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Du håller nu i årets, och för min del det
sista numret av Terra Nova. För mig
har det varit ett oförglömligt år och
helt och hållet kommer jag ändå inte
att försvinna. Jag har nämligen fått äran
att fungera som nationens skattmästare
år 2017. Ett uppdrag jag väntar på med
iver. Jag är övertygad om att Tomi Koskinen som tar över chefredaktörskapet
i januari kommer att leverera minst lika
bra tidningar och jag vill önska all lycka
till året som chefredaktör. Före jag lämnar er i fred vill jag ändå dela med mig
av några tankar från hösten.
När jag började studera hösten 2015
hade vi en kurs i studieteknik. Eller ja,
den borde jag åtminstone ha gått. Då
kändes det som en bra idé att avbryta
kursen för att fokusera på annat istället.
Tyvärr visade det sig att det nog skulle
ha löna sig gå kursen till slut eftersom
tyngdpunkten var prokrastinering och
varför det inte lönar sig att syssla med
det.
Om det är någon där ute som inte
vet vad prokrastinering betyder ska
jag upplysa er. Jag citerar Wikipedia:
”prokrastinering innebär … vanemässig och kontraproduktiv senareläggning,
förhalning eller undvikande av planerade handlingar, beslut och arbetsuppgifter, trots vetskap om att det kan leda
till negativa konsekvenser”. Skulle jag ha
insett allvaret då skulle jag antagligen ha
gått kursen och hoppeligen lärt mig att

det inte lönar sig att flytta framåt saker som jag ändå måste göra i ett senare
skede.
Jag kanske låter som en jubelidiot
som inte förstår en så simpel sak, men
jag är övertygad om att alla som studerar någon gång har prokrastinerat.
Hittills har jag klarat det utan större
problem, men i skrivande stund har jag
tre essäer, två tenter att läsa på och ett
grupparbete, till på det massor uppgifter
som borde ha gjorts för länge sedan.
Prokrastinering är något jag har en
känsla att till en viss mån hör till universitetsstudier. Lite spänning i livet är
bara bra. Det viktigaste är ändå att tänka
positivt. Jag kommer nämligen antagligen inte att göra samma misstag på nytt.
Åtminstone inte i samma grad. Kan
man ju åtminstone hoppas :D.
Dessutom är det mycket roligt program på nationen som ger energi till att
orka genom de sista veckorna före jul.
Nu menar jag inte att man nödvändigtvis morgonen efter julfesten orkar skriva
essä, men när man väl har baksmällan
bakom sig har man desto mera energi!
Med dessa ord vill jag önska alla en
god jul och gott nytt år 2017! Kämpa på
med de sista tenterna, bara de blir godkända kan man med gott samvete njuta
av ett välförtjänat jullov.
Fredrik Palmén
Chefredaktör
03

ORDFÖRANDES SPALT
NYLANDS NATIONS
STIPENDIER FÖR ÅR 2017
Ansökningstid 1. – 31. januari 2017

04

varit lugnare. Nationen har fått rekordmånga nya medlemmar som skrivit in
sig i nationen. Även nationens ekonomi
ser lovande ut.
Men inget av årets händelser skulle
varit möjliga utan styrelsens hårda arbete. Den duktiga och hårt arbetande
styrelsen har även underlättat skötandet
av min roll som nationens ordförande.
Vi har ett otroligt förtroende för varandra. Alla har skött sina uppgifter exemplariskt, vilket inte är någon självklarhet
då det kommer till frivillig verksamhet.
Även Nationens funktionärer och
utskottsmedlemmar har dragit sina
strån till stacken under det gångna året.
Kombinationen av såväl aktiva funktionärer och styrelsemedlemmar har
gjort året till ”bättre än förr”, trots att
det inte alltid varit mindre jobb.
Så vad finns det nu kvar efter mitt
livs mest hektiska och intressanta år?
Under det gångna året har jag upplevt saker som jag aldrig hade trott att
jag skulle uppleva. Jag har fått lära känna
massor nya människor och fått många
vänner för livet. Men enbart att få vara
ordförande för en organisation av denna
storlek har varit en stor erfarenhet för
mig. Som i många andra situationer är
det viktigt att hitta en fungerande bal-

ans mellan olika åsikter och tankar, såväl
gamla som nya, vilket ofta är lättare sagt
än gjort.
Jag vill personligen tacka den bästa
styrelsen och de bästa funktionärerna
för ett oförglömligt år! Och som en
följd av ett ytterst lyckat år har vi även
många nya aktiva för det kommande
året 2017. Jag har starkt förtroende för
Fredrik Åström som skall ta över min
post som ordförande och önskar honom
och alla nyvalda nationsaktiva mycket
lycka och framgång för det kommande
nationsåret!
Vi ses på nationen!

