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Ett par veckor till årsskiftet. Ett år har
igen susat förbi. Känns som att de värsta
vindbyarna blåst förbi med en fart på
100 m/s. Vi stiger in i ett nytt årtionde
– alla börjar göra nyårslöften som de
vet att de håller ungefär till den 16
januari och gymmen fylls av en massa
nya träningsentusiaster som hittat sin
efterlängtade motivation i ett Black
Friday-erbjudande om en gratis månad
på gymmet och ett par snygga träningsbyxor.
Fast vet du vad? Jag gör också en massa
nyårslöften som jag håller i ett tag och
sedan glömmer bort, jag tränar en intensiv månad på gymmet men uppslukas
av vardagen och träningarna blir längre
och längre ifrån varandra och ja, jag har
också köpt ett par snygga träningsbyxor.
So what? Det finns något fint i det att
många av oss tenderar att se ett nytt år

Jag vill också uppmuntra var och en
att kontakta redaktionen om du har
tankar om hur du tycker att tidningen
ska utvecklas, vad som funkar, vad som
inte gör det, ris och ros tas emot! Eftersom Terra Nova förnyas har du livets
chans att påverka hur tidningen ser ut
i framtiden! Och ifall du tycker om att
skriva vad som helst från dikter till fyra
uppslags historiska texter - hit chefred
up!
Jag hoppas att du får en riktigt god jul
och att du med glimten i ögat börjar
ett nytt kapitel den 1 januari. Vi ses på
nation!
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ORDFÖRANDES HÄLSNING

K U R AT O R N S H Ä L S N I N G

som man kan kalla för sitt andra hem.
Det här var tanken redan år 1870 då nationens kurator Axel Olof Freudenthal
efter Studenthusets invigning yttrade sig
om förhoppningen att nylänningarna en
dag ska ha ett eget hus, likt nationerna i
Uppsala.

Nylänningar! Jag är inte mycket för julen, det har jag nog aldrig varit. Visst är
maten god, och visst dricker jag glögg så
långt in på våren som jag får tag på överblivna flaskor i butikerna, men mörkret,
brådskan, och stressen, som med tvång
alltid verkar ingå i december, dem är jag
inte ett fan av. (Nyårsfirandet är också
ett kaos nästan varje år - ett universellt
problem, har jag konstaterat.) Men i år
kanske den här tiden markerar slutet på
ett kapitel, för min del, såväl som nationens del, på ett lite annorlunda sätt.
Julfesten är bakom hörnet, men brådskan och stressen som den för med sig är
egentligen ingenting som är specifikt för
just december detta år. Sedan vi fick flytta ut vid första maj har vi spänt oss gång
på gång inför överraskningar och justeringar, med ett mål i sikte: att få klubben
i bruk till jul.
Allt under året gick inte enligt de ursprungliga, kanske aningen idealistiska
planerna som lades fram i början också då de planer räknade med en del
oväntat. Men det är väl där man börjar;
man siktar högt. Med ett oändligt antal
timmar och händer kunde man alltid
göra mera eller bättre. Men så kommer
verkligheten med i bilden. Vissa dagar
handlade det bokstavligen om blod, svett
och tårar. Andra dagar kunde man inte
annat än skratta.
Perfekt blir det inte; flera timmar och
händer till kommer att behövas innan
det hela på riktigt är klappat och klart.
Men lite ditåt blir det. Tillräckligt. Det
är nog den lärdomen som varit mest
närvarande under hela året med sådana

Nylänningar! Året börjar lida mot sitt
slut, så även en händelserik höst på nationen. Denna (konstigt nog) soliga
söndag sitter jag och drömmer mig bort
till den fullbokade julfesten som kommer att äga rum om några veckor. Vilken fröjd det kommer att vara att återigen
samlas kring bord bågnande av mat och
dryck på vår alldeles egen klubb.

specialomständigheter som rått: ibland
får “tillräckligt bra” duga. Ibland, som i
år, räcker det att vi kommer i mål i sista
sekund. Att vi klarat av de utmaningar
som vi mött. Att vi lagt grunden för att
nästa år kan gå av stapeln med en ny
klubb, nya aktiva och nya tag.

