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LEDARE

Jag satt länge och funderade på vad jag
vill skriva om i höstens spalt, men det
fanns ett specifikt ämne som jag inte
kunde släppa. Hur vi behandlar varandra på sociala medier.
Efter att sociala medierna blev större
och fler, blev de också en större del av
vår vardag, men tyvärr också en mekanism för att sprida hat. Det är lätt
att gömma sig bakom en datorskärm,
mycket enklare än att komma fram på
gatan och säga det man skriver i kommentarsfältet.
Det finns flera aspekter till det här
ämnet, men det är sättet hur vi skriver åt
varandra som gång på gång väcker min
uppmärksamhet. För att ta ett lite mildare exempel, ett fenomen som säkert
är bekant för alla: En artikeln publiceras
på Facebook, låt oss säga att det handlar
om klimatfrågor. Diskussionen spårar
ut inom fem sekunder och inom ett par
minuter börjar de personliga påhoppen,
skällande på andra och nedvärderande
av andra. I det här fallet handlar det
inte ens längre om deras åsikter, utan
hurdana de är som människor för att de
har dessa åsikter. Vad är det för logik?
Ifall vi alla skulle vara överens och se
på saker på ett och samma sätt skulle
samhället aldrig utvecklas åt något håll.
För vem skulle ifrågasätta våra val? Vem
skulle påpeka att det finns en annan
utväg? Ingen.
Varför är det så svårt för oss att ha en
dialog där vi respekterar varandras
känslor? Det råder ingen bot på tankesättet ”jag tycker så och det är det enda
rätta”. Men vart leder det i längden om
vi alltid har ögonen fast för att lära oss

något nytt eller se på saker på ett, ens
åtminstone lite, annat sätt?
Svaret är enkelt: ingenstans. Vi ska
kunna diskutera, filosofera och debattera utan att trycka ner varandra. Utan
att trycka ner varandras åsikter. Jo, jag
förstår att i vissa tillfällen känns det
motvilligt och självklart vi ska ifrågasätta argument, men man kan också
göra det på ett rätt och ett fel sätt. Om
vi skulle lägga mer tid på att verkligen
utarbeta våra argument och ta reda på
hur saker är på riktigt istället än att dra
paraleller till domedagen genast vi ser
en skarv eller hacka ner på den personen som gör det, skulle vi redan vara på
god väg.
Summa summarum: Stå på dig själv, stå
för dina tankesätt och det just du tror
på - men var öppen för andras idéer och
tankar och våga lyssna och förstå.
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ORDFÖRANDES HÄLSNING

K U R AT O R N S H Ä L S N I N G

Nylänningar!
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Hösten är i full gång och allt från öppningskarneval till ett antal gulisintagningar, inklusive nationens egna, ligger
redan bakom. Nu är det dags för en liten
andningspaus innan vi laddar upp för
Gäddfesten.

plevelser och minnen jag kommer bära
med mig livet ut. Den lilla extra tiden
väger knappast mycket när jag närmar
mig pensionsåldern en vacker dag, allt
som hänt under den tiden däremot
kommer att väga desto mer.

På sätt och vis är terminsstarten lite som
ett till nyår; nya tag efter sommaren på
såväl nationen som på campus och en
massa nya studenter och nationsmedlemmar som dyker upp här och var
- gymmet på UniSport är heller aldrig
så fullt som i början av hösten. Det är
härligt! Det är någon höst sedan som
det var jag som var ny till nationen och
studielivet, men få saker är jag så lycklig
över, som det att jag blev meddragen i
att vara aktiv på nationen.

För såväl nya som äldre studenter
rekommenderar jag varmt att ta del av
nationens program också på ordnande
sidan. Det var inte många gånger jag
klev in på nationen innan det blev en
självklarhet att jag fortsätter göra det.
Att hitta sin plats och en gemenskap
där man trivs är bland det finaste som
studietiden har att erbjuda. Och när är
en bättre tid att börja än i höst?

Att hinna med allt man ska göra kan
kännas utmanande under studietiden.
Att hinna med det roliga extra som
man vill göra därpå kan kännas ännu
mer utmanande. Det jag brukar försöka
tänka är att man ändå inte behöver välja
antingen eller. Man behöver inte välja
mellan nationen och ämnesföreningar;
inte mellan studierna och studielivet;
inte mellan glädje och framgång. Precis
allt kan man inte göra alla dagar, men
i det stora hela behöver inte det ena ta
ifrån det andra. För vissa går det hur
bra som helst att bolla studier, jobb och
ett aktivt studieliv. För andra kanske det
gäller att turas om lite och göra kompromisser där man kan. Vår chefredaktör
Challe skrev fint om att ge sig själv en
andningspaus i senaste numret. För mig
är det precis det som är kompromissen:
att komma i mål kanske lite senare än
någon annan, men med en hel hög up

-Satu

Allt gott - vi ses på nation!

För tillfället går debatten het om huruvida det är berättigat att postens VD förtjänar 82000€ i månaden, samtidigt som
det planeras kraftiga nedskärningar i den
övriga personalens löner. ”Jag kan vara
utan två månaders lön”, lovar han, som
om detta heroiska löfte skulle ha någon
som helst inverkan på längre sikt. Det är
sällan jag blir upprörd över folks orimligt höga löner. Denna gång råkade dock
nyheten infalla samtidigt som nationens
styrelse tillsammans med mig tvingats ta
en ordentlig funderare kring Terra Novas framtida utskick. Postningskostnaderna har än en gång höjts och ligger nu
på omkring 2000€ per tidning, omkring
8000€ per år. Postningskostnaderna är
snäppet högre än det kostar att trycka
tidningen. Kostnaden för Terra Nova har
under de senaste åren ökat till 40-50% av
det som årligen budgeteras för hela årets
nationsverksamhet.
8000€ ligger i klass med de medlemsavgifter vi årligen uppbär, och att betala en
sådan summa endast för postningskostnader är ohållbart. I mitt tycke måste
medlemsintäkterna kunna täcka annan
verksamhet riktad åt er medlemmar än
postningskostnaderna för vår medlemstidning. Tolka mig inte fel. Jag ställer mig
högst upp på barrikaden och ropar kulturarv, medlemsservice och årliga avtryck i nationshistorian. Det här är trots
det en fråga som måste diskuteras av er
medlemmar – är det värt det?
Efter en snabb rundringning kan jag
konstatera att de flesta andra nationer
har satt lapp på luckan och övergått till
ett elektroniskt tidningsformat, med ett
eventuellt fysiskt utskick per år.