Foto: Oscar Öhman

Nylänningar!
Året börjar närma sig sitt slut och
snart går facklan vidare till den nyvalda
styrelsen. Speciellt i dessa mörka vintertider, då studenternas vardag främst är
fylld med hårt arbete, är det viktigt med
studielivet på Nylands nation. Nationen
lyser upp vardagen och hjälper oss studerande att orka med såväl skola, jobb
och allt annat.
Innan det är dags för den nya styrelsen att tar över, ska vi ta en tillbakablick
på det gångna året.
Generellt kan jag stolt meddela att
nationshuset står kvar och har således
inte brunnit ner. Vi har överlevt året
utan några större katastrofer. Vissa saker på nationen kommer dock aldrig att
ändra. Alla personer tycker inte ännu
heller om ”svansar” och en del påstår att
allting skulle ha varit ”bättre förr”. Efter
detta år kan man dock ifrågasätta en del
av dessa åsikter.
Året körde i gång på ett oförutsägbart sätt, både för styrelsen och alla
nationens medlemmar. Festerna i början av året var populärare än på länge.
Årsfesten sålde slut på rekordtid (trots
att det inte var något jubileum i år) med
omkring 220 deltagare. Våren var ytterst
hektisk, medan takten under hösten

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 doktors-grad, eller för
post doc- forskning. Ansökan för
forskarstipendium skall återföljas av
en forskningsplan, rekommendation
av akademisk lärare och CV. Den
sammanlagda utdelningen är ca 125
000€.
Ansökningarna bör finnas tillhanda
på nationens kansli (Kaserngatan
40) senast måndagen den 31
januari 2017 klockan 14.00.
Ansökningsblanketter och mer info
finns på www.nylandsnation.fi

Edward Lundell
Ordförande
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mera bilder finns på:
www.nylandsnation.fi/
fotografier

Råd av
äldre nylänning
Under min aktiva tid på nationen,
1980-talet, bestod De äldres råd av en
samling ärevördiga professorer och andra potentater. Idag är De äldres råd betydligt yngre: där ingår personer i min
ålder, till och med yngre. Vilken är då rådets funktion? De äldres råd, som är ett
av nationens utskott, är ett övervakande
och rådgivande organ med särskilt ansvar för nationens egendom och stipendier. Dessutom skall det konsulteras “i
ärenden där dess sakkunskap anses av
nöden”.
Inrättandet av ett råd av äldre
avspeglar tanken att dessa besitter kunskap, erfarenhet och klokhet som kan
vara till nytta för de yngre. Samma tanke
genomsyrar många kulturer, men inte
den vi lever i, där man beundrar ungdomen medan medelåldern sitter inne med
makten. På nationen bestämmer de unga
om verksamheten medan äldre personer
har ansvar för egendomar och ekonomi.
De senare skall förvaltas och förkovras,
och den förra – verksamheten – skall
vad? Finnas, utvecklas, vara livlig?
Om man frågade mig om råd beträffande nationens kärna, om ert liv på nationen med varandra, vad skulle jag säga?
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Vad var nationen för mig? I huvudsak
var den människor, och genom dem idéer,
lekfullhet, upptåg, förälskelser, underliga
samtal, stolthet och mer. Den var ett rum
av frihet. Den var ett familjärt och ibland
främmande sammanhang, där högfärden
nästan alltid genomsyrades av självironi
och välviljan för det mesta avgick med
segern i konflikter. Jag gick dit för att
det var roligt; för utmaningar, intellektuellt utbyte och vänner. (Och fastän jag
ibland saknar det hela, kan jag intyga att
hjärtats glädjeeld ännu lyser.)
Jag är humanist, konstforskare, estetiker. Jag intresserar mig för människans
fantasi som kärnan i hennes tänkande.
Förmågan att gestalta något nytt är
avgörande för vår överlevnad; både som
individer och samhällen, nationellt och
globalt. Det nya förutsätter fantasi, och
den odlar vi i sällskap. Barn, konstnärer,
skapande människor på alla områden
(vetenskap, affärsliv, ideella organisationer mm.) är bra på fantasi. Studenter
praktiserar ofta, särskilt på sin fritid, fantasi.
Det nyländska huset, där ljuset från
omvärlden sipprar in genom färgat glas
och historien gnistrar som dammkorn
i luften, kan göda fantasin och bli en
motkraft mot ett tänkande (eller brist på
sådant) som bromsas av påstådda ”nödvändigheter”, vilka ofta sist och slutligen
är grundade på fördomar och intellektuell lättja (det är lättare att göra som förr
eller som andra säger).
Det historiska perspektivet är nödvändigt för att skapa en framtid: att
förstå hur skeenden formas av mänskliga

