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Förord
I början av 2016 börjar man blicka framåt mot ett 50-års jubileum år
2017. Då man studerat och kanske varit med i styrelsen några år känns det
som man vet en hel del om TSF. Men vet vi verkligen så mycket om TSF?
Kanske inte. För att på bästa möjliga sätt samla ihop det relevanta,
intressanta och mest meningsfulla så har vi sammanställt en historik över
TSF:s 50 år. Det är en lång tidsperiod och en ren omöjlighet att
sammanställa allt som hänt under den, men vi hoppas att vi fått med de
centrala dragen.
Historiken är uppbyggd som en tidslinje. Vad var aktuellt i föreningen
under en viss tidsperiod, och vad säger personerna aktiva i TSF om den
tiden? Vi har försökt spegla arkivmaterial mot olika personers berättelser för
att försöka återge en så bra helhetsbild av TSF som möjligt. Med i
historiken har vi också vissa egenheter för TSF; mysrummet, evenemang,
minnen med mera.
Vår förening är inte byggd av enbart några människor, utan av alla som
någonsin varit med i föreningens verksamhet. Och det är vi i denna dag
otroligt tacksamma över - att just du, med ditt deltagande, jobb och närvaro
har gjort föreningen till vad den är idag. Vi hoppas att historiken kan ge dig
ett ramverk om vad TSF varit och är, samt en återblick av din tid som
studerande för att väcka gamla minnen och känslor av TSF. Vi hoppas
också att den kan vara ett bra uppslagsverk för framtida TSF. Vi hoppas att
denna historik är en del av en större historia.

Givande lässtunder!
Ina Laakso & Ville Väänänen, red.
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Hälsningar
TSF 50!
Efter att TSF har varit verksam i 50 år är det dags att ﬁra med dunder
och brak.
Det blir ett stort liv vid teologiska utbildningslinjen då alla gamla
studeranden samlas i jubileumsfestens tecken och teologiska debatter från
studietiderna kommer upp till ytan igen då vänner återförenas. Man kan ju
påstå att kaﬀe och teologiska debatter är det som gjort teologistudierna till
det speciella som de är.
För mig har mysrummet och kaﬀestunderna där varit teologins hjärta, det
som fått mig att bli inspirerad och passionerad över teologiska ämnen på ett
helt annat sätt. Förr var det kaﬀestunder i Gadolinia som gällde. Det som
trots allt levt kvar är teologiska debatter eller vardagliga debatter runt
kaﬀebordet. Men det är inte kaﬀet som håller studierna igång utan det är
gemenskapen och det är gemenskapen som TSF ger till studeranden.
Gemenskap i form av en vän som dricker kaﬀe och debatterar om teologiska
frågor eller gemenskap i form av gröt klockan sex på morgonen i december
som gulnäbbarna stått och kokat hela natten eller gemenskap då man lutar
sig till vänster för att dricka ett glas vin på sedermåltiden.
Det som vi nu ﬁrar är att TSF har samlat ung-gammal, liberalkonservativ, österbottning-nylänning, och kvinna-man runt samma kaﬀebord
till en gemenskap i 50 år. Gratulerar TSF för ﬁna 50 år!

Sabina Sweins
Ordförande 2017
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Rektors hälsning
Teologiska Studentföreningen vid Åbo Akademi
en ren ungdom i jämförelse med ämnet teologi vid
fakulteten konstituerade sig i oktober 1924 i
Theologicum som huset numera heter, en byggnad
studier och forskning sedan dess.

ﬁrar 50 år. Föreningen är
Åbo Akademi. Teologiska
Spoofska palatset, eller
som har inhyst teologiska

Lämpligt invid Åbo domkyrka har unga människor genom åren utbildat
sig inom det teologiska området. Bakom den vackra gula fasaden grubblas
det över existentiella frågor så som man gjort i de kvarteren i många hundra
år. Den teologiska forskningen vid Åbo Akademi har genom åren varit
framgångsrik, bland annat som nationell spetsforskningsenhet, teologerna
anlitas ofta för viktiga sakkunniguppdrag, placerar sig på ansvarsfulla poster
runt om i världen, inte minst som präster och religionslärare som vi utbildar
för mer än hela Svenskﬁnland.
Theologicum må vara navet i utbildningen och forskningen men jag har
förstått att Mysis är teologistudiernas hjärta. Det är här kaﬀet dricks, de
långa diskussionerna förs och vänskapsbanden knyts. Det är viktigt att det
ﬁnns sådana platser, där man kan mötas och nötas, utbyta åsikter, och
tillsammans grubbla och diskutera. Mysis ger ett sammanhang under
studietiden och där bildas nätverk som kommer att följa var och en av er
genom livet. En alumnverksamhet för teologerna byggs just nu upp – låt den
bli ert Mysis efter examinationen. Ta vara på de kontakter ni skapar nu och
ni kan få en glimt av Mysis varje gång någon av er möts.
Med anledning av 50-årsjubileet vill jag på Åbo Akademis vägnar
gratulera Teologiska Studentföreningen vid Åbo Akademi och önska
föreningen all lycka i framtiden!
Mikko Hupa
Rektor för Åbo Akademi
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Studentkårens hälsning
Jag som teknolog studerar ganska konkreta saker som man faktiskt kan
se. Teknologi ﬁnns överallt i dagens samhälle då vi lever i en värld där man
strävar till att digitalisera det mesta. I ingenjörsvetenskaperna använder man
sig av rationella tankesätt där bl.a. matematik, fysik, kemi tillämpas. Vad är
då teologi?
För att undersöka det här använde teknologen det underbara digitala
uppslagsverket vid namn Wikipedia. Där står det så här:
”Teologi (grekiska: θεός - gud, λόγος - ord, kunskap, förståelse, mening)
är "läran om Gud". I sin ursprungliga, och bokstavliga, betydelse,
inbegriper begreppet en innebörd av teoretiska tankar och uppfattningar kring
det övervärldsliga ("Gud"), världens beskaﬀenhet och människans förhållande
till den övervärldsliga verkligheten.”
Hmm... det låter ju inte så otroligt konkret. Övervärldslig verklighet, låter
rätt så olikt de synteserna jag utför i ett kemiskt laboratorium. Jag tror
dock att både teologi och teknologi har i alla fall en gemensam nämnare;
strävan att förstå världen bättre och att förbättra världen! Utan teknologi
kan vi inte använda de moderna verktygen som datorer och bilar, medan
utan teologi skulle en stor del av människorna inte känna sig lika trygga på
jorden. Teologi behövs för att förstå de saker som inte är lika självklara i
världen. Allting är inte rationellt, det ﬁnns saker som går utanför
människans förstånd.
Teologiska studentföreningen fyller 50 år. Femtio år brukar ﬁras stort,
vare sig man ﬁrar en förening eller en människa. För en studentförening är
det en stor milstolpe att fylla 50 år då det är en mycket lång tid där
traditioner skapats och minnen har bildats. Vad är bättre än att föreviga
dessa minnen i form av en historik? Vi känner oss ärade att få ha er som
specialförening vid studentkåren. Vi hoppas att 50 år av gott samarbete
fortsätter i ytterligare 50 år!
Åbo Akademis Studentkår gratulerar Teologiska
studentföreningen till era 50 år! Fira stort!
Pontus Lindroos
Styrelseordförande 2017
Åbo Akademis Studentkår
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Seriously, 50 år – och 30 år tillsammans?
Teologiska studentföreningen fyller 50 år – mina vördsamma gratulationer
till min jämnåriga samarbetspartner! Med ord som en vän och kollega har
lärt mig: ”det är gott att du ﬁnns” vill jag säga några ord, från en jämnårig
till en annan.
Vi båda vet nämligen hur det känns att bli till i skuggan av att Walt
Disney nyligen hade avlidit. Vi vet också hur lömskt det känns att förvalta
arvet från Beatles storhetstid utan att ens vara medveten om det, enbart för
att med tonårens första glittrande insikter inse att det arvet var så
intetsägande när vår nästintill jämnåriga Carola Häggkvist stiger upp på den
stora schlagerscenen med sin Främling – vad döljer du för mig? Året var
1983. Vi var 16 år, konﬁrmerade och famnen full med drömmar. Sirkku
Ryökäs (numera Tukiainen) var då ordförande för TSF.
Våra vägar möttes när jag hade blivit lite mognare. Vi hade inte mötts
eller blivit de vi är i dag utan vår Alma Mater, teologin vid Åbo Akademi.
Den teologiska fakulteten grundades 1924, 6 år efter att Åbo Akademi
återuppträdde på den akademiska arenan. Den teologiska fakultetens
tillkomst var en del av en ﬁnlandssvensk kyrklig samlingsrörelse som ville
värna om förutsättningarna för ett fungerande kyrkoliv på svenska i Finland.
Framgång? Javisst. Resultatet blev bl.a. ett eget svenskspråkigt stift med
biskopssäte i Borgå (1923), en egen svenskspråkig kyrklig tidning,
Kyrkpressen (1922) och den teologiska fakulteten vid Åbo akademi (1924).
Pengar samlades in för grundandet av en svenskspråkig utbildning i
teologi, men det egentliga startskottet var den donation på 5 miljoner
dåvarande ﬁnska mark som konsulinnan Anna von Rettig undertecknade den
11 mars 1924 för att starta upp den teologiska fakulteten. Summan kan gott
jämföras med de 4 miljoner mark som grundandet av Åbo akademi 1918. I
donationsbrevet hade Anna von Rettig skrivit in några villkor som helt klart
fastslog hennes starka önskan om att teologi skulle bedrivas på svenska. För
Svenskﬁnlands kyrkliga och religiösa liv var detta år lika viktig som att John
Baird samma år genomför världens första TV-sändning. Allt beror på vilket
perspektiv man har.
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Den teologiska fakulteten hann alltså bli rejält medelålders innan hon
förstod att TSF borde bli till. Och TSF hann bli en vacker ung vuxen när vi
möttes. Jag var väldigt målinriktad. Jag sökte endast in till teologi vid Åbo
Akademi, ett enkelt val kändes det som. Jag kunde säkert ha börjat studera
annat också, men då var jag helt inställd på teologi och Åbo Akademi. Där,
hösten 1987, möttes vi, lika unga som energiska. 20 år på nacken, nyﬁkna på
världen och på varandra. Björn Vikström var då ordförande för TSF. TVserien Dallas var veckans höjdpunkt, Rubiks kub var ännu något som alla
kände till och Madonna var ett namn på allas läppar.
Jag hör till den exklusiva grupp gulisar som redan under första studieåret
lockades med i TSF:s styrelse. De äldre studerandena kändes sååååå mogna,
vuxna, häftigt intressanta. De läste huvudämnen, typ. Jag läste grundkurser
och längtade efter att vara mera teolog, mera allt. Jag skulle nog ljuga om
man inte berättade om den andra sidan av myntet: styrelsemöten hölls rätt
ofta på Café Fontana, ni som var med kanske minns….varm äppelpaj med
vaniljsås. Visst, det fanns ögonblick när jag inte lyssnade på diskussionen
som pågick. Anne Tuikka (numera Peltomaa) var då ordförande, och det var
inte hennes fel att jag stundtals inte var så närvarande. Det är inte lätt att
konkurrera med de äppelpajerna.
Vi är alltså jämnåriga, TSF och jag. Sedan jag tog de första stegen i
teologins akademiska värld har vi följts åt. Dag efter dag, vecka efter vecka,
milstolpe efter milstolpe. Tre år var jag själv med i styrelsen, 1988-90. Vi
gjorde antagligen helt slut på oss det sista året, eftersom hela styrelsen
avgick och ersattes av en helt ny dito med Peter Karlsson som ordförande.
Månne vårt arbete för att befria Nelson Mandela tog så på våra krafter, jag
minns inte. Huvudsaken var att Mandela blev frisläppt det sista året.
Milstolpar ja, världen vävs alltid samman. Låt mig ge några exempel: I
slutskedet av min doktorandtid vann Finland sin första ishockey-guld, och
Nina Virtanen (nuvarande Haglund) var ordförande. När jag disputerade var
Heidi Juslin ordförande, ja då blev Stefan Persson stadsminister i Sverige.
Samma år som jag får anställning som lärare i systematisk teologi var Ronny
Thylin ordförande, och världen befolkning passerar 6 miljarders gränsen. Allt
hänger väl samman, eller?
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Så har det fortsatt. Trots så uppenbart duktiga ordförande i TSF längs
2000-talet, allt från Mari Puska, Kalle Sällström, Sarah Timonen (nuvarande
Tiainen), Mia Bäck, Fredrik Portin, Linda Jordas, Jessica Bergström, Lena
Nyman, Alina Blomberg, Liisa Mendelin, Linus Stråhlman, Daniel Nyberg,
Alexandra Äng, Soﬁa Flick till de senaste årens ordföranden, Laura Serell,
Karin Karlsson och Sabina Sweins, har varken jag, TSF eller vårt fortsatta
samarbete kunnat förhindra eller på allvar påverka 9/11, mordet på Anna
Lindh, jordbävningen i Haiti, Tsunamin, kärnkraftsolyckan i Fukushima eller
Nokias utförsäljning.
Trots att vi tillsammans inte gjort stora under har vi vandrat tillsammans
i 30 år, TSF och jag. Fortfarande är jag förundrad, jag lika glad som stolt
över det engagemang som TSF än idag uppvisar. Fortfarande tacksam för
alla de härliga människor jag lärt känna genom TSF. Den teologiska
fakulteten, vår gemensamma Alma Mater, dog i en ärevördig ålder av 90 år.
Frid över hennes minne. TSF fortsätter lika livskraftig som när jag mötte
henne första gången. Efter att tillsammans ha begravt vår Alma Mater för 3
år sedan har vi fortsatt vårt samarbete i en ny organisation, Fakulteten för
humaniora, psykologi och teologi, med nya möjligheter, nya risker och nya
visioner.
Vår fortsatta gemensamma vandring är emellertid aningen orättvis, det
måste jag erkänna. TSF är så energisk. Helt säkert mera livskraftig än jag är
eller känner mig. Men jag utmanar dej, du ﬁna förening för de ﬁnaste
teologfrön, lova mig att du överlever mig. Lovar du?