Att det är just julfesten som inviger
nya Klubben tycker jag att är utmärkt.
Julfesten är en tradition som härstammar
redan från det gamla nationshusets tid
och firades för första gången kring 18801890. Sedan 1950-talet har nationen valt
en Lucia som uppträtt på julfesten (grattis till årets Lucia, Joar Löf!). I en av våra
historiker står det skrivet att julfesten
1915 gick särdeles vilt till och över 50
stolar krossades under festens gång. Vi
får hoppas att det inte kommer vara fallet i år.

För allt det arbete som ingått och fortsätter ingå i hur vi klarar av alla utmaningar, vill jag rikta ett stort och hjärtligt tack
till dem som jobbat för och med oss i år,
de vänner som hjälpt till under tiden,
och de som tar över och fortsätter göra
nationen till det den är - ni är guldvärda,
var och en! Jag kommer inte att blicka
tillbaka på 2019 som året då allting gick
som på Strömsö, när allting kändes lätt
och bra hela tiden. Men jag kommer alltid att komma ihåg kärleken och känna
tacksamhet över att ha fått vara en del av
det hela, och dra mitt strå till stacken på
mitt egna lilla vis. 2019 kommer nog att
bli ett av mina favoritkapitel.

Höstens utlokaliserade verksamhet var
utmanande. Framförallt var det synd att
relativt få nylänningar tycktes hitta till
programmen då de ordnades på annat
håll än i eget hus. Samtidigt som man
kan se det som beklagligt, tänker jag
mig att det också visar på vikten av att
ha ett eget ställe att samlas på. Ett ställe

Ta hand om er, ta hand om varandra,
och ta hand om nationen (och klubben!!)!
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Redan då var nylänningarna duktiga på att samla in och förvalta pengar.
1871 påbörjades penninginsamlingar
för huset och 1883 köptes trähuset Liljestrandska gården på Kaserngatan 40.
För att Tillgänglighetsprojektet ekonomiskt skulle vara möjligt att genomföra
krävdes återigen insatser från vårt håll,
och gruppen Hissens vänner har jobbat
aktivt med medelinsamling sedan 2017.
Vid skrivande stund har projektet understötts med ca 550 000€ av olika stiftelser,
föreningar och privata nylänningar. Det
tackar nationen för!
Trots att Klubben återinvigs i samband
med julfesten så är Tillgänglighetsprojektet inte över. Klubben kommer att inredas och finslipas under de kommande
månaderna innan vi kan kalla den för
klar. Om vi någonsin kommer att kunna kalla den för klar. Som utrymme är
Klubben i flitig användning vilket kräver
kontinuerligt underhåll och finsliperier.
Jag hoppas att vi alla kan komma ihåg
att Klubben finns till för oss nylänningar och vår verksamhet. Då renoveringen
är över kan vi sannerligen stoltsera med
Finlands finaste studentlokal. Behandla
utrymmet därefter och var varsam!
Med de här orden vill jag tillönska er alla
fantastiska individer en härlig jul och ett
gott nytt år. Men framförallt vill jag säga:
välkomna hem!
Eder kurator, Anna Öhman
4

