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Ledare
År 2018 börjar lida mot sitt slut och årets
styrelse inklusive jag får alldeles strax gå
på jullov efter ett långt verksamhetsår. Vi
har hunnit med mycket under det gångna
året, vi har exempelvis samlat in medel för
Tillgänglighetsprojektet 2019 och godkänt
genomförandet av det på december nationsmöte. Vi har även ordnat fester, klubbkvällar och representerat flitigt på såväl
vännationers som föreningars fester. Vi
har med dunder och brak firat nationens
375:e verksamhetsår och Gäddfest med
inspektorsskifte. Det är inte konstigt att
man är litet trött, men jäklar vad roligt vi
Vi hoppas naturligtvis att ni också varit
haft det!
nöjda med Terra Nova, för oss blir ni inte
För min egen del kommer jag nu efter två av med i första hand.
år lägga styrelsehatten på hyllan. Det har
varit en stor ära att få vara del av styrelsearbetet för den bästa av nationer, men
jag har full tilltro till att styrelsen 2019
och kommande styrelser kommer sköta
arbetet minst lika bra som vi gjorde. Det
är med stor glädje jag ger över chefredaktörsposten åt Challe, som i år utfört ett utmärkt arbete som redaktionssekreterare.
Vi utgjorde de facto ett så bra team, enligt
oss själva, att vi valde att fortsätta nästa år
också – om än med ombytta roller.

Efter att ha suttit på styrelsemöte mer eller
mindre varje torsdag i två år står jag nu
inför en smärre livskris. VAD ska jag nu
göra på torsdagskvällar? Kanske jag måste
skaffa en hobby eller alternativt plugga
för att någon gång bli klar. Tips mottages
gärna.
Slutligen vill jag tacka er kära läsare, mina
nationsvänner och framför allt min kära
Stysse18, ni är bäst!
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Ordförandes spalt
Ödmjukt tack!
Året börjar lida mot sitt slut och därmed
min tid i Nylands nations styrelse. Det är
omöjligt att summera allt vad jag upplevt
och lärt mig under de tre år som gjorde
mina tre första studieår till så bra som
de blev, men jag ska försöka få med det
viktigaste.
Om det finns någonting jag stör mig på så
är det personer som på Facebook skriver
som sin utbildning ”Elämän koulu”. Men
nu tänker jag använda mig av samma uttryck så jag får ta och svälja min stolthet.
och mindre bra sådana.

”Det jag har fått ut av åren
i nationens styrelse är så
mycket värdefullare än ett
papper”

Dessa lärdomar kommer jag att hålla kvar
i bagaget under hela mitt liv. Lärdomarna har kommit från livets skola, en minst
lika viktig skola som Soc&kom i mitt fall.
Så kom ihåg: föreläsningar i all ära, men
kom också ihåg att gå ut och lära känna
nya personer på olika ställen.

Mot alla odds lyckades jag få min kandidatexamen klappad och klar nu under
hösten. Det kan väl ses som någon form
av milstolpe, men i praktiken är det bara
ett papper.

Förutom alla värdefulla lärdomar och insikter så handlar nationslivet också om
kalas i alla dess former. Åren har varit
fullspäckade med roliga fester, resor och
annat program. Jag har valt att lyfta fram
ett äventyr från i år.

Det jag har fått ut av åren i nationens
styrelse är så mycket värdefullare än ett
papper, åtminstone enligt mig själv. Jag
har lärt mig mycket om människor i min
omgivning och hur det är att arbeta i en
grupp som praktiskt taget fungerar som
din andra familj under ett års tid. Men
framför allt har jag lärt mig mycket om
mig själv och mina egenskaper, både bra

Det att vi med Axel och Satu i maj for till
Lundakarnevalen för att genast efteråt ta
tåget till Uppsala för vårbalsvecka (totalt
10 dagar yrsel i Sverige) är något jag aldrig
kommer att glömma. Eller ja, de minnesbilderna jag har från den resan kommer
jag aldrig att glömma. Man brukar säga
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att man i ett berusat tillstånd går ner till
ett barns nivå vilket tog sig uttryck i när vi
med Axel på småtimmarna tappade bort
oss i Uppsala i en park i med några träd
och trodde att vi hade tappat bort oss i en
skog, väldigt oklart men fantastiskt roligt!
Jag vill avslutningsvis tacka alla som
jag fått äran att arbeta med under de tre
senaste åren. Speciellt tack till styrelsen
2016 och 2017, kuratorerna Ina och Anna,
vd Selle och såklart min styrelse för i år!
Ni är fantastiska!
Nu låter det ju som att jag skulle skriva
ett avskedsbrev till nation. Men inte
blir ni av med mig helt ännu. Jag blev
nyligen vald till intendent och väntar
med iver på att få följa med och delta i
tillgänglighetsprojektet 2019 på nära håll.

