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Ledare
Om Hypokrisi och Falskhet
Har du befunnit dig i den situationen att du bett och gnällt om att
dina medlemmar skall hålla sina
deadlines, möjligtvis ibland även
varit lite hotful medan du själv inte
edes börjat arbetet. Det kanske råkar
sig att chefredaktören själv befinner
sig i denna situation.
Det börjar alltid med det enkla löftet
till sig själv om att genast då man
öppnar indesign så kommer man
att skriva ner en fantastisk ledare för
tidningen. Sedan märker man att
inspirationen inte riktigt flödar och
det kanske vore bra med lite kaffe
för att få igång hjärncellerna. Medan
man håller på att dricka kaffet skadar det självfallet inte att se ett par
videon på youtube, sen en stund senare eller kanske efter att en månad
gått finner man att allt i tidningen
är klart förutom ens egen insats, och
den stackars lilla hjärncellen har inte
ännu heller kommit på en god ide.
Alla klichéer om hur stressigt det är
att studera och hur det lönar sig att
njuta av studielivet är redan använda
i tidigare nummer och man borde på
riktigt få något bra nedskrivet.
Som en klen liten tröst, till er bästa
läsare kan jag erbjuda en kort haiku
om hur tungt mitt liv är.
Hypokrit jag är
Skrivandet kräver talang
Ölen är min dom
Tomi Koskinen
Chefredaktör

Foto: Corinne Åsbacka
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Ordförandes splatt
Hej på er alla igen, hoppas ni haft
en bra skolstart på det nya året och
att er motivation är mer uthållig än
min. Oberoende av ifall man motiverar sig med piskan och moroten,
eller med attityden ”work hard, play
hard” så har jag bra nyheter för er.
Under hösten kommer det att ordnas en massa evenemang vart man
kan komma o ta del lugnt, eller så
kan man kreisibailia som på Gulisintagningens jatkon.

på vad som händer bakom nationens
kulisser och är kanske intresserad
att bli en utskottsmedlem eller
funktionär, så ta kontakt med de
ansvariga (kommer upp på hemsidan snart) vi behöver all hjälp som
vi kan få.

Vissa av er kanske inte känner igen
mig mera efersom jag nuförtiden
har hår på huvudet, men om ni har
ärende kan ni alltid skicka epost,
ringa eller rycka mig i ärmen. Nu
under hösten kommer det också
att ordnas en massa andra kulturella program (kolla hemsidan), hurraa!! Vi skall ju också komma ihåg
att nationen har valt en ny kurator
som trädde i kraft den 1.8 och det
officiella kuratorsskiftet ordnas i
samband med Gäddfesten i slutet
av oktober (hoppas denna tidning
kommer ut före det). Jag måste
även tyvärr påminna vissa om att
ni skall BETALA medlemsavgiften.
Kom också ihåg ni som studerar vid
Uni att aktivt vara med på nationsmöten, eftersom ni har rösträtt.

Ordförande

Nylands Nation är
Nylänningarna stor kär
Lite som blåbär
Fredrik Åström

En av de absolut största grejerna
som kommer att hända före årsskiftet är ju förstås valmöte (styrelsen
och funktionärer 2018) och sen har
vi (drumroll) Finland 100 fest på
Nation. Tror att dagens ungdomar
skulle beskriva det som Lit AF.
I november ordnars herr- och
dammiddagen, ifall du är nyfiken
4

5

Finns det ljus i mörkret
När vi närmar oss slutet av året blir
kvällarna mörkare och behovet av
kaffe samt andra förfriskningsmedel ökar. Ibland undrar jag varför
våra förfäder tänkte att det vore en
bra idé att vandra så här norrut. Förmodligen sökte de – så som många
andra även i dag – ett bättre liv i en
ny miljö.

betydligt mera generösa där. Dock
stöds inte människor lika mycket
av staten där som här norrut – på
gott eller på ont. Vad jag diskuterade
med lokala befolkningen så har studerande så kallat BAföG-stöd som
måste åtminstone delvis betalas tillbaka och dess storlek påverkas av föräldrarnas inkomster – även om man
bor ensam.

Men finns det någon sanning bakom
denna filosofi? Den kändaste varianten på detta fenomen torde vara den
amerikanska drömmen där vem som
helst tydligen kan bli rik över en
natt bara man anländer till Förenta
Staterna. Jag kan inte i ärlighetens
namn kommentera på detta desto
djupare eftersom min enda kontakt
till nationen i fråga är begränsad till
dess populärkultur.

Fast jag stundvis saknar mina tider
i Tyskland ser jag det mera som en
semesterort än ett ställe att flytta till.
Gräset är inte grönare där och högst
troligen ingen annanstans heller. På
sin höjd kan det uppkomma enskilda
möjligheter – finansiella eller andra
– som gör övergivning av ens hemort
till ett rationellt val.
Kanske just detta är orsaken till våra
förfäders vandring hit. De hoppades
på bättre liv – i detta fall flera och
större djur att jaga samt ny mark att
odla. Efter att de anlände bestämde
de sig att leva med det regniga klimatet samt de mörka årstiderna för
bekvämlighetens skull. Eventuellt
förökade de sig och sist och slutligen
vände de åter till jorden. Livets cirkel
som det heter.

Däremot har jag varit på utbyte i
Tyskland och kan jämföra vårt samhälle till deras. Skillnaderna är dock
inte så stora som exempelvis mellan
Finland och kulturer på andra kontinenter. Det som visserligen uppkom
är hur byråkratiskt och därmed icke-flexibelt det teutoniska samhället
är. Tänk: i vissa situationer kan någonting undertecknas och stämplas
bara vid en viss lucka under vissa
begränsade klockslag mitt på dagen.
Dock är klimatet varmare även på
vintern – speciellt i södra Tyskland –
men å andra sidan är snö sällsyntare
om man gillar detta vita ämne.

Toni Grönlund

Den allmänna prisnivån för den delen är ju lägre söder om Östersjön
och därmed får man mera för pengarna. Vad jag kan komma ihåg kändes studiestödet och bostadsbidraget
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Redaktionssekreterarens spalt
Hösten har kört i gång med en hel
del roliga evenemang på nationen
som den legendariska kräftskivan,
gulisintagningen, månadssitser och
klubbkvällar på torsdagar. Dessa
evenemang har lockat till sig nya
medlemmar och det är alltid lika
roligt att se nya glada och positiva
ansikten. En del har till och med redan börjar sin verksamhet som aktiva inom nationen.

