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LEDARE

Finansministeriet tackar
Tre år. Tre år har gått otroligt snabbt och
nu kan jag faktiskt säga att jag klarat av en
till etapp i livet. Politices kandidat. Fast,
vad händer nu?
“Finansministeriet tackar” skrev min
bror då jag förundrade mig över att jag
verkligen klarade av att ta ut min examen
under den planerade tiden. Jag insåg att
jag aldrig ens tänkt tanken på att dra ut
på min studietid och att inte gå kurserna
i den planerade takten, utan verkligen
försöka skriva kandin färdig (och jo, det
är exakt så jobbigt och tröttsamt som alla
säger). Kommentaren om finansministeriet fick mig att inse hur mycket press som
sätts på oss studerande. Helst ska vi bolla
fyra jobb för att ha råd med hyran, alltid
komma igenom en tent och aldrig lämna
en kurs på hälft. Dessutom för att vara
riktigt aktiva människor ska vi ha hobbyn
och gå på gym minst fyra gånger i veckan.
Ja, och om du verkligen tycker att du ska
få studiestöd eller bostadsstöd från FPA
så får du leka papperskrig och räkna varje
cent av din lön. Jobbar du några timmar
extra blir du bestraffad.

samtidigt blir allt fler studerande utbrända här. Det är vi som är framtiden, men
all press från samhället gör att vi glömmer
bort vårt egna välmående - och vad är det
för framtid? Jag inbillar mig inte att jag är
nästa Dr.Phil eller Oprah och jag kommer
definitivt inte lösa det här problemet, men
jag vill att just du som läser det här inser
att du är värd en paus av vad än det är
som stressar dig eller håller dig vaken om
nätterna. Det är mycket mer hälsosamt
än att inse att man försöker vinna ett
ovinnbart race och bränner ut sig i allt för
ung ålder. Njut - studietiden är en unik
upplevelse.
Disclaimer: jag ska fortsätta studera, no
worries det är inte slut än.

För ett par veckor sedan läste jag en artikel om att studerande under 2000-talet
känt sig allt mer stressade och utbrända
och att siffrorna stiger hela tiden. I fjol
använde nästan 12 procent av alla studerande SHVS:s tjänster på grund av psykiska problem. Siffrorna talar för sig själva.
Varför ringer det inga varningsklockor?
Varför reagerar ingen? Det finns en
otrolig press på studeranden - man ska bli
intagen efter gymnasiet eller yrkesskolan
och utexaminerad så snabbt som möjligt.
Hemskt gärna ännu snabbare än det.
Finland är känt för sitt skolväsen, men
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ORDFÖRANDES HÄLSNING

Nylänningar!
I skrivande stund är sommarlovet nästan
här. Och vilken vår det har varit! Från överlevnaden av årsfestveckan till påbörjandet
av Tillgänglighetsprojektet efter första maj,
till det som onekligen varit en annan av
vårens höjdpunkter för mig i redan ett antal
år, vårbalen hos våra kära vänner i Uppsala.
Jag vill passa på att tacka alla de som deltagit i dessa äventyr, inte minst vår fantastiska styrelse och alla andra som sett till att
vindarna tömts i tid och allt varit redo då
vi låste dörren till Klubben. Det har burits
och svettats, organiserats och städats, men
också firats och skrattats - inte minst åt alla
de mystiska fynd som gjorts i våra förråd,
som verkar samla på sig ett och annat under
åren. Ett utrymme som kommit att likna ett
andra hem för mig är nu upprivet, och efter
de dagar och veckor som tillbringats där
kan jag ärligt säga att jag ser fram emot att
inte gå uppför spiraltrappan på en tid.
Dagarna, veckorna och månaderna flyter
in i varandra när man har mycket att göra.
Många gånger dyker det upp något oväntat
extra, ofta just då man redan kämpar med
att stretcha åt alla håll samtidigt. Det känns
som om hela början av året försvunnit i ett
enda ögonblick. Visserligen ett stundvis
frustrerande och utmattande ögonblick,
men ett ögonblick i alla fall. Alltid nu som
då hinner man ändå stanna upp och se att
det faktiskt hänt en hel del sedan senast. Att
alla de dagar man känt att man inte kommit
någonvart på något sätt lett till att allting
ändå blivit gjort i tid. Men det är väl då vi
människor är som allra bäst; när vi hittar
kapaciteten att göra mera än vi trodde, och
när vi tillsammans åstadkommer mera än
någon av oss kunde gjort själv. Det har de
finska Lejonen bevisat. Många spelare små
blir ett världsmästarlag. Många flyttlådor
små blir ett enormt renoveringsprojekt.
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Hela landet gläds över det finska landslagets
framgång i ishockey VM. Europaparlamentsvalet fick ge vika åt de tiotusentals
människor som samlades i stan för att fira
vår tredje vinst, en seger som togs hem av
en oförväntad uppsättning spelare. Tillsammans blev de mer än någon kunde ana,
och det är den laganda vi behöver också på
nationen, för att ro hem detta år och alla
de som ska följa. Om allt går som det ska,
förväntar jag mig en lika fantastisk stämning som i parken, då vi firar öppnandet av
vår förnyade Klubb i december. Men innan
vi kommer så långt ser jag fram emot en
sommar av vila, en helg i juli på Blåbärsskär
i bästa nyländskt sällskap - visst är du redan
anmäld? - och en hel höst av nya äventyr.
Njut av sommaren och samla era krafter, de
kommer att behövas igen på hösten!
- Satu