“Nationslivet kan vara ett utmärkt
laboratorium för sam- och framtid, lett
av principen att inte hindra utan tillåta”
val och värderingar; att se att förändring
– till det bättre – är möjlig. Men om
vi tror att historien kan upprepas som
sådan, eller att det som tidigare generationer har gjort räcker för oss, kan historien bli en begränsande faktor. Detta
står ju faktiskt på nationshuset: ”Yvs ej
av fädrens ära, en var har dock blott sin,
/ kan du ej spänna bågen är han ej din.
/ Vad vill du med det värde som är begravet? / Stark ström med egna vågor går
genom havet.”
Låt studietiden och nationslivet
präglas av vår tid, och öppna den mot
framtiden. Hur? Det är er sak. Men nationslivet kan vara ett utmärkt laboratorium för sam- och framtid, lett av principen att inte hindra utan tillåta.
Nationslivet bär på en tradition av
galenskaper. Idéerna är inte alltid goda,
och framförandena inte alltid lyckade,
men här kan man öva sitt mod, pröva
sina idéer och kanske förstå att strävan
till perfektionism ibland hindrar oss från
att leva. Utan mod och nyfikenhet tynar
fantasin. Nationen är ett rum där man
kan smaka på idéer, skriva sånger, spexa,
föra förutsättningslösa samtal, ge plats åt
nyfikenheten.

Munnen är ett viktigt redskap. Med
munnen knyter man vänskapsband och
övar upp sin goda smak: talar tungomål,
äter och dricker, sjunger och älskar.
Minns att vårda den, lek med orden,
borsta tänderna; men glöm inte heller
”att bita är ett tvång så länge bett ger liv.”
Ni kan göra vad som helst. Din
stolthet är att göra det som du finner
viktigt. ”När räkningen en dag görs upp,
då skrives på envar, ej segrar eller nederlag, men hur han kämpat har”. Ta vara på
er lust och passion, på varandra och tiden. Livet blir inte bättre sedan, och inte
sämre heller; det blir annorlunda.
Men gammal blir man alltså inte. ”Ty
hjärtat i en sann student kan ingen tid
förfrysa.”
Pauline von Bonsdorff
Kurator 1987-1990,
Medlem av De äldres råd,
Professor vid Jyväskylä universitet
Texten innehåller allusioner och citat från
Gaudeamus igitur, Esaias Tegnér, Elmer
Diktonius och, möjligen, Aldous Huxley
(eller någon annan författare).
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Köpenhamn – ett äventyr, ett minne för livet

”Studenterforeningen blev stiftet i
København i 1820 som samlingssted for
studenterne.” Så skrivs det om Studenterforeningens ursprung på Köpenhamns
Universitets hemsida. Som vår egen, kära
nation, för Studenterforeningen ihop
studenter och ger kontakter och vänner
för livet. Studenterforeningen ger också
oss, ända sedan 90-talet, kontakter och
vänner för livet, och inte en sekund kan
man ångra att man ett ruskigt veckoslut
i oktober åkte till det vackra København
för att fira deras årsfest.
Hur botar man flygrädsla? Jo, med
att lämna årsfestgåvohandlandet till sista
minuten och stresshoppa på flygfältet.
Men säker på min sak satt jag mig sedan
på planet, med musik i öronen och en
perfekt gåva i väskan. Allt borde ha gått
14

bra, jag klarade flyget väl och hamnade
inte heller i trubbel med personalen, det
hade varit en fin morgon. Efter en incident på toaletten på Kastrup flygfält satt
jag och Sofia på tåget på väg mot centrum av Köpenhamn – dock utan gåva.
Jag kan berätta att det inte är lätt att hitta något finskt i Köpenhamn, så jakten
efter en ny, lika strålande gåva blev lång
och tung.
När vi väl hittat en gåva var det dags
för mig att träffa vår värd, den fantastiske Josephine, Studenterforeningens
Nordisk Senior, som Sofia redan kände
väl. Vi blev välkomnade med pompa och
ståt och senare samma dag fick vi träffa
resten av gästerna, samt en hel del medlemmar av Studenterforeningen.
Har du någon gång känt dig förvir-

rad av att samtidigt trivas och ändå vara
borttappad? Så kände jag den kvällen.
”De är så roliga, så hemtrevliga, men jag
förstår inget de säger!” tänkte jag varje
gång någon presenterade sig. Och då jag
trodde jag inte kunde vara mer borttappad, då ja, då skulle vi plötsligt lära oss
årsfestdanserna. Du tycker säkert vår
egen nations danser är svåra, men ack så
fel en människa kan ha! Här hemma ska
vi lita på vårt danspar (eventuellt på oss
själva), men i Köpenhamn, där gäller det
att lita på sitt danspar, sig själv, och tre
(TRE!) andra par. Efter en kväll av ”højre, venstre, højre, venstre” och en massa
andra termer vi finländare inte förstod
oss på var vi ganska svettiga, väldigt
fnittriga, och om möjligt, sämre på att
dansa än innan övningen.
Efter en kväll i Köpenhamns nattliv
var det på lördag dags för själva årsfesten. Av en och annan orsak kunde
ingendera av oss nylänningar delta i eftermiddagens program för de nordiska
gästerna, men de lär ha fått njuta av en
riktigt skön lunch och en båttur alla var
nöjda med. Kvällens fest kom dock att
bli väldigt lyckad, rätt så annorlunda än
våra egna årsfester, men ändå rätt så lik.
Vid det här skedet hade jag redan lärt
mig att det bästa man kan göra då man
inte förstår vad någon säger är att börja skratta – antingen har personen sagt
något roligt eller så möts man av en lika
förvirrad blick man själv haft stunden
innan, oberoende går allt bra med denna teknik. Middagen löpte väl, det blev
mycket skratt, många lustiga gåvor åt
Studenterforeningen, och faktiskt en del
finskt prat också. Danskarna fick i sin tur