Efter det lönar det sig att ta det lugnt
och återhämta sig till nationens Julfest som äger rum den 15.12.2017.
Detta är en julfest man absolut inte
vill missa, då man har möjlighet att
hylla de som gjort sig värda för en
belöning för sitt hårda arbete inom
nationen för det gångna året.
Så släpa med dina vänner till nationen och delta i de olika evenemangen som är på kommande och
gör dem ännu roligare än vad de annars skulle vara!

Under början av hösten var det möjligt att bekanta sig med Didacta
och Soc&Kom som ordnade mer än
roliga fester på nationen med Disney- och barnkalastema i väntan på
att Nypolen på Mannerheimvägen
skulle bli färdig, som då var under
renovering. Nu har Nypolen blivit
färdig och är fräschare än någonsin
tidigare och det lönar sig absolut
att besöka stället i gott sällskap och
humör.

Jerker Törnqvist

Redaktionssekreterare

Veckoslutet 27.10 - 29-10 var ett
väldigt lyckat veckoslut med fantastiska gäster från vännationerna.
Veckoslutet sattes igång på nationen
med en välkomstsits med Halloween-tema på fredag. Dagen efter
det var det dags att ta på sig fracken och långklänningen för den stora
Gäddfesten som lär ha hållit på fram
till söndag morgon då den fartfyllda
sillisen sattes igång med mat, dryck
& sång hela dagen lång.
För dem som längtar efter nästa stora grej att delta i rekommenderas
varmt nationens Självständighetsbal
den 6.12.2017, som i år är extra stor
och extra spännande då vårt kära
Finland fyller 100 år.
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The three amigos
kande var det fel tåg. Efter många
om och men kom vi fram till Oslo
centrum och blev mötta av vår värd,
ingen mindre än Kim Kristensen.
Han inkvarterade oss och fortsatte
sin veckolånga GT-streak. Fin man!

Följande är ett samarbetsprojekt av
de tappre nylänningar som reste till
Norge för att delta i Det Norske
Studentersamfunds Grisfest.
Axel
Resan inleddes något gungigt. Dagen innan var det gulisintagning
på Nation, som för klubbmästarens
del slutade 05.00 då de sista efterfestarna avlägsnats sig från Klubben.
Klubbmästaren blev upphämtad
05.15 på Kaserngatan 40, och var på
ett lagom glatt och muntert humör.
Resan hade officiellt börjat. Vårt flyg
avgick 07.30 så vi hann just och just
inta en överprissatt frukost på Helsingfors-Vanda. Denna gång uteblev,
till allas stora sorg, det ceremoniella Lonkero- & Fernethävandet på
Oak Barrel. Skärpning utlovas till
nästa resa! Efter en kardinalfittig
flygresa i sällskap av högljudda kulturtanter anlände vi till Gardemoen.
Rudi övertygade oss om att han är
en världsvan globetrotter och köpte
våra tågbiljetter. Inte helt överras-

Freddi
Efter den psykiskt långa resan var de
nu äntligen dags för fest. Jag hade
anmält oss till allt man kunde på
anmälningslistan. Vilket då också
innebar att vi skulle gå på “ceremonin”, vi frågade de vår värd om man
måste gå på den och svaret var att
“naeeijj, men alla andra från norden
är nog där”. Efter en massa tjatande
på Axel, så var vi på väg. Själva
ceremonin var som en kombination
av funktionärsskifte och solenna akten före årsfesten. Kanske det mest
minnesvärda var när dom förde fram
svärdet som användes för at dubba de nya riddarna. Det gick fram
en kille med ett svärd, han gick ner
på sina knän… och slukade svärdet
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varefter en annan äldre herre drog
ut svärdet. Alla i salen var mycket
chockade. Efter ett par tal och lite
sång så förflyttade vi oss mot Chateau Neuf. Själva festen började med
långt mingel och gåvoöverräckning,
följt av den mest chillax balmiddagen jag någonsin varit på. Behövde
man gå på toa så gick man, vinflaskor hämtades till bordet, ölen var
iskall och det var generellt en mycket
avslappnad stämning. Under middagen hölls det fler tal, och de nordiska
vännerna överräckte sina gåvor, men
pga tidsbrist ombads vi om att hålla
korta tal (score). Efter huvudrätten
meddelades det bara kort att kaffe
med avec serveras två våningar upp.
Lite annorlunda, men inte en chock
när man är utanför EU.

Rudi
Kaffe och avec serveras två våningar upp” var det sista toastmastern
nämnde, vilket tydde på att efterfesten skulle köra igång! Men inte
riktigt ännu, kaffe och avec var ett
två timmars mellanskede mellan
middag och efterfest. Två våningar
upp bestod av två stycken dansgolv,
ett med lite äldre godingar för folk
som faktist uppskattar dans, och det
andra med musik som motsvarar
det vi spelar uppe på klubben. Efter två timmars yrt minglande med
skratt, grogg och inbjudningar och
löften om vilka olika ställen i Norden man ska besöka. Var det dags för
efterfesten att köra igång! Kim, vår
kära värd, ville dock att vi skulle ta
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samt ifall Finska försvarsmakten
duger till nånting? Efter ett fnäsigt
“Tillräckligt bra för att ni int ska
behöva oroa er” från Freddi så ansåg
vi det vara dags och säga hejdå till
våra nya norska snägärevänner och
gå hem och bråka sinsemellan vem
som köpt det bästa på lokala Delishen. Följande dag gick vi ut en sväng
i Oslo centrum för att ganska snabbt
konstatera att allting var stängt förutom vissa restauranger och matbutiker, tydlig brist på EU standard...
kort och gott åt vi en lunch och diskuterade igenom de fantastiska 24
timmarna vi tillbringat i landet och
kom fram till slutsatsen att vi antagligen reser dit om fyra år igen när
det är Grisefest.