KURATORNS HÄLSNING

Kära Nylänningar! Det finns få saker jag uppskattar lika mycket som solljuset. Det gör
sig särskilt påmint för tillfället då jag sitter
nere i en hytt som saknar fönster. Att boka en
resa till Tallinn två dagar efter första maj var
en snilleblixt som inte kommer att upprepa
sig. Första maj var det ja. Vilket underbart
väder vi fick! Speciellt med tanke på att man
idag vaknade upp till att det snöade utom-

Thrones, för att inte tala om bokserien a
Song of Ice and Fire som Game of Thrones
baserar sig på (ni vet, jag är den lite coolare
som skryter med att även ha läst böckerna).
Vårbalen kan lätt liknas med en episod ur
denna episka serie. Jag väntar dock med att
berätta om huset Nylands äventyr och hjältelika slag under rikets mest fruktade spektakel vårbalen tills nästa spalt. Kanske jag

hus. Valborg och första maj hör till mina absoluta favorithögtider. Kanske är det för att
man vet att vårbalen och tyskarnas årsfester
närmar sig?

kunde hjälpa författaren George RR Martin
på traven med att slutföra bokserien i uppsaliensisk miljö. Ett sista slag mellan de stora
husen: slaget vid Fyrisån.

I år firar vi 90 år av vänskap tillsammans
med Västgöta Nation, respektive 110 år av
vänskap med Södermanland-Nerikes Nation, bägge nationer belägna i Uppsala. Det
känns synnerligen speciellt och fint och mitt
gamla Nyländska hjärta överöstes av värme
då jag kunde konstatera att såväl den Västg(ch)ötiska som Snerkiska delegationen på
årsfesten i april var så mångtalig och underbar. Vår vänskap står bevisligen på starka
grunder, det ser man inte minst på antalet
Nylänningar på väg på svarsbesök till vårbalen om ett par veckor. Jag hoppas på ett
minst lika fint vårbalsväder som förra året,
kanske några grader svalare, allmänt lyckorus och den alltid återkommande fantastiska
stämningen. Har beställt glitter för över 60€
för den avslutande dagsfesten på vårbalssöndagen så jag är minst sagt redo!

11 minuter tills vi tar i land i Tallinn och jag
får lämna min dunkla hytt. Något annat som
för tillfället står höjt i dunkel är Klubben.
Tillgänglighetsprojektet vi tjatat om de senaste åren har kört igång och det betyder att
vi kära Nylänningar till största del kommer
att ses på annat håll än Kaserngatan 40 i höst.
Jag hoppas dock på att få se er i lika rikliga
uppsättningar även under vår verksamhetstid i exil. Ha en fantastisk sommar var ni än
befinner er, hoppeligen ses vi på sommarträffen på Blåbärsskär!
Eder kurator

För denna kolumn började jag egentligen
skriva en annan text under arbetsrubriken
Game of Vårbal. Som ni kanske kan ana på
basis av den är jag ett stort fan av Game of
4

INSPEKTORNS HÄLSNING

Om klimat och hållbarhet
Bästa Nylänningar
Riksdagsvalet är förbi, och nu pågår regeringsbildning för fullt. I skrivande stund
är regeringsbasen ännu helt öppen. För att
kartlägga villighet till samarbete ställdes 11
frågor till alla partier. Den fösta frågan löd:
Förbinder ni er till att stoppa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader på global
nivå? Förbinder ni er till att Finland är koldioxidneutralt år 2035 och därefter snabbt
ytterligare minskar på koldioxidutsläppen?
Jag tror de flesta av oss gärna svarar ja på
den frågan. Att just klimatfrågan lyftes upp
till den allra första fråga visar hur aktuell
och viktig den är.
Som prorektor vid Uni har jag ansvar för
universitetets hållbara utveckling. Tidigare
tänkte jag mycket snävt på hållbarhet, och
uppfattade att det närmast var fråga om
just klimatförändringen. Nu vet jag bättre,
och vet att klimatkrisens lösning är bara
en av målsättningarna i FNs agenda 2030
för hållbar utveckling, som strävar till att
avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämnliket och orättvisa samt att främja fred och
rättvisa. De flesta medlemsstater i FN har
godkänt Agenda 2030, så även Finland.
Agenda 2030 består av 17 olika mål, som
ofta förkortas SDG (Sustainable Development Goals). Man kan inte se på dessa som
lösryckta målsättningar, utan som en helhet,
som borde genomsyra all verksamhet. Jag
blev väldigt imponerad hur man i Sverige
allt strakare tar in SDG i högskolornas verksamhet. På en kongress i Stockholm ”SDG
in higher education” deltog över 500 lärare
och studeranden med många fina inlägg.
Entusiasmen och deltagandet var starkt.
En fråga som kom upp under mötet var:
Borde inte SDG-målen styra alla kurser och
utbildningar? Jag kan varmt rekommendera
kongressen som ordnas nästa gång i Göteborg om ett år. ”Var aktiva, och kräv samma
5

Den här upplagan av Terra Nova
postas till alla medlemmar och
aktivitet av oss lärare”, som Karolinska institutets rektor sade som kongressens slutord.
Han, precis som jag, tror på er kraft!
Men tillbaka till början av texten, klimatfrågan är säkert den som just nu orsakar mest
oro och ångest. Den är så påtaglig med
extrema värdefenomen som följd. Går det
då att rädda världen? Jag själv blev väldigt
lättad då jag hörde hur professorn vid Helsingfors universitet, akademikern Markku
Kulmala (en av världens ledande klimatforskare) svarade på den frågan. ”Jovisst,
självklart”. Men, det kräver åtgärder av alla.
Största ansvaret har de, som konsumerar
mest. De stora besluten är givetvis i politikernas händer, men envar kan påverka
beslutsfattarna och envar kan göra klimatsmarta val i vardagen, som tillsammans, ja..
räddar världen!

alumner. Ifall du vill fortsätta
prenumerera, vänligen ta kontakt
med kansliet! Prenumerationen
kostar 15 euro i året.