Att organisationer som nationer och ämnesföreningar tvingas lägga ner den fysiska papperstidningen på grund av postningskostnader som skjuter i höjden är
inte rättvist men tyvärr en realitet för de
flesta. Kostnaderna blir för höga, trots att
tryckkostnaderna för tidningen t.o.m. är
momsbefriade.
Frågan om Terra Novas framtid kommer
att diskuteras under nationsmötet den 5
november. Är det rimligt att i fortsättningen lägga en så stor del av den årliga budgeten på Terra Nova? Läser tillräckligt
många denna ärevördiga tidning för att
en fortsatt tryckt tidning ska vara aktuell?
Hur låter det med ett fysiskt utskick per
år och resten i e-format? Jag hoppas att
ni, bästa Nylänningar, tar er en funderare kring tidningens framtid och kommer
och diskuterar ärendet i november. Ifall
du inte kan delta i mötet kan du ta och
skicka e-post åt mig med dina funderingar redan innan. Du når mig nu och för
alltid… Skämt åsido, fram tills 31.7.2020
på kurator@nylandsnation.fi.
- Eder kurator
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INSPEKTORNS HÄLSNING

Vad är det första du tänker på då du hör
någon nämna Nylands nation? Är det
festerna eller klubbkvällarna, eventuellt
studentbostäderna eller stipendier, eller
rentav Nationshuset? För mig är det nog
den vackra fasaden av huset på Kaserngatan, som först kommer i tanken.
Att jag associerar just till fasaden av
huset, har nog säkert att göra med min
barndom. Jag gick i skola (på den tiden
mellanskola och gymnasium, sammanlagt 8 år) i Norsen på Unionsgatan.
Min skolväg förde mig dagligen via
Kaserntorget, och jag beundrade den
slottsliknande konturen av huset, utan
att egentligen veta vad som fanns bakom
fasaden. Det klarnade först senare, då
jag börjat mina studier på Helsingfors
universitet och blev medlem i nationen.
Men inte ens då kunde jag tänka mig
att jag någon gång skulle fungera som
Inspektor i slottet på Kaserngatan 40.
Nationshuset är mycket yngre än nationen, men har under sin över 100-åriga
historia blivit hörnstenen i nationens
verksamhet och en klenod, som nationen bör värna om. Det är klart att vår
118-åring bär spår av sin ålder, och att
lösningarna i huset inte svarar på de
behov nationen har i dag. Efter flera års
förberedande arbete är vi nu i det skede
att huset renoveras.
Jag blev Inspektor och Prorektor samma
dag för ett år sedan. Som ett intressant
sammanträffande kan noteras att även
Helsingfors universitets huvudbyggnad
står inpaketerad för renovering, inte helt
olik den vi gör på nationshuset. Unis
huvudbyggnad saknar hiss, så även där
5

Kom ihåg att betala medlemsavgiften!
Varför är det viktigt att komma ihåg att betala? Jo, dels för
att du ska kunna ansöka om nationens stipendier nästa vår
och för att kunna ta del av höstens alla roliga program!

kunde man tala om ett tillgänglighetsprojekt. Huvudbyggnaden kräver en
hel del andra förbättringar, så projektet
varar i två år, och kostar cirka 40 gånger
mer än renoveringen av nationshuset.
En stor summa, men precis som med
nationshuset - vi har en plikt att bevara
och upprätthålla våra viktigaste symboler.
Renoveringen innebär att verksamheten
måste utlokaliseras. För vår del betyder
det att tillställningar som normalt gått
av stapeln på klubben sker på andra
platser. Kanske alldeles fräscht att se hur
det fungerar, men säkert väntar vi alla
på julfesten anno 2019, då vi (förhoppningsvis) kan inviga klubben och hissen.
Jag vill tacka alla som aktivt deltagit i
arbetet med renoveringen, utan er insats
skulle detta inte ha varit möjligt, en sann
kulturgärning!

Kom ihåg att Tillgänglighetsprojektet 2019 pågår för tillfället
i det 118 år gamla nationshuset på Kaserngatan 40. En hiss
byggs in i huset och i samband med bygget renoveras även
Klubben, nationens huvudsakliga evenemangslokal i husets
tredje våning. Det här betyder att nationens evenemang
kommer att äga rum i andra lokaler under hösten. Om allt
går som det ska, kommer nationens traditionella julfest i
december att korka den nyrenoverade Klubben under festliga omständigheter. Följ med programsidan för att hålla dig
uppdaterad om det senaste! Kansliet är öppet som vanligt.
Du kan läsa mer om Tillgänglighetsprojektet under fliken
”Hissen”. Frågor? Kontakta nationens styrelse!

Kom ihåg att kika in höstens program
på nylandsnation.fi! En massa roligt utlovas, bland annat Gäddfest och julfest!

Er inspektor,
Tom B
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Bild 1: Nylänningar i Uppsala 1909. Mannen är Snerkes kurator Martin Sjölinder omgiven av Nylänningar! Bild 2: Glada finländare i Uppsala. Det stora antalet kvinnliga
studenter orsakade en viss förvåning i de svenska kretsarna.

en Nyländska och Snerkingska vänskapen förseglades
under festliga former i
Södermanland-Nerikes
nationshus, det Rosa slottet,
för jämnt 110 år sedan. En
majdag 1909 reste 76 finländska studenter, av dem 59 nylänningar, iväg med tåg
och ångbåt och begav sig över havet till
Uppsala för att hälsa på bundsförvanterna i staden. Syftet med resan var framförallt festligt, men för finländarnas del
hade resan även ett djupare syfte. Språkstridigheterna mellan de finsk- och svenskspråkiga i Finland hade blossat upp
efter en tids dvala, och förryskningsåtgärderna från ryskt håll hade återigen
skärpts föregående år. De svenskspråkiga finländarna kände ett ökat behov
av beskydd och gehör för sin sak och
framförallt nylänningarna vände sina
blickar mot väst för att där finna stöd för
sin språkliga kamp. Men vad var det som
ledde till att det blev Nylands nation och
just Södermanlands-Nerikes nation som
under den resan fann varandra och knöt
vänskapsband?
Nylänningarna hade sedan 1860-talet
haft mer eller mindre sporadiska kontakter till Uppsala. En diskussion om
ett återupptagande av kontakterna till
Sverige hade blivit aktuell år 1907. Nationslivet hade varit förslappat under en
tid, och tanken på vad ett besök till ”den
eviga ungdomens stad” Uppsala kunde
leda till: en ny fläkt inom Nylands nation
byggd på intryck från universitetsstaden
och dess glada studentliv, gjorde att allt
fler ställde sig positiva till idén. Nylänningarnas tankar om ett såväl kulturellt
som fysiskt släktskap med svenskarna i
Sverige vann mark, och en majdag 1909
begav sig en studentdelegation på 76
studenter av till Uppsala och vårbalen.