“Allt gick
sämre än
vi hade anat,
men fantastiskt
roligt var
det ändå! ”

bli förvirrade då de inte förstod ett enda
ord av vårt andra inhemska språk.
Då själva middagen var över skulle
vi ta ett försök på de fruktade årsfestdanserna. Allt gick sämre än vi hade
anat, men fantastiskt roligt var det ändå!
Vi nordiska gäster höll ihop också efter danserna och hittade oss själva igen i
Köpenhamns nattliv, väl medvetande om
att det på söndag ännu skulle bli brunch
för alla gäster hos Josephine. Kvällen
gick som den gick och söndagsmorgon
fylldes av mimosas och show! Sofia och
jag, vi njöt, vi skrattade, vi yrade, vi blev
förvirrade, vi fick nya vänner, men viktigast av allt: vi överlevde.
Krista Lindberg
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En tur till Ingå

Bästa Nylänningar!
Nationen är en stolt ägare till
Västankvarn gård i Ingå. Det vet de flesta nylänningar, men kanske inte mycket
mer. Därför några ord om gårdens historia och nuläge.
I slutet av 1800-talet tog den
”Nyländska studentafdelningen vid Kejserliga Alexandersuniversitetet i Finland” en allt starkare profil i den politiska
debatten i Finland. Landet hade sedan
1809 ockuperats av Ryssland men den
politiska oron i riket växte och nya förryskningsåtgärder infördes på 1890-talet. I denna atmosfär började tanken om
ett fritt Finland mogna bland studenterna i Helsingfors.
Folkbildningen ansågs utgöra en del
av detta självständighetsarbete. Nylänningarna reste i den Nyländska landsbygden och skärgården med vandringsbibliotek för att föra bildningens ljus till
folket. De skulle så bättre kunna grunda
och sköta det självständiga Finland som
hägrade i framtiden.
Wilhelm och Lina Sandell ägde och
drev gården Västankvarn. Det barnlösa
paret delade studenternas strävanden
och beslöt på våren 1892 att donera
gården på 1000 hektar till Afdelningen
för att grunda en folkhögskola.
De ryska myndigheterna ogillade
folkhögskoleväsendets motiv och därför
ansökte avdelningen i stället om tillstånd
16

att öppna ”Westanqvarn landtmannaoch husmodersskola” vilket beviljades.
Namnändringen var närmast kosmetisk,
syftet var det samma. Myndigheterna
fortsatte vara kritiska. Bl.a. misstänkte
de i samband med de fem skotten i senaten att bestyrelsemedlemmar i Westanqvarn deltagit i brottslig agitation i Ingå.
Av dryga tusen hektar avstod gården
från 340 i torparuppgörelsen. Efter
kriget överlät Västankvarn jord åt karelska flyktingarna och frontmän. På
1970-talet var nationens ekonomi hårt
belastad. Då fick Västankvarn stå för
en del av kostnaderna med att avyttra
skärgårdsmark. Bortfall av statsunderstöd på 1980-talet tvingade Nationen att
sluta med skolverksamheten till förmån
för ett misslyckat försök att samordna
naturbruksutbildningen under en naturbruksstiftelse. Nationen återtog dock
markdonationen till stiftelsen. I år köpte
nationen tillbaka jord som förlorats i
torpar- och frontmannauppgörelser och
i dag består gården av 640 ha. Med 30 ha
arrenden brukar vi 250 ha åker.
För att uppfylla vårt egentliga värv,
är det mycket viktigt att själva gården
står på stadig ekonomisk grund. Gården
koncentrerar sig på mjölkproduktion.
Vi har en ny ladugård från 2015 med
kapacitet för 140 kor. En av historiens
ironier att Ryssland igen spelar en roll
i gårdens verksamhet. Rysslands krigs-