Låt oss jobba tillsammans för det!
Tom Böhling
Eder Inspektor
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Pontus Nordlings äventyr blev förevigat
på tavla
En av väggarna på klubben Kaarle XII
i nationens nedervåning pryds av en
väggmålning föreställande glada studenter en sen natt i Uppsala. En av
dem är Pontus Nordling som var aktiv
på nationen i slutet av 40-talet. Tavlan,
som föreställer honom och hans vänner
Felix Heikel och Olle Dumell, tecknades av Hufvudstadsbladets dåvarande
tecknare.
Berättelsen bakom skylten ”Smutton
hall” som pryder målningen är simpel.
En kväll skulle de tre vännerna träffas
på nationen och de hade räknat att de
kunde sitta i källaren eller i nationsrummet – men det var fullt överallt så de
bestämde sig för att ta ett par pallar och
sätta sig framför dörrarna till WC:n.

Man praktiskt
taget bodde på
nationen på

– Vi kunde ju inte sitta där med torra
munnar så vi beställde dricka till bordet. Jag tyckte om att leka med ord och
tror att det var jag som kom på uttrycket att vi ”satt där och smuttar”. Så vi
började kalla oss för smuttarna.
Nordling satt som ordförande för agitationsutskottet, det som vi i dag kallar
styrelse, i slutet av 40-talet. På hans tid

samlades man i gäng och han var med i
det så kallade tongivande gänget.
– Det betydde mer eller mindre att det
var vi som bestämde, skrattar han.
På sitt sätt var nationslivet liknande som
det är i dag.
– Man spenderade en hel del tid på
nationen – man praktiskt taget bodde
där. Det var gemenskapen som gjorde
nationen speciell. Dit kunde man alltid
gå för att hänga med vänner eller tala
med kanslisten, säger Nordling.
En vanlig vardagskväll kunde man ta en
sväng via nationen. Var man hungrig åt
man en äggbersí, eller så drack man en
öl eller dåligt algeriskt rödvin.
Äggbersí (jag tar mig den konstnärliga friheten och stavar det så) var en
portion med två knackkorvar, ett stekt
ägg, lite stekt potatis och tomatsås. En
delikatess som självklart krävde ett par
snaps vid sidan om.
Även på den tiden klädde man sig i
frack och frack flugan strulade till det en
del (även då).
– När jag kom hem en gång rev jag
flugan av med en tång! Vem har tid eller
ork att sitta och pilla den prydligt bort,
skrattar Nordling.
I slutet av 40-talet levde Finland ännu
i efterkrigstiden. Kriget påverkade
8

Finland, men enligt Nordling, som var
soldat i två år, påverkades nationslivet
inte avsevärt efter kriget.
– Man hade klarat av kriget och ville ha
roligt för varje pris för man hade så mycket att ta igen, säger Nordling. På den

tiden drack man inte endast snaps utan
också en dryck som hette impedans: en
blandning av mjöd och jaloviina. En
perfekt dryck eftersom det inte smakade
så mycket till sprit, enligt Nordling.
Ett av hans bästa minnen är att då han
brukade gå hem från nationen tillsammans med sina två vänner Carpelán
och Furuhjelm. Under den tiden bodde
Nordling i Kronohagen.
– Jag kommer ihåg att vi brukade gå
tillsammans och ibland måste vi skrika
ut mitt i natten – fulla och präktiga –
Furuhjelm, Carpelán och jag, skrattar
Nordling.
Text och bild: Charlotte Lindberg

Det finns ingen som helst poträttlikhet i målningen, men Nordling tippar på att det
är han som står längst till höger med en flaska i handen, Felix Feikel som står bredvid honom (eftersom han hade ryggproblem) och Olle Dumell längst ut till vänster.
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Röd ockupation och vita skador
– vad hände i nationshuset 1918?

Text: Anna Öhman
Det här är en förkortad och omskriven
version av det föredrag jag höll under en
guidad rundtur i nationshuset den 19
november 2018. Som källa har jag använt
mig av Eva Ahls artikel ”Nationshuset och
händelserna 1918” publicerad i Nyland.
Samlingar utgivna av Nylands Nation.
XII Nylands nationshus 1910–2001 (redaktör Maria Vainio).
Natten till den 28 januari 1918 bröt inbördeskriget i Finland ut. I samband
med det tog de röda över makten i Helsingfors medan de vitas högsäte blev Vasa.
Under natten till den 28 intogs viktiga
offentliga byggnader i Helsingfors såsom
Senatshuset och Ständerhuset. Vid halvsjutiden på morgonen meddelade nationens vaktmästare nationens kamrer
Verner ”Houga” Hougberg, född 1882,
om att nationshuset intagits av ett femtiotal rödbandister. Hougberg kom att
spela en nyckelroll under ockupationerna i nationshuset som utspelade sig under 1918.
Hufvudstadsbladet beskrev situationen
med rubriken ”Det röda skräckväldet
i Helsingfors”. Intagningen av nationshuset gick dock lugnt till eftersom
inga nationsmedlemmar till de rödas
förvåning befann sig i huset. Ungefär
hälften av de som intog byggnaden stannade kvar medan andra fortsatte vidare.
Efter att Hougberg fått höra om ockupationen kontaktade han universitetets rektor men han kunde inget göra eftersom
universitetets byggnader även var under
övervakning. Hougberg bestämde sig för

att bege sig till nationshuset eftersom kurator tf. Ragnar J. Numelin var bortrest.
De röda vakterna upplyste Hougberg om
att nationshuset hade intagits på order av
revolutionskommittén.
Hougberg blev på begäran eskorterad
till generalguvernörshusets övre våning
vid Esplanaden där revolutionskommittén höll till. På sitt krav om att de röda
omedelbart bör lämna nationshuset fick
han till svar att ”besättandet av nationshuset skett, emedan det uppgivits att
”slaktarna” haft detsamma till ett av sina
huvudkvarter samt där hållit övningar”.
Hougberg förnekade detta och försökte
övertyga kommittén om att Helsingfors