en “omväg” så vi skulle få bekanta oss
lite mer med Chateau Neuf, och deras 10 000 kvadratmeter stora byggnad. Efter en större inblick i på vad
huset har att erbjuda (förutom en
hutt här och där under rundturen)
hade vi äntligen kommit fram till efterfesten!
Dryck, dans och vice versa, så var
det dags att lämna Chateau Neuf
och bege sig hemåt. Kvarteret innan
bestämde vi oss att kliva ur taxin och
pröva den lokala Delishen för att
jämföra ifall den är lika dålig som i
Finland. De bevisade oss fel eftersom det var bland det bästa vi ätit i
våra liv klockan fyra på morgonen.
Det tog inte precis länge innan hela
kvarteret stod och berömde vårt utseende och började fråga om hur vi
talar svenska trots att vi bor i Finland,

Axel Idström
Fredrik Åström
Rudolf Ahlström
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Terra Nova hotline

-Ge Karlman en euro och går han och super bort den
-Elkku är homosexuell*
-Vittu WÖ är bra på BP! Obeslagbar har jag hört.... #Metoo
-HEJ NYLÄNNINGAR CHOO CHOO HÄR KOMMER SPÅR
VAGN NR 10
-Kära TN... jag är en liten oskyldig pingvin och jag tror ordförande har en
thing för mig

*Flickvännens kommentar: sure...
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Kurators spalt
Kära Nylänningar!

Tänkte ta tillfället i akt och presentera mig för dem som undrar vad
jag är för en kuf. Till vardags jobbar
jag som specialklasslärare på högstadienivå och skriver på min gradu
om nylänningarnas förhållande till
studenterna i Uppsala 1905-1910.
Min plan, som verkar realiseras, är
att kunna tituleras filosofie magister från och med början av december (har redan bokat Klubben för
min magistersfest samma månad så
bäst för mig att vara klar till dess…).
Lever efter Västgöta nations devis
”glädjen framför allt” och försöker
alltid se det positiva framom det negativa. Jag har en tatuering och ifall
jag skulle ha tid för att ha en hund
hemma så skulle det vara en tax. Favoritmaten just nu är vietnamesiska
sommarrullar, i musikväg lyssnar jag
på lite dittan och dattan. Jag har tre
bröder varav två yrat sig till nation

Nu har det gått ca fem månader sedan det magiska ögonblicket då jag
blev vald till nationens kurator. Mycket har hänt sedan dess och till följd
av vår hängivne VD för Fastighetsaktiebolaget Nyland Gustav Gyllenbögels plötsliga bortgång blev starten
på kuratorskapet mer intensiv än jag
hade kunnat föreställa mig. Det fina
i sorgen var att märka hur nylänningar klev fram och axlade stort ansvar
så att nationsverksamheten kunde
fortgå som vanligt. Tack till samtliga
för ert engagemang, ni vet förhoppningsvis vem ni är! Thomas Selenius
fungerar numera som VD för FAB
och Wilhelm von Frenckell som ordförande för Understödsföreningen
för Västankvarns skolor, även det en
post som tidigare innehades av Gustav.
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och blivit aktiva, shoutout till Ockie
och Walter!
Ifall någon skulle ha missat det firar
Finland 100 år som självständig stat
detta år. Idag är många omedvetna om den enorma roll studenterna
spelade i Finlands frihetskamp under slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet. Genom passivt och
aktivt motstånd mot förryskningsåtgärderna satte studenterna käpparna i hjulen för de ryska myndigheterna. Därför är det inte mer än rätt
att Nylands nation uppmärksammar
Finlands självständighet och gånga studentgenerationers insatser för
densamma med en magnifik studentikos fest i Vikingasalen den 6 december. Hjärtligt välkomna till den!
Nästa chans att fira på liknande vis
är först om 100 år.

Kurators faktaruta

Vi ses på nation!

Nylänningen Eugen Schauman
sköt som bekant ihjäl generalguvernör Nikolai Bobrikov i juni
1904. Det som alla däremot inte
vet är att Nylands nations kurator Ernst Estlander strax efter dådet landsförvisades till Novgorod
p.g.a. hans aktivism samt Schaumans koppling till Nylands nation.
Även andra nylänningar, bland
dem Axel Lille som under Nylands
nations årsfest 1902 offentligt och
tydligt uttryckte tanken om Finlands självständighet, spenderade
mer eller mindre frivilligt tid i
landsflykt under förryskningsperioderna.

Anna Öhman
Kurator
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Otaliga tal
Att hålla tal, lyssna till dem och begrunda deras budskap är en väsentlig
del av vår kultur och vårt civilsamhälle. När vi samlas till en fest eller
sammankomst förväntar vi oss att
någon uttrycker det som är viktigt
eller aktuellt för oss alla. Är talet optimalt ökar det känslan av vi förstår
varandra och hör ihop – åtminstone
för stunden. Så sker som bekant på
Nylands nation. Och under de senaste åren har det blivit vanligt också
bland vetenskapsidkare att sammanfatta sin forskningsrön i så koncis
form att deras inlägg börjar påminna
om tal.

och samhällsvetare förmår att fatta
sig kort men ändå sakligt och intressant. Dygnet mellan den 8 och 9
september 2017 arrangerade Svenska litteratursällskapet tillsammans
med Svenska Yles TV-redaktion en
24 timmars föredragsmaraton på
Svenska Teatern. Var och en av de 60
forskarna fick hålla ett 15 minuters
anförande på teaterns huvudscen,
som televiserades på YLE Femman/
Teema och alltjämt kan ses på bolagets Areena-sidor.
Som ordförande för SLS hade jag
äran att hålla det första anförandet.
Typiskt nog var det i början strul
med tekniken, men eftersom tekniken strejkat så många gånger i mitt liv
hade jag inövat fraser som förde mig
vidare. Jag talade om min nästa bok
som handlar om Finland 1968, lyckades nästan hålla den strikta tidsramen och noterade till min lättnad
publikens applåder.

Ska man uttryckat sig kort kan det
rent av kräva mera förberelser än ett
längre anförande. Winston Churchill konstaterade en gång att talar
man en hel dag räcker fem minuters
planering. Talar man endast i fem
minuter krävs däremot en hel dags
förberedelser. Churchill överdrev
självfallet men han hade en poäng.
Vill vi att publiken ska minnas det
vi har sagt gäller det att fokusera på
det väsentliga, det vill säga lyfta fram
vissa saker på ett tankeväckande sätt.