Detta sågs inte på med alltför blida ögon
av finskspråkiga studenter som ansåg att
resenärerna agerade opatriotiskt gentemot sitt hemland.

Man skålade,
pratade och
sjöng
Inför besöket 1909 verkar inte kännedomen om de svensktalande i Finland ha
varit alltför hög bland upsaliensarna och
ofta stötte resenärerna på okunnighet
om Finlands förhållanden. Nylänningen
Vidar Brenner konstaterar i sin reseskildring att ”våra värdar berättade sedermera, att, då det gällt att taga emot oss
eller icke, många ställt sig ytterst tveksamt, emedan man ej alls visste, hvadslags folk vi vara”.
Efter nylänningarnas ankomst till
Uppsala fredagen den 18 maj deltog
de senare i en kvällssupé på Norrlands
nation. Om kvällen skriver Brenner
bl.a. följande: ”Bland våra värdar var det
sörmlänningarna och nerkingarna som
särskiljdt tycktes vilja taga sig oss an. De
bjödo oss på vårbal och supé följande
kväll till Sörmlands-Nerkes nation. I
denna nation, en bland de första och
största i Uppsala, föreföll det som om ett
synnerligen lifligt studentgemyt vore rådande. Ett studentspex ‘På Madagaskar’
hade där nyligen gått öfver scenen och
visor hänförde sig härtill vara öfver denna kväll mycket populära bland mindre
kotterier. Man skålade, pratade och
sjöng, och ‘Länge lefve Uschiameja uti
de sörmändske sörmländskes krets’ ljöd
ännu då uppbrottets tid var slagen och
man begaf sig de flesta till en välbehöfvlig vila, några till ett animeradt nachspiel
i någon studentmatlags intimare kam
8

Efter detta har en kamp mellan Snerikes
och Nylands främsta talhållare utkämpats och fredsslutet firades enligt Brenner med en allmän jubelfest. Brenner
fortsätter: ”De båda härarna blandade
sig med hvarandra och man tågade
omkring i salen sjungande Sörmlänningarnas marsch. Så var det slut och
man hade bordt gå hem. Men det var
omöjligt att skiljas: tåget fortsattes ute på
gatan och skred så småningom upp mot
slottsbacken, där man var van att hälsa
den uppgående solen med sång. Och,
hvad under, den gick klar upp; vi sågo
för första gången solen i Sveriges land.”
Sightseeing under besöket 1909, här fyra Nylänningar på Uppsala högar. Det sägs att Topelius under
ett skandinaviskt studentmöte 1843 höjde en skål på samma kullar och rullade ned för dem.

ratkrets”. Som parentes kan nämnas att
Snerikes år 1919 gav Nylands nation
rätt att till för all framtid uppföra spexet
Madagaskar.
Innan kvällssupén på Snerikes följande
kväll fick nylänningarna avnjuta körsång
av dryga 300 studenter i universitetets
aula. Efter köruppträdandet samlades
nylänningarna och upsaliensarna i Botaniska trädgården för att lyssna till ett
flertal festföredrag. Professor i nordiska
språk Adolf Noreen höll ett bejublat tal
de finländska gästerna till ära. Deltagarantalet var knappt emedan det ösregnade under hela tillställningen.
Om kvällen 1909 skriver Brenner följande: ”Vårfestbal. Som redan nämnts
hade Sörmland-Nerkes nation i god tid
inbjudit samtliga finlänningar till sin
vårfestbal. Några voro därjämte bjudna
till ett par andra nationer, men hamnade
dock alla till sist i sörmlänningarnas och
nerkingarnas hemtrevliga natioshus. Här
9

rådde äkta feststämning i de till trängsel fyllda rummen. 1ste kurator Martin
Sjölinder, festarrangören per preferans,
förde spiran. Supén stökades undan
vid skämt och glam och därefter intogs
kaffe med avec i vestibulen, där man fick
stå sig med i trapporna, ett nödtvunget
men synnerligen lyckadt arrangement,
som i hög grad bidrog till en frigjord,
glädlig stämning. Sedan dansades det
icke blott vals såsom hemma utan också
polka, jänka och hambo. Under kvällens lopp uppträdde trubaduren kand.
Hylten-Cavallius med sång, hvarjämte
äfven nationens orkester, mest blåsare,
den s.k. Sjölinderska hornboskapen lät
höra sig.”

Sedan 1932 har vi delat
ut våra nationsband åt
medlemmar som bevistat
respektive nation

Kurator för Nylands nation Gunnar
Landtman uttalade sig senare om vårbalskvällen hos Snerikes i den finländska
tidningen Hufvudstadsbladet och sade:
”knappast kan man tänka sig en mera
kordial förbrödring och försystring, än
den som här skedde under musikens
toner”.
Besöket var omskrivet i såväl svensk som
finländsk press. Svenska Dagbladet skrev
bl.a. följande: ”De finländska studenternas besök i Uppsala har, det måste man
erkänna, präglats af en sällspord hjärtlighet och kamratlighet utan att frossa i
några patriotiska orgier. Man lärde känna dessa finländare (så önska svensk-finnarna kalla sig) som sympatiska, ärliga,
om också en smula förtegna naturer,
ehuru af ett helt annat kynne än deras
svenska kamrater, och om studentskorna
måste man säga, att de vunno genom sin
naturlighet och käcka syn på tillvaron…”
17 kvinnliga nylänningar deltog i resan,
vilket väckte ett visst intresse och förundran i Sverige.
Sommaren året därpå mellan den 3 till
7 juni gästade i sin tur ett stort antal