Puss och kram, tack och förlåt, god jul och
gott nytt år 2019!
Freppa over and out
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Kurators hälsning
Nylänningar!
För några dagar sedan deltog inspektor
Tom och jag i Helsingfors universitets
rektorsmiddag. Rektorsmiddagar äger
rum två gånger om året och till dem bjuder
antingen unis rektor eller en av nationerna
in samtliga kuratorer och inspektorer,
universitetets kansler samt resten av
rektoratet för att äta gott och diskutera
aktuella ärenden. Under middagens gång
höll Tom ett tal om musikens magi. Det fick
mig att tänka på hurdan underbar tradition
bordssånger under sitsar och middagar är.
Förutom att det är trevligt att sjunga och
att allsång skapar en känsla av gemenskap, så är det även en tradition som förenar oss med andra studentorganisationer innan- och utanför landsgränserna.

sar i form av knorrar till regelrätta medaljer. Så småningom blir det dags att
återigen premiera alla flitiga Nylänningar för arbetet de gjort under årets lopp.

Under vår- och höstbalar i Uppsala är du
direkt en av gänget då du tillsammans
med övriga festdeltagare stämmer upp i
jubelsång. Hos vår vännation Arminia i
Marburg sjungs det sånger under deras
Kneipe som är en av deras finaste fester
vi årligen har glädjen att ta del av dagen
innan deras årsfest. Hos Det Norske
Studentersamfund skrålade vi till Hans
Majestet Grisens ära i september. Är
precis hemkommen från Tartu (Dorpat)
och Korp! Filiae Patriae hos vilka vi
bland annat sjöng klassikern O gamla
klang och jubeltid på estniska. Att
sjunga ihop är enligt mig en underbar
tradition som för samman gäst som gäst.

Nationens 375 verksamhetsår börjar lida
mot sitt slut. I våras fick vi ta del av en
enastående jubileumsårsfest vars platser
sålde slut på rekordtid. I höst firade vi
avgående inspektor Mejje och tillträdande
inspektor Tom med pompa och ståt. Tänk
att vi vid tillfället vi valde att kontakta
patologen Tom Böhling i mars inte ännu
visste hurdan enastående inspektor vi
skulle få. Kanske är det en nyförälskelse,
kanske inte. Efter inspektorsskifte sätter
jag åtminstone mina slantar på en rolig
och fungerande mångårig relation.

Jag vill för min egen del tacka alla styrlsemedlemmar, funktionärer och utskottsmedlemmar samt alla Nylänningar som
Det finns även andra traditioner som deltagit i våra evenemang under år 2018.
förstärker själfrändskapet oss och våra En ny styrelse och en ny uppsättning
vännationer emellan. Förutom nation- funktionärer kommer att ta vid rodret
sband delar vi även akademiska ordnar om under en månad för att segla in i år
och förtjänsttecken med flera av dem. 2019 med buller och bång. Jag önskar dig
Utseendet på dessa varierar från pin- en lagom fridfull jul och ett gott nytt år!
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Eder kurator
Anna Öhman
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Inspektors hälsning
I Juletider

Kära Nylänningar. Höstterminen börjar
närma sig sitt slut, och alla verkar ha mer
bråttom än någonsin. Även jag känner
mig stressad, och undrar hur jag skall
hinna med alla, i och för sig trevliga,
tillställningar som tävlar om plats i min
kalender. Jultiden verkar bli allt mer
hektisk, år för år. Man skall hinna med
så mycket, t.o.m. skaffa julklappar. Tänk,
att något så positivt som en gåva kan
kännas stressande. Under årens lopp har
julklappens betydelse förändrats. Tidigare
fyllde julklappen ett behov, då man inte
hade möjlighet att skaffa saker lika lätt
under året som nu. Då ganska få av oss
idag har verkliga behov av saker och
ting försöker man hitta på roliga/vitsiga Ge tid åt dina närmaste. Jag tror att både
klappar, som ofta bara ökar vårt överflöd. syskon och föräldrar storligen uppskattar
om du hinner prata med dem, berätta om
dina studier går, vad som är viktigt
” Ge tid åt dina närmaste” hur
för dig, och vad du upplevt under hösten.
Då du ger tid, får du även tid själv, och
I all denna stress och materialism har jag
möjlighet stärka dina band med dina
kommit fram till att det mest värdefulla
käraste.
för mig är tid. Tid är ovärderligt, och
ändå gratis. Varför då inte ge tid som
Ge tid åt dig själv. Detta tror jag är allra
gåva, det är dessutom en gåva som
viktigast.
orsakar varken mikroplaster i haven
eller koldioxidutsläpp, den sanna etiskt
Koppla bort nyhetsflödet på mobilen, ta
hållbara julklappen.
en promenad längs havsstranden, njut
av mörker och naturens ljud. Fundera
Ge tid åt dem som är ensamma. Det kan
på saker som är betydelsefulla för dig.
vara din äldre granne som skulle bli glad
Gör något som du inte normalt gör, lägg
av lite småprat i trappan. Det kan vara en
pussel, läs en bok eller slötitta på en TVstudiekompis, som känner sig ensam, och
serie utan dåligt samvete. Varva ner, sann
som skulle uppskatta en stund på ett kafé.
mindfulness. Under julen har du möjlighet
Du kan också ge tid genom att delta i olika
till det, ta vara på chansen!
föreningars program där man fungerar
som en vän eller medmänniska till någon
Jag önskar er en god jul!
som saknar familj eller vänner.
Inspektor Tom Böhling
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Nylands nations stipendier