Nylänningarna var
en av de drivande
krafterna bakom 		
jägarrörelsen
stads arbetarinstitut hållit tre svenskspråkiga kurser i veckan i huset, kurser
som måste inhiberas ifall huset var ockuperat. Revolutionskommittén verkade
övertygade och lovade att huset skulle
utrymmas snarast.
”Slaktarna” såsom revolutionskommittén beskrev de vita hade de facto hållit
till i nationshuset. Nylänningarna var en
av de drivande krafterna bakom jägarrörelsen och hade i flera år bedrivit un10

derjordisk rekryteringsverksamhet.

Samma vecka ägde en mer omfattande
visitation av huset rum. Då beslagtogs
matvaror såsom smör och kött, samt sju
lådor öl och en flaska punsch. Hougberg
meddelade stadens elverk om ockupationen för att inte behöva stå för kostnaderna av belysningen.

Hougberg återvände till huset och inhiberade kurators och sin mottagning ”för
att bespara nylänningarna obehaget att
inträda mellan beväpnade rödbandister”.
De röda uppehöll sig i matsalen, Vikingasalen, hallen och vestibulen. Hoppet
om att huset skulle utrymmas grusades
snart. De röda anmälde att huset skulle
fortsätta att vara under bevakning. Orsaken var misstankar om att huset hyst
skyddskårsverksamhet. Det här hade
enligt Hougberg kommit fram då rödgardisterna redan under eftermiddagen
den 28 ställt till med dans och fyllerifest
tillsammans med kökspersonalen som
eventuellt hade yttrat något som tolkades
ofördelaktigt för nationens del.

Under kriget blev Helsingfors beklädnadscentrum för de röda trupperna. 126
skräddare mobiliserades för att sy kläder
och uniformer. I nationshuset inrättades
en intendenturavdelning. Huset fylldes
av mängder med kläder, skor och skor.
Möbler i nationshusets olika utrymmen
flyttades undan av vaktmästaren för att
ge plats för intendenturen. Tavlorna i Vikingasalen fick inte flyttas eftersom de
röda sade sig vilja ha något vackert att
titta på och de lovade att tavlorna inte
skulle komma till skada. De höll sitt löfte
och tavlorna förblev oförskadda under
deras ockupation. Överlag beskrevs de
rödas vistelser i olika byggnader, bland
dem Svenska teatern, som en ockupation
i karnevalisk revolutionsstämning.

De rödas bevakning av huset blev strängare. Ingen fick besöka byggnaden utan
beväpnad vakt och tillstånd krävdes av
hyresgästerna i gårdsbyggnaderna för
att de skulle få passera. Nationens tamburvaktmästare J.B Hägerström och
hans bror arresterades 31.1. De fördes
till Baggböle för förhör. Hägerström
friades men brodern sköts ihjäl. Hägerström hade redan tidigare häktats 1916
för sitt värvningsarbete för jägarrörelsen.
Under krigets gång blev Hägerström
fortsättningsvis förföljd tills Hougberg
arrangerade en lägenhet åt honom i vilken han kunde gömma sig.

Efter omställningen i nationshuset besökte Hougberg i februari Eero Haapalainen. Haapalainen var huvudorganisatör
i maktövertagandet och ordförande
för verkställande kommittén. Återigen
försökte Hougberg få de röda att utrymma nationshuset men inget hände. Istället uttryckte Hougberg i sina skildringar
över våren sin bestörtning över att de
röda en tid efter besöket hos Haapalainen
eldade upp nationens ved på ca 40 famnar. Vaktmästaren med familj önskade
att flytta bort från huset men Hougberg
övertalade dem att stanna. Han ansåg att
det är kritiskt att någon är på plats och
håller ett öga på husetDen 3 april landsteg tyska trupper i Hangö. Då Hougberg

Samma dag som arresteringen av tamburvaktmästarna ägde rum lyckades
Hougberg tillsammans med vaktmästare
Westerholm få tag på nationens sparkasseböcker och hela den kontanta kassan på 7551 mark (2700€). Kassan användes under kriget för vaktmästarnas
löner och lån åt behövande nylänningar.
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Bild: boken Helsingfors i ord och bild

På morgonen den
13 april intogs
nationshuset efter
en kort men 		
häftig strid

fick nys om det bad han vaktmästaren
plocka ner tavlorna i Vikingasalen ifall
ett svårare återtagande av nationshuset
skulle äga rum. Efter en viss förundran
övertygade vaktmästaren de röda om att
han plockade ner tavlorna eftersom han
var rädd för att sprängskotten skulle fälla ner tavlorna i huvudet på dem. Några
dagar senare började de röda evakuera
byggnaden och mellan den 6 och 11 april
evakuerade de röda Helsingfors.
Ledda av generalen greve Rüdiger von
der Goltz erövrade tyskarna och vita
trupper Helsingfors den 12 april 1918.
Sikten var dålig p.g.a. dimma och flera
oorganiserade närstrider utkämpades.
De offentliga byggnaderna återerövrades
byggnad för byggnad ännu nästa dag.
På morgonen den 13 april intogs nationshuset efter en kort men häftig strid.
Halvfemtiden på morgonen ringde vaktmästaren Hougberg och meddelade att
ett femtiotal rödgardister hade barrikerat sig i huset. De hade byggt barrikader
i byggnadens vestibul med hjälp av tygpackar, trälårar och annat de kunde hitta
i huset. Hougberg kontaktade vita gardets stab som lovade sköta ärendet.
Vid sjutiden på morgonen började tys12