Besöket bevakades flitigt
av framförallt den svenskspråkiga tidningspressen i
Finland.
upsaliensare, framförallt snerkingar, Nylands nations sommarfest. Sammanlagt
besökte 59 upsaliensare Finland under
några festfyllda dagar. Upplägget för
besöket var bekant: dans, fest, soaréer,
middagar och många många tal. Såväl
under besöket 1909 som 1910 kan talens
teman delas upp i fyra olika kategorier
kring vilka talen kretsade: 1) alla är vi
svenskar – gemensamt språk, kultur och
historia, 2) en gemensam svensk ras, 3)
Runeberg – den gemensamma skalden
och 4) besökens syfte: vänskapsband och
gemenskapskänsla.
Under dagarna i Finland besökte studenterna även staden Borgå, ca 60 km utanför Helsingfors, i vilken övernattning
även skedde. Natten har senare kallats
för ”den svenska natten i Borgå”, emedan
de svenska och finländska studenterna
sysselsatte sig med diverse upptåg i den
nattliga staden. Inte ens poliskonstapelns
uppmaningar kunde stoppa studenterna
från att ta till serenadsång längs med
stadens gator. Antalet studenter som var
med under Borgåvistelsen uppgick till
närmare 160 vilket väckte stor uppmärksamhet. Under det svenska besöket förevisade nylänningarna ivrigt de finländska nationalhjältarna Albert Edelfelt,
Runeberg och Eugen Schauman. Besöket
bevakades flitigt av framförallt den svenskspråkiga tidningspressen i Finland.
Flera upsaliensare förlängde sin vistelse
och besökte bl.a. Nylands nations inspektor Axel Wallenskölds sommarställe.
110 år har gått sedan Nylands och
10

Snerikes förbrödrade och försystrade sig i
det snerkingska nationshuset, och mången
snerking och nylänning har bevistat nationen i den andra rikshalvan. Bland våra
senare milstolpar i vänskapen kan bl.a.
nämnas att Nylands nation år 1928 valde
Snerikes inspektor Rutger Sernander till
sin första utländske hedersledamot. Sedan 1932 har vi delat ut våra nationsband
åt medlemmar som bevistat respektive
nation. Under andra världskriget donerade
Snerikes 200 mark åt nylänningarna som
skulle gå ”till ett behjärtansvärt ändamål”.
Ett stipendium för en tre månaders vistelse
hos Snerikes i Uppsala utlystes 1941. Efter
kriget var kontakterna till Norden och
Sverige livsviktiga för finländarna och kontakterna till Snerikes fortsatte vara minst
lika livliga som innan, och under kriget
donerade Snerikes stipendiat ett kilo socker
som lottades ut bland nylänningarna. Ännu
1948 hämtade de upsaliensiska stipendiaterna med sig 5 kilo socker, ett större antal
chokladpraliner, cigaretter, kola, tvål och
en burk kaffe till ett fattigt Finland i vilket
rådde sträng ransonering av livsmedel. Mycket uppskattade gåvor med andra ord.

NU...
Denna tradition av kordialitet och glädje
har fortsatt med oförminskad styrka ända
in i våra dagar. Kröningen på denna långvariga och goda relation skedde den första
helgen i mars detta år, då elva nylänningar
bevistade Snerikes för att medelst jubileumsbal fira de 110 gemensamma åren vi
lagt bakom oss. Helgen inleddes vid nylänningarnas ankomst på fredagen med inmundigande av öl och påföljande välkomstmiddag, under vilken bägge nationer
gjort ett strålande arbete i att jämka ihop
våra, förvisso lika, men icke desto mindre
åtskiljande sångböcker till ett gemensamt
sånghäfte. Med varsin sånganförare redo
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och snapsglasen bräddfyllda skålade och
sjöng vi oss hela vägen ut på det efterföljande klubbdansgolvet och avslutade
aftonen med eftersläckning i de alltid lika
gästvänliga nylänningarnas hägn. Ryktet
gör gällande att nationens öltillgångar decimerades avsevärt under denna afton.

Upplevelsen var slående
lik den nylänningarna
måste ha fått 1909

Lördagen inleddes med aktivitet anordnad
av gästerna - under den nyländska fanan
styrdes stegen mot universitetshuset för att
snerkingarna på dess trappa skulle få avnjuta skönsången från den tio man starka
“Nyländska kören”. Upplevelsen var slående
lik den nylänningarna måste ha fått 1909,
även om denna kantat inte tilldrog sig inne
i själva universitetshuset som när det begav
sig. Några förbipasserande turister verkade njuta lika mycket som snerkingarna
och det var ju ett hedersbetyg. Därefter
följde, liksom 1909, exkursion till Botan.
Denna gång lös dock talen med sin frånvaro - istället utkämpades landskamp i
den legendariska sporten “flunkeball”,
varur Sverige gick segrande efter det att
Finland uppenbart haft en förrädare i sina
led. Schemat avslutades med att det intogs
gemensam lunch och mer öl på Uppsalas
mest mondäna etablissemang pizzeria
Palermo, innan samtliga deltagare skingrades för att gå hemåt och skifta om till
festsvid.
Balaftonen började med välbesökt fördrink
hos förste kurator i Gula villan, varefter
mingel vidtog på Nedre dans i nationshu-