Stipendier för studerande som är medlemmar av
Nylands nation
Stipendier utdelas ur de allmänna, medicinska, juridiska, humanistiska,
matematisk-naturvetenskapliga, agrikultur-forstvetenskapliga
och statsvetenskapliga fondgrupperna, samt ur kulturfonderna
och Hugo E. Pippings minnesfond. Den sammanlagda
utdelningen ur dessa fonder är ca 75 000€.
Forskarstipendier för medlemmar av Nylands Nation
Forskarstipendierna utdelas till graduerad sökande som studerar
för licentiat- eller doktorsgrad, eller för post doc -forskning. Ansökan
för forskarstipendium skall återföljas av en forskningsplan,
recommendation av akademisk lärare och CV. Den sammanlagda
utdelningen är ca 120 000€.
Ansökningarna bör finnas tillhanda på nationens kansli (Kaserngatan
40) senast torsdagen den 31 januari 2019 klockan 17.00.
Ansökningsblanketter och anvisningar hittar man på adressen:
https://nylandsnation.fi/medlemmar/stipendier.html
Ansökningstid 1.-31. Januari 2019
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God jul Nylänningar!
Glöggkokta Päron
Skinkan uppäten och lådorna chillar i
magen, men ingenting att servera till
efterrätt eftersom pepparkakshuset rasat
in? Ingen fara!
Det enda du behöver är:
5 dl glögg
Ett par stycken päron
Skala päronen och skiva dem i passliga
mumsbitar. Värm glöggen i en kastrull
och plumsa in päronen. Låt stå i några
Julrimstips
minuter. Ta bort kastrullen från plattan
och låt svalna. Servera med ost och valfri Vill du hitta på någonting finurligt att
dryck!
skriva på julklappen? Ett rim är alltid
roligt och höjer värdet på själva gåvan.
Som exempel:
Du luktar så illa,
Som en gorilla
Det är inte bara tanken,
Men jag står inte ut med stanken!
(ifall du köper tvål åt någon)
Eller:
Vad behöver man för att hugga ved?
Nå inte en kniv eller en sked.
Man behöver inte ha någonting stickande
ut från sin byxa,
Ifall man i julklapp fått en stor vass yxa.
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Sex on a Snowbank
Irriterad på släktingarna som frågar om
din framtid? Besviken på alla nya lakan
du fått i julklapp? Tröttnat på glöggen? Då
ska du testa lite Sex i snödrivan, och nej, vi
menar inte det bokstavligen!
Du behöver bara:
Malibu rom
Kokosmjölk
Och några bitar is
Ingredienserna mixas ihop och hälls i ett
valfritt glas. Njut!

– Vad gör orkestern den 23:e december?
– De har julstämning.
– Tomten mådde visst inte så bra.
– Nä, han säckade ihop!
– Är du klar med julgodiset?
– Ja, men det tog nästan knäcken på mig!

Ha en riktigt god jul
och ett gott nytt år!
OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Nationens vårtermin börjar
11.1.2019 med inledande sits!

Text: Ida Flemmich
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Inspektorsskifte & Gäddfest
Den 20 oktober ordnades den traditionsenliga gäddfesten på nationen med pompa och
ståt! Men i år var det inte vilken gäddfest som helst - nationen med vänner tackade
Henrik Meinander för alla hans år som inspektor på nationen, och välkomnade Tom
Böhling som ny inspektor!
Kvällen fylldes av skratt, tal, några glädjetårar, ett spex, solglasögon, en gädda med krona
och en massa, massa dans.
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Tillgänglighetsprojektet 2019
sig av hjulförsedda hjälpmedel. Ramper och bredare utrymningsvägar kommer att byggas vilket i sin tur betyder att
brandsäkerheten ökar. Klubben byggdes
1991 och fyller alla den dagens krav på
säkerhet och tillgänglighet, men är helt
klart föråldrad enligt dagens standard
och ökade användning. I och med att gar“Ska bli spännande att se deroben förstoras och flyttas betyder att
nödutgången i fortsättningen kommer
slutresultatet efter år av
att hållas tom. Dessa ändringar kräver
drömmar och planering.” att Klubbens tak byggs om och höjs. FörNationens vindsvåning, Klubben, som är råden försvinner i och med takhöjningen
det utrymme vi använder oss mest av nås och i fortsättningen kommer garderoben
enbart via spiraltrappan. Ack och ve, den att finnas till höger då du kommer upp för
trappan har man förbannat många gånger. spiraltrappan, toaletterna till vänster. En
Klubben är dock inte den enda våningen annan nyhet är ett klubbrum som komsom inte är nåbar utan att ta till trappor mer att gå under namnet Gustavianska
utan det gäller även Vikingasalen på andra rummet. Rummet är menat som ett mysigt
våningen som enbart nås via den höga rum för allmänt häng och samvaro.
stentrappan i två plan. Hissen kommer att
ha en ingång i portgången, ett mellanstopp
i Lilla festsalen och ett stopp på Klubben
precis där dagens toaletter för damer ligger.