Sedan kom det verkligt svåra, det vill
säga att kolla på YLE Areena hur det
egna anförandet hade lyckats. Ärligt
sagt tycker jag inte alls om att bevittna mina egna performance. Men
antagligen finns det inget bättre sätt
att konfronteras med sina egna svagheter och slipa bort en del störande
manér och egenheter. Man lär sig
varje gång något nytt. Dessvärre blir
man dock alltid varse om nya skavanker som borde åtgärdas. Vilken
tur att publiken brukar var så generös!

I början av denna hösttermin
gjordes en megaloman test i hur
våra svenskspråkiga humanister

Henrik Meinander
Inspektor
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Arbete för Nylands Nations konstsamlingar
År 2016 inledde Konstkommitté för
Nylands nations sitt trettonde verksamhetsår. Den grundades år 2003
och den första arbetsordning godkändes av nationsmötet under samma år. En uppdaterad version av
arbetsordningen godkändes av nationsmötet 2017.

samlingen var värd en ordentlig
översyn. Under 1970-talet arbetade
Mikael Westerback särskilt för konstens väl på nationen. Kommitténs
verksamhet avtog mot slutet av decenniet och den upplöstes. Både von
Bonsdorff och Westerback återupptog sin verksamhet i gagn för konstsamlingen via medlemskap i den nya
Konstkommittén under 2000-talet.

Kommittén kan bestå av fyra till sex
medlemmar som innehar gedigen
sakkunskap i frågor rörande nationens konstsamling och dess
skötsel. Under årens lopp har det
skett få personbyten i kommittén,
vilket vittnar om nämndens engagemang i sitt arbete. Under år 2015
valde nämnden för första gången en
ordförande inom sig. Den löpande
administrativa ärenden sköts av ordföranden och den sammankommer i
regel 1–3 gånger i året. Dess medlemmar år 2016 var Michaela Bränn
(ordförande), Margaretha Ehrström, Mikael Westerback och Bernt
Morelius samt Maria Vainio-Kurtakko. Vid mötena deltar även som
adjointer Nationens kurator, ordförande, Kulturutskottets ordförande
samt Intendent.

Nationens konstsamling – vårt värdefulla kulturarv
Nylands nations konstsamling med
sina drygt 200 konstverk en av de
största och värdefullaste inom studentsamfunden i Finland. Samlingen har ett unikt kulturhistoriskt
värde. Förutom målningar, skulpturer och övriga konstföremål omfattar Nylands nations konstsamlingar
också nationens arkiv och bibliotek.
Huvuddelen av konstsamlingens
målningar är porträtt av forna studentledare, inspektorer och kuratorer och i sin tid även betydelsefulla
personer inom den tidiga svenskhetsrörelsen och senare inom det
finländska samhälls- och kulturlivet.
I samlingen ingår även intressanta
konstverk med anknytning både till
platser, till personer och till studentliv. I Nylands nations samling finns
också skulpturer, textiler, glasmålningar och teckningar. Till nationens konstsamling kan också räknas
de gravmonument och minnesstoder
som rests av nylänningarna under
drygt 150 års tid.

Innan detta organ grundades i början av 2000-talet sköttes nationens
konstsamling under 1900-talets
första hälft av konstexperter som
Sigurd Frosterus (1876–1956), Torsten Stjernschantz (1882–1953) och
Bertel Hintze (1901–1969). Senare
tog en yngre generation över deras uppgifter, bland vilka Bengt von
Bonsdorff (1936–2005) blev en framstående figur. I början av 1970-talet tillsatte nationen en särskild
Konstkommitté, då man ansåg att

Under årens lopp har nationen köpt
eller mottagit ansenliga mängder
konstföremål av varierande slag. An15

om konstverken samt fotografier av
dem.

teckningar om dem har ofta ingått
i nationsprotokoll, men några heltäckande, regelbundet uppdaterade
förteckningar har sällan förts. En
del bevarade kartotekskort existerar
dock i nationens arkiv och kan dateras till 1920–30-talen och 1940-talet. År 1967 uppgjorde Bengt von
Bonsdorff en lista över de viktigaste målningarna, men listan förblev
i manuskriptform. En fullständig
inventering av nationens konstsamling skedde år 1972. I samband
med detta duplicerades den första,
om än ofullständiga katalogen över
konstsamlingen. År 1973 publicerades en tryckt katalog, redigerad av
Mikael Westerback. Den innehöll
en kort historik, en förteckning över
konstverken samt ett personregister.
Westerback sammanställde även ett
handkartotek med grunduppgifter

I samband med arbetet med boken
Galleria Nylandensis (utgiven 2009)
inventerades kartoteket och överfördes i elektroniskt filformat. Därtill
fotograferades såväl konstverk, föremål som nationshuset med interiörer.
Fotografierna existerar i elektronisk,
tryckbar form. Under åren 2012 och
2015 fotograferades nationens nya
kansliutrymme i bottenvåningen,
samt föremål som tidigare inte fotograferats. Under år 2016 fotograferades nationshusets fasad, då det uppstod ett unikt tillfälle att fotografera
huset rakt framifrån, då byggnaden
på Kaserngatans motstående sida
revs. Nämnden dokumenterade även
under 2016 Lucius ordens medaljer.
Ordenstecknen fotograferades och
publicerades på nationens webbplats
samt i Ordensmatrikeln som utgavs
Ordens 25-årsjubileum i ära. Förtroendenämndens protokoll samt övriga dokument arkiveras i nationens
arkiv vid Nationalbiblioteket.
Husesyner och underhåll av konstverk

Foto: Kimmo Levonen’ 2007

En av Konstkommitténs huvudsakliga uppgifter är att förrätta de
så kallade husesynerna. Den första
gjordes år 2003. I praktiken genomförs hussynen som en vandring genom hela nationshuset, under vilken nedtecknas brister, problem och
förslag för åtgärder (reparationer,
konserveringsärenden och dylikt).
En genomgång av huset sker igen i
november 2017. Hussynerna dokumenteras skriftligt och fungerar som
bakgrundsmaterial då nationshusets