Mikael Lindfelt
Utbildningslinjeansvarig för Teologi 2015-2017
Dekanus, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, 2017-
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Tiden före TSF
Det kristna studentarbetet i Åbo före
Teologiska studentföreningens tillkomst
Jag inledde mina studier i teologi i Helsingfors hösten 1960. På våren 1961
hölls ett gemensamt möte för studeranden från Svenska studenters kristliga
förening (SSKF) i Helsingfors och från Kristliga studentföreningen i Åbo
Akademi (KSÅA). Vi från Helsingfors kunde då konstatera att den
teologiska årskursen i Helsingfors hade 220 studerande, medan antalet i Åbo
var 12. Några av oss beslöt att ﬂytta över från Helsingfors till Åbo. Vi
räknade med att kontakten mellan lärare och studerande måste vara en helt
annan där än i Helsingfors.
I Åbo kom vi att delta aktivt i KSÅA:s verksamhet genast från den första
hösten. Verksamheten var livlig och ett stort antal studerande deltog i de
samlingar som ordnades. Mest besökta med åtminstone upp till ett par
hundra deltagare var valborgsmässoaftnarna och julfesterna. Programmet var
trivsamt och glatt och många studerande som inte tyckte om de fester som
ordnades av studentkåren på grund av det rika alkoholbruket valde att i
stället besöka KSÅA:s fester. Musikverksamheten var på speciellt hög nivå.
KSÅA hade en egen orkester som uppträdde med kantater i bland annat
Solennitetssalen. Kören som leddes av Gunvor Helander ordnade konserter
inte bara i Åbo utan också på annat håll, till och med utomlands. En
kvartett med något varierande sammansättning bjöd på rytmiskt ﬁna Negro
Spirituals-sånger. KSÅA gav också ut en egen tidning, Urim och Tummin,
som innehöll små berättelser om studentikosa äventyr och också intressanta
och fyndiga presentationer av lärarna vid Akademien.
Utmärkande för verksamheten var att den var öppen och riktade sig till
alla studerande vid Akademien. Studerandena vid teologiska fakulteten
deltog aktivt i den. Man ordnade föredrag och diskussionstillfällen på Kåren
med ett stort antal deltagare. Också bibelstudier och studentgudstjänster i
Skarpskyttekapellet hörde till programmet. Intresset för tredje världen var
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växande och solidariteten stor med utvecklingsländerna, som var mitt inne i
en frigörelseprocess från kolonialmakterna. Visst fanns det spänningar mellan
dem som kom från väckelsekretsar och studerande som var präglade av en
allmän respekt för den kristna tron, men vid uppläggningen av programmet
försökte man tillgodose allas intressen.
Tyvärr inträdde en splittring i det kristna studentarbetet under senare
delen av 1960-talet. Impulserna kom utifrån, framför allt från den
internationella konservativa International Fellowship of Christian Students
(IFES) och motsvarande rörelser i Norge och Sverige. Student- och
skolungdomsmissionen ﬁck en klart evangelikal inriktning med bibelstudier,
bönestunder och boxmission bland studerandena. KSÅA fortsatte med sin
traditionella verksamhet, men den dynamiska aktivitet som funnits tidigare
och den bredd som verksamheten haft gick delvis förlorad. Också tiden blev
en annan. Teologie studerandena fann det riktigt att bilda en egen
ämnesförening, som var mera inriktad på de behov som studerandena på det
egna området hade. Motsvarande utveckling ägde rum också inom andra
utbildningar vid Akademien och därmed var en tidsperiod över med de
svagheter och förtjänster som den representerade.

Gustav Björkstrand
professor och biskop emeritus
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TSF grundas

Från Teologiska Studentföreningens blöjtider

Jag är glad över att TSF har nått den mogna åldern 30 år. Blöj-, barn-,
ungdoms, och de tidiga myndighetsåren är förbi. En viss respektabilitet och
stadga har uppnåtts, och det är en hel del i studentvärlden, som
kännetecknas av snabba ryck och förbiilande trender.
I mitten av 1960-talet fanns det i Åbo inget forum där
teologiestuderandenas speciﬁka intressen kunde debatteras. Jag tänker på
sådant som aktualiserades under studiegången - teologi från en facklig
synpunkt - och på frågor med anknytning till teologers framtida anställning,
framför allt i kyrkan och i skolorna. Kristliga Studentföreningen vid Åbo
Akademi (KSÅA) hade andra uppgifter, och var just då involverad i den
kraftiga turbulens i det kristna studentarbetet som ledde till en djup
splittring mellan olika fraktioner, och till uppkomsten av Studentmissionen. I
fakulteten fanns Teologiska Föreningen, vars aktivitet inskränkte sig till att
ordna föredrag i teologiska ämnen. Dess arbete var emellertid mycket
sporadiskt - jag minns bara ett par föredragstillfällen under hela min
studietid - och ämnena i föredragen kändes inte alltid angelägna.
Som man kan förstå fanns det alltså ett klart behov av förening av TSF:s
typ för teologerna, åtminstone i princip. Teologiestuderandenas röst blev
klarare hörd i olika organ i Akademin och i studentvärlden, och det var TSF
som i allt större utsträckning kom att representera dem, trots att
anslutningsprocessen inte torde ha varit så stor. Föreningen ordnade i början
en serie föredrag av personer från de arbetsfält som var aktuella för teologer,
men de var tyvärr så klent besökta att, vi avstod från att fortsätta med dem.
Ett ständigt problem var givetvis utrymmesbristen. Ändå från början kunde
vi disponera över det rum som ändå till nyligen fungerat som studentrum,
men det har ju aldrig varit speciellt bra för sitt ändamål. Nu har det blivit
bättre.
Usch, jag märker att den här texten blir längre än utrymmet tillåter, och
jag avslutar abrupt med en varm lyckönskan till TSF. Gratulerar på 30årsdagen!
15
Nils Martola, i jubileumsnumret av Divina Comedia år 1997.
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1970-talet
TSF grundades för att trygga teologistuderandens intressebevakning både
inom Teologiska fakulteten och inom Studentkåren. Redan från början
strävade föreningen också efter att öka samhörigheten bland teologer och
förbättra deras studiemöjligheter och -omgivning. Under 1970-talet började
TSF:s verksamhet hitta sin form. Det saknas information om hur TSF levde
sida vid sida av Teologiska Föreningen vid Åbo Akademi (TFÅA) och
Kristliga studentföreningen vid ÅA, (KSÅA). Vissa av dessa föreningars
traditioner överfördes till TSF, som till exempel uppsjungning av lärarare
tidigt på morgonen på första maj.
TSF:s regelbundna verksamhet bestod av morgonandakter och
fakultetskaﬀe. Därpå var TSF ansvarig över studerandes kaﬀerum och
fakultetens skrivmaskiner. Kaﬀerummet lär haft annorlunda funktion än
nuvarande mysrummet eftersom teologer brukade sitta och ﬁka på
Gadolinia. Fakultetskaﬀe var gemensamma samlingar där inbjudna
doktorander eller lärare ledde diskussion över diverse ämnen. Styrelsen för
TSF höll regelbundna kontakter till KVOL1, domkapitlet i Borgå stift,
Teologiska Fakulteten vid Uppsala universitet och Åbo Akademis Studentkår
(ÅAS), och information delades via kaﬀerummets anslagstavla.
Så småningom uppstod de första gemensamma teologevenemangen. Den
allra första grötfesten ordnades den 7. december 1973. Grötfesten ordnades
av styrelsen innan morgonens föreläsningar ca. kl. 7, och festen var
föreningens säsongsavslutning för ﬂera årtionden. TSF ordnade diverse
samkväm, bland annat cykelutfärder, olika träﬀar samt en resa till Uppsala,
men det märkvärdiga är att medlemmarna ville också att TSF gör
välgörenhet.
Studeranden
samlade
in
pengar
bl.a.
via
en
välgörenhetsauktion. Sits nämns första gången i protokollen år 1977, men det
ser ut att ordet ‘sits’ hade en annan mening än vad den har idag. Det är
svårt att säga när TSF började med det “moderna” sitzandet.
Kirkon virkaanopiskelevien liitto

1
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Ett av 1970-talets hetsande diskussionsämne var, såklart, kaﬀe.
Kaﬀerummet ﬁck en kaﬀeautomat 1975, som senare på 1980-talet byttes ut
till en kaﬀekokare. Kassörer och värdinnor hamnade ofta påminna teologer
om att kaﬀet bör betalas. Ändå bestämdes det år 1977 att höja priset på
kaﬀe från 20 penni till 70 penni för att täcka förluster.
TSF verkar också ha haft en egen telefon för medlemmarnas bruk i
kaﬀerummet. Användningen av telefonen betalades till telefon-kassan, som
också led av obetalda avgifter. Telefonkontraktet sades upp år 1979. Åbo
Akademi hade också en telefon för studerades bruk någonstans i närheten
(månne det var en mynttelefon?) som togs ur bruk först 1983. Nedläggning
av telefon noterades även i TSF medlemsbrev i form av en känslig och
sorglig dikt.
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1970 blir 1980
Mot slutet 1970-talet började TSF verksamhet lida av brist på deltagare.
Styrelsen påbörjade ett så kallat aktiveringsprogram år 1979 för att få liv i
teologerna. Redan två år tidigare hade Studentkåren bett att alla
ämnesföreningar skulle påbörja en fadderverksamhet för gulnäbbar, dvs. en
tidig tutorverksamhet, vilket också sattes igång i TSF. Enligt
styrelseprotokollen rullade TSF regelbunden verksamhet ändå ”som vanligt”,
men någonting nytt behövdes.
Faddrar för första årets studerande ordnade en gulissits på hösten 1979
och ett gulisjippo på våren 1980. Teologerna deltog i många
studentevenemang i Åbo, som t.ex. fredsmarscher och Ansvarsveckans och
Hungerdagens insamlingar. Exegeterna sägs ha vunnit ÅAS skidstafett och
kaﬀerummet renoverades på talko. TSF ordnade retreater och gemensamma
kvällar för teologer. Inget under att styrelsen sade vid slutet av
verksamhetsperioden att de är trötta; så mycket nytt hade uppkommit.
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Knoppfakta för nördar:
Engångskoppar i kaﬀerummet användes bort vid
decennieskiftet och därefter har studeranden varit
tvungna att ha en egen kopp i kaﬀerummet.
Medlemsavgiften höjdes från 6 mk till 10 mk år 1982.
Gulisarna behövde bara betala hälften.
Ett populärt sätt att samla in pengar var att ordna lotterier.
Medlemmar donerade priser till lotterierna som ordnades i
samband med samkväm. Priserna var... originella.
Den tidigaste efterlysningen av en försvunnen biblioteksbok
som har bevarats i föreningens arkivmaterial är från år 1979.
Efterlysningar av försvunna biblioteksböcker
fortsätter ännu idag...
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1980-talet
Studentverksamheten ändrades snabbt på 1980-talet. Detta skedde både i
TSF och i den ﬁnländska studiekulturen överlag. TSF:s traditionella
verksamhet lockade inte längre och både morgonböner och fakultetskaﬀen
började minska p.g.a. dålig intresse. Den traditionella uppsjungningen för
lärare på första maj ordnades för sista gången år 1981. Följande år fanns det
inga frivilliga studerande mera att göra det. Istället hittade man på ﬂera nya
traditioner som kom att bli viktiga för teologerna.
På 1980-talet började teologer visa sig allt mera på ÅAS evenemang, och
speciellt fastlagstisdagen var populär. TSF:s styrelse gjorde en utredning om
föreningen överhuvudtaget mera behövs, och det visade sig att det ﬁnns
behov för teologernas egna ämnesförening. Därefter började ny verksamhet
uppkomma. Den 3:e maj 1983 ordnades det en fest som var en succé. 70
personer samlades på Gadolinia och stämningen var så bra att styrelsen
beslöt att härefter årligen ordna en fest på våren – helst under april månad.
Festen ﬁck namnet Aprilfest. En så kallad gulnäbbsits, en gemensam kväll
för första årets studerande och äldre studerande, ordnad av tutorer, blev
också en årlig tradition på höstens sida.
TSF ordnade ﬂera resor för sina medlemmar och sökte aktivt understöd
för dem. Resor och exkursioner gjordes t.ex. till Valamoklostret, Uppsala,
Helsingfors, Tallinn och Israel. Föreningen bjöd också in ﬂera talare för att
hålla gästföreläsningar för teologer och började publicera ett eget
medlemsbrev. Brevet fanns i studentrummet och det skickades också hem till
alla medlemmar. Under 1980-talet införskaﬀades TSF tröjor och snart
därefter införskaﬀades de första TSF-halarna som medlemmarna kunde
beställa.
År 1984 fyllde Teologiska fakulteten 60 år. TSF ordnade en ’Jippo-dag’
under jubileumsveckan och var ansvarade för musiken under veckans
avslutningsfest. Ett antal teologer bildade en orkester som hette ’Brass
Bandet’. Orkestern kom senare att spela på ﬂera olika evenemang. Bland
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föreningens olika samkväm kan också nämnas ett veckoslutsläger med biskop
Erik Vikström i Pargas skärgård och ett drive-in plättkalas(?) Teologer var
också framgångsrika i Studentkårens volleybollturneringar2. Som bäst hade
föreningen syfte att ordna någonting för medlemmarna minst en gång varje
månad.
1980-talets heta diskussion bland föreningens medlemmar var
kaﬀerummet, eller studentrummet som det enligt arkivmaterialet kallades
då. Rummet fanns då i Annexet och för att få det mysigare behövde man
renovera det och köpa lite möbler dit. Det bestämdes att rummet skulle
målas, men färgskalan väckte mycket känslor. Mot slutet av årtiondet kom
studentdatorer till fakulteten, och medlemmarna var ofta irriterade över att
de inte användes till studier utan till allt möjligt annat.
De aktiva åren hade också ett pris. Relativt kontinuerliga kontakter med
teologer i Uppsala och Helsingfors bröts, och styrelsen ansåg att ingen hade
tid att delta i möten med KVOL eller andra föreningar som höll på med
intressebevakning. Kontakterna till Helsingfors- och Joensuu-teologer
återupptogs på 1990-talet, och samtidigt började TSF skicka en
studentrepresentant till Prästförbundets möten. Registrering av TSF
diskuterades många gånger, men det ansågs vara för svårt och projektet föll i
glömska. Däremot ökade kontakterna till domkapitlen i Borgå och Åbo då
biskoparna årligen besökte fakulteten och samtidigt träﬀade TSF. TSF
brukade också årligen skicka en delegation till Kirkon päivät.