Nylänningar och
snerkingar är av
samma virke
set. Efter nyländsk begäran var ett flertal
deltagare utstyrda i studentmössa enligt
den i Uppsala födda, men i Helsingfors
bättre förvaltade traditionen att så göra
i studentikosa sammanhang. På klubbmästarnas signal flyttade sig samtliga
snerkingar upp på Balustraden för att
under tystnad vänta in de nyländska
vännerna. Dessa upprepade 1909 års
trappmarsch och sjungandes Nylänningarnas marsch tågade de stolt upp
för trappan för att möta snerkingarna.
Påföljande skedde intåg till festsalen, där
den nyländska, snerkingska och svenska
fanan ståtligt vakade över oss från sin
plats under ovan nämnda Rutger Sernanders porträtt.
Själva middagen förlöpte, som brukligt
är, utan större minnesvärda händelser;
maten var förglömlig, brännvinet flödande och sångerna många. Talen var,
trots en större mängd och längd än vad
som är brukligt, fantastiska och fångade
i stort den känsla av vänskaplig kärlek
våra bägge nationer känner. Vi fick höra
Nylands nations kurator djuplodande
orera om de historiska banden mellan
våra nationer och dessutom glädjefyllda minnen från medlemmar som ofta
besökt våra vänner i öst. Mest minnesvärt var kanske Snerikes hedersledamot Viveca Halldin Norbergs hjärtliga
tal om hur hennes föräldrar en gång
möttes i Finland och hur hon av sin
börd kom att få betydande band också
till Nylands nation. För att ytterligare
stärka och bekräfta våra nationers vänskapsband, undertecknades av Nylands
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kurator och Snerikes förste kurator en
försäkran om fortsatt goda förbindelser,
allt under högtidligt uppläsande av dess
innehåll.
Denna afton var de tvenne sånganförarna i sann nyländsk anda utrustade med
värjor och viftade oroväckande rappt
med dessa under sångernas upptagande. Viss förvirring rådde om betoning
av och rörelser till sångerna, men i all
vänskaplighet löstes detta under muntra
former. Likaledes med skålarnas rörelser, som i takt med att glasens innehåll
sjönk blev mer och mer yviga. Kvällens
höjdpunkt var utdelandet av den för
tillfället framtagna minnesmedaljen i
grönt band, som orörd fått ligga under
samtligas kaffekoppar tills överraskningen kunde avslöjas. Efter många glada
timmar och oväntat många pauser med
tillhörande mellansupar bröts taffeln
till O, gamla klang ackompanjerad på
piano av hedersledamot Christer Henriksén, detta till nylänningarnas glädje
och förundran. Natten fortsatte sedan
med dans, både till blås och mer modern musik innan den bleka gryning
påminde oss om att det också fanns
en morgondag. Liksom 1909 var det i
musikens tecken vi kom samman för att
ännu en gång möta dagen (som denna
gång var mulnare och snöigare än för
110 år sedan).

Det var en varm och
gemytlig stämning som
rådde hela helgen

Helgen avslutades på söndagen med en
brunch av det våtare slaget i nationshuset. Pytt och brännvin stod

välbehövligen till förfogande och dämpade de problem som ofta uppträder
efter en hård kväll i goda vänners lag.
Landskamp i ölhävning utkämpades
i sedvanlig ordning och Finland gick
naturligtvis och rättmätigt segrande
ur denna batalj. Efter att ett stort antal
snapsvisor rivits av och en brunchdeltagare uppfört en ytterst ekivok dansuppvisning, var det dags att ömsint ta
farväl och skingras för hemresor eller
vidare barövningar. Flertalet nylänningar lämnade Uppsala stolt iförda Snerikes
collegetröjor. Det var en varm och gemytlig stämning som rådde hela helgen
och vi kunde inte ha firat ett bättre
jubileum än detta.

Återigen har det bevisats att nylänningar
och snerkingar är av samma virke och
därför trivs så bra i varandras sällskap
- det går helt enkelt inte att ha tråkigt
med ett sådant fantastiskt umgänge.
Sannerligen är vi De bästa nationer i
respektive rikshalva.
Nu blickar vi framåt mot minst 110 år
till! Åtskilda av havet hyser vi kärleksfull
vänskap!
TEXT:
ANNA ÖHMAN - kurator Nylands nation
EDDIE FERNBERG - husnylänning, 			

Södermanlands-Nerikes nation
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HÖSTENS BOKTIPS
Läckberg bekräftade själv under samtalet att den är det. Den är som skriven för
att publiceras precis i dessa tider. Den
för #MeToo till diskussion, men den gör
det på ett vis som åtminstone jag aldrig
läst förut.

TEXT & FOTO: SOFIA WESTERHOLM

Då en bokmal får frågan om att skriva
ihop några lästips, blir det allt annat än
enkelt för hen att välja ut endast ett par
böcker att tipsa om. Men efter att ha
funderat en längre tid har jag kommit
fram till att den boken jag tycker alla
borde läsa innan de dör är deckardrottningen Camilla Läckbergs senaste bok
En bur av guld. Har du inte läst den än
så är du inte redo att dö. Och har du
inte läst den än så är jag också otroligt
avundsjuk på dig, eftersom du ännu har
en av världens bästa böcker framför dig.

Du har ingen aning
om vilket mästerverk
du håller i din hand
En bur av guld är något helt annat än
vad Läckberg tidigare skrivit. Hon är
känd som en av Sveriges främsta deckarförfattare tack vare sin bokserie om
Fjällbackamorden. Nu byter hon genre
helt och skriver i stället en psykologisk
spänningsroman.
Då du greppar tag i boken och vänder
på den möts du av denna beskrivning:
På ytan verkar Faye ha allt. En perfekt make, en älskad dotter och en lyxig
lägenhet i den finaste delen av Stockholm. Men mörka minnen från uppväxten i Fjällbacka jagar henne och hon
känner sig alltmer som en fånge i en
gyllene bur. En gång var hon en stark
kvinna med ambitioner, men för Jacks
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Boken tar ständigt nya
vändningar

skull har hon gett upp allt.
När han sviker henne raseras hela Fayes
värld. Plötsligt har hon ingenting alls.
Först står hon handfallen, men sedan
bestämmer hon sig för att ge igen och
börjar planera en gruvlig hämnd.
Det må låta spännande och lovande
redan där, men i det skedet har du ännu
ingen aning om vilket mästerverk du
håller i din hand.
I våras deltog jag i ett författarsamtal
som ordnades då Läckberg var på turné
och besökte Helsingfors. Då hade jag
ännu inte läst boken, men visste i stora
drag vad den handlade om. Trodde jag.
Jag hade läst att den handlade om maktstrukturer, om att bli sviken av den man

Så här har jag nu hyllat boken till skyarna utan att egentligen berätta varför
den var så bra. Håll ut, nu ska jag
berätta. Den är välskriven och har ett
lättförståeligt men ändå vuxet språk.
Redan det gör att man gärna bläddrar
vidare sida efter sida. Men huvudorsaken till att du inte kommer att kunna
lägga ifrån dig denna bok är ändå att
den ständigt tar nya vändningar. Ena
stunden är du övertygad om att du vet
vem som är den goda och vem den
onda, och nästa stund händer något som
vänder på allt. Jag menar, hur ofta
händer det att du läser en bok på 370
sidor och ännu då du läser de allra sista
sidorna totalöverraskas du av vad där
står.