INSPEKTORNS HÄLSNING

Då julen och jullovet närmar sig brukar
åtminstone jag blicka tillbaka på den
gångna terminen. Vad har jag riktig
gjort under hösten? Av allt intressant
jag haft på agendan, vill jag nämna två
saker, som är speciellt viktiga för mig.
Förutom hållbarhet, som jag skrev om i
Terra Nova 2/19 har det gällt arbetet för
jämlikhet. Båda dessa kräver kontinuerligt arbete och gemenskapens engagemang för att ge resultat.
Jag besökte Lunds universitet för en
vecka sedan, där jag deltog i en paneldiskussion över temat jämställdhet
tillsammans med representanter från
andra nordiska och brittiska universitet.
Det framkom klart, att det traditionella
sättet att se på saken är väldigt snävt,
och att man idag bör tänka i vidare
banor. EDI är ett begrepp som används
allt mer när man diskuterar temat, en
förkortning av Equality, Diversity och
Inclusion.
Jämställdhet mellan könen har starka
traditioner i norden. Finland var en
av de första länder där kvinnor fick
rösträtt, och det första landet i världen
där kvinnor kunde väljas in i riksdagen.
Lika lön, likadana arbetsavtal och uppföljning av dessa hör till vardagen idag.
Om vi tittar på Helsingfors universitet
kan vi notera att bland professorerna
är kvinnornas andel ca 34%. Glädjande
nog utgör kvinnorna närmare 45% av
biträdande professorerna, som är i karriärstigen mot professur. Då över 60% av
våra studerande är kvinnor, håller vi nog
på att uppnå en könsjämvikt gällande
de akademiska karriärerna, efter några
århundraden av mansdominans.
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Men detta är bara en del av EDI. Hur är
det med mångfald och inklusion? Har
alla lika möjligheter att komma in på
universiteten oberoende av socioekon-

NYLANDS NATIONS STIPENDIER
omisk bakgrund? Har vi representanter
för olika etniska minoriteter i ledarpositioner? Hur är det med de som har
funktionshinder eller våra internationella forskare; har de kunnat göra karriär
på universitet på samma sätt som majoritetsbefolkningen? Jag tror att du vet
svaret på frågorna. Så trots att vi tycker
att vi är föregångare i jämställdhet, har
vi ännu mycket att göra. Vi måste se på
jämlikhet bredare, och det första steget
i processen är att erkänna fakta: vi har
ännu mycket att göra för EDI på universitet.
Hur är det på nationen? Glädjande
nog kan jag säga att EDI mår väl hos
oss. På nationsmötet i april godkändes
nämligen Nylands nations jämlikhetsplan 2019. Det är ett oerhört viktigt
dokument, som jag hoppas att alla
bekantat sig med. I det tar vi ställning,
på ett väldigt fint sätt, på jämlikhet, som
verkligen uppfyller kriterierna för EDI,
då vi uttrycker ett holistiskt sätt att se
på saken. Jag är så stolt över vår nation,
som kommit ut med detta dokument, en
modell för alla andra. Nu ska vi bara se
till att vi alla följer planen!
Med dessa tankar önskar jag er alla en
God Jul och Midvinter och ett Jämlikt
Nytt År. Kom ihåg att använda de lediga
dagarna förnuftigt, dvs. vila och njut av
de nära och käras sällskap!

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 nylänningar
Forskarstipendierna utdelas till graduerade sökande som studerar
för licentiat- eller doktors-grad, eller för post doc -forskning. Ansökan
för forskarstipendium ska återföljas av en forskningsplan,
rekommendation av akademisk lärare och CV. Den sammanlagda
utdelningen är ca 120 000€.
Ansökningarna bör finnas tillhanda på nationens kansli (Kaserngatan
40) senast fredagen den 31 januari 2020 klockan 14.00.
Ansökningsblanketter och anvisningar hittar man på adressen:
https://nylandsnation.fi/medlemmar/stipendier.html
Ansökningstid 1.-31. januari 2020
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Med sökorden

“Big papier mache fish sculpture”
Kommer det fram ungefär ungefär 6 110
000 resultat. Första länken leder förstås
till Pinterest, var storleken ”big” betyder
ungefär 30-50 cm lång. Anvisningar på
hur man pysslar en gädda är avrundat 0.
Tutorialer, recept eller mått är lika få.
Det här var det första jag googlade när
jag skulle börja pyssla ihop Esox Lucius, Gäddan, Fisken, legenden. Här
var goda råd dyra, då inte ens internet
kunde hjälpa. Min enda erfarenhet med
stora gäddor gjorda av pappersmassa
var från vårens gäddbegravning, då jag
brände upp Satus gädda. När jag förberedde gäddan för dess sista resa in i
kolerabassängen visade det sig att fisken
har ett internt skelett gjord av något
sorts hönsnät, och ”skalet” var gjord av
uppklippta dagstidningar. Det var min
första ledtråd.