Efter att nationshuset intagits besökte chefen för den vita intendenturen E
von Freymann byggnaden. Vakter positionerades utanför huset. Nästa dag
togs huset i besittning av en kommission
som skulle inventera och ordna de saker
som fanns i huset. Hoppet om att huset
skulle utrymmas grusades återigen då
huset beslagtogs för de vitas intendenturs räkning. Kommissionen började slå
upp hyllor i Vikingasalen trots Hougbergs protester och tillsammans med
FAB VD Axel Wallensköld besökte de
chefen för Vita gardet, baron von Carp.
Von Carp förklarade dock snabbt att han
inte kunde göra något åt situationen.

Bild: Suomen valokuvataiteen museo

ka trupper tillsammans med några
skyddskårister att beskjuta huset med
maskingevär. De röda flydde och trängde
ut sig mot innergården genom ett fönster
som vette ut mot gården i källargången.
Vid den tiden bodde familjen Räsänen
på hyra i det som nu är Karl XIIs personalrum. För att få slut på beskjutningen skickades familjens dotter, 13-åriga
Aune Räsänen, ut på gatan där hon viftade med en vit duk och på så sätt fick tyskarna att sluta skjuta. Räsänen belönades
senare av nylänningarna med en insättning på en sparbanksbok med 200
mark ”för den rådighet och oförskräckhet denna ådaglagt vid nationshusets befriande från de röda”. Hougberg berömde Aune för hennes mod. Intressant nog
beskrev HBL det som att det var en liten
soldatgosse som stoppade skjutningarna. Enligt ögonvittnen HBL intervjuade hade ett 20-tal rödgardister och
minst lika många kvinnor flytt huset då
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den ”förfärliga tyska kulsprutan” besköt
huset. Det var inte ovanligt att kvinnor
var med i striderna som medlemmar av
det röda gardet.
Huset blev mycket skadat av beskjutningen. Enligt Hougberg dog två röda
i nationshuset under intagningen. Den
ena som var ledaren för vaktstyrkan
stacks ner med bajonett framför Edelfelts
glasmålning. Den andra blev skjuten i
vestibulen. Två som sårades under flykten avled senare på kirurgiska sjukhuset.
I nationshuset var det råddigt, smutsigt
och total villervalla. Tygpackar, skor,
kläder mm var omkringspridda i nationshuset. Hougberg kunde dock konstatera ”att de av röda vållade skadorna,
speciellt å golven, voro nog så betydande,
men att dock knappast någon förstörelse
med vett och vilja skett”. De röda hade
heller inte försökt ta in sig i kassa- eller
arkivrummet.

Terminsstarten närmade sig och huset
var fortfarande inte utrymt. En värderingskommission besökte nationshuset
i mitten av augusti för att utvärdera skadorna på huset. Karl Hård af
Segerstadt hade tillsammans med ett
byggföretag uppskattat kostnaderna för
skadorna på huset. Frihetskrigets likvidationskommitté beviljade slutligen ett
reparationsbidrag på 4000 mark, under
hälften av det Hård af Segerstadt hade
uppskattat att utgjorde det totala reparationsbeloppet. Skadorna som de röda
och vita orsakat huset var omfattande.
Den vita ockupationen förorsakade betydligt mera skador på nationshuset än
den röda. Golven var slitna och rummen
var smutsiga och måste målas om. De
dyraste reparationerna var fönstren.
Det skulle dröja till den 11 september
innan de vita lämnade huset efter att
Hougberg kontaktat universitetets prorektor. Huset lämnades i odrägligt skick
och städningen tog en vecka. De ansvariga för generalintendenturen vägrade att
erkänna skadorna de vållat på nationshuset och ersatte nylänningarna endast

med 1,5 famn ved.
En hel del nylänningar deltog striderna
framför allt i huvudstadsregionen och i
Blåa hallen finns namn på 65 stupade
nylänningar. Ett antal Nyländska studenter var med i Helsingfors skyddskårs vita
regemente efter kriget. Åren efter kriget
var det inte ovanligt att nylänningarna
skrev in sig och deltog i skyddskårsverksamhet.
Under hösten 1918 ordnades ett samkväm för de tyska officerarna och befälhavaren greve Rüdiger von der Goltz
på nation. I november uppvaktade de
svenskspråkiga nationerna greven in
corpore under studentkårens festligheter.
Hougberg flyttade in i två av gårdsbyggnaderna år 1920 tillsammans med sin fru
Matilda Sofia von Fieandt och sin mor.
Hougberg avled 1946 efter en över 40 år
lång karriär på nationen.
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GÄDDAN 101