Tips #2
Sofia tipsar också om den
verklighetsbaserade boken ”Från galler
till glädje” skriven av Karin Volo. Såhär
beskriver hon boken i all sin korthet:
”Volo grips av FBI-agenter påväg hem
från en arbetsresa i USA. Det visar sig
att Volos
exman hade grundlurat henne då de
var gifta och bodde ihop. Han hade fått
henne att skriva på papper som nu lett
till att hon anklagades för grovt
bedrägeri. Volo häktas i USA och
svenska myndigheter står handfallna
och kan inte göra något för att hjälpa
henne.
I totalt 1352 dagar sitter Volo häktad
i en liten, sunkig cell. Utgående från
Volos egna beskrivningar av vardagen i
häktet, är det otroligt att hon klarade
sig ur det utan att bli vansinnig. Där
sitter hon i nästan fyra år.
I den här boken berättar hon (utan att
förfina det minsta) om hur vardagen i
det amerikanska häktet såg ut och om
hur hon klarade av att leva där utan att
tappa hoppet.”
Sofias slutsats om boken lyder enligt
följande:
Språkmässigt är detta inte en av de
bästa böckerna jag läst, men med tanke
på vad den i övrigt gav så stör det inte
fast språket ibland brister. Kort och gott,
en mycket lärorik och läsvärd bok!

älskar allra mest och om att som kvinna
alltid betraktas som den svagare parten.
Det är svårt att tro att boken är skriven
innan #MeToo nådde Sverige, men
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Livet på nationen
Polly von Bonsdorff: Absurdismen, anarkismen och lekfullheten
tilltalar mig’’
TEXT: Josefin Flemmich

Pauline ‘’Polly’’ von Bonsdorff började
studera estetik vid Helsingfors universitet år 1980. Att studera i Helsingfors
var självklart, Polly ville inte åka till Åbo.
Däremot ville hon ha en distans till det
finlandssvenska och valde därför att
studera på finska. Dessutom visade det
sig att ämnena hon var intresserad av
inte hade svenska linjer.
Ganska hastigt hittade hon till Kaserngatan 40. Pollys pappa har också varit
aktiv på nationen, han lär ska ha tillbringat många goda stunder just där och det ville Polly också göra. Först var
hon aktiv i kulturutskottet.
– Vi ordnade mycket program, men
programmen var rätt så annorlunda
jämfört med i dag. Det var mycket
debatter, till exempel valdebatter inför
riksdagsval. En gång ordnade vi en
punkkväll där vi klädde ut oss, och plötsligt kom det riktiga punkare. Kvällen
slutade med ett besök av polis, minns
Polly.

Nylänningarna övergav aldrig fracken, det
var snarare en form av
ryyppyhaalari för oss.

Det roliga med att vara aktiv på nationen på 80-talet var att nationerna
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växte till medlemsantal och blev mer
populära. Under 70-talet ansåg många
att nationerna var fåniga och rentav
stofila, förklarar Polly.
– Men visst fanns det nylänningar som
höll igång nationen också då, skrattar
hon.
På 70-talet övergav vissa nationer
fracken, men frackfester har alltid varit
viktiga för nylänningarna. Medaljerna, eller blinget, är också en del av den
nyländska traditionen.
– Nylänningarna övergav aldrig fracken, det var snarare en form av ryyppyhaalari för oss. Och blinget är ju också
roligt. Absurdismen, anarkismen och
lekfullheten i det studentikosa tilltalar
mig, säger Polly.
Förutom utskottsmedlem har Polly
varit historiograf, Kulturutskottets
ordförande, stipendiesekreterare - och
nationens första kvinnliga kurator.
– Nylands nation var den enda nationen
som inte hade haft en kvinnlig kurator,
så flera starka kvinnor frågade mig ifall
jag inte kunde tänka mig att ställa upp
och visst kunde jag det.
Det nalkades val och kvinnorna - och
också flera män, lade sin röst på Polly.
Hon segrade över sina två manliga motkandidater. Valet av Polly togs emot väl
bland nylänningarna. Det var helt enkelt
rätt tillfälle för nationen att få en första
kvinnlig kurator.

– Man kan nog säga att det låg i luften.
Synen på kvinnan hade förändrats, man
gick från mer traditionella uppgifter som
QF till att inse att också kvinnor kan ha
poster som exempelvis just kuratorsposten.
Polly trivdes bra som kurator. Hon var
inte klar med studierna då hon valdes,
och inte heller det hade hänt tidigare.
I dag är Polly professor vid Jyväskylä
universitet. Hon har jobbat inom universitetsvärlden nästan hela sitt yrkesverksamma liv. När hon ser tillbaka
på nationslivet och de erfarenheter det
bjudit på minns hon främst de starka
vänskapsbandena.
– Jag tror det är väldigt viktigt att ha
flera sammanhang, inte bara jobb och
vardag. Jag har inte direkt haft nytta av
nationserfarenheterna i karriären, men
nog som människa.

Kom ihåg studielivet, det
ska inte enbart handla om
studier

Polly har också några tips till dig som
nyss inlett dina studier.
– Kom ihåg studielivet, det ska inte
enbart handla om studier. Gör saker, var
med om att ordna evenemang och ta
initiativ. Rör dig också i olika cirklar och
sammanhang, träffa människor. Framför
allt är studietiden en fantastisk tid, våga
därför gå utanför din bekvämlighetszon
- det är lättare nu än sedan.
Att vara aktiv på nationen gav Polly flera
fina minnen, starka vänskapsförhållanden och framför allt känner hon en massa
människor hon inte nödvändigtvis
annars hade känt.

Dels handlar det om att man ofta är ung
under nationstiden. Som ung är man
hungrig på människor, menar Polly. Dels
delar man upplevelser med de här människorna. Nationen har ett egenvärde
trots att man inte alltid har roligt och
inte alltid älskar alla - men nationslivet
tillför något djupt. Dessutom är det en
tid när man kan göra en massa saker,
och också en tid då man kan göra bort
sig.
Är det värt att bli aktiv?
Ja, säger Polly. Hon uppmanar dig som
överväger att bli aktiv att fundera på vad
du skulle vilja göra inom nationen och
konstaterar att alla nog hittar sin plats.
Man måste inte heller göra saker ensam
utan kan göra dem tillsammans med
någon.