2

TSF i sig hade ingen idrottsverksamhet men föreningen har ibland
betalat medlemmarnas garantiavgifter för turneringar. Det måste
nämnas att år 1987 vann laget som hette ’TSF II’ brons i volleyboll.
Teologer har varit aktiva också inom fotboll och pingis. Särskilt
exegeter lär ha varit aktiva i volleyboll. Deras lag ‘Bultmanns VC’
noteras ﬂera gånger i TSF medlemsbrev på 80- och 90-talen.
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En tillbakablick till 1980-talet
Björn Vikström

Mina minnen från åren i TSF under 1980-talet kretsar främst kring
idrotten, festerna och fakultetens 60-års jubileum. Men TSF:s viktigaste
bestående betydelse för mitt liv är att jag som nyinvald gulnäbb i styrelsen
träﬀade min blivande fru Mia. Ett sammanträﬀande, vilket vi båda, och
förhoppningsvis även våra barn, värdesätter högt!
När jag som handbollsspelande teologistuderande med viss tvekan sökte
min plats och roll i teologkretsarna hittade jag min första uppgift i TSF:s
fotbollslag. Av någon för mig oklar anledning spelade vi under namnet
Exegeterna, och trots att det räckte med sju spelare var det inte alltid så
lätt att få ihop laget. Matcherna spelades på sandplan i Kuppis, och
framgången är ingenting som jag i framtiden stolt kan berätta om för
barnbarnen. Åtminstone inte förrän jag blivit ordentligt senil och glömt det
mesta.
Däremot hade vi större framgång på volleybollplanen. På den tiden var ju
volleyboll en självklarhet på alla skribaläger, närmast en dogm, så vi
teologer var ju förhållandevis väl rustade. I mixedserien var vi ﬂera år
alldeles i toppen av tabellen. Våra svåraste konkurrenter var engelskastuderanden med en viss Kaj Kunnas från Karis som stjärna. Också här
samarbetade för övrigt jag och Mia för teologernas och vår egen mer eller
mindre odödliga ära.
Av festerna kommer jag särskilt ihåg gulnäbbsintagningarna, grötfesterna
och vårfesten. Vi befann oss i en brytningstid, då den studentikosa kulturen
stöttes och blöttes mot mer traditionella ungdomssamlingstraditioner. Det
var inte lätt alla gånger att hitta en fungerande balans som skulle tilltala
alla mellan bönestunder och pulkåkningsjippon, vin-till-maten och bordsbön,
spex och andliga samtal. Men som mycket annat i livet och i kyrkan handlar
det om att ﬁnna det rätta "både-och" istället för ängsliga "antingen-eller".
Ett konkret resultat under de här åren var de första naturvita
studenthalarna3.

Se bild på s.68

3
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Medlemsbrevet gjordes på den tiden med en teknik som i dagens
perspektiv ter sig stenålders. Men före e-postens tidsålder var den skrivna
tidningen en viktig informationskanal, inte minst till dem som inte dagligen
hängde i studentrummet eller kring kaﬀeborden på Gado.
De tydligaste minnena från min tid i TSF härrör sig från fakultetens 60årsjubileum. Vi ordnade en alternativ fest på gården mellan Annexet och
Gula huset. Den inleddes med att blivande baptistpastorn och
generalsekreteraren för ekumeniska rådet Jani Edström klättrade upp på
Gula husets tak och blåste på trumpeten. På gården hade vi kaﬀeservering,
bokbord och relikutställning. Där förevisades påvens mögliga bannbulle(-a)
till Luther, ärkebiskopens fotbollssko, professorn och sedermera
kulturminister Björkstrands välurkramade tandkrämstub och många andra
sevärdheter. För den jazziga underhållningen svarade TF-Brass.
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Slutet på 1980-talet

Yvonne Terlinden (f. Lindblom)
När jag började studera 1985 var de traditionella evenemangen grötfesten
kring lillajul och aprilfesten (i april…). Grötfesten ordnades på den tiden i
metsku, och det var gulnäbbarnas uppgift att koka gröten. Festen hölls alltid
tidigt på morgonen, så det var nattkokande som gällde.
Aprilfesterna var olika beroende på vem som planerade dem. Till
normalprogrammet hörde ett tal till våren, hållet av någon av fakultetens
lärare. Det roligaste jag hörde var Nils Martolas tal – kanske -86? Till
rutinerna hörde också TSF:s medlemsbrev. På den tiden skrev man på
maskin och kopierade…
Under den här tiden uppstod det som åtminstone då kallades
kontaktgruppen för teologiestuderande. Det var en grupp som skulle
förbättra kontakten mellan studerandena och domkapitlet. Någonstans i
början av 90-talet ﬁck vi också en fakultetskaplan. Så här långt efteråt är
det svårt att minnas vilken roll TSF spelade i de här frågorna.
Vi var några eldsjälar som tyckte TSF var viktig och försökte hålla igång
föreningen. Många medlemmar hade vi inte, men det fanns nog ﬂera aktiva.
Så här skrev jag i medlemsbrevet våren -91:
”Nu är det dags för mej att säga ”tack och farväl”. Det har gett mej
mycket att jobba med TSF. Nu får jag bara se bakåt, och tänka glada
tankar… Jag önskar också lycka till åt TSF, och dess fem medlemmar –
hoppas vi förökar oss!”

-Och det har vi synbarligen gjort!
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1990-talet
Ofta blir det lågkonjunktur efter en mycket aktiv period. Intresset för
TSF:s verksamhet började minska mot slutet av 1980-talet och år 1990
måste man fråga på årsmötet om verksamheten överhuvudtaget skulle
fortsätta. Trots lamt intresse, beslöt teologerna att föreningen skulle leva
vidare. Styrelsens arbetsmängd hade ökat mycket, vilket ledde till en slags
arbetsfördelning: gulnäbbsevenemangen blev på andra årets studerandes
ansvar, grötsfesten på gulisarnas ansvar och Aprilfesten sköttes av en egen
festkommitté. Antal större evenemang minskade, men däremot ordnade man
mindre samlingar utan särskilt program. På hösten 1990 ordnades det inget
gulnäbbsevenemang eftersom det inte fanns några frivilliga som ordnade det.
Samma brist på frivilliga ledde till att föreningen slutade skriva till ÅAS
infobulletin och inte längre deltog i specialföreningsmässorna på Kåren. En
av dom sorgligaste anmärkningarna för tidsperioden måste ha varit våren
1993, då det står i protokollet:
”Ett surrogat för den uteblivna aprilfesten diskuterades,
pizzakväll den 5.5. kl 18 föreslogs.”
Protokollen berättar inte ens om pizzakvällen ordnades.
Tidsperioden var inte endast nedgång och brist på medlemmar.
Verksamhet sökte kanske bara sin nya form, vilket också bar frukt. På det
25:e jubileumsåret, år 1992, förnyades teologernas halare och det ordnades en
tävling för logon och ryggtexten på halarna. På Aprilfesten delades de allra
första Ture Teolog -priserna ut och samma höst ordnades den första
höstfesten. Det ﬁnns inget arkivmaterial om tidiga höstfester, men den blev
genast en årlig tradition för TSF. År 1994
återuppstod
gulnäbbsevenemanget i form av gulisintagning. Året lade också grunden till
en ny tradition för teologerna: gulisarna ordnade grötfesten redan kl. 6 på
morgonen. Gulisarna anklagades även för traditionsbrytare, men - som
vanligt - anpassade sig teologerna ändå till den nya traditionen. Fortfarande
Vi får tacka Datacentret för Åbo Akademi för namnet Ture Teolog.
Datacentret sade att ifall studentföreningar ville ha egen webbplats och epostadress, måste de använda ett alias. Vem som kom på namnet Ture
Teolog? Det har historien glömt, men TSF:s nya priser ﬁck också namnet
Ture Teolog.
4
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ordnas grötfesten alldeles för tidigt på morgonen. TSF lade också
framtidsplaner och visioner om hur föreningens verksamhet borde se ut och
hur nya medlemmar kunde lockas med. Tyvärr fattas allt arkivmaterial från
verksamhetsåret 1995, men sedan började det hända...

Random fakta från början av 1990-talet:
-Medlemsavgift höjdes från 10mk till 30mk år 1989.
-TSF diskuterade med Borgå stift om fakulteten kunde få en egen präst.
Stefan Myrskog från Iniö församling nämndes till fakultetskaplan år
1991.
-Studentrummet måste ﬂytta år 1994. Det nya studentrummet invigdes
ceremoniellt på fastlagstisdagen.
-I något skede i samband med allmänna tentamen började teologer ha
så kallade ’tentkaﬀe’ på studentrummet. Tentkaﬀe nämns första gång år
1994 dock så att ”tentkaﬀe ordnas så som vanligt”.

Kära TSF!

Lucas Snellman
Då det nu har blivit dags att ﬁra din 50-års dag upplever jag det både
viktigt och värdefullt att skriva ner hur vi lärde känna varandra och vad vi
gjorde under våra gemensamma år i Åbo i slutet av det förra millenniet.
Mina studier i födelsestaden Åbo hade knappt börjat då jag insåg hur
viktig du skulle bli för mina år vid Teologiska Fakulteten. Som så ofta är det
svårt att verbalisera det jag kände. Klart är att det blev upptakten till en
livslång kärlek. En kärlek som tog sig olika uttryck.
Den märktes i hur jag engagerade mig i ditt liv och leverne. Under mina
år i Åbo hann jag vara din informationssekreterare, ordförande och
styrelsemedlem. Uppdrag jag njöt av och kommer ihåg med både glädje och
stolthet. Engagemanget var både roligt och lärorikt och märktes t.ex. i
tidningen Divina Comedia.
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Då jag kom till Åbo fanns ett enkelt medlemsbrev men nu skulle det bli
en tidning. Vi började lite trevande med några graﬁskt gräsliga sidor för att
småningom utkomma månatligen med digert innehåll och välgjord layout.
Många är de nätter vi skrev och ombröt innehåll för att på morgonen söka
en ledig dator med skrivare, ockupera en kopieringsmaskin och kopiera, nita
och vika för att slutligen kunna dela ut en pinfärsk tidning åt TFs anställda
och studerande. Vid det laget då sidorna uppgick till ett 30-tal och tidningen
kom ut en gång i månaden blev det dags att ta steget till kopieringstjänst
och Åbo Akademis tryckeri.
Vad vi skrev om?
Vi skrev om höstfester där det hölls välformulerade tal, grötfester där det
sjöngs julsånger och bjöds på vidbränd gröt och vårfester där det spexades
och delades ut Ture Teolog statyetter till studenter som utmärkt sig under
året.
Vi skrev artiklar om evenemang där vi sprängde gränser och krossade
fördomar. Det gällde vår medverkan i Glöggrundan där vi bjöd på den mest
spetsade glöggen, fastlagsﬁrandet där Noaks ark hörde till de snabbaste
farkosterna nerför Vårdbergsbacken och dans- och diskussionsglada sitzar
och exkursioner.
Vi skrev ledare om teologins betydelse för kyrka och samhälle men även
kommentarer till aktuella fenomen och utmaningar i studievärlden. Titt som
tätt blossade det också upp teologiska diskussioner på våra spalter.
Diskussioner där ens bibel- och människosyn men även sätt att argumentera
och bemöta kritik utmanades och ställdes på prov. Diskussioner som ibland
öppnade perspektiv och förde saken vidare för att däremellan bara
cementera beﬁntliga ståndpunkter.
Vi skrev om traditioner som uppkom under vår studietid och blev viktiga
för såväl akademi som kyrka. Vi inledde seden att åka till Borgå domkyrka
och biskopsgården då dina ankungar tog steget in i prästämbetet. Vi började
göra exkursioner för att upptäcka vad som fanns utanför den lilla ankdamm
där du lärt oss att plaska. Och vi deltog i rekryteringen av nya ankungar,
sådana som ännu befann sig i ankdammens olika gymnasier och behövde
hitta en trygg fjäderskrud att krypa in under.
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Allt det här skrev vi om och ackompanjerade med egna foton och
illustrationer. I en tid då foton skulle framkallas, scannas och lagras på
disketter och bearbetas av datorer och program med mycket begränsad
kapacitet.
Nu efteråt kan jag glädja mig över den uppskattning du ﬁck av såväl
anställda som studerande. Ofta tog fakultetens dekanus och anställda
kontakt med dig för att höra vad du ansåg om situationen vid fakulteten. De
ville höra din åsikt och tog den på allvar eftersom de visste att du alltid såg
till de studerandes bästa.
Hösten 2001 skiljdes våra vägar åt. Du blev kvar för att underhålla en ny
generation teologer. Jag fortsatte vidare för att tjäna den kyrka du utbildat
mig för. Länge upplevde jag en längtan tillbaka till dig och våra
gemensamma stunder. Idag lever jag på de goda minnena. Minnen jag gärna
återkommer till, berättar om för andra och känner en obeskrivlig stolthet
över att få bära med mig genom livet.