Nationshuset fasad bär inskriptionen ur
Esaias Tegnér ord ifrån ”Frithiofs saga”
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2000-talet. Då Klubben repareras
ansvarar nämnden för att konstverken som står framme i utrymmet
hanteras på rätt sätt, samt återbördas på väggen. År 2015 ramades
nationens samling av skämtteckningar om. Samtidigt bifogades tre
nya teckningar i samlingen, vilka
nämnden beställt till Gäddfesten
2015. I höst tillfogades ytterligare
två skämtteckningar i samlingen av
fotografier av nationens Klubbmästare och Quinnliga funktionärer från
1983–2015 ramades 2015 om, och
tolv nya bilder lades med i samlingen. Tavlorna finns upphängda i klubbutrymmets garderobgång.

reparationer planeras och utförs. I
husesynen konstateras också vilka åtgärder som borde göras för att
konservera och upprätthålla konstverkens skick. Kommittén har ansvarat för att be om offerter för konservering samt uppfölja åtgärderna.
Kommittén ansvarar även för inramandet av nya konstverk eller reparerandet av konstverk som gått
sönder. Under år 2014 evaluerande
den även alla konstverkens försäkringsvärden.
Under år 2016 anslogs nämnden för
första gången en budget.

Kommittén har också deltagit i reparationer av Lilla Festsalen. Reparationernas har skett i samband med
vattenskador, bland annat år 2010.
En betydelsefull del av nationens
konstsamling är inhyst i Lilla Fest-

Konsultation vid reparationer av nationshuset
Konstkommittén har varit engagerad i många olika renoveringar av
utrymmena i nationshuset under

Foto: Fredrik Forsell’ 2007

Akvarellen av Muminpappan donerades av
Nationens hedersledamot Tove Jansson, som
även signerade tavlan
den 17 april 1974.
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salen, vilket medför att utrymmet
måste hållas i skick. Lilla Festsalen
tapetserades och skenor för upphängandet av konstverk monterades
på väggarna år 2010. Samtidigt kläddes fönstren med UV-skydd. I samband med reparationerna kläddes
festsalens möblemang om och reparerades. Konstverken i Lilla Festsalen
inventerades av en konstkonservator
och de värst medfarna konstverken konserverades. Då kansliverksamheten flyttades år 2012 till nationshusets nedersta våning, bistod
nämnden med flyttandet av möbler
och dokument. Samtidigt flyttades
nationsservisen till Festsalen.

till ställdes nationshusminiatyren
ånyo fram i Blå hallen.
Under år 2015 och 2016 bidrog
kommittén med konsultationshjälp i
samband reparerandet av vattenskadan under nationshuset. Bland annat
gav kommittén sitt utlåtande om
hur fönsterspröjsen i källarvåningens
fönster skulle repareras, med tanke
på nationshusets fasad.
Återbördandet av nationens deponerade konstverk och föremål
Då de nya Kansliutrymmena togs i
bruk i nationshusets nedre våning år
2012 tog Konstkommittén initiativ
till återbördandet av nationens samling av Albert Edelfelts teckningar (11
st.), akvareller (3 st.) och etsningar 2
st.). Inalles sexton konstverk hade
deponerats år 2002 i Borgå museum på grund av utrymmesbrist i
nationshuset. Konstverken hängdes
med glädje upp i det nya kansliet efter tio års frånvaro från nationshuset.

År 2012 konsulterade kommittén
i hur det nya kansliet i nationshusets bottenvåning skulle inredas, och
hur konstverken skulle hängas upp
i utrymmet. Under reparationerna
monterades skenor för upphängandet av konstverk på väggarna.
Under år 2014 verkställdes en omfattande reparation av nationshusets
2. våning, däribland Vikingasalen.
Konstverken från Vikingasalen, dvs.
största delen av nationens porträttsamling, konserverades i samband
med reparationsprojektet. Också nationsvapnet, ursprungligen från det
första nationshuset från 1880-talet,
utfört i metall och glas konserverades. Väggpannåerna i trappuppgången konserverades också för första
gången sedan 1910–och 20-talen
och beskyddades med nytt plexiglas. Även trappan reparerades. Under
år 2015 återbördades ett reparerat,
ursprungligt belysningsarmatur i
tornutrymmet i Vikingasalen. Där-

I samband med inrättandet av det
nya kansliutrymmet 2012 återbördades också 17 stycken Billnäs stolar och ett bord till nationen. Möblemanget är en del av nationshusets
ursprungliga inredning. Möblerna
har varit deponerade hos Finska Läkaresällskapet sedan 2002. Största
delen av de deponerade möblerna
är fortfarande kvar i sällskapets hus
i Mejlans.
År 2012 konserverades också
väggmålningen i det nya kansliet.
Väggmålningen var ursprungligen målad år 1987 av konstnä18

ren Veronica Österman för nationens
Klubb, som då fungerade i utrymmet. Väggmålningen konserverades
av konstnären själv och hon signerade konstverket på nytt.

Arppeanum. Hornet placerades i
Lilla Festsalen.
Hösten 2015 tog kommittén initiativ till att låta en grafiker kolorera ett
svartvitt foto av porträttet av Eugen
Schauman. Porträttet, utfört av Eero
Järnefelt, stals från nationen under
1970-talet. Det kolorerade fotot
trycktes på en duk och fästes i porträttets ursprungliga ramar. Tavlan
hängdes upp i Vikingasalen.

Våren 2015 beslöt nämnden att återta depositionen av Finska krigets
veteran fänrik Samuel Nymalms värja
från Söderskog gård i Esbo. Värjan är
en donation som nationen mottagit
under 1800-talet. Värjan överlämnade tillbaka av Söderskog gårds ägare
Niclas Berg. Värjan konserverades
och hängdes upp i en glasmonter i
Kansliet. I montern ställdes också fram en äldre, oidentifierad värja
från nationens samling.

Utlåning av konstverk
Konstkommittén behandlar alla
förfrågningar om utlåning av nationens konstverk. Under de senaste sex
åren har nämnden skött utlånandet
av konstverk till Ateneum (Nationalgalleriet), Riksarkivet, Helsingfors
stad, SFP (Amos Andersson), Mänttä
konstmuseum och Mannerheim museet. För att kunna hantera utlåningarna har kommittén som en del av sitt
arbete utarbetat ett lånekontrakt, vilket undertecknas i samband med en
utlåning. I kontraktet överenskoms

Gipsskissen för Arvid Mörne statyn,
rest 1952 i Brunnsparken, återbördades till nationen år 2015 efter att
den reparerats. Statyetten placerades
i Lilla Festsalen.

Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland

Det femte ymnighetshornet i nationens konstsamling lämnades tillbaka
av Helsingfors universitets
museum under hösten 2015. Hornet
(1852) hade varit framställt i museets basutställning sedan 2003. Saken
uppdagades då museet ville bekräfta deponeringen i samband med
att museet flyttade bort från

Albert Edelfelt (stående i mitten) tyckte
mycket om Nylands Nation och deltog
även i teaterstycket ”Moster vill gifta
sig” 1872 för att samla in pengar för
anskaffning av ett eget hus för nylänningarna.
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bl.a. hur konstverken försäkras under
utlåning och transport. Försäkringsskyldigheten ligger hos utlånaren.

samt funktionärer. Parallellt utvecklas hanterandet och förvarandet av
elektroniska dokument vid nationen.

Skötsel av arkivsamlingen

Publik verksamhet

Nylands nation har sedan 1800-talet deponerat sitt arkiv i Helsingfors
universitetsbibliotek, idag Nationalbiblioteket. Under 1900-talet har
nationen vid olika tillfällen tillfört
arkivmaterial till arkivet, bland annat
år 1939 och år 1966. Största delen
av det befintliga arkivet deponerades
i slutet av 1970-talet, då man även
ordnade upp arkivet och gjorde upp
en förteckning över det. Ytterligare
depositioner ägde rum 1981 respektive 1993, då man överlämnade 40
hyllmeter av arkivmaterial till universitetsbiblioteket.

Konstkommitténs medlemmar har
under de senaste åren kontribuerat
på olika sätt till nationens tidningen
Terra Nova. I tidningen har publicerats artiklar om konstverkens historia
och nationshusets historia. Kommitténs representanter har också hållit
tal vid olika tillställningar och fester.
Kommittén har också bidragit de
senaste tre åren med ett tiotal guidningar för både nationens egna medlemmar, alumner och utomstående
intresserade. Hösten 2015 guidades
t.ex. ESO:s medlemmar i samband
med deras firande av sitt 110-årsjubileum. Under år 2016 guidade
kommitténs medlemmar inalles fyra
gånger i nationshuset, däribland
Universitetets rektor under den sk.
Rektorsmiddagen.

I början av 2010-talet har ca 300
mappar arkivmaterial sållats fram,
inalles under fem olika arkiveringsprojekt. Under projekten har materialen hämtats från vinden tre gånger
och från kansliutrymmena två gånger. Under år 2015 reparerades nationshusets vind och i samband med
detta igångsattes ett arkiveringsprojekt. Dokument både från vinden
och nationens kansli sållas och arkiveras, samt förtecknas och överförs
under år 2017 till Nationalbiblioteket.
Materialet hänförs sig till nationens
verksamhet under 1970–2010-talen.

Kommittén svarar även på olika slag
av förfrågningar, både från forskare
och organisationer. Förfrågningarna
gäller i allmänhet om konstverken i
samlingen eller nationshusets historia. Konstkommittén ger även utlåtanden i olika frågor. Kommittén har
under den senaste två åren besvarat
bl.a. Riksdagens förfrågan om huruvida ständerna samlades i nationshuset år 1885 i samband med lantdagen,
och huruvida nationen understöder
namngivandet av en gata i Helsingfors efter nationens forna inspektor,
professor Nils Oker-Blom.

I samband med arkiveringsprojektet
2015–2017 sammanställs instruktioner för hur arkivering och hantering av dokument bör ske i vardagen på nationen. Instruktionerna är
ämnade för styrelsens medlemmar
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År 2015 beslöt Konstkommittén att
betala en ersättning åt Albert Edelfelts
stiftelse för att de finansiellt besörjt
för skötseln av familjen Edelfelts
grav under åren 2014–2013, samt
betalat för reparerandet av gravstenen. Gravvården är rest av nationen,
och nationen innehar gravbrevet.
Michaela Bränn

Konstkommiténs ordförande
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Nationens ABC
Arkivvinden - Vinden full med
gamla dokument, böcker och hemligheter från Nationens mystiska
förflutna

Funktionär - En aktiv nylänning
med någon uppgift inom Nationen
som t.ex. historiograf eller redaktionssekreterare.

Bakfylla - Det som motiverar dig
att orka gå på sillis. Ingen vill ju ha
bakfylla så lika bra skjuta upp den en
dag

Första Maj - Läckra vårdagen som
firas med en sillis vid Kajsaniemiparken.

Beer Pong - Nationens nationalsport. Något som spelas ofta på
klubben.

Gulnäbb, gulis - En yngling som
inte ännu genomgått proven under
Gulnäbbsintagingen. Helt ny och
ovetande. Bör behandlas varsamt

Bierjunge - Öldrickande på ett
väldigt sofistikerat sätt (läs: snabbast
vinner)

Gäddbegravning - En sorgefest med
många tårar.
Gäddfest - Höstens frackfest, Gäddan hyllas med en stor fest i Vikingasalen.

BRF - Byggnads och Restaureringsfonden. Ser till att nationshuset står
och glänser trots alla fester och annat
hyss.

Gäddan (se Esox Lucius)

Blåbärskär - Holmen i Ekenäs
skärgård som ägs av Nationen. Här
finner man lyckliga nylänningar varje sommarträff.

Hemsidan - Nylandsnation.fi. Här
finns det mest aktuella som händer
på Nationen samt roliga fotografier
från olika evenemang.

Bäska droppar - En mystisk dryck
som endast en handfull nylänningar
kan medge sig gilla

Hallen, Then blåa - Utrymmet mellan Vikingasalen och Lilla festsalen.
Ligger direkt nedanför Whiskeyhyllan så att dagsljuset kan skina ner genom lagren av fönster.