Bilden är från det nordiska kuratorskonventet i Helsingfros 1990, närmare bestämt festbanketten på Nylands
nation 29.9. “Minnesvärt, det var mina sista dagar som
kurator. Den glada gossen är min bordskavaljer Mikael
Román, curator curatorum i Uppsala”, beskriver Polly.
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ATT
VÅGA
AVBRYTA
TEXT: Krista Lindberg
Det är fem år sedan jag påbörjade mina
studier i statskunskap med förvaltning.
Jag kom in relativt slumpmässigt, utan
inträdesprov från en reservplats mitt
i juli. Telefonsamtalet om en möjlig
studieplats i mitt eget, kära Helsingfors
kändes så otroligt rätt. Varför sitter jag
då här och skriver åt er om mina avbrutna studier?
Alla människor, alla personligheter jag
mötte under min tid på universitetet
var orsaken till att jag stannade kvar i så
många år, men för varje dag som gick
kände jag hur mitt hjärta och min hjärna jobbade emot mina val allt hårdare
och hårdare. Efter en tung vår och flera
tunga år fann jag mig själv en junidag i
fjol gråtande i min säng, med en enda
tanke i huvudet: jag måste sluta, jag ger
upp.
På en dag hade jag kontaktat alla jag
behövde, lärare jag hade en kurs på
hälft med, min examenshandledare som
stött mig hela våren samt vår studiehandledare. Nästa steg var svårare, hur
kunde jag berätta åt mina vänner? Mina
egna studiekompisar var de första jag
uppdaterade om min situation. Jag var
otroligt nervös för deras reaktion, vilket
jag snabbt insåg var helt onödigt – de
stöttade mig alla och ville naturligtvis att
jag ska må bra.
Det svåra är sist och slutligen inte att
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möta sina vänner eller familj med nyheten om att man avbrutit sina studier, det
svåra är att möta kompisar och halvbekanta, att möta samhället. Du var ju nästan färdig? är nog det vanligaste svaret
jag fått under det senaste året då jag
delat med mig mitt mycket personliga
beslut. En fråga i ett påstående. Ja, jag
var nästan färdig, men med vad? Inte
något jag trivdes med, inte något jag
mådde bra med, inte något jag skulle
glädja i framtiden. Jag var nästan färdig
med en kandidatexamen som kom hand
i hand med burn out och illamående.
Under mitt mellanår har jag jobbat på
café, men också som rusmedelsutbildare
i högstadier. En kväll under vintern stod
jag ute med en av mina äldsta vänner
och spekulerade kring vad jag skulle välja att göra i framtiden. Har du tänkt på
att du helt på heltid också kunde jobba
med unga? undrade hon och då slog det
mig – socionom! Det ska jag bli!

Det viktigaste är att må
bra och våga tänka på
sig själv

Nu har jag inlett mina studier och trots
att framtiden ännu är öppen så är den
öppen på ett annat sätt en förr: med
möjligheter jag kommer trivas med! För
ett år sedan visste jag inget annat, än
att det jag gjorde inte var det jag skulle
göra. Nu vet jag bättre och vill berätta
åt dig som kanske funderar på samma
som jag: Att känna sig borttappad är
normalt, det är inget man behöver vara
rädd för. Det viktigaste är att må bra och
våga tänka på sig själv. I ett samhälle där
allt handlar om prestationer är det inte

Trots att studiestödet är
bortkastat, är min tid på
universitetet inte det
lätt att våga säga högt att man inte orkar
prestera, att man inte klarar av det man
håller på med. Mitt tips är att gå igenom
egna tankar högt med någon man litar
på, någon som kan vara som ett bollplank åt dig. Och att våga. Våga vara
dig själv, våga göra det du vill, våga hitta
det du trivs med!
I dag mår jag bra och ska förhoppningsvis en dag jobba med det jag trivs med
– att hjälpa andra. Det enda jag saknar
är studiestödet, den är bortkastad med
utbildningen som jag aldrig slutförde.
Men jag är glad för allt jag fått uppleva
de senaste åren. Trots att studiestödet
är bortkastat, är min tid på universitetet
inte det. Med flera år av universitetsstudier i bagaget ser jag nu på mina framtida studier med ett lugn i sinnet. Jag
kan ju redan det här med vetenskapligt
skrivande och studielivslevande!

Pixabay
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Tandemcykling i Lund

lite längre, då vi hamnade plocka upp
cyklisterna. Det festades hårt vid diskot
och det var roligt att hälsa på de vänner som deltog vid tandem med andra
nationer i Lund, t.ex. deltog Snerike
tillsammans med Blekingska nationen.
För dem som cyklade på natten var det
intressant då det var bläckmörkt, enda
trösten man hade var lampan samt personen mman cyklade med.

Har du funderat på att bli aktiv? Kanske övervägt att boka flyg till den legendariska Vårbalen i Uppsala eller annars bara alltid undrat hur det går om
man blandar tandem och studieevenemang? Eller kanske du bara är nyfiken
på hur det gick för nationsaktiva Tomi Koskinen och Alexander von Flittner
då de i maj bestämde sig för att åka till Lund och delta i tandem. Såhär skrev
de till redaktionen:
Det är en tradition som började på
1970-talet som härstammar ifrån att
människor brukade cykla från Göteborg
för att delta på Lundakarnevalen. Med
tiden har det blivit ett stort evenemang
som nationerna och kårerna deltar i.
Under åren har det blivit större och
större och allt möjligt har skett, t.ex. är
dubbeldäckar bussar förbjudna då Wermlands buss tappade taket 1984 då den
åkte in i en tunnel.
I år behövdes 28 bussar för att transportera alla. Festen går ut på att varje nation
har en tandemcykel som varje deltagare
cyklar en viss sträcka medan resten festar vilt på bussen. Det blir en konstant
fest på 28 timmar. För oss började äventyret under en blöt sillis på nationen då
vi diskuterade med Wermlands i Lund
om tandem, vilket resulterade med att
båda två anmäldes direkt.
Tandem börjar kl. 10 med träff på Wermlands nation då människorna fixar i
skick sin utstyrsel. Varje lag har ett eget
tema så vi fick se allt mellan bananer,
pikachun och romerska legionärer.
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På morgonen serverades morgonmål
vid en enorm ås som hade skapats efter
istiden, vi såg på den med förskräckelse
och bad till gudarna att det inte var vi
som skulle fortsätta efter morgonmålet
för att undvika den farliga sträckan.
Efter att ha avnjutit lunch inne i bussen
var det dags för oss att sätta oss i sadeln.
Det var en liten utmaning att komma
igång i början då båda måste trampa
på pedalen samtidigt för att få fart på
cykeln. Dessutom var styrandet lite
utmanande i början.