Små saker som hände på 1990-talet:
-En bänk skaﬀades utanför blåa huset.
-Studentrummet började kallas för mysrummet
-TSF gjorde en miljöplan enligt uppdrag av ÅAS. Alla specialföreningar
bads att göra en sådan plan. TSF:s plan har inte överlevt till denna dag.
-TSF skaﬀade en egen ﬁlmkamera och mikrovågsugn!
-Mysrummet ﬂyttades ﬂera gånger: från Annexet till kyrkohistoriska
biblioteket till Reuterska huset och tillbaka till Annexet
-TSF tog hand om fyra studentdatorer som hette
Matteus, Markus, Lukas och Torsten.
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Verksamhetsåret 1996 innebar många förändringar i TSF:s verksamhet.
Året innan hade medlemsbrevet förvandlats till en medlemstidning ‘Divina
Comedia’. Den aktiva styrelsen bestämde sig för att skaﬀa halarmärken åt
TSF och föreningen började igen delta i ÅAS föreningsverksamhet och även
andra föreningars fester. Förenings nya årsschema formades, och det blev ett
regelmässigt arbetsschema för många kommande år.
På våren 1996 ordnades den första sedermåltiden med hjälp av professor
Karl-Johan Illman. Måltiden blev ett populärt evenemang bland
studeranden. Aprilfesten, som ansågs vara föreningens årsfest, utvecklades
till ett snäppet ﬁnare evenemang som ﬁck namnet Vårfest. Styrelsen satsade
också mera på höstfesten och hjälpte gulisarna med grötfesten. En särskild
aktiveringsdag för teologer organiserades, och även om den första
Teologdagen samlade bara några deltagare intogs teologdagen bland
föreningens traditioner. Det aktiva året bidrog till att medlemsantalet
ökade, och därmed ökade också verksamheten ytterligare.
Av större enskilda fester kunde man nämna att föreningen fyllde 30 år.
Jubileet ﬁrades i två dagar i december 1997. Fakulteten fyllde 75 år och
teologerna ordnade en festkväll i samband med fakultetens tre dagars
jubileumsprogram år 1999. Milleniumskiftet ﬁrades tillsammans med ÅAS på
deras evenemang. Kring decennieskiftet 1990 och 2000 var för TSF:s
verksamhet kännetecknande att ordna olika temafester och evenemang.
Teman var t.ex. ‘disco 2000’, ‘helgon’ och ‘six feet under’. Föreningen
ordnade resor och exkursioner till bl.a. Nådendal, Borgå, Helsingfors och S:t
Petersburg, samt bjöd in gästföreläsare. Teologer började också ordna
regelbundna Taizé-andakter i Skarpskyttekapellet. TSF verksamhet började
överskrida ämnesgränser, och på medlemsmötena diskuterades om icketeologer får bli medlemmar i TSF.
En växande verksamhet innebar också växande utgifter. TSF budget
tiodubblades nästan mellan år 1990 och år 1999. Pengarna samlades in på
t.ex. Studentkårens glöggrunda, genom att man serverade på olika
evenemang, främst på fakultetens oﬀentliga utslag och att man höll
auktioner. Vem vet varifrån man ﬁck saker för auktionerna?
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TSF upplevde en ålderskris efter 30 års jubiléet. Enligt Studentkårens
arkiv fanns det en ämnesförening för teologer redan 1965, medan teologerna
levde i tron att föreningen var grundades år 1967. Osäkerheten varade ända
tills år 2005, då Mia Bäck gjorde en grundlig utredning och konstaterade att
Studentkåren måste ha fel. Sittande styrelsen tog då ett styrelsebeslut på
att föreningen är grundad 1.3.1967, i enlighet med Bäcks utredning.

Spex om personalen uppfört på 30-årsjubilét

BOKLÅDAN
En tidsperiod - som många säkert har glömt - är år
1999 när en så kallad “boklådan", som TSF skötte,
lades ner. Boklådan var ägd av Församlingsförbundet
och studeranden kunde beställa böcker till den och
betalningar borde ha gjorts till Församlingsförbundet.
Då boklådan beslöts att avslutas, märktes det att TSF
står 1168 mk i skulder av obetalda och stulna böcker.
Den äldsta obetalda räkningen var från år 1988.
Styrelsen lyckades få en del av pengarna från
studeranden men hamnade betala största delen från
föreningens kassa.
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2000-talet
Aktivitet och kreativitet i början
av det nya millenniet
Patricia Högnabba & Kalle Sällström

Är det så att tiden förgyller minnen eller att allt på riktigt var bättre
förr? Svårt att säga, men nog hade vi jätteroligt i TSF i början av 2000talet! För den som inlett sina studier på senare tid, skall vi genast berätta
att studielivet såg annorlunda ut då det begav sig. Att vara studerande
innebar en otrolig frihet, frihet över tiden och livet. Statsmakten hade inte
ännu tagit fram piskan och det var okej att använda studietiden till
mångsidig aktivitet; på studiefronten kunde man haka på intressanta kurser
också utanför det egna schemat och föreningsaktiviteten och utbytesstudier
eller intressanta snuttjobb var en naturlig del av den studerandes vardag.
Som det stod på ett teologplakat i en demonstration mot begränsning av
studietiden, “nej till fem år – ja till evigheten!”.
För oss som valdes till TSF:s styrelse betydde styrelsearbetet ett
omfattande och trevligt uppdrag, och det blev väl så att TSF kom först och
studierna sedan. Det fanns många ﬁna TSF-traditioner att föra vidare självklara satsningar som höst- och vårfest, wappfrukost, tentkaﬀen,
teologdag, sedermåltid, fastlagsjippo, mm. Dessutom ville vi ju hitta på
mera och skapa nya traditioner, så det blev resor till Luthers Tyskland,
Krakow och London, samt en massa andra trevliga tillställningar av alla de
slag.
För att få föreningens ekonomi att gå ihop ställde vi också upp med
servering till alla möjliga tillställningar, vi bakade gräddtårtor till Oﬀentligt
utslag, kokade kaﬀe till disputationer, mm. När det gällde de egna
evenemangen gjordes allt på billigaste möjliga sätt - till höstmötet tillredde
vi makaronilåda i studielyan - lådan värmdes sedan upp i mikron i
Mysrummet (makaronilåda är ju så dyrt att köpa färdig i butiken…). Vi
satte också igång en egen vinproduktion till någon fest, “Det nya vinet” stod
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det (på grekiska) på de ﬁna etiketterna. Var smaken lika ﬁn som etiketterna
- det ﬁnns det kanske olika åsikter om... Till saken hör också att det en
vacker sommardag kom det ett samtal från Reuterska huset; ”Hela våningen
luktar sprit, era vinﬂaskor har exploderat i (ett låst skåp i) Mysrummet, kan
någon komma och städa?”. Det blev visst paus i TSF:s vinproduktion efter
denna incident.
Det fanns en känsla av att allt var möjligt - kanske en följd av den
frihetskänsla man kände som studerande - och det ledde väl ibland till ett
storhetsvansinne av något slag. T.ex. när vi ordnade bröllopsfest för Ture
Teolog och Doris Dogmatiker; vi köpte en kakform som var närmare en
meter i diameter, för vi ville bjuda på världens största bröllopstårta - vad
annat? Det som vi inte hade tänkt på var att formen inte rymdes i en vanlig
ugn, så det var bara att ta kakan och gå till Sparbutiken i Hallis och fråga
snällt om vi kunde låna deras brödugn... och det ﬁck vi mot en liten avgift!
Det blev ett ﬁnt bröllop med vigsel i Skarpskyttekapellet, tårta och dans.
Undrar om Ture och Doris ännu håller ihop? Ett annan stor idé var att
bjuda på världens största “makkaraperunat” på 70-tals discot i
Marlirummet, det skulle serveras ur en vanlig pulka. För att värma upp
korven och potatisen ﬁck vi ta i bruk ugnarna på alla våningar i Tavasthem,
så sprang vi där med plåtarna för att fylla pulkan. Gott blev det och alla
blev mätta!
Det som präglade många fester och jippon var en enorm kreativitet, roliga
lekar, tävlingar och andra program. Som den där vårfesten när styrelsen övat
in ett balettprogram som framfördes i kjolar av sopsäckar och vita
strumpbyxor. Det som vi också uppskattade stort var att fakultetens
personal var med på galenskaperna och bjöd på sig själva - det bidrog till att
bygga upp den goda stämningen och gemenskapen som gjorde att vi trivdes
i studielivet, ja alltför länge…
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Skattkistan
Mia Bäck

Hemma hos mig ﬁnns en skattkista. Det är en enkel grå och grön skolåda
men innehållet är desto värdefullare. I den ﬁnns TSF:s medlemsbrev,
medlemstidning, Divina Comedia från 1996 till 2007. Tyvärr inte alla
nummer men tillräckligt många för att ge en bild av föreningens verksamhet
och min egen studietid. Den öppnar jag med glädje varje gång jag stöter på
den i garderoben och det är också Divina Comedia som hjälpt mig att
komma ihåg mitt år som styrelsemedlem i TSF.
2003 var jag ordförande för TSF. Jag var mitt inne i mitt åttonde (!)
studieår men valde ändå att engagera mig i studentföreningen. Orsaken var
den fantastiskt ﬁna gemenskapen som fanns i föreningen. I styrelsen satt
förutom jag Maria Wikstedt (vice ordförande, värdinna och
motionsansvarig), Fredrik Portin (värd och lokalansvarig), Alexander
Henriksson (webmaster), Johanna Södö (skattmästare), Jessica Högnabba
(sekreterare) och Anders Hamberg (info-sekreterare).
Föreningens totala medlemsantal vet jag inte (det kan ni kolla i
protkollen, glömde det när jag läste igenom dem) men vi hade många aktiva
medlemmar. T.ex. Sedermåltiden ﬁrades med 36 middagsgäster, Vårfesten
med 28 deltagare och Faddergalan med 40 gäster.
Eftersom föreningen medlemmar gärna deltog i verksamheten som
styrelsen ordnade och styrelsemedlemmarna var inspirerade, aktiva och tog
stort ansvar var verksamheten mycket livlig 2003. Vi ordnade traditionellt
TSF-program men införde också några nya evenemang. Vi ordnade en
recepttävling och skapade en receptbok för den fattige studenten. Vinnaren
utsågs på maskeraden ”Den fula ankungen” 13 februari. Vi höll en av TSF:s
första sitsar 17.10: 5 bröd och 2 ﬁskar. 40 studerande från TSF, Gnosis och
Sigma deltog. Vi tog ansvar för två fadderbarn i Indien och ordnande
höstfest 4.12 i form av en faddergala till understöd för fadderbarnen. Också i
den festen deltog 40 personer. En av kvällens höjdpunkter var auktionen där
vi auktionerade ut ”professorsreliker”, bl.a. Tage Kurténs gamla glasögon
och Sven-Olav Backs första grekiskabok.
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TSF hade en livlig verksamhet och bidrog till gemenskapskänslan bland
studerandena. Vi kunde ha livliga och rätt så hetska debatter i mysrummet
och vid ”vårt” bord i Gado men vi kunde ändå förenas i TSF, umgås,
samtala, kalasa och mysa.När jag efteråt såg tillbaka på verksamhetsåret
2003 kunde jag konstatera att vi hade haft alldeles för mycket verksamhet.
Vi hade satt ribban för högt och ville för mycket. Vi ﬁck inte så mycket tid
över för det som vi var där för att egentligen göra... studera.. Ändå ångrar
jag inte att jag valde att engagera mig i TSF!
Tiden som ordförande i TSF var oerhört värdefull och har gett mig
viktiga kunskaper och erfarenheter. Jag ﬁck lära mig att leda möten, att
hålla årsmöten, att organisera, att planera. Jag ﬁck lära mig att bokföra och
göra bokslut, att skriva ledare och layouta, att medla i debatter och hantera
kritik. Men framförallt ﬁck jag alldeles underbart ﬁna vänner i styrelsen och
i föreningen som är viktiga för mig än idag. Som kuriosa kan nämnas att av
sju styrelsemedlemmar är fem präster idag (vara en är katolsk präst).
Fortfarande när vi träﬀas delar vi roliga minnen från vår tid i TSF:s
styrelse. Vi kommer ihåg den blöjklädda men annars nakna Jesusbabyn
(Fredrik Portin) i julkrubbepulkan på fastlagstisdagen. Vi kommer ihåg
Maria Wiksteds cykel som fraktade många kakor, kassar och
styrelsemedlemmar till och från fester. Vi kommer ihåg vappfrukosten då jag
glad & lite vimsig i hågen (efter x-antal glas skumpa) sålde lotter till hela
personalen. Vi kommer ihåg marmeladerna som inte stelnade och
chokladkakan som receptmakaren inte kände igen. Vi kommer ihåg resan till
London och Kalle Sällström som sov med reskassan under kudden.
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1990-talets energi och innovationer ﬁck ännu mera fart i början av 2000talet. År 2003 hade föreningen 92 medlemmar, vilket kan jämföras med 21
medlemmar (år 1991).5 Teologerna tycks ha varit överallt: man kunde
upptäcka dem på Pampas nationaldag, Höstdagarna, Salutorgsloppet och
många, många olika studentevenemanger och fester.
Teologerna hade tidigare deltagit på Studentkårens pulkatävling på
fastlagstisdagen med varierande framgång, men plötsligt dominerade
teologerna tävlingen. TSF tog hem segern åren 2000, 2001 och 2004. TSF
vann också Salutorgsloppet tre år i rad, år 2001-2003.
Verksamhet fanns det verkligen mycket av och föreningen strävade efter
att ordna någonting varje månad. Läget liknar 1980-talets aktiva år. Vid
sidan om fester och samlingar fanns det ﬂera olika projekt inom TSF som
t.ex. vintillverkning, recepttävlingar, kvinnogrupp, andaktsgrupp osv... Det
uppstod också en idé om teologernas sommarträﬀar, som också ordnades
ibland. Deltagarantalet var dock litet, månne teologerna hade mycket
sommarjobb? Första välgörenhetsauktionen för TSF fadderbarn ordnades på
höstfesten år 2003, och blev en kontinuerlig vana. Saker som auktioneras
donerades av studerandena. TSF resekommitté ordnade resor till bl.a.
Tyskland, Polen, Andalusien och Israel, vilket blev dyrt för föreningen.
Så småningom började äldre studeranden utexamineras och det hittades
inga nya krafter. Teologdagen var den första verksamhetspunkten som lades
ner. Detta skedde år 2005, och senare minskade även antalet av fester och
andra gemensamma evenemang. Årligen frågades det om det är lönsamt att
satsa på Taizé-andakter när endast ett fåtal deltar i dem. Trots detta hölls
andakterna relativt regelbundet fram tills år 2008. Jubileumsåret 2007 var en
slags vändpunkt i TSF:s historia. Jubileet ﬁrades i en vecka, med en stor fest
på lördagen. Den näst sista Divina Comedia6 publicerades för jubileet, och
följande års styrelse kastade bollen åt medlemmarna: Vilken verksamhet ville
de bevara? Vårfesten, gulisintagningen, höstfesten och grötfesten bevarades
och ordnas än idag.

