botta”.
Till sist hade jag tänkt skriva om mina
känslor, som jag inte visst alls skrivit om.
Visst längtar jag efter Randy och det har
väl inte minskat heller. Tvärtom skulle
det nu finnas så mycket nytt att tala om.
Men när jag tänker på Randy och saker
vi upplevt så är det med glädje. Mitt liv
skulle ha sett annorlunda ut om jag aldrig
träffat Randy. Flera av de bästa minnena i
mitt liv involverar Randy. Därför kan jag
inget annat än vara tacksam för de tider vi
hade tillsammans.
- Alex

Redaktionssekreterarens spalt
Våren försöker så småningom klämma sig
fram bakom de mörka molnen som luggit
över oss under vintern. Vi har haft lyckan
att ha några varma dagar då man kunnat
sola ute på balkongen- men självklart då
man just har letat fram solglasögon från
skåpets högsta hylla täcks himlen av ett
svart moln. Typiskt. Förr eller senare blir
det ändå sommar, och ett gäng tar lyckligt
studenten.
Det är tre år sen jag själv blev student.
(Vart försvinner tiden?) Därmed tre år
sedan jag skrev in mig på nationen. Nya
studenter betyder också nya ansikten
uppe på klubben. Därmed riktar jag mig
till er som kanske deltog i abimiddagen
eller som har hört rykten om livet på
nationen.

att träffa nya människor, delta i roliga
evenemang, dansa genom natten och
skratta med varann. Det är en vänskap
utöver något annat. Något som aldrig
försvinner. Det är gemenskapen och
kärleken som finns bland alla människor
här. Det är något du absolut måste
uppleva för att kunna förstå.

Att gå med i en nation är bland de bästa
valen man kan göra som studerande.
Kul med ämnesföreningar också, men
vill man ha chansen att träffa andra över
ämnesgränserna är det nog nationen som
gäller. Den bästa av dem är ju självklart
ändå Nylands Nation. (Inte alls partisk
i denna fråga, lovar.) Jag tror inte man
kan få ett enigt svar på vad det egentligen
är att vara nylänning. Det är olika för
alla. Eller så tänker jag i alla fall. Att vara
nylänning är så mycket mer än man
kunde tro.

Summa summarum, skriv in dig. You will
not regret it.

Att vara nylänning betyder för mig
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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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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