Jag hittade ett ganska simpelt och helt
okej recept på pappersmassa som påminde svagt om något jag hade hållit på
med i förskolan, det vill säga rivna pappersremsor, kokt vatten och tapetklister.
Jag offrade min blender och tog paus i
att göra smoothies för att blanda ihop
allt till en vattnig, betongliknande massa
och sen var det mest improvisation.
Trial and error hade jag varken tid,
ork eller utrymme för, så allt fick lov
att lyckas på första försöket. Gäddan
skulle bli ungefär 150-200 cm lång och
omkretsen sådär humanistiskt uträknat så pass stor att dimensionerna ser
någorlunda naturliga ut. Hönsnätet var
ganska svårt att få att böjas på ett sätt
man ville, men efter några försök lyckades det. ”Fy fan vad tufft om man skulle
göra en gädda som rör på sig” tänkte jag

i 3 sekunder, och släppte tanken när jag
insåg hur löjligt komplicerat det skulle
bli. Man är ju trots allt inte maskiningenjör.
Jag har alltid tyckt om att göra saker
med händerna och se ”the fruit of your
labor” direkt, och trots att både utskottsmedlemmar och utomstående erbjöd
hjälp blev det till slut en one-womanshow i min lägenhet. Hälften av mitt
rum såg ut som en galen konstnärs ateljé
i några månader och jag är tacksam över
att min nya kämppis inte hade behov
av min blender, och att hon inte brydde
sig om att hitta den full med grå, slemmig röra i badrummet när jag höll på.
Mums.
Att bygga en gädda är inte så svårt som
man skulle tro, det kräver bara tid och

omsorg. Inte en enda dag ville jag slänga
ut den ur fönstret och ge upp, trots att
det ibland blev jobbigt och ingenting
fungerade. När jag jobbade med hönsnätet tänkte jag bara på hur roligt det
skulle vara att jobba med pappersmassa
och när det väl var dags för det tänkte
jag bara på hur roligt det skulle vara
att börja måla. Otålig som jag är var
det ingen linjär process, utan jag böjde
hönsnät, blandade pappersmassa och
målade helt sporadiskt när jag kände
för det. Arbetade egentligen framifrån
bakåt, inte inifrån ut.
Text&bild: Marie Krogius
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EN ÄKTA NYLÄNDSK GÄDDA

Du behöver:
Hönsnät
Ståltråd
Gamla dagstidningar (jag använde HBL, kyrkpressen och
Töölöläinen)
Målartejp
Tapetklister
Vatten
En mixer/blender
Akrylfärger
Penslar
Lim (limpistol, erikeeper,
snabblim, allt du får tag på.)

Gör så här:
- Börja med att utforma en inre struktur av hönsnät. Det är bra (men inte
obligatoriskt) att tänka ut ungefärliga
dimensioner i förväg.

terna med pappersmassa.

- Forma hönsnätet till en fisk. Knyt
ihop dina gädd-delar med ståltråd.

- Måla!

- Täck hönsnätet med torrt (!!!) tidningspapper. Tejpa fast i hönsnätet med
målartejp. Det understa lagret måste
vara torrt så att pappersmassan har
något att fastna på. Man kan inte sätta
pappersmassa på hönsnät. Det faller
bara igenom. Förstår du väl.
- LÅT PAPPERSMASSAN TORKA
HELT! Det här kan ta upp till ett dygn,
beroende på hur tjockt lager du smetar
på. Det här bör göras i flera omgångar
eftersom man inte kan täcka hela gäddan på en gång.
- Gör ögonen, limma fast och täck kan-
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- Riv av ögonen. Gör om ögonen 10
gånger. Huj. Työmaa.