År 2019 sker det stora förändringar på
nation då en hiss byggs in i nationshuset. Projektet går under namnet Tillgänglighetsprojektet och kommer att bereda personer med funktionsnedsättningar
en jämställd möjlighet till att delta i
Nylands nations verksamhet.

I samband med Tillgänglighetsprojektetet utförs även en del andra ändringar
på Klubben. Det som du som studerande
kommer att ha mest nytta av är en ny och
större garderob och av det faktum att
toaletterna kommer att bli fler till antal.
En av toaletterna kommer att vara tillgänglig även för personer som använder

© Lorenzo Servi LUMART
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Illustrationen över hur klubben kommer se ut efter renoveringen är riktade av arkitektbyrå
Stefan Ahlman.

Personligen ser jag enormt mycket
framemot detta projekt. Jag vill ta tillfället
i akt och redan vid detta skede tacka FAB
VD Selle, kamrer Edi, Konstkommitténs
ordförande Mico, ordförande Freppa och
FAB styrelsemedlem Pada för arbetet
projektet till fromma. Tillsammans har
vi lagt ner otaliga timmar på att fundera
kring bl.a. finansiering och andra
praktikaliteter för att projektet ska kunna
utföras. Tack för ert arbete hittills! Ska bli
spännande att se slutresultatet efter år av
drömmar och planering.

Bygglovet för projektet godkändes julen
2017 och i maj 2019 påbörjas byggarbetet
av hissen och de övriga utrymmena. Enligt
plan kommer de sanerade utrymmena i
nationshuset att tas i bruk i slutet av 2019.
En arbetsgrupp har i två års tid funderat
över hur nationen ska finansiera projektet.
För tillfället har vi samlat in en fin summa
av stiftelser och privatpersoner men
det behövs fortsättningsvis understöd
för projektet. För ett par veckor sedan
publicerade vi en Tillgänglighetswebshop
på nationens hemsida i vilken du kan
handla loss för att understöda projektet.
Tillgänglighetsprojektet är ett projekt som
vi Nylänningar alla kan bidra till och som
vi genomför tillsammans. Ta dig gärna en
titt i den!

Text: Anna Öhman
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Livet på nationen
Precis som för många andra inleddes
Thomas ’’Selle’’ Selenius nationsaktivitet av
en slump. Han läste filosofi vid Helsingfors
universitet och tipsades av sin bror om
att gå med i nationen eftersom den egna
ämnesföreningen inte var aktiv. I dagsläget
är han VD för fastihetsbolaget Nyland Ab.

ett hisnande val till ordförande, han
berättar att över 90 personer närvarade under valmötet som just den gången
hölls uppe på Klubben. Hur som helst
valde Selle att igen inleda ett projekt, den
här gången såg han till att bygga om toaletterna, bygga ut exempelvis den beigea
vinden och buskisförådet, lägga nytt golv
och skaffa nya möbler. Efter året som ordförande fungerade han som intendent i
några år. (Freppa, vi ser ett mönster!)

’’Den tredje gången jag besökte nationen
var i egenskap av klubbmästare’’ skrattar
Selle. Det gick snabbt, men då han några
månader tidigare, på nationens gulisintagning, ombads ställa upp som klubbis
nappade han direkt och har inte ångrat
det beslutet. Året var 2002 och utöver
klubbisskapet jobbade han heltid som
lärare, han inflikar här att hans kolleger
var mycket förstående. Trots många järn
i elden var han samma år med om att, tillsammans med sin företrädare Gustav Gyllenbögel, inleda ett projekt. De byggde om
baren och köket, vilka stod klara redan
samma höst.

’’Den tredje gången jag besökte
nationen var i egenskap av
klubbmästare’’
Snart kliade det i projektfingrarna och
Selle hade planer på att släta ut pyramiden
uppe på hyllan till det glasgolv det är idag.
Det här projektet togs sedan upp av andra
och genomfördes år 2006 – trots att Selle
redan tre år tidigare börjat fixa ritningar.
Här emellan hann Selle avlägga en examen vid Hanken och intog därför en mer
passiv roll på nationen. ’’Nog var jag ändå
på fester, men jag hade inga aktiva roller.’’
konstaterar Selle med ett leende.
År 2009 blev Selle uppringd av sittande
Kamrer Pati som skulle flytta till Schweiz.
Efter några timmars skolning tog Selle
över, även om han officiellt tillträdde som
kamrer år 2010. Fyra år senare inleddes än
en gång ett projekt med Selle som chaufför och Gustav som kartläsare. Klubben
grundrenoverades och fick bland annat ett
helt nytt kök.