föring i Krim och Ukraina har lett till
handelsbojkotter, som fått mjölkpriserna
att rasa. Våra ekonomiska kalkyler har
inte förverkligats. Trots det ser jag förtröstansfullt på framtiden. ’Wier schaffen das’ som Merkel sade.
Gården förvaltas av Understödsföreningen för Västankvarn skolor rf., en
förening som har tre medlemmar; Nylands Nation och Fastighetsaktiebolaget
Nyland som stiftande medlemmar samt
Nyländska Svenska Lantbrukssällskap
som tillkallad medlem. Gårdens verkställande direktör är Mikael Jern som
leder det praktiska arbetet och ska i samråd med styrelsen leda utvecklingen av
gården.
Enligt vår ursprungliga tanke verkställer vi vårt allmännyttiga mål med
utbildning och forskning. Vi har ett samarbetsavtal gällande skolning med Novia fram till slutet av 2018. Vi får hoppas
utbildningen och samarbetet fortsätter även efter det. I samråd med Lantbrukssällskapet har vi en omfattande
provverksamhet på 50 ha åker som fått
ypperliga omdömen för både kvalitet
och effektivitet. Småbruk och Egnahem,
en samling understödsfonder, har varit
till stor hjälp med utveckling och verkställande av olika projekt på gården
Västankvarn har strävat efter att
skapa ett kunskapskluster med flera samarbetsparter som t.ex. kommunernas

lantbruksrådgivning och privata aktörer
inom naturbruket; lantbruksbokföring;
Skogssällskapet och ett slakteri som
håller på att startas. I drömmarna har vi
även produktion av sol- och bioenergi
som skulle få gården att bli en slukare
snarare än en utsläppare av växthusgaser
och gödningsämnen.
På gården finns Torpet Glädjefrid, ett
gammalt torp som fint renoverats med
hjälp av olika restaureringsprojekt. Glädjefrid står alltid till Nationens förfogande. Nationens jaktförening har möjlighet
att utnyttja gårdens jaktmarker i samråd
med gårdens nya Jaktmästare, f.d. verkställande direktören Torsten Lindqvist.
Den nyinstiftade nationsmöteskommiten för Västankvarn kommer säkert
att komma med nya förslag om hur nationen kan inte bara utnyttja, utan även
bistå gården.
Generationer nylänningar har i över
120 år tappert kämpat för att gården
skall uppfylla syftet med den ursprungliga donationen. Att med bildning bidra
till ett välmående Nyland i ett fritt svenskspråkigt Finland.

Gustav Gyllenbögel
bl.a. Ordförande för styrelsen vid Understödsföreningen för Västankvarn skolor rf.
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MÅNGSYSSLARENS VÄG TILL
			OCH FRÅN NATIONEN
		 Text: Fredrik Palmén
Bild: Elis Karell

Idén att intervjua mångsysslaren Jörn
Donner fick jag redan på våren. Då
hade vi tyvärr svårt att få tidtabellerna
att passa ihop så planerna föll i glömska
över sommaren och hösten. När jag sedan funderade vad årets sista TN skulle
innehålla kom jag att tänka på den bortglömda intervjun. Jag kontaktade Donner och en förmiddag några veckor senare begav jag mig tillsammans med Elis
Karell som fotograf till Norra kajen för
ett samtal med Donner.
Jag funderade en tid på vilket sätt jag
skulle vinkla intervjun. Det har skrivits
så mycket om honom att det är svårt
med en ny infallsvinkel. Det naturliga
skulle kanske vara att diskutera om hans
otaliga projekt som böcker och filmer,
men eftersom artikeln publiceras i en

tidning som läses till stor del av studerande tyckte jag att det skulle vara intressant att diskutera Donners studieliv.
Då slog det mig, jag visste ju faktiskt
inte något av vad han har studerat och
hur han levt sitt studieliv.

STUDERADE FRÅN
OCH TILL

Donner inledde sina studier 1951 på
den historisk-filologiska fakulteten vid
Helsingfors universitet.
– Mina studier är nog inget att skryta om. Jag skrev nog in mig och då hade
jag till och med ambitioner att studera. Till slut fick jag också min examen.
Men det var nog i högsta grad fråga om
on/off-studier.
Orsaken till att Donner inte stud19

“Det är alltid roligt att retas med borgarna.
Men det var lättare förr, hur ska man reta
upp dem nuförtiden?”

erade så aktivt som vi kanske i dag är
vana vid var att han helt enkelt hade så
mycket annat på gång.
– Samma höst jag skrev in mig i
universitetet publicerades min debutbok och nästa år kom redan den andra.
Dessutom gick jag och gifte mig och
skaffade barn vilket försvårade studierna
ytterligare.