- Beställ tilataksi från din lägenhet till
kansliet. Bli tillfrågad av taxikusken om
du bär på en krokodil. Svara att det är
en gädda.
- Paniklimma fast övriga kroppsdelar
(tänder, ifall din gädda har en öppen
mun, fenor etc) på kansliet. Helst 20
minuter före gäddfesten börjar. Limma
fast eventuella detaljer. Gäddan 2019
hade en säkerhetshjälm. Avslå förslaget
att limma fast ”långa ludna svarta ben”.
Kom igen. Jättegammal juttu. Du e mer
originell än så.
- TADA! Din gädda är färdig! Bär in
den till valfri musik. SKÅL!

VÄ S T N Y L Ä N D S K R E T R ÄT T

Kusligt på Kansjerf

Text: Oscar Gräsbeck

Tillgänglighetsprojektet har medfört sina helt egna svårigheter då vår kära klubb inte
kunnat användas, men hösten har också gett oss möjligheten att bekanta oss med helt
nya ställen då fester och månadssitsar ordnats på annat håll!
Nylänningarna firade Halloween i år på ett helt nytt sätt. Kulturutskottet ordnade tillsammans med programutskottet den västnyländsk reträtten – en oförglömlig resa till
Kansjerf Kulturgård i Bromarf, Raseborg. Under kvällens lopp hade vi en rundvandring
i den historiskt värdefulla gårdsmiljön och i karaktärsbyggnaden från 1809. Vi bekantade oss med gårdens kulturverksamhet och hurdana evenemang, tjänster och utrymmen
gården erbjuder.
Halloween firades med en festlig middag där det bland annat bjöds på lokalt viltkött och
andra västnyländska delikatesser. Programutskottets ordförande Marie Krogius ordnade
ett otroligt spännande mordmysterium under middagen där alla deltagare fick sina egna
roller. Middagen med alla utklädda och utvalda roller i en gammal gårdsmiljö var väldigt
rolig och hade en unik, något kuslig, stämning! Vi får hoppas på att nya styrelsen ordnar
resan på nytt följande år…
11

K LU B B K VÄ L L A R N A

När klubbkvällarna firas i exil
Text: Tomi Koskinen

Tillgänglighetsprojektet har varit en stor utmaning för oss som aktivt gått på Nationens klubbkvällar. Vad ska man nu komma på när inte Klubben är tillgänglig
under torsdagarna?

1. Gå till Kalle

3. Gör något nyttigt
Det brukar hjälpa studieframgången
ifall man öppnar kursboken, samtidigt minskar stressen för de kommande tenterna och det går att njuta
av sittningarna desto mer. Alternativt
är det möjligt att tackla det enorma
berget av smytsbyk som har skapats
hemma under veckan.

Självfallet det första alternativet som kommer i tankarna
då klubben inte är i användning. Dock så är skräcken stor
då man vaknar upp ur dimman
och märker att hela månadens
spritbudget gått åt under en
enda veckodag.

2. Besök en annan
nations evenemang
Alla andra nationer i Helsingfors har
även klubbkvällar och ifall minnet
inte sviker mig så har ÖFN och
ESO klubbkväll på torsdag. Trots att
deras klubbkvällar har mera drag av
nykterism så är det mycket trevligt
att besöka dem. Det brukar även
uppskattas mycket hos andra att man
kommer och gästar från en annan
nation.
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4. Kalsarikännit
Ett ord som man ofta får höra
av svenska gäster när de kommer till Finland. När pluggandet av bokföring börjar kännas
för tungt kan det vara värt att
belöna sig själv och uppehålla
denna ädla finska tradition.

5. Skriv en text
till Terra Nova
Som tidigare chefredaktör
kan jag konstatera att få saker får en så glad som att höra
av nylänningar att de kunde
skriva en text till TN. Samtidigt blir man stort besviken
då texten inte kommer in trots
stora löften.
14

VA D

I H * LV E T E K A N M A N G Ö R A PÅ V I N T E R N ?