OBS! Ordentligt medlemsregister fattas, men dessa två siﬀror kan
hittas från verksamhetsberättelser. Redaktionen har tyvärr inte koll
på hur många teologie studeranden som fanns överhuvudtaget under
denna tid.
6
Divina Comedia publicerades ännu en gång år 2008.
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TSFs Vinnarpulkka 2000
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2010-talet
Inför det nya årtiondet sökte TSF nya vindar. På ett sätt stabiliserar sig
verksamheten och många saker som det länge hade talats om förverkligades
äntligen. TSF blev en registrerad förening år 2010 eftersom Studentkåren
krävde att alla specialföreningar bör vara registrerade. Registreringen hade
varit på agendan nu som då under de två senaste årtiondena. I och med att
TSF blev en registrerad förening måste föreningen börja föra noggrannare
protokoll och bokföra verksamheten, vilket var svårt i början.
Länge hade det också pratats om eget sånghäfte. Olika utprintade
sångblad användes vid fester, men vissa enskilda teologer sökte tillﬂykt från
t.ex. nationernas sångböcker. År 2016 publicerades äntligen TSF:s sångbok
Psångboken. Andra saker som teologer ansågs sakna och sedan införskaﬀades
var ett eget föreningsband och förtjänsttecken. Bland annat genom dessa
små saker steg teologerna starkare in i den rådande studentkulturen vid
Akademin; andra föreningar hade länge haft egna sångböcker och
föreningsband.
TSF verksamhet blev igen aningen aktivare på 2010-talet. Fr.o.m år 2010
började man ﬁra Sedermåltiden igen och medlemmarna aktiverades till olika
samlingar som t.ex. Psalmcafé, bingo- och ﬁlmkvällar samt enkla myskvällar
och träﬀ på restauranger. Teologdagen återupplivades år 2016. En ny grej
var gratisloppisar, dit studeranden hämtar kläder och varor de inte längre
behöver och likaså får man plocka åt sig andras varor gratis. Divina
Comedia övergick till bloggformat år 2007 och TSF:s egna hemsida/blogg
förverkligas år 2013. Idag är den TSF:s informationskanal, blogg och
anslagstavla. För att informera om evenemang och annat viktigt skickar
också TSF regelbundet ut infomail till medlemmarna. För att underlätta
informationsspridningen har man under senaste åren också tagit sig an både
Instagram, hemsida på Facebook och en egen Facebook-proﬁl för Ture
Teolog.
Mysrummet hade varit kärnan för TSF redan under en längre tid.
Rummet var en plats för samkväm, kaﬀepauser, lite längre pauser,
prokrastinering och mycket, mycket annat. Om det hände någonting vid TF,
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ﬁck man höra om det i mysrummet. Därför blev teologerna chockerade år
2015 då det talades om att studerandenas utrymme skulle tas bort.
Mysrummet hade tidigare ﬂyttats från Annexet till Reuterska huset men nu
då Reuterska skulle renoveras fanns det ingen plats för ett nytt mysrum.
Efter en kort tids ovisshet, ﬁck TSF ändå sitt nuvarande utrymme i
Tryckerihuset. I och med ﬂytten måste föreningen bli av med massor med
gamla saker. Alla gamla protokoll och dokument fördes till Åbo Akademis
Bibliotek och ett arkiv för TSF grundades.
År 2014 fyllde Teologiska fakulteten 90 år. TSF var inte inblandade i
själva festligheterna men teologerna var annars aktiva i jubileet. Till slut
hände det sig att TSF överlevde Teologiska fakulteten, och då den nya
fakulteten, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, formades i
fakultetsreformen år 2015. I denna reform samt i andra samtidiga förnyelser
har TSF fått uppfylla de uppgifter som föreningen grundades för; Att vara
teologernas röst när det gäller deras utbildning.

TSF seglar vidare
Daniel “Faﬀen” Nyberg

Minnena av vad styrelsen och föreningen ordnade för verksamhet under
det året jag satt som ordförande i styrelsen suddas väl ut med tiden och jag
kan kanske minnas mer eller mindre bra nu några år senare. Det jag erinrar
mig är en förening som hade potential och en förening med utrymme för
utveckling och att bygga upp. En av frågorna på höstmötet där jag valdes
till ordförande var om min styrelse kommer att ordna sitsar. Det svarade jag
jakande på. Vi ordnade bland annat en nybörjarsits/sitsskola och vi hade
bland annat en Lag&Evangelium-sits som vi ordnade tillsammans med
juridikstuderandena i ämnesföreningen Stadga. Därutöver ordnade vi bland
annat de ständigt återkommande festerna; vårfesten, höstfesten och
vappfrukosten.
Det exakta antalet medlemmar kommer jag inte ihåg. Känslan nu i
efterskott är att föreningen inte var jättestor, men ändå hyfsad. Föreningen
hade nog många medlemmar, men alla var inte så väldigt aktiva. Det antal
medlemmar som var direkt aktiva var en del men inte så väldigt många. En
del av styrelsens arbete var nog att utvidga TSF och få ﬂer medlemmar, men

40

också att aktivera ett större antal av dem som redan var medlemmar.
Utöver de verksamhetsformer som ”hörde till” och var ständigt
återkommande som till exempel julgröten, vårfesten, höstfesten och
vappfrukosten, tentkaﬀen med mera, så ordnade vi också med övriga träﬀar
som biljardkvällar och halarmärkessykvällar och spelkvällar. En gammal
tradition som vi i styrelsen blåste nytt liv i var seder-måltiden. Den hade
inte ordnats på en tid, men vi ordnade inför påsk en sedermåltid i samarbete
och tillsammans med Pekka Lindqvist.
Som jag redan kanske nämnde var TSF en levande förening när jag tog
över rodret för den inför verksamhetsåret 2012 (borde vara rätt år ;) ).
Föreningen hade skötts om, men vi ville med styrelsen blåsa än mer nytt liv
i den. Vi ville helt enkelt ha mer vind i seglen genom mera aktivitet och
genom att såväl återuppta gamla traditioner, hålla ikraftvarande traditioner
i liv, liksom att skapa nytt. Känslan jag som ordförande hade var att TSF
var en ﬁn förening som kunde bli nånting ännu ﬁnare och större. Min
ambition som ordförande var att vid årets slut kunna ge över TSF-rodret till
nästa ordförande med en förening som var än mer livskraftig. Det kändes
som att försöka etablera en grund att bygga vidare på. Kanske något de
ﬂesta ordföranden vill och hoppas på! TSF hade sina stadgor som vi tog oss
an att börja uppdatera. Det som vi också satsade stort på var
medelanskaﬀning, det vill säga understöd, bidrag och sponsorering. Vi hade
vid årets slut fått ekonomin i ett litet uppsving vill jag minnas. Vi satsade
också på att etablera TSF som ett namn inom akademins föreningar. Vi
satsade på representation vid årsfester och studentkårsverksamhet. Vi inbjöd
också de övriga teologiska studentföreningarna i landet till vår vårfest.
Under mitt år som styrelseordförande ville vi med styrelsen införa något
slags tack till de medlemmar som idogt jobbat för föreningen. Svaret blev att
införa de förtjänsttecken som mig veterligen ännu lever kvar inom
föreningen. En annan sak jag minns var att jag inför mitt tal på föreningens
höstfest grävde i arkivet och konstaterade att den person som under mitt
födelseår år 1987 hade suttit med i styrelsen och kanske rentav varit
föreningens ordförande var en viss Björn Vikström. Det var med stor glädje
som vi ﬁck biskop Björn som höstfesttalare den hösten, år 2012.
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Minnen från aktiva styrelseår
Karin Karlsson

Under mina tre år i styrelsen så levde föreningen ett aktivt liv och många
nya saker hittades på, gamla traditioner återuppstod, och vissa saker
föråldrades och sattes på hyllan. Aktiva medlemmar hade vi ca 20 stycken,
men medlemmar i föreningen hade vi kring 60.De främsta evenemangen
under åren var; pulkaåkning på Fastlaskiainen, sedermåltid kring påsk,
vårfest, gulnäbbsevenemang på hösten, höstfest på senhösten och grötfest
inför jul. Utöver detta så hölls det ämneskaﬀen med personalen,
gratisloppisar och andra evenemang! Vi höll debatter och diskussioner, och
vi återupprättade ett evenemang som vi visste att funnits tidigare;
teologdagen. Det allra viktigaste som TSF gjorde under mina år var ändå
upprätthållandet av mysrummet. Vi ﬂyttade mysis en gång under min tid
(från Reuterska huset till Tryckerihuset), men oberoende var mysis fanns så
var det där som teologerna möttes, diskuterade, drack kaﬀe, myste, halvsov,
ﬁrade, o.s.v. Det var där som många minnen skapades.
Ett minne från mysis i Reuterska huset är från våren mitt gulisår, då vi
hade haft sista tenten i hebreiska och skumppan väntade i kylskåpet i mysis.
Vi kom turvis ner från tenten, vissa mer positiva än andra, och
frihetskänslan uppstod allra senast när man ﬁck skumppaglaset i hand när
man äntrade mysis! Härligt!
Det ﬁnns otaliga andra minnen från mysis; post-grötfest koma som
behandlats (genom sömn) i soﬀorna, första maj-picknick som ﬁck bli
inomhus p.g.a. det dåliga majvädret, framtids- och studieångest som botats
samt otroligt många andra ﬁna stunder!
Ett minne från mitt ordförandeår var från Sedermåltiden då vi samma
eftermiddag som måltiden skulle vara ﬁck reda på att maten beställts till fel
dag. Hups… Det blev panikinköp av falafelpulver och ris; och en mycket stor
och ﬁn insats senare (av styrelsen) så hade vi klarat måltiden. Gissa vem
som drömde mardrömmar ﬂera nätter före höstfesten där maten försvunnit
och vi var tvungna att köpa mat åt alla från McDonalds istället?
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Evenemang
Grötfest

Då jag själv ﬁck reda på sanningen om grötfesten blev jag chockerad. Tro
det eller ej, men efter utgrävningar i arkivmaterial kan man konstatera att
grötfesten är den äldsta och mest traditionella festen som TSF har. Ända
sedan början av 70-talet har teologer samlats i decembermorgon för att ﬁra
denna fest. Vem kunde tro att den sådan fest skulle ha en chans att
verkligen överleva i nästan 50 år?
Grötfesten är en annorlunda fest. Många teologer känner igen den
bitterljuva känslan som uppstår då man i slutet av hösten börjar tala om
grötfesten. Det handlar om en mörk decembermorgon, då teologerna samlas
för att avnjuta julgröt, sång och tal klockan 06:00. Fastän grötfesten som
koncept inte är så olika från år till år, ﬁnns det ﬂera upplevelse-plan under
ens studietid (ifall man går varje år).
Grötfesten är arrangerad av TSF men verkställs idag av första årets
studeranden. I början var festen ett avslut på styrelsens verksamhetsår, men
blev i slutet på 80-talet pga. större arbetsmängd delegerad till första årets
studeranden. Oftast brukar första årets studeranden/de som verkställer
festen vaka mesta delen av natten med att baka, förbereda, och sedan tidigt
på morgonnatten vakna upp och börja koka gröt. Det här kan, med
erfarenhet sägas, att är en speciell och äventyrlig upplevelse. Men desto
roligare. Klockan 06:00 klampar morgontrötta (samt lite skadeglada) äldre
studeranden och oftast någon i personalen in för att se vad årets grötfest för
med sig. Till festen hör gröt, glögg, pepparkakor, allsång, tal och en andakt,
som enligt tradition verkställs av tredje årets
studeranden.