“VISSA SKULLE SÄGA ATT
JAG BLEV UTSLÄNGD
FRÅN NYLANDS NATION”

Vid sidan om studierna var Donner
också, som så många andra vid Helsingfors universitet, alltid nu som då och
festade på Nylle. När jag frågar om han
hade någon ansvarsuppgift på nation
svarar han skrattandes nej och säger att
han befann sig på nationen av helt andra
orsaker.
– Jag ville ju knulla flickor. Ibland lyckades det och ibland inte.
När Donner sedan berättar att han
fick problem på nationen blir jag intresserad av att veta mera.
– Vissa skulle kanske säga att jag
blev utestängd från nationen, jag skulle
snarare se det som att jag slutade själv.
Orsaken till portförbudet (oberoende
av vem som fattade det beslutet) var en
text om Mannerheim som Donner hade
skrivit till tidningen Ny Tid. Det var
under den tiden då diskussionen om var
statyn av Mannerheim skulle placeras
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var som häftigast. Då kom Donner på
en idé som sedermera retade upp folk.
– Jag skrev att om det nu är så svårt
att bestämma vart statyn ska placeras så
kunde man väl lägga den på hjul. Då går
den att flytta omkring. De hade helt tydligt inte likadan humor som jag.
Det blev också tal om att Donner
skulle ha gjort sig skyldig till fadermord
eftersom hans far hade skrivit en biografi om Mannerheim och Jörn själv
bestämde sig för att skämta till det.
– Det är alltid roligt att lite retas
med borgarna. Men det var lättare förr,
hur ska man reta upp dem nuförtiden?
Efter portförbudet från nationen
vistades Donner inte längre lika ofta
där. Helt och hållet slutade han ändå
inte gå där.
– Med jämna mellanrum smugglade
jag mig nog in till festlokalen på nationen för att få njuta av kvinnor och
sprit. Men också det blev det mindre av
med tiden.

“NEDSKÄRNINGARNA I
UTBILDNINGEN ÄR
PERVERSA”

När jag frågar Donner vad han tycker
om nedskärningarna som har drabbat
bland annat Helsingfors universitet, ger
han ett kort men kraftigt svar.
– Inte kan man säga annat än att det
är perverst. Det är klart att man inte kan
undgå nedskärningar, men varför göra

på det här sättet.
Donner säger att man istället för att
skära i de stora och framgångsrika universiteten borde lägga ner eller slå ihop
de små universiteten. Han har också
konkreta exempel på vilket sätt man
kunde sköta nedskärningarna på bättre
sätt.
– I Vasa har vi till exempel Åbo
Akademis fakultet och så har vi Vaasan yliopisto. De borde definitivt slås
ihop. Men det skulle ju såklart inte finlandssvenskarna gå med på.
Som många andra är Donner oroad
för att kvaliteten på forskningen i de
stora universiteten kommer att sjunka
radikalt.

FINSK SOM VILL KUNNA
DÖ PÅ SVENSKA
Donner talar ofta om finlandssvenskar som om han inte skulle vara fin-

landssvensk själv. Därför blir jag intresserad av hur han själv identifierar sig.
– Jag är i högsta grad finsk. Jag skulle
säga att jag är en svenskspråkig finne
istället för att se mig som finlandssvensk.
Han preciserar sig med att konstatera det faktum att vi bor i Finland och
att man här nog ska kunna finska. På
samma gång vill han ändå att svenskans
ställning inte ska försvagas.
– Jag hoppas att jag får möjligheten
att dö på svenska, men tyvärr tror jag
inte att det kommer att lyckas.
Donner tar som exempel medieutbudet på svenska i Finland och konstaterar
att läget på Åland och i Österbotten är
bra, medan det har skett en katastrof i
södra Finland.
– Ännu för några år sedan hade vi
i Nyland tre kvalitetstidningar. En riksomfattande och två bra lokaltidningar.
Dessvärre har de två lokaltidningarna
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“Jag börjar ju vara i relativt mogen ålder.”

förstörts och det kommer knappast att
kunna räddas.
Det sista han konstaterar vad gäller
svenskans ställning i Finland är att han
nog inte är den som kan åtgärda saken.
– Jag börjar ju vara i relativt mogen
ålder så det finns nog personer som ska
sköta dessa frågor istället för mig.
Donner fyller 84 år i februari.

NYFIKENHETEN
HAR GETT ENERGI

Donner kan man minst sagt kalla en
mångsysslare. Under sitt liv hittills har
han bland annat skrivit mängder av
böcker och gjort filmer. Han har till exempel fått, på Ingmar Bergmans bevåg,
motta Oscarstatyetten för filmen Fanny och Alexander år 1983. Den är dock
bara ett pris i mängden.
Vid årsskiftet utkommer hans bok
Suomi/Finland och senare på året hans
film Perkele II (arbetsnamn). Men hur
har han orkat alla dessa år med så många projekt?
– Jag kan väl inte annat än skylla på
något så dumt som nyfikenhet. Jag har
alltid haft ett intresse av att prova på nya
saker. Många saker är jag stolt över, men
det finns också mycket som jag ångrar.
När jag frågar om han vill berätta
vilka val han ångrar säger han att vi tar
det en annan gång.
Donner har också varit aktiv inom
politiken, både i Finland och Europa.