Text: Sofia Wiksten
Foto: Sofia Wiksten & Annika Kantokari

Nu är den här. Vintern med sin kyla och mörker, och efter som jag känner Helsingfors, så en hel del slask också. Finland slås av kaamos och vinterilska. Vad i helvete
kan man göra på vintern frågade redaktionen sig en novemberkväll. Oroa er inte,
här kommer några tips på att värma upp både kropp och själ i väntan på varmare
tider.

1. Glögg, glögg, glögg, glögg, alla sorters glögg… Och den röda drycken rann sen

ner. Glögg och andra varma drycker sitter bra i vinterkylan. Ibland vill man kanske njuta av den traditionella söta varianten Marli säljer både som koncentrat och
färdigblandad, ibland kanske Blossas årgångs variant med mer eller mindre traditionella smaker och ibland vill man kanske göra något helt annat, varken varmt
eller rinnande, men möjligen spritstarkt. Detta är också en ypperlig användning för
glögg som blivit över från julen.
- Glöggelé (3 pers)
- 9 Gelatinblad
(eller agar enligt förpackningen om man vill
göra veganskt)
- 2 dl vatten
- Glöggkoncentrat
- 2 dl Koskenkorva (kan bytas ut mot vatten)
Russin och mandlar enligt behag

Börja med att låta gelatinbladen ligga i blöt i kallt vatten ca. 10 min.
Värm upp 2 dl vatten i en liten kastrull tills det kokar upp. Blanda i glöggkoncentrat
och Koskenkorva, smaka av och lägg i mer koncentrat vid behov.
Krama ur gelatinbladen och lös upp dem i den varma blandningen. Blanda noggrant om.
Häll upp i glas eller små skålar, lägg i russin och mandlar, och låt stå i kylskåpet tills
de stelnat.
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2. Kaamostips
Om ni inte redan har märkt så är det mörkt ute. Onekligen blir det helt lika mörkt
varje vinter, och det blir lika garanterat ljust varje vår. Trots att de allra flesta av oss
har vuxit upp med att ljusmängden varierar från årstid till årstid, så är det ändå
många som känner av mörkret och tröttheten som följer därpå.
Mera ljus i livet är helt enkelt vad vi behöver! Att ta ett flyg till södra halvklotet och
njuta av solen skulle ju vara drömmen, men med en studerandes budget så får man
ta till lite andra källor av ljus. Värmeljus, ljusslingor, lampor med starkt ljus (fin: kirkasvalolamppu), helt vad som helst. Ett tips är också att gå ut och njuta av solljuset,
men när dagarna är korta och molniga känns det som ett smått onödigt tips att ge.
Som bonus har ljusslingor en enorm mysfaktor!

3. Pyssel
Att släppa ut sitt inre barn, eller sin inre konstnär, eller vad man nu kan tänkas ha
för andra nedtryckta personlighetsdrag i sig, är alltid en bra idé. När man sitter och
funderar på vad man ska göra med alla papper som man fått hem under hela året,
så kan man lika bra ta ut sin frustration och pyssla lite. Samla alla räkningar, bortglömda kuponger och onödiga anteckningar, ta fram en sax och kör hårt!
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Livet på nationen:
Bernt Morelius
Text & bild: Josefin Flemmich