Grötfesten 2014

Första året vet man inte riktigt vad
grötfesten handlar om, men har en oförglömlig
upplevelse med sina medstuderande, som man
knappast inte glömmer. Andra året upplever
man en kanske skadeglad känsla, eftersom det
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inte är du som behöver koka gröten. Det tredje året är traditionsenligt ett år
som tredje årets studeranden håller andakt. Fjärde året gläds man över att
man inte behöver ha något ansvar. Samtidigt som man därefter funderar är
det verkligen värt att stiga upp så tidigt för grötfesten. Men ändå går vi.
Så länge jag varit med har grötfesten mynnat ut i ett sömnigt och mysigt
samkväm i Mysis. Vi ställer oss varje år frågan om varför vi går till
grötfesten så tidigt, samtidigt som det är en speciell och unik grej för TSF.
Och vad är bättre än det?

Vårfest/Aprilfest

I dagens läge är det Vårfesten som brukar vara vårens höjdpunkt för
TSF. Detta är TSF:s sk. årsfest. År 1983 ordnades en fest på våren, och med
med 70 pers på plats kom den att bli en stor succé. Detta var startskottet för
det som blev ett årligt evenemang och till en början hette den Aprilfest. I
slutet på 80-talet kände man sig tillräckligt modig för att börja tänka på
Aprilfesten som TSF:s årsfest. Aprilfesten blev en populär fest, och på 1992
års jubileumsfest instiftade man festens stora programpunkten, nämligen
Ture Teolog-galan. Detta för att kunna belöna personer som under året
utmärkt sig t.ex. genom att vara årets par, årets gulis osv. Denna tradition
hör ännu idag till dagens Vårfest, och är högt uppskattad och en
utmärkande programpunkt för TSF:s Vårfest. Vissa av nomineringarna är
stabila från år till år, som t.ex. årets skratt, årets par, årets gulis och årets
n:te årets studerande. Sedan brukar man också hitta andra mer unika
nomineringar, som årets besvikelse, årets sämsta kaﬀekokare eller årets
besserwisser.
Under åren har Aprilfesten bytt namn till Vårfest, och sedan 1996 har
man också haft lite striktare klädkod, nämligen cocktail. Programmet brukar
bestå av tal, sånger, gemenskap samt Ture Teolog-galan.

Höstfesten

Året 1992 då TSF fyllde 25 år, började man önska en ﬁnare fest också på
hösten, eftersom man på våren ﬁrade Vårfesten/Aprilfesten. Höstfesten är
teologernas ﬁnare fest, och i början bestod den av en ost- och vinkväll, men
an efter blev den mera program-rik. Idag består Höstfesten av middag,
ibland en ﬁnare och ibland mer en “ursprunglig” version, och även tal och
musikuppträdande.
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Det ﬁnns två utmärkande saker för Höstfestens koncept. Det ena är att
man sedan år 2003 har hållit auktion till förmån för TSF:s fadderbarn. Detta
brukar vara höjdpunkten på kvällen. Studerande och personal får donera
saker eller tjänster som sedan auktioneras ut på festen. Alla pengar går
oavkortat till fadderbarnen. Under åren har allt från kopieringsmaskiner,
tavlor, böcker, middagar, fönstertvätt auktionerats ut. Auktionen brukar
väcka en stor tävlingsinstinkt hos teologerna och ibland kan det hända att
någon till och med har betalat saftiga priser, som t.ex. närmare ett tresiﬀrigt belopp för halarmärken…
Det andra som är utmärkande för dagens Höstfest är att man ända sedan
år 2012 delat ut föreningens förtjänsttecken på Höstfesten. Styrelsen anno
2012 ville i form av ett förtjänsttecken uppmärksamma personer som jobbat
hårt för föreningen. Förtjänsttecknen är Förtjänsttecknet, Stora
förtjänsttecknet och Amiralsmärket7.

SEDER-MÅLTIDEN
Pekka Lindqvist

”Mina herrar, mina lärare, ni vise!
Låt oss förena i kiddush.”
Med dessa ord inleds seder-måltiden. Den första vinbägaren, uttågets
bägare, välsignas och då lutande åt vänster, som fria män på sina divaner,
töms den. Och när den vackra vårkvällen i Runda rummet börjar lida mot
natten, och då man jämte uttåget har jublat också över befrielsen, uttåget
och utkorelsen med vinrankas saft så allt varmare och gladare blir
stämningen i salen.
När ﬁrades TSF:s första seder-måltid – det tycks ingen veta trots
allvarliga försök att forska i frågan och spåra pålitliga muntliga traditioner. I
mitten av eller mot slutet av 1990-talet? Det kan vara en bra gissning. Det
första kopierade seder-formuläret som jag har sett cirkulera i Tf är av allt
döma skriven av professorn Karl-Johan Illman som gick i pension 1999. Jag
7

Läs om TSFs förtjänsttecken på s.83.
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känner min lärares formuleringar och handstil. Det kan ha ﬁrats även
enstaka sedarim tidigare, men knappast på årlig basis som nu. Från mina
aktiva studieår omkring decennieskiftet 80/90 minns jag inte sådant8.
Medan den här tycks förbli ett mysterium så mer vet
vi om seder-måltidens rötter i vår tideräknings
början. Något slags måltid till minnet av uttåget ur
Egypten med vissa bestämda former (lamm,
handtvagning, bröd och vin samt Hallel-psalmer efter
måltiden) ﬁrade redan vår Mästare med sina
närmaste lärjungar. De judiska formerna följdes i
kyrkan ända till mitten av andra århundradet tills
den tanken kristalliserades att under påskveckan är
det enbart Kristi uppståndelse man ska ﬁra. Egypten
ökenvandringen är såå passé. På 300 -talet togs sen
slutgiltigt avstånd från judarnas påsk. Det blev
förbjudet för kristna att blanda sig i det. De första
mer innehållsrika beskrivningarna av seder-ritualen i
Sedermåltid 2016
judiska källor ﬁnns i Mishna, det första stora
rabbinska dokumentet från ca 200 eKr. I Mishna omnämns också
påskhaggadan, berättelsen om uttåget, som en väsentlig del av av
påskmåltiden.
”Varför är inte denna kväll som andra? Andra kvällar äter vi bröd och bröd och matsot, men
bara matsot i kväll. Andra kvällar äter vi alla slags örter, men bara bittra i kväll. Andra kvällar
doppar vi inte vår mat en enda gång, ikväll doppar vi två gånger. Andra kvällar sitter vi upprätt
eller lutar oss, ikväll lutar vi oss alla!”
(Stockholm-haggadan)

Idag ﬁras seder-måltiden årligen av den unga teologgenerationen i Åbo.
Familjen samlas i festbordet under ledning av ”familjefadern”. Jag har haft
den stora glädjen att få uppträda i den här rollen under mänga år. Vin
välsignas, osyrat bröd bryts, händerna tvättas, bittra örter smakas och
persilja doppas i saltvatten. Och sen sjunger vi Ma nisthtanaa ha laijla
8Redaktionens kommentar: Enligt TSF protokoll, ordnades den första sedermåltiden

år 1996, varefter måltiden blev ett årligt återkommande evenemang. Efter Illman
har Antti Laato, Svante Lundgren, Kalle Sällström och Pekka Lindqvist på sin tur
fungerat ”familjfadern”.
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hazze, Ilu ilu hotzianu, eller kanske Go down Moses och By the Rivers of
Babylon. Traditionella judiska seder-texter om Guds stora under när han
med en mäktig hand förde Israels barn ut ur Egypten läses men lection
kryddas med tilläggsläsningar som påminner oss om att vårt påskalamm
redan har slaktats och vi är befriade och om att vi ska bli ett nytt deg och
rent osyrat bröd för den här världen. Vi läser också påskhaggadans
uppmaning:
”I varje släkte är man skyldig att anse sig själv, som om man dragit ut ur Egypten!
Icke blott våra fäder har den Helige, lovad vare han, befriat, utan med dem har han
befriat även oss!”

och tillämpar den på oss: Det som en gång skede under det osyrade brödets
högtid i Jerusalem, skedde för vår skull. Efter måltiden sjunger vi Hallelpsalmer (115-118, 136) såsom de enligt Mark 14:26 (och paralleller) gjorde
och innan vi skiljer oss åt önskar vi varandra förstås:
Nästa år i Jerusalem – Leshana Haba´a Birushalajim!
Och fast vi önskar så, så åtminstone tänker jag samtidigt innerligt att några
sedermåltider till i Runda rummet skulle ändå vara helt trevliga att ﬁra innan
den slutliga festmåltiden i Jerusalem inleds.

Sedermåltid 1998

47

Gulisintagning

Också i vår förening har man i alla tider
välkomnat nya studeranden på diverse sätt.
I slutet av 70-talet ordnades till exempel
gulissits/gulisjippo. Gulisintagningen är
och har alltid varit ett sätt att skapa
gemenskap bland gulnäbbar och också ett
sätt att integrera de nya studeranden i
studiegemenskapen på teologin. Detta
Gulisintagning 1997
evenemang har haft olika utformning genom
tiderna men betydelsen har alltid varit densamma. I början, som för
grötfesten, har detta ordnats av styrelsen men p.g.a. större arbetsmängd har
denna tradition redan under 80-talet delegerats
till att verkställas av andra årets studeranden,
vilket lever kvar än idag.
En gulisintagning, i dagens ljus, består
oftast av sopsäckar, gula näsor och lag. Dessa
lag brukar tävla i så väl som frågesport, bingo,
sångövningar, stafetter och på senare år har
även vattenballonger blivit en populär del av
Gulisintagning 2001
tävlingen. Efter en “hård” kamp avslutas
kvällen tillsammans med de äldre studerandena, inte för att glömma den
traditionella presentationsrundan och pizzan. En tävling som ﬂyttat sig från
grötfesten till gulisintagningen är “raka-kokosnöten”. Det handlar om att en
gulnäbb och regerande mästaren tävlar mot varandra genom att raka en
kokosnöt på tid. Efteråt bestämmer en jury om vem som klarat sig bäst.
Gulisintagningen i dagens format är ett
mycket populärt och omtyckt evenemang
under året (För att se nya gulnäbbarna
alltså, inte så mycket för att påminna sig
själv om hur länge man studerat…).

Gulisintagning 2016
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Teologdagen

Under mitt första styrelseår var det
aktuellt för TSF att ﬂytta mysrummet.
Många teologer har säkert under sin
studietid tusentals gånger hört hot om
att man ska ut från Reuterska huset.
Men under 2015 blev det tyvärr/
äntligen verklighet. För att ﬂytta måste
man gå igenom mysrummet och packa
ihop det. Under någon dag då vi gick
Teologdagen 2000
igenom saker med styrelsen kom det fram en
hel hög med fotoalbum med gamla TSF minnen. I ett av dessa album från
90-talet fann jag något som fångade mitt intresse, nämligen bilder från
“Teologdagen”. Det såg ut som någon slags tävling bland studerande och
lärare i olika lag. Som den entusiastiska och ivriga styrelsemedlemmen jag
var tog jag kontakt med personerna på bilderna och frågade runt vad det
handlade om.

Teologdagen 2000

Teologdagen var en tävling mellan olika årskurser och
ett personallag, där man hade olika tankenötter och
uppgifter att uträtta. Och självklart var detta något som
helt klart måste återupplivas.

Under mitt andra styrelseår bestämde vi att vi skulle ordna teologdagen
på nytt. Vi engagerade folk och ﬁck ihop fyra studerandelag och ett
doktorand/personallag.
Utmaningarna
var
allt
från
fruktstafett,
bibelhantering, frågesport, bild-gissning, fysikuppgifter, dramatisering av
bibelställen. Kvällen avslutades med samkväm och bastubad.
Personligen skulle jag säga att bl.a.
teologdagen
berättar
mycket
om
sammanhållningen bland teologistuderanden
och
personalen
som
jobbar
vid
utbildningslinjen. Vi har en rolig, barnslig,
utmanande
tävling
(nästan
som
en
Teologdagen 2016
gulnäbbsintagning) där både studerande och
lärare kan tävla och ha roligt tillsammans. Och detta tycker jag att är så
fantastiskt.
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Övriga evenemang

Två populära evenemang är ﬁlmkvällar och gratisloppis. Filmkvällar har
ordnats längs med åren (även ﬁlmmaraton!) som TSF program, ibland i
samband med kurser eller t.ex. tillsammans med FMS9. Dessa brukar vara
en del av TSF verksamhet som är lätt att ordna och ganska välbesökta
(Och efteråt brukar man ju gå på öl!).
Ett ekologiskt tänkande brukar ligga teologer nära och därför har
gratisloppis blivit instiftat. Det handlar om ett tvådagars lopptorg dit man
kan föra saker man inte behöver längre, eller ta sådana saker som andra
hämtat. Allting är helt gratis! Perfekt för nyinﬂyttade eller strax
bortﬂyttande. Till konceptet hör också att föra de saker som blir överlopps
till ett loppis som jobbar för välgörenhet, vilket också rankas högt bland
TSF:s värderingar. Andra evenemang är friluftsevenmang, spelkvällar, resor
inom landet och utomlands samt den traditionella vappfrukosten som
ordnas 30.4.
Fastlaskiainen är ett årligt återkommande evenemang som ordnas av Åbo
Akademis studentkår. Här tävlar man om vem som har den smidigaste,
klurigaste och roligaste pulkan att åka ner för Vårdberget. Även här är
teologerna välrepresenterade eftersom man nästan årligen deltar med en
teologpulka, med varierande framgång. Ibland kanske man åker in i något,
ibland går hjulen sönder och ibland brinner man nästan upp.