Duon Gyllenbögel-Selenius skulle därefter komma att genomföra ett antal projekt Det fanns hela tiden en tanke Gustav och
tillsammans. Året därpå valdes Selle efter Selle emellan. ’’Ifall något hände Gustav
18

med än idag. Han ser det därför som en
hjärtesak att ge samma möjligheter åt
dagens studenter och konstaterar att det
enda som behövs av studenterna är ett genuint intresse. ’’Nationen välkomnar alla.
Du får vara dig själv och prova på saker
som intresserar dig. Gör det du är bäst
på!’’ menar Selle.
Selle förklarar vidare hur du som nationsaktiv får möjlighet att åka utomlands och
se hur våra vännationer festar och ser hur
nationsverksamheten ser ut i andra delar
av Europa. Utlandsresorna kommer Selle
ihåg extra varmt. Skrattande berättar han
hur han till exempel badat i Uppsala botaniska trädgårds fontän efter att ha rullat ner för slottsbacken. Han kommer på
många fler exempel på galna nationsminnen men konstaterar att de kanske inte är
till hans fördel att föreviga dem i tryck.

var tanken nog att jag skulle ta över det
praktiska’’ konstaterar Selle. Det fanns
aldrig praktiska planer på hur det skulle
gå till, men det var en tanke som diskuterades. ’’Framförallt över några öl’, tillägger han med ett skratt. Sommaren 2017
gick Gustav sedan ur tiden och Selle fick
ta över rodret. ’’Det var stora stövlar att
fylla’’ säger Selle, men menar att det ändå
kändes naturligt även om omständigheterna inte var de bästa. Nationsmässigt är
Gustav Selles förebild eftersom han satte
nationen fram om allt annat. ’’Han hade
ett sådant nationsliv som man till en viss
del haft och dels vill ha.’’

Nylands nation med Selle i spetsen står
nu inför det hittills största projektet efter
uppförandet av nationshuset i slutet av
1800- och i början av 1900-talet, nämligen
tillgänglighetsprojektet 2019. Projektet
handlar för Selle om två saker, dels att
göra Klubben tillgänglig för alla eftersom
nationen är till för studenterna – dels för
att göra Klubben säker. ’’Det är ett under att
man överlevde förr, det gjordes så mycket
dumt tidigare. Vi var t.ex. uppe på taket
var och varannan fest.’’ säger Selle. Han
påpekar slutligen att han inte skulle tillåta
det idag och man kan ju tycka att det är ett
Nationen är för Selle ett välgörenhetsar- bra beslut med tanke på vår allas säkerhet –
bete. Ett ställe dit man kan komma som trots att jag är litet besviken över att aldrig
student och prova på vuxenlivet. Det är ha fått se solen gå upp över Kaserntorget.
ett miniatyrsamhälle där du som ung kan
prova på exempelvis styrelseverksamhet
utan att ta en personlig risk. Genom nationen fick Selle prova på att planera och
genomföra projekt – och det jobbar han Text: Josefin Flemmich
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Singelpinglan

Tindertips från tinderpinglan
Visste ni att det finns 50 miljoner aktiva
Tinder-användare? 50 miljoner! Tänk på
det en stund, 50 miljoner och ändå är du
singel! Nåh nu var jag elak. Någon skulle
rentav kalla mig en bitter raggata som
“säkert har tio katter”. Men tji fick du, för
jag är kattallergiker. Ibland önskar jag
dock att jag vore allergisk för män istället
för katter. Livet vore ack mycket lättare då.
Dock finns det hyposensitivtetsvård mot
allergi, det finns det inte mot män. För det
är något jag skulle behöva, jag som faller
pladask för tuffa killar. Japp, inget får
mitt hjärta att slå som en kille som bryr
sig blanka fan i att behandla mig korrekt.
För visst betyder det något extra då man
äntligen får ett textmeddelande efter en
veckas radio silence? Nej. Det betyder att
han inte bryr sig.

Så låt oss fortsätta med lite tinderstatistik.
Män sveper höger i 46 % av fallen medan
kvinnor sveper höger i endast 14 % av
fallen. Dvs, du som är man behöver inte
ta det personligt att din kvinnliga vän
får fler matchningar än du! En intressant
och lite oroväckande siffra är sedan att
endast 54 % av personerna på Tinder
är singel, så var försiktig när du sveper,
köp inte svinet i säcken. Alla är dock
tydligen inte försiktiga eftersom det varje
vecka sker 1,5 miljoner tinderträffar!
Så om du känner en önskan att få till en
av dessa tinderträffar så följer här tre tips
enkom baserade på statistik:

1. Välj rätt tidpunkt!
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Statistiken hämtad från Yulya’s blog och DMR.