Civis, pl. cives - Latin för ”medborgare”, svenska för “nationsmedlem”.
DÄR - De äldres råd. En samling
sakkunniga nylänningar som övervakar BRF och Nationens ekonomi.
Kan ge goda råd ifall nationen behöver dem.
ESO - Eteläsuomalainen osakunta är Nylands nations finskspråkiga
systernation. De grundades 1905
under språkstridighetens tider. De är
som vi men på finska.
Esox Lucius - Gäddan, skyddshelgon.
FAB
Fastighetsaktiebolaget
Nyland. Ett aktiebolag som tar hand
om nationshuset.
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Inspektor - Henrik Meinander. Nationens högsta beskyddare. Posten
innehas alltid av en professor vid
Helsingfors universitet.
Inspektrix - Inspektorns fagrare hälft
Idefix - Obelix hund.
Intendent - funktionären som gillar
att bli störd mitt i natten när något
smått är på tok på klubben, så som
festbelysningen eller rökmaskinen.
Fungerar som en handyman.
Julfest - Nationens sista fest på året
med julstämning. Dans runt Runebergs statyn och Nationens Lucia
gör ett uppträdande.

Klubbhövding - Han eller hon som
leder sången under festerna. Gillar
oftast åsnebryggor.

Kalle - Smeknamn för restaurangen
Karl den tolfte som hyr ut en stor del
av nationshuset.

Klubbkväll - Sker varje torsdag och
då får varje nylänning chansen att
umgås på klubben eller varför inte en
match beerpong. Brukar vara lugna
kvällar.

Kamrer – Edward ”Edi” Lundell.
Fifflar med nationens pengar. Ser
även till att vi har något kvar.
Kansliet - Rummet i nationshuset
där allt pappersarbete och styrelsemöten sköts.

Konstsamling - Nationens kulturjuveler. Innehåller porträtt, bystar,
ymnighetshorn och mycket mera.

Kanslisten - Nika hjälper dig med
allt från inskrivning på Nationen,
betalning av medlemsavgift till
inköp av halarmärken eller böcker
om nationen.

Kräftis - Höstens första fest. Hålls i
Djävulskyrkan på Sveaborg.
Kurator - Anna Öhman. Graduerad
nylänning som sitter i alla styrelser och har koll på allt. Kommer
från latinets ”cura- tor” som betyder
vårdare och väktare.

Kaserngatan 40 - Två saker man
måste minnas, Nationens adress och
hemadressen.

Kuratriculus – Kuratorns manligare hälft.

Klubben - Översta våningen, där var
all magi händer d.v.s. Var alla sitsar
och andra mindre evenemang hålls.

Lucia - Under julfesten uppträder
årets valda Lucia med följe. Håll extra utkik på Lucias krona!

Klubbmästaren/mästeriet - Förfriskningarnas och den nyländska punschens fader. Han eller hon med sitt
mästeri sköter om din törst när det
behövs som mest.

Lilla festsalen - Hemmet för Inspektorsstolen, nationsservicen och en del
konst. De flesta gästande organisationers hälsningar under Gädd- och
årsfester tas emot här.
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Nationshuset - Alla nylänningars
hem som ligger vid Kaserntorget och
är byggt 1901.
Nationsmöte - Ett möte som hålls
första tisdagen i månaden. Nationens högsta beslutande organ.
Där bestäms om viktiga saker som
angår nationen.
NSD - Nationernas samdelegation.
Exlusiv förening för enkom nationerna vid Helsingfors universitet. Fixar nationsklistermärken och
bestämmer priset för medlemskap
för alla nationer.
NylDel - Nyländska delegationen.
Ett mysigt samarbetsorgan mellan
Nylands nation och ESO.
Design: Hugo A. Pipping

Nyländska afdelningen - Så hette
vår Nation förut. Finns kvarlevor i
t.ex. styrelsemedaljen.
Nyländska hoppet - Vårbalens höjdpunkt för dem som är första gången
med. En dusch rekommenderas efteråt.

Landskapsresa - Under årsfestveckan ordnas en landskapsresa för våra
utländska gäster. Hela Nyland ska
upptäckas resa för resa.

Ordförande - Styrelsens huvudman
eller -kvinna. Ser till att styrelsen
håller igång nationen och sköter
därtill om allehanda löpande ärenden. Håller även Talet till Kvinnan
eller Mannen under årsfesten

Lucius-orden - Nationens meritorden som delar ut bling till dem
som slitit i sitt anletes svett för nationen.

Punsch - Det ädlaste av allt. Den
Nyländska punschen. Favoritdryck
som kommer till på ett recept som
ingen annan än klubbmästaren vet.

Matrikelboken - Den stora boken
du skriver ditt namn i då du blir
medlem.

Qf/ qferiet - Quinnlig Funktionär.
Inte alltid lika kvinnlig, men alltid
bra på att tillaga mat med sina små
hjälpredor i qf-eriet.

Nationsband - Vitt, Blått, Gult. Vitt
högst upp. Den vackraste färgkombinationen som uttrycker att du är
en äkta nylänning.

Redaktionen - De personer som
skriver Terra Nova, det ryktas att de
gillar skvaller.
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Stipendier - Nationen delar ut en
hel del stipendier så det lönar sig att
studera flitigt och vara aktiv.

Terra Nova - Detta nationens
språkrör i dina händer. Latin för
”Det Nya Landet”. Har gått under
diverse andra namn i tiderna.

Stipendienämnen - Organet av studenter som leds av Kurator och Stipendiesekreteraren. De överväger
noggrant vem som skall få fyrk och
vem som får bli utan.

Terra Nova hotline - Numret är 044
811 8846 ;) Dit du definitivt ska
skriva i fyllan o villan vad som hänt
under kvällens lopp.

Spiraltrappan - Det enda sättet att ta
sig upp till klubben. Vet att bland annat klubbmästeriet och qf-eriet har
en och annan åsikt om den. Farlig
vid morgonkvisten så var försiktig.

Utskott - Olika grupper inom Nationen som tar hand om olika saker.
T.ex. QFeriet ser till att det finns mat
på sitsar.
Vikingasalen - Den största och finaste salen i nationshuset. Här hålls
bl.a. årsfesten. Se upp för vikingar!

Sommarträff - En träff mitt i sommaren då alla nylänningar träffas på
den egna paradisön Blåbärsskär.