Teologiska studentföreningens idrottslag
Manu Deis historia sträcker sig några år tillbaka, närmare bestämt till en
höstdag 2013 då teologistuderande Lukas Brenner kom på idén att
teologerna skulle medverka i Åbo Akademis/
Novias fotbollsturnering. Det fanns redan då ﬂera
fotbollsspelare vid TF, så det var inte så svårt att
hitta intresserade spelare och få ihop till ett lag.
Styrelsen för Teologiska Studentföreningen (TSF)
var också genast positiv till laget och lovade att
stöda det. Att hitta på ett lagnamn till laget var
dock lite svårare, men efter lite funderingar kom
9

Finska Missionssällskapet
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dåvarande doktoranden Robert Ojala på namnet Manu Dei. Manu Dei är
latin och betyder Guds hand, och som de fotbollsintresserade vet så är Guds
hand namnet på ett mycket känt mål av Maradona under fotbolls VM 1986.
Robert Ojala kom på namnet under en diskussion i mysis och många tyckte
genast att det var ett bra förslag. Namnet har ju både kopplingar till teologi
och Gud samt till fotboll, vilket var och är viktigt för ett fotbollslag som
representerar teologin, teologerna och Teologiska Studentföreningen.
Hösten 2013 deltog Manu Dei alltså i sin första fotbollsturnering, och
resultatet det året var relativt blygsamt med en vinst. De två följande årens
fotbollsturnering innebar tyvärr inte heller några stora framgångar
resultatmässigt sett, men spelarna lät sig inte nedslås för det. Hösten 2016
var Manu Dei bättre än någonsin, vann ﬂera matcher och var väldigt nära en
plats i semiﬁnalen vilket var väldigt roligt och väldigt bra gjort. I januari år
2017 deltog Manu Dei för första gången i ÅAs/Novias futsalturnering, och
resultatet var en mycket ﬁn tredje plats. Lagets utvecklingskurva har med
andra ord varit på stigande, det har gått bättre för varje år och vi hoppas
att vi blir ännu bättre och fortsätter att vinna matcher. Förutom deltagande
i denna futsalturnering så har Manu Dei hittills endast spelat fotboll, men
målet är att vi i framtiden även skall kunna delta i andra idrottsgrenar
såsom innebandy.
Trots att det är roligt och viktigt att vinna matcher, så är det viktigaste
för Manu Dei ändå att det skall vara roligt att spela. Manu Dei är ett
sammanhang där teologer kan göra något tillsammans och någonting annat
än att enbart studera teologi. Genom åren har många spelare kämpat för
Manu Deis och teologins ära. Varje år har laget bestått av ungefär tolv
spelare, och av dessa har några få spelare varit med ända sedan starten år
2013. Glädjande nog så har Manu Dei representerats av både kvinnor och
män, studerande och forskarstuderande samt även sådana som inte studerar
teologi. Med andra ord en salig blandning av människor med mer eller
mindre starka band till teologin, men som varje match velat spela fotboll och
vinna. Varje år har det varit roligt att spela och att vara med i laget, och vi
har kunnat ta fotbollen både mer och mindre allvarligt. Manu Dei fyller
dessutom en viktig funktion för TSF och teologerna. I laget har nämligen
olika slags teologer och även andra kunnat lära känna varandra och i laget
har förhoppningsvis idrottsintresserade teologer hittat sitt sammanhang och
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sin plats i TSF. Vi har inte några inträdeskrav, utan alla som vill idrotta är
välkomna. Manu Dei gör även reklam för teologin och TSF, de ﬂesta av
våra motståndare vet nämligen att Manu Dei är teologernas idrottslag.
Det som började med att några teologer ville spela fotboll har nu efter
fem säsonger blivit en tradition, och det ﬁnns goda förutsättningar för att
verksamheten kommer att fortsätta även i framtiden. TSF:s jubileumsår till
ära skall nämligen riktiga spelskjortor införskaﬀas och en motionsansvarig
med ansvar för bl.a. Manu Dei har tillsatts i föreningens styrelse. Manu Dei
har nu på riktigt etablerat sig som TSF:s idrottslag, och vi är glada för att
det ﬁnns en vilja i föreningen att ha ett eget idrottslag. Manu Dei har helt
klart kommit för att stanna och TSF har fått ett idrottslag. Vi hoppas att
laget fortsätter att samla idrottsintresserade teologer och andra som vill
representera teologin och TSF. Vi hoppas också på att laget fortsätter att
utvecklas, vinna matcher och ha roligt.
Som spelare och de senaste åren lagledare är jag tacksam för allt som jag
fått uppleva i Manu Dei. Jag är också tacksam och glad för att vi, förutom
min egen skada, klarat oss undan allvarliga skador. Tack till alla spelare för
att ni varit med! Tack också till alla andra teologer och TSF för allt stöd vi
fått! Manu Dei skall göra sitt bästa för att på ett värdigt sätt representera
teologin och föreningen även i fortsättningen.
Carolina Myrskog
tidigare spelare och
nuvarande lagledare i Manu Dei

Manu Dei spelar fotboll 2016
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Publikationer

TSF ankan
TSF ordnade en tävling 1996 och bidragen vi ﬁck in var lätträknade. Jag
satt då i styrelsen och ﬁck för mig att rita ett bidrag efter deadlines utgång.
Mitt förslag vann. Tanken bakom var kort och gott den teologiska
ankdammen, färgen var given och präst elvan ﬁck stå som teologsymbol. Sen
visade det sig att det fanns massvis med tolkningsförslag. Make Weckströms
mamma stod för en hel uppsjö, bl.a. den stora näbben: vältalighet, vattnet:
dopets vatten, gulligheten: teologernas sinne osv. Sedermera har jag hört
ankan kallas den heliga anden. Jag vill då som upphovsmakare betona att
det inte är någon könlös ﬁgur utan just Den heliga anden, i bestämd form.
Malin Eriksson (f. Svahnström), 2007.
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Divinan och jag

Carolin Ahlvik-Harju
För exakt tio år sedan – våren 2007 – ﬁrade TSF 40 år. Den vintern
svettades jag och min redaktion med det som inte bara kom att bli min sista
Divina Comedia, men det som överhuvudtaget kom att bli den allra sista
tryckta versionen av TSF:s medlemstidning. Allas vår Divina –
medlemsbrevet som låg i sin vagga redan på 1980-talet, som ﬁck sin
tidningsform år 1995, och som under min tid i redaktionen gick från att
printas och vikas till att tryckas vid tryckeri. Det var med stor sorg som jag
såg Divinan gå via cybervärlden till graven i och med jubileumsnumret
200710.
Då jag började studera år 2005 blev Divinan snabbt en efterlängtad och
kär vän. En vän som man visste att skulle komma på besök fyra-fem gånger
om året – oftast i samband med tentkaﬀe. En vän som alltid ﬁck en att
skratta så tårarna rann. En vän som bistod med allt skvaller man nånsin
behövde veta. En vän som gav en djupare inblick i någon medstuderandes liv
(”Nästan”). En vän som hade svar på svåra teologiska frågor (”Fråga
doktorn”). En vän som kom med hälsningar från gamla teologer
(”Biktstolen”) och teologer på äventyr i världen (”Hälsningar från”). En vän
som gav en inblick i olika yrken man kunde satsa på som teolog (”När jag
blev stor”). En vän som berättade var de bästa kebabställena fanns. En vän
som informerade om TSF:s fester och annan verksamhet (”Ture teolog”). En
vän som alltid hade ett något tokigt citat av lärare och studenter i
jackärmen (”summa theologicae”) och tips inför livet som präst (”Prästens
verktygsback”). En vän som var en brygga mellan alla oss studenter som så
ofta tyckte så olika om så mycket.
När jag idag dammar av den skolåda som innehåller alla Divinor jag varit
med och planera, skriva, redigerat, och layoutat kommer många minnen
tillbaka från min studietid. Jag minns fester, höst- och vårmöten, TSF-resor,
galna insändare, dispyter i föreningen, gulnäbbsintagningar och gamla
kärlekspar. Divinan var inte bara en efterlängtad vän som gjorde att
mysrummet fylldes av studenter varje gång ett nytt nummer kom ut, men
10

Divina Comedia gavs ut ännu en gång 2008
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var och är föreningens traditionsförmedlare. Divinan gav insyn i det som
hände just då i föreningen, men allt det som hände just då var ju också en
del av TSF:s långa tradition. Vissa evenemang var återkommande, andra
inslag var nya, men precis som inom teologin utgör både historia och nutid
viktiga delar av den tradition som en gemenskap bygger på.
Divinan hade också sin egen tradition. På mitt första planeringsmöte som
styrelsens representant i redaktionen ﬁck jag sitta vid dåvarande
redaktionssekreteraren Jessica Högnabbas fötter och lära mig allt jag
behövde veta om redaktionsarbetet – kreativ brainstorming, deadlines,
disciplin, samarbete, frustration, glädje och framför allt gemenskap. Jessica
gav mig de verktyg jag behövde för att ta över som redaktionssekreterare,
och hennes Divinakärlek smittade av sig och lyckades få oss andra att hitta
glädjen i att några gånger om året överta Gripens datasal där vi tillsammans
satt och layoutade in på småtimmarna inför ett nytt nummer. Alla timmar
av frustration över dataprogram som inte gjorde som man ville svetsade oss
samman. Men det var inte bara Divinan som blev en kär vän. Genom
redaktionsarbetet ﬁck jag vänner för livet. Än i denna dag kan vi som satt i
redaktionen fastna i nostalgiska diskussioner som vittnar om en
medlemstidning som betytt oerhört mycket för många. Utan överdrift kan
jag säga att Divina Comedia för mig är en symbol för allt det som är
fantastiskt med teologi och kyrka. Kanske dags att återuppliva vår gamle
vän?

Divina Comedias redaktion 2000
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Föreningen på internet
Hanna Östman

Vårterminen 2013 var den sista aktiva perioden på TSF:s medlemsblogg
Divina
Comedia
(divinan.blogg.se).
Under
samma
tid
byggde
divinabloggarna Hanna Östman och Linda Lundstén i hemlighet upp TSF:s
nya hemsida på wordpress som lanserades oﬃciellt i april 2013, under några
månader hade blogginlägg som publicerades på Divinan också publicerats på
det som då var teologiska.wordpress.com. Divinabloggen var fortsättningen
på papperstidningen med samma namn dit det mesta som rörde teologiskt
studieliv sattes upp. Summa Theologicae var och är en inläggstyp som
fortsättningsvis lever stadigt. Teologer trivs med varandra och ibland säger
någon en mening som behöver bevaras för eftervärlden. Största delen av alla
evenemang blir bevarade på bloggen.
Den nya hemsidan kom till eftersom föreningen ville ha ett synligare
ansikte utåt och ha en plats som alla som sökte information om teologi på
Åbo Akademi kunde hitta till. Men också en plats där all väsentlig
information fanns samlat så att också andra föreningar snabbt hittade oss.
Där hittades kontaktinformation till styrelsen, alla föreningens evenemang
och förstås alla blogginlägg. Det enda som inte följde med från divinan till
teologiska, som är en saknad del, var den fenomenala gradurubrikskaparen
som Jona Granlund gjort.
Året efter uppgraderades hemsidan till teologiska.com och föreningen
skaﬀade instagram. På instagram sattes upp bilder från evenemang, det
dagliga livet i mysrummet och annat som teologerna höll på med. Där fanns
också en nyskapad hashtagg som teologerna tog till sig och använde på sin
egen instagram för alla teologiska bilder. Med tiden tog teologerna också
steget från att anmäla sig med papper och penna eller per mejl till att göra
så gott som all anmälning till evenemang på hemsidan.
Förutom hemsidan och instagram skapade föreningen också en oﬃciell
facebooksida och på bara några få år hade föreningen gått från att vara så
gott som osynlig på internet till att ﬁnnas på ﬂera sociala medier för att
uppdatera och hålla ihop teologer. Nu kunde också alumner och andra
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intresserade följa med föreningens verksamhet. Blogginläggen har och
fortsätter bevara TSF:s historia och verksamhet i skriftlig form och är ett
bra sätt att som ny lära känna föreningen och som alumn påminnas om allt
studielivet kan ge.
Divinabloggens ansvariga genom tiderna:
Julia Lundstén & Liisa Mendelin 2010
Carolina Lindström & Liisa Mendelin 2011
Linda Lundstén & Hanna Östman 2012-2013
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HUR KOM MOSE ÖVER STORA RÖDA HAV
– EGENTLIGEN?
Maria Sjölund

Året är 1996 (tror jag...) och det är dags för TSF:s aprilfest, min sjätte
och samtidigt min sista aprilfest i Åbo. Jag har varit med i festkommittén
och programmet är klart att leverera. Många spex och skojigheter är
förberedda och jag ska också få leda allsången. Blandad repertoar. När det
är dags för sången ”Hur kom Mose över stora röda hav?” berättar jag hur
texten går och hur det går till med rörelserna som ﬁnns till sången. Jag
avslutar med att säga: "ni tittar på mig bara, och gör som jag gör, så går det
här bra". Vi börjar sjunga sången och efter några takter märker jag, att det
är många som inte ser mig och rörelserna jag gör. Med mina ringa 156 cm,
syns jag bara för de som sitter närmast. Funderar snabbt ut en lösning på
problemet och medan jag fortsätter sjunga ställer jag mig upp på en stol för
att synas – så att alla kan se hur man gör – och på så vis kunna delta. Döm
om min förvåning när alla andra i salen gör likadant. Ställer sig upp på
stolen i tron att det var en rörelse som hör till sången.... Ööööh, vad håller
de på med??? Tror de verkligen att det hör till sången, eller gör de det som
ett skoj i skojet? Det lär jag aldrig få veta. Stolarna höll, sången tog slut och
så skrattade vi alla hjärtligt. Det är inte lätt att vara en liten människa alla
gånger, men det bjuder jag på.