2. Ha fler än tre bilder!
3. Skriv en rolig text till din bio!

Nåja! Med dessa tips torde vem som helst bli en tindrande stjärna! Lycka till!
Tinderpinglan
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Några nyckeltal i husets historia
1882 köper nylänningarna

1975 Studentrestaurangen Max & Moritz

Liljestrandska gården på Kaserngatan 40
för 55 000 finska mark, i dagens värde
223 000€, med medel de själva samlat in.

invigs.

1976 Max & Moritz går i konkurs.

1898 Karl Hård af Segerstadt vinner

arkitekttävlingen för ett nytt hus i sten.

Primula blir hyresgäster och öppnar
nattklubben Karl XII. Kansliet får sin
första elskrivmaskin.

1900 Fastighetsaktiebolaget Nyland,

1980 Fennia, Otso och Helsingfors

FABen, grundas och bygget av det nya
huset påbörjas.

1901 invigs huset med fest 7 november.

sparbank köper gårdsbyggnaden på
innergården som fortfarande var i
nationens ägor för 2 miljoner mark, i
dagens värde 1 miljon euro.

1909 byggs ett vattenklosettsystem.

1983 gårdsbyggnaden rivs.

1914 idén till jägarrörelsen uppkommer

1984 säljs gårdstomten och Hotell Rivoli
Jardin öppnar i september.

i huset. Huset får sin första dammsugare
och en ventilator.

1988 första datorn Åke och en

kopieringsmaskin införskaffas.

1915 julfesten går vilt till och cirka 50

stolar krossas.

1991 renoveringen av vinden börjar
och invigs 6.12.1991 med den första
självständighetsbalen som firats.

1918 röd och vit husockupation.
1940 huset repareras efter vinterkriget

2012 kansliet flyttar från Lilla
festsalen till där det är beläget idag efter
utrymmesrenovering.

och den första automattelefonen
installeras.

1942 huset skadas av skärvor från

2014 Klubben renoveras och bl.a. köket

luftvärnets granater.

förstoras då styrelserummet försvinner.

1944 huset skadas svårt i bombningarna.
Knappt hälften av det uppskattade
beloppet fås i krigsskadeersättning. Huset
hotas av rivning.

Text: Anna Öhman
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Discosits
Discositsen ordnades på nationen fredagen den 30 november. Till sitsen bjöd vi in
samtliga svenska ämnesföreningar och nationer, som fick njuta av en tre rätters middag
och en kväll på dansgolvet till melodin av Stayin’ Alive.
Bland gästerna fanns representanter från till exempel StudOrg, Öffen, Didacta,
J-komm, Vasa nation, Åbo nation, Ugala och Snerikes. Det blev minsann en lyckad
kväll - ett varmt tack till alla som deltog!
Bilderna är tagna av Theresa von Bonsdorff, flera bilder hittar du inom kort på
nationens hemsida!
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På stor scen: StudOrgs spex

Recension: Nora, du har förlora eller Som man ligger får
man bädda eller Kvevlax pilksällskap
StudOrg har under de senaste åren utvecklat sin spexverksamhet och efter det senaste spexet kan man lugnt säga att arbetet
börjar bära frukt. Det är första gången StudOrg spexar på en riktig scen, vilket gör
upplevelsen för publiken betydligt bättre
än under de senaste åren.

tera trycket av många svåra omstarter
väl, trots att det under premiären fanns
problem med tekniken i hennes mikrofon.
Det bästa vi fick se på scenen var dynamiken med alla potentiella pappor som
också råkade vara vänner. Papporna spelade sterotyper av en Hankeit (Alexander Beijar), en medicinare (Anton Söderholm) och en teknolog (Axel Nurmi).
På grund av att de körde så hårt på stereotyperna hängde också publiken sina
omstarter allt som oftast på stereotyper i studielivet, samt en del kontraster.
Också allmänt kan publiken vara tillfredsstäld med omstarterna som spexet
bjöd på rikligt enligt publikens önskan.

I korta drag var spexet en studentikos
tolkning av Mamma Mia. Omskrivna ABBA-låtar varvades med jakten efter pappan till Noras (Annica Tallqvist)
barn. Tallqvist tolkade väl huvudrollen
som var en tankspridd och bakfull studerande som inte var säker på vem av
de tre olika kandidaterna var pappa till
barnen. Tallqvist lyckades också han24

”Det är motiverat att fundera
ifall Thorax monopol på spex
som man ser framemot börjar
brytas”

Musiken och dansen var väldigt professionellt utfunderade. Speciellt dansen
var så professionell att man i publiken
glömde att man var på ett spex och inte
på Svenska Teatern. För den som går på
spex och förväntar sig att en billig produktion kommer att lämna en billig eftersmak kan glömma de tankarna efter
att ha sett dansuppträdanden av StudOrg.