– 1987 och 1991 satt jag i riksdagen
och 1999 satt jag i Europaparlamentet.
Men efter att två val i rad ha förlorat
tänker jag nog inte längre ställa upp.
Dessutom tror jag att jag skulle bli offer
för någon slags åldersrasism.

STUDIERNA HAR
HJÄLPT TILL PÅ VÄGEN

Trots att Donners studieinriktning
inte alltför mycket tangerar det han
har gjort under sitt liv, menar han ändå
att studierna har haft stor betydelse för
hans senare framgångar.
– Direkt kan jag inte säga att jag har
haft så mycket nytta av mina studier och
min studieinriktning. Men själva studerandet har definitivt lärt mig mycket.
Som det viktigaste tar Donner som
exempel att tänka systematiskt. Det lär
man sig bra då man studerar på universitet.
– Jag kan inte ärligt säga att jag alltid
följt rådet att tänka systematiskt, men
studierna har hjälpt till med att bli bättre på det.
Det är ändå inte bara det systematiska tänkandet som han lyfter fram.
– I livet ska man alltid ha personliga
mål. Fast man kanske inte kommer att
jobba med just det man studerar är det
bra att få en examen. Det är ett konkret
mål. Om man når det målet är det betydligt lättare att nå nya mål i livet.
23

Kära nylänningar!
Innan jag börjar hylla och tacka årets
styrelse och funktionärer¹ vill jag rikta
mina varmaste gratulationer och lyckönskningar till alla de nyvalda på novembers nationsmöte. Jag hade egentligen
en helt annan spalt färdig, men som
tur hade jag missat min deadline² så
jag hinner byta ämne. Jag vill skriva om
valmötet.
Det fina med just det mötet var nämligen att den nya styrelsen är en styrelse
med en vision. Visserligen har alla de
styrelser jag haft äran att jobba med haft
visioner, jobbat hårt och åstadkommit
massvis, men denna nyvalda styrelse har
ett särdrag som jag inte sett under mina
år på nationen. En röd tråd kanske man
kan kalla det. Den röda tråden verkade
åtminstone, så som jag hörde det, glida
igenom så gott som alla styrelsemedlemmars väl förberedda och roliga valtal. Ett
rätt stort löfte som jag innerligt hoppas
att de lyckas med!
Rekryteringen på nationen har näm24
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Kuratorns hälsning

ligen under de senaste åren varit lyckad
och nu lovade styrelsen in spe att fokusera på att aktivera och få med de som
redan är medlemmar. De hade också
en del konkreta idéer och var öppna för
förslag. Jag gillade speciellt idén med att
aktivera utskottsmedlemmar mer, så att
de också får med sig sina vänner som
kanske är nationsmedlemmar men som
inte rör sig så mycket på nationen. Det
är ju ett hur bra sätt som helst att sänka tröskeln för att komma till nationen.
Man har en kompis som bjuder in en.
Då blir välkomnandet så mycket mer
konkret än t.ex. en Facebook-inbjudan.
Nylänningar är ju dessutom typ flockdjur.
Utöver denna röda tråd som fler
styrelsemedlemmar lyfte fram bollades
också andra idéer på valmötet. Önskemål
om fler avsnitt av nationsnytt lades fram
och en nationsvlog diskuterades. Någon
vågade till och med öppna diskussion
om Terra Novas digitalisering men den
diskussionen blev rätt kort. Däremot

uteslöts inte extra digitalt sommarnummer, vilket jag tycker är en jättegod idé!
Tidigare och avgående styrelsemedlemmar, samt medlemmar som inte
ställde upp för någon post satt på mötet
och till synes njöt. Efter ett eller flera år
i styrelsen eller som aktiv, kan man sitta
just precis lämpligt självsäker, munter
och nyfiken, njuta och luta sig tillbaka i
stolarna i Vikingasalen. Man kan ställa
frågor till kandidaterna och räds inte att
också ställa knivigare frågor, vilket är superbt. Det fanns en fin balans på mötet
mellan nya, medelgamla och äldre medlemmar.
Det är synd att det är oftast bara
är de större möten medlemmar samlas
till, om än förståeligt på något vis. Nationsmöten är faktiskt roliga och som
så många gånger tidigare påpekats,
gemene medlems forum för att påverka
på nationen! Mitt löfte för våren 2017
är att missen förra mötet inte upprepar
sig och att jag får ut föredragningslistan
för mötet lite tidigare. Förhoppningsvis
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får jag också något kort skrivet om vad
punkterna kommer att innebära, så att
medlemmar kan förbereda frågor eller
så att de utgående från föredragningslistan vet ungefär vad som kommer att
behandlas.
Avslutningsvis vill jag tacka alla som
varit aktiva på nationen år 2016. Det är
ett sant privilegium att i egenskap av
kurator få möjligheten att lära känna er
och på nåt vis, också som kurator, bums
känna sig välkommen i gemenskapen
bland studenter. Tack för 2016, lycka
och framgång år 2017!