Då jag kliver in över tröskeln på antikvitetshandeln Old Times på Annegatan förbluffas jag över mängden prylar.
Kandelabrar, kärl och andra saker av
varierande form och storlek står radade
längs med väggarna - ja, eller egentligen
överallt förutom på den gång som leder
in längre bak i affären. Där står Morre,
eller Bernt Morelius, och tar emot mig
glatt.
Morre blev aktiv på Nylands nation på
70 talet då han inledde sina studier i
farmaci vid Helsingfors universitet. På
grund av tidskrävande studier i farmaci
blev han inte aktiv direkt, även om han
var med om den gamla klubben 1973 då
han skrev in sig. Främst har han axlat
rollen som arkivarie.
Efter studierna i farmaci fortsatte Morre
studera, den här gången på Hanken.
– Inte för att nedvärdera studierna
på Hanken, men plötsligt hade man
oceaner av tid och möjlighet att vara
tillgänglig.
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En professors fall och återkomst
Årsfesten 1978 är Morres främsta minne
från nationstiden. Naturligtvis blir jag
nyfiken och undrar vad som riktigt
hände då.
– Då hände allt, svarar Morre med ett
skratt. Det var en söndag den nionde
april och natten mot lördag hade gamla
studenthuset brunnit, berättar han.
Kurator var därmed på dåligt humör,
eftersom man befarade att Akademens
historik hade brunnit upp.
Blombudet hade heller inte kommit,
men Morre hittade några gamla tulpaner - som visserligen sett sina bästa dagar
- men som fungerade som dekoration i
brist på annat. Festföredragshållare var
ingen mindre än professor Erik Tawaststjerna.
Tawaststjerna skulle hålla ett 20 minuter långt tal, men efter att han talat i
40 hade han skakat av tulpanernas alla
kronblad. Då fick han syn på nationens
piano på scenen mot vilken bord stod
lutade.
– Han lyckades krypa upp på scenen
och plötsligt illustrerade han den inte så
blygsamma produktionen av Sibelius.
Han pratade och pratade, och då han insåg att han nog måste sluta prata tassade
han över scenen och lyckades falla ner
över borden. Jag var övertygad om att vi
hade en musikprofessor mindre då jag
försökte plocka upp de sorgliga resterna,
men han överlevde - och fortsatte prata.
Trots att Morre lyckades tappa bort
Tawaststjernas halsduk, som professorn
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för övrigt bar till sin vargpäls, kom de
två bra överens. Något återbesök på
Nationen för Tawaststjernas del det dock
aldrig.

olika - annars kan man lika gärna gå till
en fotostudio.

Carl Fredrik Meinander, som var inspektor under Morres nationstid, ställde
dessutom in danserna på årsfesten.
Det eftersom studenthuset brunnit och
Meinander ansåg att studenterna hade
sorg.

Det senaste porträttet, det på Henrik
Meinander, hör till de intressantaste i
samlingen, enligt Morre. Det är målat av
Viggo Wallensköld.

Dans blev det nog ändå. Efter många
om och men gick inspektor med på att
dansa en sorgepolonäs, alltså en extralångsam polonäs, men det blev så
farsartat så de dansade som normalt
efter det.
Traditioner och gemenskap – två viktiga fundament för Nylands nation
I dag sitter Morre med i konstkommitén. Han tillfrågades och tackade ja.
Den röda tråden vad beträffar Morres
nationstid är gemenskapen.
Det faktum att man ger en hel del av sin
tid som nationsaktiv, men han påminner om att det är också är ett kapital
för framtiden att möta människor med
andra studieinriktningar och intressen.
Då man senare möts i ett annat sammanhang kan man komma ihåg tiden på
nationen.
Traditioner är också viktiga för Morre,
speciellt traditionerna med inspektorsmåleri står Morre varmt om hjärtat.
– Det finns många riktigt bra porträtt.
Det är intressant att se hur porträtten
ändrats, mot slutändan är de inte lika
traditionella och det är bra att de är

Efterlyses: Flera väggar

Dörrklockan plingar till och två damer
stiger in i antikhandeln. Morre hälsar på
dem lika glatt som han tog emot mig en
dryg halvtimme tidigare. Det är dags för
mig att gå, och jag kan inte vara annat
än imponerad över att det gick som det
gick.