En eloge bör också ges till Noras vänner
Fanny (Denjah Leinson) och Benkku
(Otto Baltscheffsky) som fick handlingen att flyta. De spelade en klar berättande roll som bar fram spexet mellan de
pompösa scenerna med musik och dans.

Efter detta spex har ribban satts högt
hos StudOrg. Det är motiverat att börja fundera på att Thorax monopol på
spex som man har förväntningar på börjar brytas. Om samma trend i kvalitetsutveckling fortsätter hos StudOrg bör
spexälskarna börja pricka in två datum
om året i sin kalender, istället för att endast vänta på Thoracala Medicinarspexet.

Pappornas dynamik var en intressant krydda i dialogen. Från vänster i framraden:
Alexander Beijar, Axel Nurmi och Anton Söderholm. Bilder: Sofia Westerholm.
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Om Nylands nations vänner
och hur de ser på oss
Hallå igen, kära nylänningar! Det har
blivit dags för oss att presentera våra
fyra sista vännationer. Denna gång får ni
läsa om dem på engelska, då två av dessa
vänner är från Tyskland och två från vårt
södra grannland!

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)

Först i turen står Kristen från korp! Ugala!
Shortly explained, korp! Ugala is a fraternity in Tartu that follows the academic traditions of student corporations. As
all fraternities and sororities have their
own customs and rules – which can seem
strange for others – it is difficult to say what
Ugala is exactly. For me, it is brotherhood/
friends for life and a sense of belonging.
Also, because I joined many years ago and
have had various positions, for example
board member, the olderman/fuchsmajor
that leads the organisation and recently,
the secretary of foreign affairs.
I would like to tell you about my first
visit to Nylands Nation! It felt kind of like
joining Ugala as a student, everything was
new and exciting, brought along so many
experiences and adventures. Well, I was a
bit scared, too. Kaspar Kesli and I came
to warm up relations that seemed to be
cooling over the years. The fear was for
nothing, of course, and the week was full
of friendliness and awesome events. As
poor students we could even fry potatoes
we had brought from Estonia in the office
of the Nylands nation. After this week I

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

knew I would be coming back many times!
För på nylands är det fest, av alla nationer
är vi bäst! – I agree with this sentence
from the Nationsvisan song! Still, it
is not about the parties only but the
people’s attitudes. Ina Scheinin asked me
once why I kept coming back and I said
that because I feel as if I were at home.
Therefore, I would say the members of
NN are very friendly, warm and open.
When you are visiting, just let me know
and I will show you Tartu! For a very
special experience, come for December 1the anniversary of the University of Tartu
- or the Volber/Vappu/Walpurgisnight
when all student corporations have open
parties!
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Kristen Madissoo

Saile Mägi

Till näst får ni höra om korp! Filiae Patriae
av vår kära Saile:

When visiting, stay in NN convent (Philip
has the details), visit FP before Ugala
(#shade), drink slam!
Best bar: Naiiv Avoid:
Level End party: Zavood.
Visit also AHHAA (Tell in the ticket office,
you are a finn and that Saile is doing an
excellent job there.)

Filiae Patriae was founded in 1920, which
actually makes us the oldest sorority
in Europe. We are a “korporatsioon”,
meaning - we work the same way as
German korps (hierarchy, rules). In FP as
an active member I´ve actually put lots of
energy and time to build the relationships
between the four friend organizations we
have.
Julfest in 2014 – The 1st Nylle event I
ever visited. And where I didn´t made in
time at all, since first 1,5 h I was lost in
HKI. But it was worth it to make it there,
because this is where it all began! I formed
friendships valid to date, started my on/
off career as a NN-barman and ensured
FP members attendance at following main
NN events.
SuperFun! All over the place! Skilled in
beer pong! Patient enough for my bad
jokes. Sadly, not often seen in Tartu!