Kram,
Ina Scheinin
Kurator
¹ Är ni nyfikna, hoppa till sista stycket.
² Sorry Freppa. Grattis till din nya
post dock.
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Nu kör showen snart igång – republiken Finlands 100-åriga självständighet
kommer att firas under hela året 2017
med en massa fester, seminarier, utställningar, Tv-dokumentärer och bokutgivningar. Och intressant nog kommer denna landsomfattande cirkus inte
enbart att avslöja hur vi ser på vår nationella historia utan också hur vi gestaltar vår gemensamma framtid.
Många lever i den diffusa uppfattningen att framtiden ser speciellt utmanande ut just idag. Men tro mig, när
det ryska kejsardömet rasade samman
våren 1917 och bolsjevikerna grep makten i Petrograd följande höst famlade de
samtida verkligen i ett töcken.
Den ständigt förvärrade livsmedelsbristen kombinerat med ordningsmaktens upplösning ledde till strejker, plundringar och mord som övertygade den
finska lantdagen om att man måste bryta banden med Ryssland. Men hur detta
i praktiken skulle kunna ske var mycket
ovisst, eftersom det ännu vid Finlands
självständighetsförklaring den 6 december 1917 kryllade med ryska soldater i
landet.
Studenterna vid den Nyländska
avdelningen hade visserligen i det skedet redan i åratal ruvat på tanken om ett
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självständigt Finland. Därför hade de
ju spelat en nyckelroll både i det aktiva
motståndet mot förryskningsåtgärderna
i början av seklet och mobiliseringen av
jägarrörelsen från och med hösten 1914.
En central gestalt i alla dessa aktioner
kom att vara den finlandssvenske författaren Arvid Mörne, nationens kurator
åren 1911–1917, vars porträtt hänger i
Vikingasalen. Faktum är att Mörne redan hösten 1903 publicerade artikeln
”Det passiva motståndet och rätten till
nödvärn” i den underjordiska tidningen
Veckans Nyheter som har gått till historien som den finska aktivismens och
därmed även självständighetstankens
startskott.
Tänk således på Mörne när ni under
jubileumsåret 2017 funderar på Finlands framtid. Många av de idéer och
samhällsvisioner som av en eller annan
orsak kommer att förverkligas i Finland framöver har redan formulerats av
någon. Men eftersom man inte kan veta
vilken av dem som bär frukt gäller det
att följa med sin tid för att kunna gripa
rätt chans när den kommer!
Henrik Meinander
Inspektor

Emils eminenta språkhörna

Vintern. Snö eller slask. Jävligt är det.
Därför tänkte jag ta upp några ord för
att förgylla och förbrylla din vintriga
vardag.
JUL. Ett ord som förkommer i slutet av
december och som många tror att härstammar från hjul, antagligen eftersom
det kan snurra runt i huvudet efter några
drycker på julfesten på klubben. Ordet
jul har faktiskt germanskt ursprung och
användes under förkristen för att beteckna att det är tid för fest! Tänk vad
kul att Nylle firar jul varje månad!
DAGSMEJA. Vad är detta för ord? Det
är vackert och ovanligt. Nu kan du briljera (eller förlorar alla sociala kontakter) för dagsmeja betyder ”snösmältning
under en vinterdag”. Alltså betydelsen
är nästan lika vacker som ordet. Meja
kommer från mäghin i fornsvenskan
som betyder ungefär makt. Det är alltså
dagens makt som smälter snön.
NOVEMBER. Okej, den här månaden
kom och gick. Ursprunget är från latinets
novem, som betyder rätt och slätt nio.
Det intressanta med november är ändå
att man i äldre svenska kalendrar kan
se ordet ”vintermånad” istället för no-
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Mörne och framtiden

vember. Känns lite konstigt med tanke
på att man knappt får en vit jul, undrar
om det i framtiden, i takt med klimatförändringen kommer att bli till ”regnmånaden”. Vore kanske mer lämpligt.
JULKATTEN. När vi nu snackat lite
om jul så måste jag fortsätta med den
mest skräckinjagande delen av julen.
Julkatten. Det kanske låter mysigt,
en vacker snäll katt med en lite bjällra runt halsen. Det är så fel. Julkatten,
eller Jólakötturinn på isländska, är ett
fruktansvärt monster som blodtörstigt
äter upp alla människor som inte har på
sig nya kläder inför julafton. Den här
besten är världens värsta fashionista och
den sägs lura omkring i snölandskapet
då det närmar sig jul. Ursprunget kommer från att bönder ville se till att arbetarna skulle fortsätta jobba också då det
började närma sig jul, för då fick de nya
kläder som belöning. Annars blev de offer för den förskräckliga julkatten.

Hoppas inte julkatten tar dig,
Emil Ehnström
Redaktionssekreterare
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