Det finns få saker som jag tycker är
mer diffusa än vädret i maj (snö, regn
och 20 plusgrader inom ramen av två
veckor är ju inte normalt). En av de här
sakerna är nationens gäddtradition. Jag
kontaktade programutskottets ordförande Marie Krogius för att få svar
på alla mina frågor.
– Gäddan, eller Esox Lucius som den
heter på latin, kan beskrivas som något
sorts totemdjur eller maskot för nationen. Gäddan hänger med, den finns
alltid där - den pryder så gott som alla
våra medaljer och finns med som detalj
på många ställen, berättar Krogius.
Gäddtraditionen firas i glädjens tecken med pompa och ståt på höstens
gäddfest.
– Gäddfesten symboliserar att gäddan
har återfötts och finns bland oss igen,
berättar Krogius.
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– På våren har gäddor tendens att dö,
så vi ordnar gädda begravning i sorgens
tecken. På sommaren finns gäddan blott
i våra minnen, och under året kan den
synas till under diverse evenemang.
Men varför just en gädda? Vad är gäddans koppling till nationen? Krogius
har inte ett direkt svar på den frågan,
men refererar till Wikipedias artikel om
gäddans ekologi:
“Normalt är gäddor revirhävdande, men
det finns också permanent migrerande
gäddor som följer strömmingsstim.
Gäddan leker tidigt på våren i grunda
vikar, gärna översvämmade fält och
åkrar, där solen tidigt värmer upp vattnet. Tillväxten är mycket snabb.”
– Det är kanske långsökt, men nylänningar är också revirhävdande, trots att
vissa migrerar annanstans, säger hon.
Därför har vi till exempel den nyländska
nationen i Åbo. Gäddan, så som nylän-

ningar, festar gärna tidigt på våren.
Gäddor är ganska stora, ganska gamla,
och ganska fina, vilket jag tror nationen
och gäddan har gemensamt.
Krogius är inte helt hundris på hur gäddtraditionen har börjat, men hon säger
att (relativt) pålitliga källor har berättat
åt henne om hur en gubbe som hette
Jucca brukade fiska gäddor åt nationens
medlemmar kring 1980-talet.

– Det håller jag absolut med om. Jag har
konstant gäddan i bakhuvudet, planerar
och funderar hur jag ska göra gäddan så
fin som möjligt. Under vår årsfest vecka
fick jag vara gädd präst och föra gäddan
till sin sista vila, brinnande inkastad i
kolerabassängen. Som en utländsk gäst
sa åt mig efteråt: “Det är helt sjukt att
försöka förklara vad här just hände.
Man måste uppleva det själv!”

– Med två c:n, j-u-c-c-a, kommenterar
Krogius.Medlemmarna åt gäddorna under någon sorts gäddfest. Om det här är
hela storyn vet jag inte, men åtminstone
en del av den.

Text: Belén Weckström & Marie Krogius
Illustration: Theresa von Bonsdorff

Krogius främsta uppgift som proggis
är att ansvara för gäddtraditionen, att
gäddan föds och begravs på rätt sätt.
Innan hon ställde upp frågade hon en
äldre medlem vad programutskottsposten innefattar. Svaret var “det handlar
väl egentligen mest om gäddan”.
16

Livet på nationen
Mico, eller Michaela Bränn, är ordförande för konstkommitén på Nylands
nation. Hon har haft diverse uppdrag
inom nationen, till exempel har hon
varit sekreterare och chefredaktör för
Terra Nova (bra val ändå, tycker redaktionen). Utöver det har hon i flera
etapper varit delaktig i och rott i land
ett flertal projekt.
Vi tar det från början. Mico skrev in sig
1994 då hon började studera historia vid
Helsingfors universitet. Hon visste inte
så mycket om nationen, men blev medlockad av en vän som ville delta i nationens gulisintagning.
-Det var mitt första möte med vikingasalen, berättar Mico.
Vidare förklarar hon att gulisintagningen
såg ut precis som nu för tiden, alla får
ett litet uppdrag. Hennes blev att sjunga
Nylänningarnas marsch tillsammans
med några andra. Hon kunde inte orden
men fick låna en sångbok. Det blev
hennes första möte med marschen också,
men det skulle bli många fler sångstunder i Vikingasalen, men det visste
hon inte då.
Någon vecka innan nationens årsmöte
lät hon sig övertalas att bli en del av Nylands nations styrelseverksamhet, stället
var på Janoinen Lohi i Tölö.

”Här får man
vänner för livet”
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En klassisk rekrytering med andra ord.
Mico blev aktiv både på nationen och på
Historicus. Året var 1996 och det visade
sig vara tidskrävande men roligt att vara
en del av två mycket verksamma verksamheter.
Mico har alltid gillat projekt. Genom
konst och planering av projekt har hon
fått utlopp för sin kreativa sida. Tack
vare nationen har hon lärt sig att presentera sådana och lyckas få godkännande
av andra.
-Bara man vet hur man ska lägga fram
idén och har någon plan för finansiering
och genomförande brukar det gå vägen,
menar hon. Nationen är ett ypperligt
ställe att utveckla den typen av färdigheter på.

Mico har aldrig
lämnat nationen
På nation finns utrymme och möjligheter. Det gäller också för dagens
ungdom att tänka på det och att lära
sig se var och ens styrkor och hur varje
enskild person kan bidra med något.
Att skapa platser är också fullt möjligt.
Tycker du att något borde fixas? Presentera gärna din idé för andra, med stor
sannolikhet kommer någon att nappa så
länge idén är rimlig. Det handlar om att
synliggöra möjligheter. Det tankesättet
kan och får inte försvinna!
Mico talar om att nationen har flera
lager. Det finns lager som finns till för
att bära upp infrastrukturen, lager som