Tolvtiden började bussarna åka iväg
till Göteborg och partajandet började i
bussen. Beklagligen var starksprit förbjudet i bussen, dock hade vi bett
om speciallov för oss men det gick ej
igenom, så vi fick nöja oss med starkare
öl och vin istället. Efter en fyra timmar
lång bussresa var det fritt program i
Göteborg tills racet skulle börja kring
klockan åtta.
Starten går bäst att jämföra som en ända
stor karneval. Människorna gick omkring i alla möjliga utstyrslar och nationerna hejade vid starten för det egna
laget. Efter detta bar det av till Varberg
där det ordnades ett utomhusdisko mellan halv ett och två på natten. Det var
här Tomi anslöt sig till gänget efter att
ha flugit in till Köpenhamn varifrån han
tog det sista tåget som gick till Varberg
varefter han fick gå med bagaget till
utomhusdiskot.
Just före bussen skulle anlända till
diskoteket, hörde vi av cyklisterna att
kedjan hade gått av så fick Tomi vänta

Bild: publicdomainpictures

Till vår förskräckelse
märkte vi att växlarna
inte funkade

Det blev en intressant situation då Tomi
skulle hålla presentation av sin avhandling kl. 14 i Hanken så han fick göra
upp planer för att möta upp bussen
halvvägs på resan, vilket var smått svårt
p.g.a. avsaknad av nattbussar den dagen.

För att höja stämningen hade vi med
oss egna högtalare så vi kunde lyssna
på svensk schlager. Efter att vi anlänt
till startpunkten ställde alla cyklar sig
i led och vi startade samtidigt. Vi började starkt och tog vänstra filen för att
köra om de andra, till vår förskräckelse
märkte vi att växlarna inte fungerade så
oavsett hur mycket vi trampade rusade de andra iväg före oss. Efter detta
började vad som bäst kan beskrivas som
en oändlig uppförsbacke. Dock sken
solen och utsikterna var fantastiska så
humöret hölls uppe. Slutligen när vi
kom till bussen och sku bytas ut kan det
minst sägas att vi hade ”voittaja-fiilis”.
Resan kulminerade med på Lundagård
där varje nations Tandemgeneral (organisör samt huvudansvarig) cyklade in
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SNAPSKRYSSET

till slottet. Det delades ut priser för den
nation som höll sig närmast idealtiden,
vilken var en hemlig förutbestämd tid
för hur länge det skulle ta att komma
fram.

1
3

4

5

6

Strulpriset gick till Lundaekonomerna
som hade beställt en buss som inte klarade av halva resan upp till Göteborg.
Vi rekommenderar varmt alla intresserade att delta nästa år i evenemanget,
dessutom går det redan rykten om att
Wermlands i Lund skulle beställa en
partybuss så att festandet kan vara ännu
hårdare.

2

7
8

9
10

TEXT och BILD:
Tomi Koskinen &
Alexander von Flittner

11

Nylands nation
CCCLXXVI

12
13
14
15

Bilder: Frans Cederlöf

16
17

18

5
6
7
8

Under tandemevenemanget ornades en massa program och spex. Efter tandem dök
Tomi och Alexander upp till Vårbalen i Uppsala - bra jobbat! Kanske det är du som
kör tandem + vårbal-settet nästa vår?
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11
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13
15
16
17
18

Vågrätt
Denna fina man har ett
eget kapitel i sångboken
Hurdan ska punschen
vara?
Borgå
Vem tar det på allvar,
liksom ystra kalvar?
Vart ränner du?
Nog är det härligt
Och än går det vågor
Så’na små…
vad finns?
Helan, halvan, tersen…
Träff, sjönk!
Dom som är nyktra har
bara detta
Först

1
2
3
4
7
14
15

Lodrätt
Går i taket med lite
underliga ben
Stackars svältande djur
Den som älskar livets vann
Theobald var en skicklig
sådan
Var uppå går dansen?
En bländande, eller
åtminstone skadlig för
synen, dryck
Drömmen vore att ha detta i
varje rännsten
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Hur tackla gulishösten?
Jag tror de flesta av oss varit där. Gulishösten kan vara väldigt intensiv. Det
är mycket roligt som händer men också
mycket nytt. Förväntningarna är ofta
höga, det är ju det här alla talar om - det
fantastiska studielivet.
I egenskap av självutnämnd gamyl vill
jag bara påminna dig om att det inte
alltid känns festligt och fantastiskt. Motivationen kommer och går och det är
alldeles normalt att ifrågasätta sitt val av
studier. För undertecknads del tog det
tre år att inse att ämnet jag studerade
inte var något för mig. Det går alltid att
byta studieinriktning och det är okej att
ibland kasta in handduken och börja
om.

Höstterminen är igång med allt vad det
innebär. Nya ansikten, gamla bekanta,
kurser, fester, och så klart - den sega
gulisebolan som ter sig omöjlig att
undvika. Till och med jag, som från
och med i höst kan titulera mig femte
årets studerande, lyckades dra på mig en
seg höstförkylning trots förebyggande
åtgärder som exempelvis överkonsumtion av zinktillskott (när blev jag så här
gammal?).
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Mitt bland alla nya intryck irrar du
omkring mellan föreläsningar med en
förkylning som aldrig riktigt vill ge med
sig, för att sedan gå på fest till kvällen.
Däremellan försöker du upprätthålla
kontakten med pre-studielivet-vänner
och kanske hälsa på hos familjen. Ifall
du är riktigt vild av dig kanske du också
redan åtagit dig diverse förtroendeuppdrag som du klämmer in i ditt redan
fulla schema.

Var inte rädd för att be om hjälp, varken
av nationsvänner eller av någon som är
utbildad för att hjälpa dig reda ut dina
tankar. Allt känns så mycket mer överkomligt då du delar också de jobbiga
delarna av studielivet med någon.
Ställ inte allt för höga krav på dig själv,
se till att ha roligt också. Ibland är det
värt att ta om en tent för att du festade
natten innan - fast det inte kanske känns
så dagen efter - hehe.

PS. Det är så värt att åta sig förtroendeuppdrag, nationslivet är jätteroligt,
men kom ihåg att ta hand om dig själv.
Dina nationsvänner förstår nog ifall du
någon gång prioriterar sömn framom
en klubbkväll :-)
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