Vännationer - Nationer eller motsvarande organisationer som har
en speciell plats i Nylands nations
hjärta. Vi har vännationer i Finland,
Sverige, Estland, Norge, Danmark
och Tyskland.

Sits - En tre rätters middag serverat
med sång och skratt. Ofta går sitsen
i något tema vilket betyder man klär
ut sig passande till temat
SSBS - Svenska Studenters Bostadsstiftelse. Ansök om bostad via
dem om du vill bo i en av nationens
bostäder och inte i ett skåp under
trapporna eller i en städskrubb för
flera hundralappar i månaden.

Västankvarn - En gård i västra
Nyland som ägs av Nationen
Wacchio Ården - En öppet mystisk
orden som hyllar Bacchus, sjunger
Bellman och är allmänt hattglada
personer. Söker sig ofta till ett ”Ett
Swaccum” under efterfester.

Styrelsen - En grupp med människor som styr och ställer och har koll
på vad som händer. Utan dem skulle
det knappast hända mycket på nationen.

Whisky-hyllan - Rummet med Nationsbiblioteket och de mysiga sofforna

Sillfrukost - “Sillis”. Dagen efter en
frackfest då alla är ivriga på att festa vidare ordnas det en rojsigare sits.
Det ordnas också en på Första maj.

Årsfest - Viktigaste festen på året.
Nationens födelsedag firas på våren

Slottet - Ett smeknamn för nations
huset.

Åsnebrygga - En kort och rolig
förklaring på vilken sång som sjungs
till näst, kan innehålla information.

Sky - ett välbesökt ställe av flera
nylänningar på söndagar.

Ärtsoppa - Äts på fastlagstisdagen
eller “Fastlaskiainen” som de flesta
studerande känner dagen som

Student - “Är något vi alla är.” FAKE
NEWS
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Öl (kanna öl) - En dryck. Gillas att
dricka till tonerna av Sås&Kopps
låt “En kanna öl” med ståtliga dansuppträdanden.
100-klubben - Prestigefylld klubb
som ibland håller svåra antagningar.
Få är medlemmar.
1643 - Året då Nylands Nation
grundades
Den uppdaterade listan med nästan
alla bokstäver representarade är fylld
till stor del tackvare Terra Nova
3/2015 och 2/2010.
Emil Höckerstedt
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Kulturnytt
Kulturutskottet har haft ett livligt
år! Kulturagendan har bestått av
bland annat en humorföreställning
med Ted & Kaj, yoga timme, konstvandring, X3M 20 års konserten
och en hel del annat kul. Annat som
i kulturväg har skett är att Konstkommittén har fixat ett nytt fönster
i tiffanyglas ovan om kansliets dörr.
Kolla upp nästa gång ni går förbi!
Studentkulturen är också starkt
förknippat med kultur på nationen
och marskalkar från kulturutskottet
fanns även i år representerat på Filosofiska fakultetens promotion.
Personligen är jag mycket glad att
traditioner som dessa lever kvar och
att nationerna är en så stor del av
dem. En annan sak som vi nylänningar också kan vara stolta över, är

Årets kulturaktiviteter började med föreställning
Pleppo Två på teater Viirus
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att så många har lyckats så bra och
att nylänningar kan hittas på många
olika ställen i samhället och universitetet, exempelvis var självaste promotorn på promotionen en tidigare
aktiv nylänning!
I höst har vi haft kulturevenemang
inspirerat av kända nylänningar. Vi
hade en kväll inspirerat av nationens
hedersmedlem Tove Jansson med
högläsning, soppa och pannkaka.
Kvällen var mycket lyckad, med hög
mysfaktor. Under kvällen läste vi
Mumin sagor och sjöng Höstvisan.
Den 9.11 hade vi en kväll i Albert
Edelfelts anda där nationsmedlemmarna och gäster från ESO fick ta
fram sin inre konstnär! Kvällen inleddes med en husvandring där vi

Kulturutskottet besökte även Cirkus
Willi spexet under våren.

Bildkonstkvällen med
temat Edelfelt var en
stor succé och drog till
sig flera deltagare
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sökte upp Edelfelts verk och efter
det var det dags att själv skissa med
kol fatta penseln!

Vi ses på nationens kulturevenemang!

Småningom börjar året närma sig sitt
slut och om du har minsta intresse
för kulturevenemang ska du absolut
komma med i Kulturutskottet 2018,
tveka inte att höra av dig till mig om
du har frågor eller vill anmäla om intresse.

Kulturutskottet ordförande
KU@nylandsnation.fi

Emilia Granqvist

Titta in på nationens hemsida ibland
så hålls du uppdaterad om vad som
är på gång på kulturfronten.

Kulturutskottet arrangerade en mycket mysig yogatimme
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KONTAKTUPPGIFTER
Kontaktuppgifter för styrelsen 2017

ORDFÖRANDE
stud. Fredrik Åström
+358 50 4925552
ordforande@nylandsnation.fi

INFORMATIONSSEKRETERARE
stud. Theresa von Bonsdorff
+358 405757514
info@nylandsnation.fi

SEKRETERARE
med. stud. Alexandra Kuhlefelt
+358 40 0858513
sekreterare@nylandsnation.fi

CHEFREDAKTÖR
ekon. stud. Tomi Koskinen
+358 40 5799755
tn@nylandsnation.fi

SKATTMÄSTARE
pol. stud. Fredrik Palmén
+358 50 9119712
skattis@nylandsnation.fi

KULTURUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
pol. stud. Emilia Granqvist
+358 40 0776049
ku@nylandsnation.fi

QVINNLIG FUNKTIONÄR
fil. stud. Josefin Flemmich
+358 50 5149604
qf@nylandsnation.fi

PROGRAMUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
ekon. kand. pol. stud. Randolph Böstman
+358 40 7530475
pu@nylandsnation.fi

KLUBBMÄSTARE
ekon. stud. Axel Idström
+358 50 9119752
klubben@nylandsnation.fi

TUTOR
nat. stud. Satu Romo
+358 45 1129545
tutor@nylandsnation.fi

KONTAKTSEKRETERARE
Rudolf Ahlström
+358 40 0615995
kontakt@nylandsnation.fi

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

Redaktionen tackar Helsingfors Universitet för understödet till
Terra Nova för att hjälpa till med tryckkostnaderna
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