hjälper att upprätthålla den dagliga
verksamheten. Styrelsen har sin budget
och man ska verka inom vissa ramar.
Trots det är det väldigt riskfritt att vara
en del av den verksamheten, det är en
slags spelplan för studenter där man alltid kan testa sina idéer. Något hon anser
vara av stor vikt är att man inte behöver
vara en del av styrelsen för att vara med.
Det behövs ingen officiell post, det finns
alltid utrymme och möjlighet att ta del
av projekt för alla. Det kan handla om
att vara med om att förnya sångboken,
att fixa på vindarna, driva igenom tillgänglighetsprojekt eller ordna jubileum
för Nyländska delegationen. Sådana
krafter behövs minst lika mycket som
styrelsen.
Mico har aldrig lämnat nationen. Hon
vill få bort stigmat kring att vara på
nationen som vuxen.
-Min vuxenhet hänger inte på ifall jag
går in på nationen en torsdagskväll för
att dricka rödvin, det gör inte mig mindre vuxen.
Skrattande konstaterar hon att det nog
finns en reell risk för att hon klampar
in på nationen en torsdagskväll om 20
år och då hoppas hon att rödvinet står
redo. Och att man hälsar. Hälsandet är
något Mico lyfter fram, på Nylands nation är det alltid någon som hälsar när
man går in genom dörren. Det är precis
så det ska vara, menar hon.
Nationsengagemanget är viktigt för
Mico. Hon har ingen egen familj så hon
har haft möjlighet att tillbringa tid och
genomföra projekt på nationen.
-Mitt engagemang fyller upp den sociala
biten, det tomrum som annars skulle
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finnas då jag inte har en egen familj. Här
får man vänner för livet och jag trivs
bland ungdomar, även om jag inte är 20
och inte heller lever som att jag skulle
vara det.
Att hålla sitt ord är något Mico gör. Hon
kallar det för organisatorisk ålderdom,
att bygga respekt genom att vara konsekvent i sitt beteende och genom att visa
att hon håller löften.
Nationen betyder självfallet mycket för
Mico. Yrkesmässigt har hon haft väldigt
mycket nytta av nationsverksamheten som i mångt och mycket tangerat
hennes andra arbete. Hon har kunnat
forska och skriva om det som intresserar henne, till exempel handlar hennes
gradu om Nylands nation. Nationen
betyder däremot också mer för henne,
det handlar om gemenskap. Att göra
saker tillsammans, att tillsammans tro
på nationen och jobba för dess bästa.
Mico har ett råd till den yngre generationen på nationen. Man hinner ha
tråkigt och man hinner jobba, det här
är den tid i livet då du kan göra i princip vad som helst. Hon ångrar inget av
de såsande hon varit involverad i, det
har varit värt det. Det är inget fel på
såsande, skrattar hon. Hon påminner
även om vikten av nätverk, nationsverksamheten har lett till att tröskeln för
att kontakta människor man träffat på
nationen senare i yrkeslivet är låg.

”Man hinner ha tråkigt

och man hinner jobba,
det här är den tid i livet
då du kan göra i princip
vad som helst”
För den som är intresserad av konstkommiténs verksamhet är det bara att
rycka Mico i ärmen. Arbetet där
förutsätter naturligtvis expertis och
att man verkligen känner till huset på
Kaserngatan 40,
men det finns alltid utrymme för ett par
extra hjälpande händer. Det viktigaste
är ett genuint intresse för nationen. Och
kom ihåg, det finns alltid nya projekt att
ta itu med!
Text: Josefin Flemmich
Bild: Privat

Konstkommitén värnar alltså om konsten, gör hussyner, finns till som stöd
för FAB och så länge deras verksamhet
fungerar och tavlorna hänger på väggarna syns den inte så mycket. Så ska det
vara, inga nyheter är goda nyheter.
19

20

Nyländskt sommarkryss och tips

1
2

3

4
5
6

7

8
9
10
11
12

13

14

15

16

17

18
19

20

3
4
8
9
11
12
14
15
18
21

Gå på ett museum du aldrig tidigare
tänkt på: Alla har vi varit på Ateneum
och Kiasma, och vem vill köa in till
Amos Rex bara för att trängas med pensionärerna? Problemet är löst då man
öppnar ögonen, och google, och hittar
ett museum man aldrig tidigare besökt.
Prima exempel är Spåramuseet i Tölö,
Hotell- och restaurangmuseet i Kabelfabriken, Vandas konstmuseum Artsi i
Myrbacka eller Finlands klockmuseum i
WeeGee i Hagalund.
Packa bilen, fixa en bra playlist och
hitta någon du orkar se på en lite längre
stund och gör er egna Nyländska turné.
Besök varje kommun och stad i Nyland,
eller bara köra från Hangö till Lovisa,
helt hur det känns bäst för dig.
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Vågrätt
Simma hellre här
Fira midsommar här om du
är i stan
Om du inte redan har, kan
du börja söka för nästa år
Esbo skärgård
rekommenderas för denna
aktivitet
Kul första gången, men
efter en vecka av Wilhelm
blir man bara trött
Måsar och jordgubbar
Om man vill smutsa ner
Vanda å lite till
Ett lite udda museum i Tölö
Lejon och påfåglar
Sol, segelbåtar och sprit

Ur korsordet kan man få många bra
idéer, men om man känner för att tänka
lite mindre så finns här några nästan
färdiga sommarplaner:
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Lodrätt
12.6
Fly away, fly away
Att fara utanför ring trean
Raseborg, Lurens
Simma inte här
Pappagallo, Kolme Kaveria,
Ingman…
Alepa sponssar
Picnic med historia
Hem till Finlands näst äldsta
fyr
Glömmer du det här smälter
du in bland kräftorna på
kräftskivan
Kammarmusik i Borgå
Typ alla har väl stuga här