– Få av de nutida konstnärerna har en
så stark anknytning till huset som Viggo
Wallensköld har. Han har en förfader,
inspektor Axel Wallensköld 1907–1913,
som redan pryder väggen i Vikingasalen.
Konsten har alltid funnits på nationen,
trots att vi inte längre har så många konstnärer som är kopplade till universitetet
i och med att utbildningsprogrammet
reformerades, förklarar Morre vidare.
Han är trots allt hoppfull att flera konstverk av unga konstnärer ska pryda
väggarna på Kaserngatan 40 också i
framtiden, men för det behövs lite pengar, och framförallt mer väggar.

Dans blev det nog ändå. Efter många om och men gick
inspektor med på att dansa
en sorgepolonäs, alltså en
extralångsam polonäs, men
det blev så farsartat så de
dansade som normalt efter
det.

Sabbatsår för 33:e året
För 33 år sedan öppnade Morre antikhandeln Old times. Det var egentligen ett misslyckat byte av chef på hans
tidigare arbetsplats som föranledde sabbatsåret - och här är står han nu bland
alla prylar, på sabbatsåret som aldrig tog
slut.
– Många går och drömmer om att öppna nåt litet eget, ett kafé eller en affär
- och så är det nån jäkel som går och gör
det, skrattar Morre.
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Gäddfest 2019
Fotograf: Frans Cederlöf
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Nylands nation
CCCLXXVI
Bilder: Frans Cederlöf
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REDAKTIONSSEKRETERAREN HAR ORDET

gemensam nämnare, det är en balansgång mellan att lyssna vad den andra
har att säga och att inte nedvärdera
varandras upplevelser med ‘’på min
tid…’’. Det är något vi på Nylands nation
är bra på, tycker jag. Att lyssna på varandra och bemöta varandra med respekt
– oberoende av ålder.

Året börjar lida mot sitt slut, och det
gör också min tid som funktionär på
Nationen. Det har varit tre fantastiska år
som aktiv, ett som QF, ett som chefredaktör för den här förträffliga tidningen
och ett som redaktionssekreterare.
I snart två år har jag intervjuat intressanta personer för Terra Nova. Somliga har jag känt sedan tidigare, andra
har varit nya bekantskaper. Det är något
fint med att sätta sig ner med någon
- bekant eller obekant - och lyssna på
vad personen har att säga om sin tid på
nationen. Det är mycket minnen, många
skratt och det som förenar alla de här
människorna är att ingen tycks ångra att
ha varit aktiv.
Att lära känna människor över generationsgränserna är något alldeles speciellt. Det är inte alltid lätt att hitta en
25

Samtliga jag har intervjuat har också, på
ett eller annat sätt, betonat vikten av att
skapa nätverk, och jag kan inte annat än
hålla med. En del av mina riktigt goda
vänner har jag träffat på nationen, en
del jobbar jag med i dag. Framförallt
känns det fint att veta att det bara är att
slå en signal ifall jag någon dag behöver
få tag på en ekonom, biolog, förstavårdare, jurist eller varför inte en historiker
- privat eller i arbetsärenden. Det är en
enorm fördel, och jag vågar påstå att alla
har nytta av ett brett nätverk, oberoende
av yrke.
Mest vill jag bara passa på att tacka er
som läser det här, mina nationsvänner
och alla jag träffat under mina tre år på
Nylands nation. Det har varit flera sjukt
roliga fester, några mindre roliga morgnar i köket där bakfyllan nästan (men
bara nästan) vunnit över lusten att fixa
sillismat till glada galningar som skränar
till tonerna av Sås & Kopp - och massvis
med nya bekantskaper. Inte alldeles illa,
som ni hör. Det enda jag inte ännu lärt
mig är att hålla mina deadlines, sorry
Challe.
Med det sagt vill jag önska er en fantastiskt god jul och ett riktigt gott nytt år!

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter för styrelsen 2019

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.kand. 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
KLUBBMÄSTARE
stud. Joar Löf
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

Kontakta redaktionen för feedback, idéer och kommentarer till tidningen på TN:s facebooksida eller per
e-post: tn@nylandsnation.fi

<3 Josefin
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God jul och gott
nytt år!