Så åker vi vidare till Tyskland, och Sophie
berättar om Lysistrata i Berlin:
Lysistrata is the first purely female
fraternity in Berlin and one of the oldest
still in existence in all of Germany. We
have had a friendship relation with
Nylands nation for 5 years now.
I am Sophie and have had many important
positions in our fraternity. I have for
example led the festivities for our thirtieth
anniversary. Right now I am responsible
for educating our new members and
teaching them our history, the history of
fraternities in Germany and our traditions.
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I have loads of good memories from Within the past five years I spent three
visiting Nylands Nation. The lucious months in Finland and one picture sums
balls are always a special occasion. But up the typical Nylänning pretty well.
the memory I want to share is of my first
landskaspresan. I really liked the hut we
went to and I loved going in to the sauna
with a nice gin drink and afterwards going
into the river and the snow to cool off.
The typical Nylänning is a very warm
and happy individual. Always open for
a chat and full of (sometimes crazy) fun
ideas. The typical Nylänning also drinks a
loooooooot. And when I say a lot, I mean
a lot. When you come to Berlin you should
do a treasure hunt leading you to Berlins
biggest sights. Or you can take a boat ride
past all the important sights while having
a beer. At night there a countless clubs
with something for everybodys taste. The
Berghain ist especially famous (and a bit
weird) and quite difficult to get in to, if
you want it too much.
Och sist men inte minst: Stefan från We swam naked under the midnight sun
with a dozen Finns. I chopped wood with
Burschenschaft Arminia i Marburg:
an axe for the sauna. We sailed 300 nm,
We, the members of Burschenschaft Ar- fished, had snus, drank beer and smoked
minia, are a small family of roughly 300 cigarettes at 1am, at 4pm, at 8pm. Up
students and graduates in the historical there in Finland I began to lose track of
city of Marburg, that found the meaning time a little bit, where the most important
of life: enjoy the nation-life for some years, decisions seemed to center around whethmake awesome friends, travel the world er to use the sauna now or later, whether
to have a Koff or a Lonka, whether to eat
and learn about the vis vitalis cervisiam!
reindeer, salmon or a pizza at skyexpress.
So how do you create memories? Walk up Magical.
the stairs to Klubben after partying for a
whole week at Nylle. Take a deep breath Whenever you feel for friends, party, beer,
smelling the paint in the stairwell. And re- family, summer or a holiday: visit this
alize this is just another day in paradise. small city an hour north of Frankfurt and
Later sit on the shoulders of one of the create some memories in Marburg. There
many Öhmans while the Circle of Life is will always be time for a Bierjunge.
being played. Now you’re allowed to start
crying.
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Klubbis och QF tipsar*
Pepparkaksmuffins
4 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2,5 dl strösocker
3 tsk kanel
1 tsk ingefära
1 st ägg
2 dl mjölk
50 gram smör
1 dl lingon, frysta
200 gram philadelphiaost
2 dl florsocker
1 msk grädde
6 st pepparkaka(or)

Koka upp vatten och socker i en kastrull
och tillsätt polkakrosset. Rör om tills krosser smälter och blir till en polkasckerlag.
Tillsätt pepparmintoljan och rör om. Sila
polkasockerlagen och låt svalna en stund.

• Blanda vetemjöl, bakpulver, socker, kanel Häll ca 4 cl polkasockerlag i glas, tillsätt is
och toppa med bubbel.
och ingefära i en bunke.
Dekorera med polkagrisar!
• Vispa ihop ägg, mjölk och smör i
en annan. Blanda detta med de torra
ingredienserna och rör sist i lingonen.
• Fördela i muffinsformar, fyll dem till 2/3,
och grädda mitt i ugnen i180 grader i ca
20 minuter.
• Rör ihop ost, florsocker och grädde, bred
detta över muffinsen.
• Krossa pepparkakorna och strö smulorna
över.
*I det här numret tipsar redaktionen om
juliga recept!
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Polkadrinkar
2 dl vatten
1 dl strösocker
2 dl pepparkross
2-3 droppar pepparmintolja
bubbel, t.ex. cava
is

Redaktionssekreterarens spalt
Nylänningar!
Vintern närmar sig med stormsteg (även
om snön inte gör det). Decembermörkret
gör en minst sagt deppig och även om gatubelysningen är mysig och julig är det inte
så mycket lycka av den då man får ständigt
kolla ner på marken för att inte gå in i en
vattenpöl och bli genomblöt. Dock finner
jag lycka i att berätta att jag vid årsskiftet
kommer att ta an mig posten som chefredaktör och kommer därmed fortsätta med
att försöka tillverka den bästa versionen av
stunden, lugna ner er till en stund och gör
TN i ännu ett till år - hurraa för det!
vad det nu sen kan vara som får er att glömFör att TN ska vara intressant, aktuell och ma allt annat för en stund. Särskilt i slutet
för att ni som läsare ska hitta något som av året känns det som att tiden tar slut och
intresserar just er, behöver jag er hjälp! juletid blir stressigt redan på grund av att
Personligen tycker jag att tidningen varit alla stressar runt omkring en. Andas, kryp
mångsidig i år och hoppas på att vi kan under en varm filt med en kopp glögg och
tillsammans fortsätta på detta spår och knäpp på en film. Njut av stunden.
därför ber jag er skicka önskemål, idéer,
ris och rosor till redaktionen!
Ta hand om dig själv och varandra!
I skrivande stund inser jag att 1. det går Jag önskar er en god jul och ett gott nytt år!
inte att skriva en hel spalt om Terra Nova
och 2. jag kan inte sluta fundera på alla
saker jag borde hinna göra före jul. Jag
älskar julkalendrar och öppnar varje dag
en lucka i chokokalendern före jag drar
på mig skorna och springer ut ur dörren.
Men chokladbiten har plötsligt blivit som
en påminnelse om att jag nu, igen, har en
dag färre på mig att fixa allt som ska fixas
på det här årets sida. Julklappar, julgran,
skoluppgifter, tenter, essäer, kandin…ni
förstår.
Därför vill jag påminna er alla att njuta av
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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
pol.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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