Ett sätt för att med stor sannolikhet uppleva något nytt, oberoende var i landet
man befinner sig, är att välja ett tal, t.ex.
14 och sedan ta och kolla på tripadvisor
efter restauranger eller sevärdheter. När
man har den långa listan på potentiella
besöksmål, så väljer man helt enkelt den
som finns på plats 14!
Om man vill fortsätta med siffertemat så ska man ta med tärningar och
busskort, och dra sig till t.ex. Kampen
eller Järnvägstorget. Väl på plats kastar
man tärningarna, och utgående från det
väljer man perrong eller buss. Väl i

bussen kastar man tärning för att se hur
många hållplatser man ska åka förrän
man stiger av, kastar tärning och hoppar
på en ny buss! Det kan leda en bokstavligen vart som helst, så packa med
åtminstone en vattenflaska.
Men vissa av oss kanske inte känner
för att åka iväg på äventyr, utan istället
vara hemma med en kompis. Varför
inte lära sig något nytt i samma veva?
Alla har något de är lite extra bra på;
matlagning, första hjälp, jonglering, rätt
springteknik, att spela gitarr, att paddla, allt mellan himmel och jord alltså.
Så hitta en kompis som kan något du
vill lära dig, och erbjud dig att lära hen
något du kan, och så har ni plötsligt en
hel dags (eller två) dejt!
Tack till Krista för extra hjälpen och
dom bästa idéerna!
Korsord och tips: Sofia Wiksten
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Vilken dunderfest! Jag kommer aldrig att glömma kommentaren: ”Jag har nog aldrig
varit på en årsfest där man dansar på stolarna till Hard rock hallelujah”.
Vi hade den stora äran att ha Hornboskapet ända från Snerikes och spela för oss
under middagen – och vilken fest det blev! Hoppas ni alla som var med och deltog
på festen hade en oförglömlig kväll och ni som inte var där... ja, nå ni ser ju vad ni
missade (anmäl er i tid nästa år)!

Nylands nation
CCCLXXVI
Bilder: Frans Cederlöf
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REDAKTIONSSEKRETERAREN HAR ORDET

Redseks lifehacks
Sommaren innebär åtminstone för mig
ljusa kläder, grillat och glass. Tyvärr
klingar det illa med det faktum att jag
har en tendens att få hälften av vad jag
än förtär över mig. Senast tipsade jag
om tips för att bota skrivkramp, den här
gången tipsar jag om två knep som räddat mig och mina kläder ett antal gånger
i hopp om att kanske just du ska komma
ihåg tipsen då halva din chokladglass
hamnat på dina ljusa byxor. Sos.

Kontaktuppgifter för styrelsen 2019

Galltvål.
Kan vi hålla en tyst minut för den här
lilla gröna tvålen? Den är nog högre
makters gåva till mänskligheten. För en
liten peng kan den bli din, den hittas i
varje snäppet större mataffär och kommer rädda dig efter diverse missöden.
Den tvättar bort allt från olja till rödvin.
Dessutom är den magisk då det kommer
till att få smutsiga sneakers vita igen.

Våtservetter.
Våtservetter avsedda för bebisar. Hur
konstigt det än låter är våtservetter det
bästa som hänt mig (okej, på delad
förstaplats med galltvålen då). Mindre
fläckar som inte kräver galltvål kan
räddas med hjälp av våtservetter. Spiller
du majonäsig skagenröra på byxorna?
Inga problem. Får du solkräm på din
skjorta? Inte heller det är ett problem.
Våtservetter fixar det. Man kan fråga sig
hur skonsamma de är mot bebisrumpor
då de bevisligen till och med får bort
nagellack från köksbordet.

Plattång.
25

Kontaktuppgifter
ORDFÖRANDE
nat.stud. Satu Romo
+358 45 1129545
ordforande@nylandsnation.fi

INFORMATIONSSEKRETERARE
fil. stud. Thomas Ermala
info@nylandsnation.fi

SEKRETERARE
med.kand. Hans-Jacob Lindbäck
sekreterare@nylandsnation.fi

CHEFREDAKTÖR
pol.stud. Charlotte Lindberg
tn@nylandsnation.fi

SKATTMÄSTARE
stud. Alexander von Flittner
skattis@nylandsnation.fi

KULTURUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
ekon.stud. Oscar Gräsbeck
ku@nylandsnation.fi

QVINNLIG FUNKTIONÄR
ped. stud. Jessica Kuhlefelt
qf@nylandsnation.fi
Plattången får inte fläckar att försvinna,
men den fungerar som ett strykjärn för
den som inte orkar ta fram strykbrädan,
lägga upp den, koppla i strykjärnet och
vänta på att det blir varmt... Ställ plattången på 200 grader, stryk de delar du
vill och VIPS är skjortan slät igen.
Med detta sagt, njut av glassen utan risk
för förstörda kläder. You can thank me
later.

KLUBBMÄSTARE
Roderick von Heiroth
klubben@nylandsnation.fi
KONTAKTSEKRETERARE
stud. Emelina Enkvist
kontakt@nylandsnation.fi

PROGRAMUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
pol. stud. Marie Krogius
pu@nylandsnation.fi
TUTOR
ekon. stud. Tomi Koskinen
tutor@nylandsnation.fi

Sayonara nationsvänner, vi ses i höst!
Kontakta redaktionen för feedback, idéer och kommentarer till tidningen på TN:s facebooksida eller per
Epost: tn@nylandsnation.fi

Hertonäs gård
I karaktärshuset som är ett nyländskt svenskt herrgårdsmuseum
visas bl.a. de tidigare ägarnas, viceamiral Cronstedts och
lantbruksrådet Bergboms inventarier. Barock och engelsk park.

Öppet maj - september 12.00-14.00.
Guidad tur 14.00. Gruppbeställningar +358 40 152 6185
Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors, www.hertonasgard.fi