Här sjungs Mosesången på en årsfest
Jag ﬂyttar till Åland och åren går. Jon Lindeman och Pia Sjöberg gifter
sig och vi är på bröllop i Korpo. Året är då 2004. Det är många teologer
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närvarande, många unga förmågor och för mig ﬂera obekanta. I något skede
under festen börjar det tisslas, tasslas och pekas lite i smyg. Jag uppfattar
att det pratas om mig och rättar till både frisyr och klänning. Vad har jag
nu gjort? Är jag kanske utsedd att delta som ”frivillig” i någon lek? ”Jo, det
är hon”, ”jo, på riktigt”, ”Mose”... Sen säger en frimodig man: ”Höödö Ia, nu
måst du noo sjong Mose-sången- på-stol!!”. ”Ehhh, vad menar du”? Jag får
mig berättat att ”Mose-sången-på-stol” sjungs varje år och att jag startade
något som blev en tradition på TSF-festerna. Det var ju många unga
teologer på det bröllopet och de var så glada att få se henne live, hon som
startat traditionen, att hon fanns påriktigt.
De senaste åren har det ﬂyttat fyra unga, ﬁna teologer till Åland. De har
alla studerat på TF i Åbo. De har alla varit på TSF-fester. De har alla
sjungit ”Mose-sången”. De har alla stått på stol då. Fortfarande efter 20 år.
Jag skrattat gott. Hur kunde en så knasig händelse bli en ”grej”?

Summa theologicae
Summa theologicae kan sägas vara TSF:s levande historik. Det handlar
om en anslagstavla som ﬁnns i mysrummet11 där minnesvärda kommentarer
förevigas.
I mysrummet förs dagligen diskussioner om relevanta och mindre relevanta
saker. Det som kanske här är viktigt att lära sig som gulnäbb att då man
säger något mindre relevant kan det hända att man får stå för det, på
väggen. Summa theologicae har alltså varit en samling på enskilda
människors roliga och tassiga kommentarer, men också delar av huvudlösa
diskussioner. I tiden publicerades dessa i Divina Comedia men allt sen
digitaliseringen kan man läsa de roligaste kommentarerna i digitalt format
på föreningens hemsida.

11

Läs mer om Mysrummet på s.71
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Halarmärken

Medlemsmärke (2007)

JES - John-Einar Smeds in
memoriam (2011)

Jubileumsmärke (2017)

Jubileumsmärke - medelålder
är ingen ålder (2012)

Till och med Jesus gjorde
vatten till vin (2016)

Halarmärke (2017)
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Teologiska Studentföreningens fana (2003)
TSF har tradition att representera i Åbo Akademis
Studentkårs ordnade fantåg, som är på Per Brahes
födelsedag, Valborg och självständighetsdagen.

Föreningsband

Under många var det diskussion igen om ett eventuellt föreningsband. Hur
kan vi som teologer synas utåt, på tillfällen då man inte kan ha på sig
halare? Föreningsbandet, som många studentföreningar och nationer har, var
något som tänkte sig passa. Ett band för ﬁnare fest, för att ge mer synlighet
och gemenskap bland teologerna. Under våren 2015 hade man en omröstning
på bloggen och beslut på medlemsmöte ledde till att man just innan
vårfesten 2015 ﬁck ett eget föreningsband för TSF, som vi stolt kan bära på
de ﬁnaste festligheterna.

Psångboken
Karin Karlsson

När jag valdes till ordförande för TSF för verksamhetsåret 2016 så fanns det
några saker på min ”att göra-lista”. En av dessa saker var att få en sångbok
lagad för TSF. Teologer älskar ju att sjunga – allt från psalmer till
snapsvisor – men ändå fanns det ingen sångbok för oss? Redan då jag var
gulnäbb så hade jag hört rykten om att en sångbok höll på att lagas, men
jag såg tyvärr aldrig något fysiskt resultat på detta förrän jag själv tog tag i
saken på våren 2016. Vi samlade ihop en sångbokskommitté vars uppgift
blev att planera, sammanställa och ”publicera” en sångbok för TSF.
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Sångbokens namn blev Psångbok och innehållet
blev just så varierat och brett som teologerna är
av varierande smak och tycke. Några småfel smög
sig också in i den första upplagan, men inget
sådant som man inte kunde skratta bort!
Förutom färdiga sånger så skrev vi även några
nya teologversioner och teologverser till sångerna,
vilket i alla fall vi i kommittén tyckte att blev
mycket lyckat.
Jag hoppas att Psångboken ﬁnns i så många TSF:ares bokhyllor (eller
halarﬁckor) som möjligt, och att den skall bringa mycket glädje och skratt i
många år framöver!

Den rätta halarfärgen
Tomas Ray

När jag var studerande hade den Teologiska fakulteten ingen egen halare.
Ingen hade på långa tider tyckt att det behövdes någon sådan. Vem skulle
använda en sådan och på vilka tillställningar? Teologernas Aprilfest var ändå
en civiliserad och uppklädd tillställning och det ansågs som om teologer inte
behövde gå på andra tillställningar, särdeles inte sådana där man skulle ha
behövt en halare.
Men så dök det upp ett nytt gäng på TF ett gäng som tydligen inte nöjde
sig med att köpa en halare från någon av studentnationerna, som ju också
hade sin halare i kännspaka färger. Ett gäng som i början av 1990-talet
ansåg att också teologer behöver en egen halare. Vi satte igång ett projekt
med att skaﬀa en egen halare. Eftersom studeranden i alla tider varit fattiga
och 90-talets lama gjorde det inte bättre, så fanns det inget annat sätt än
att försöka få sponsorer och satt lite egna pengar i bordet. Konstigt nog
fanns det några sponsorer, Kyrkpressen och Pipliaseura. Men några stora
summor kom det inte in från dessa håll, så de fattiga teologerna var tvungna
att ta de billigaste alternativen, för att åtminstone de mest hugade skulle
nappa på idén med en halare. Det ﬁck lov att bli en vit perushalare av
billigaste modell.
Men vem vill ha en vit perushalare? Så något ljushuvud kom på den
brillianta idén att det går att färga själv i en egen tvättmaskin. Sagt och
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gjort – det skulle bli fest! Halarfärgningsfest hos den som hade den största
egna tvättmaskinen. På den tiden brukade ﬂertalet studenter tvätta sina
egna kläder en gång i veckan i något av Studentbystiftelsens många
gemensamma tvättstugor, men vissa som bodde lyxigt ute på stan kunde ha
sin egen tvättmaskin. Färg inhandlades och händelsen sattes in i kalendern.
Tanken var väl att halaren skulle bli körsbärs-röd? Ni vet den där djupa
röda färgen körsbären får i sitt alldeles mognaste tillstånd. Just innan de
faller av träden. Det var ingen som hade en sådan färg och det skulle bli vår
färg, alldeles egen färg.

Vilken färg halaren ska ha lär vi aldrig bli överens om,
men 50 års jubileum ﬁrar TSF:are i lila halare.

(v. 80-talet, mitten 2000-talet, h. 2013-)

Ingen var väl riktigt expert på att färga kläder? Någon påstod att det var
en lätt grej. In med en färgknapp i maskinen tillsammans med det som
skulle färgas. När man sätter in för lite färg med fem helvita halare, det är
då det blir en konst att få alla rätt och samma färg. När jag anländer till
festen, något försenad, för jag kan ju ingenting om färgning av kläder,
förkunnas resultatet i dörren till mig av en skadeglad statsvetare. De är
grisrosa! Mycket riktigt, resultatet var 5 olika nyanser av rosa, allt från
grisrosa till laxrosa, men ingen av nyansen körsbärsrött. Nåja, nya försök
gjordes, men färgen fastnade verkligen inte. Det fanns någon som inte gav
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sig, tog sin halare gick hem och fortsatte tills resultatet uppnåddes, men de
ﬂesta av oss, vill genast provköra sina halare och nöjde sig med de rosa
nyanserna. Uppmärksamhet ﬁck vi och när man byter ett rosa ben mot ett
ljusblått (Österbottniska nationen) ben, ser det ju rätt så festligt ut i alla
fall.
Detta är alltså historien hur det kom sig
att teologernas halare är LJUSRÖDA och
ingen annan färg.
Skribenten började studera på
TF hösten 1992

Skribenten i sin Ljusröda
halare till höger

Arkivfynd
Kampen mellan tentamensgudens undersåte och
latmasken (Lättjans vänner)

Tillvaron är en ständig kamp mellan ytterligheter, att hitta den gyllene
medelvägen är inte alltid det lättaste.
TENTAMENSGUDEN är en sträng, obarmhärtig gud,
underkastelse av sina undersåtar.
HÄR FÖLJER NÅGRA AV DE VIKTIGASTE BUDEN.

som

kräver

Tänk inte, det har andra gjort före dig
Lär dig utantill, vad andra tänkt
Lycka är att få de rätta frågorna på tenten (jmf lotto-spel)
Tänk på nästa tent både dag och natt
Du skall inga gudar hava jämte tentamensguden
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Tvivla inte på dessa bud, tänk att livet är inte här och nu, utan börjar efter
examen.
(Enligt senaste religionspsykologisk forskning anses ovanstående
totalkontroll av individenkunna jämföras med intensiv
övertalningskommunikation, dvs. hjärntvätt)

Undersåtes dagbok från 5 juni 1989

Kära dagbok, äntligen är studierna över. Jag sitter på pastorsexpeditionen
och har funnit mig väl tillrätta på min nya arbetsplats. Eﬀektivitet lärde jag
mig på skolan, detta är jag tacksam för. Idag kom Bengt in på expeditionen,
en gammal bekant från gymnasietiden. Efter att ha pratat om gamla minnen
och vad vi gjort de senaste åren frågade han mig: “Hur ﬁnner jag Kristus?”
Först blev jag förvånad över en sådan fråga. Från skoltiden hade jag snabbt
och eﬀektivt lärt mig svara på de frågorna tentguden ställt mig. I mitt minne
kunde jag inte hitta svaret på Bengts fråga hur man ﬁnner Kristus. Jag
tvingades svara att jag skulle försöka ta reda på det tills imorgon. Lite
pinsamt kändes det att inte kunna svara direkt, men å andra sidan kan det
vara bra för folk att lära sig att en teolog inte kan allt. Ikväll ska jag se om
jag hittar svaret i mina gamla anteckningar, annars får jag väl ringa en
kollega. Man lär sig så länge man lever.

LATMASKEN (Lättjans vänner)
Några grundläggande regler
Ta det lugnt, stressa inte
När du vaknar på morgonen och tror att dagen ev. skulle
kunna bli stressig - stanna hemma
Dina egna tankar är viktigare än andras
Ha alltid goda skäl till att skjuta upp tenter
Gör inget idag som du kan vänta med tills imorgon
Värva nya medlemmar till Lättjans vänner, när du orkar
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Mysis
TSF:s kaﬀerum
– ett försök till förståelse av innebörden
av att beﬁnna sig i det
Marcus Lundqvist

Kaﬀerummet, mera informellt mysrummet, mysis eller commodus locus, är
antagligen närmast det man kunde beskriva som TSF i vardagen. Det är på
ﬂera sätt föreningens ansikte både inåt och utåt. Utan rummet skulle den
enskilda teologistuderandens förhållande till föreningen se mycket
annorlunda ut, rent utav mera frånvarande om inte annat.
Det är givetvis inte enbart rummet som sådant som gör det spännande,
utan sättet på vilket människor beﬁnner sig i det. Om inte annat känner de
ﬂesta till platsen som en rekreationspunkt i vardagens studier. För många är
kaﬀerummet kanske till och med det första man tänker på då teologi vid ÅA
nämns. Tidvis har man själv misstagit sig att tro att det är den perfektaste
koncentrationen av världsanden på en punkt under en tid – för att utrycka
det hegelianskt – men det ﬁnns givetvis en viss sanning i att platsen utgör
ett slags mikrokosmos för teologerna. Diskussionsämnena i rummet har gått i
olika cykler under årens gång, ibland mera politik, ibland etik, men allt som
oftast personkemi, direkt eller indirekt. Rummet utgör därmed en
synnerligen annan form av tillvaro jämfört med t.ex. seminarierna där tankar
måste förädlas och beprövas mer kritiskt.
Att försöka beskriva en vanlig dag emellan dessa väggar går utöver mitt
syfte här. Tiderna har fört med sig många olika personligheter som bidragit
på ﬂera sätt till dess utformning. Eftersom teologerna i regel utgör den
huvudsakliga besökarskaran, kunde någon form av generell presentation av
återkommande mentaliteter (eller sinnelag) kanske skisseras enligt bästa
förmåga utifrån teologins begreppsvärld, vilka de studerande i regel pendlar
emellan. Min avsikt blir därmed att i högre grad säga något om hur
teologerna generellt är i rummet på ett bredare plan.
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Vi kan då tänka oss det homiletiska (gr. homilia=samvaro) sinnelaget som
gärna gestaltar rummet som en slags övning för ett kommande prästyrke.
Det är en plats där man ska lära sig att komma överens, att öva sig i
rättvisa, att skapa förutsättningar för allas trivsel och – sist men inte minst
– att predika, vilket i detta fall betyder att ge uttryck för en kännedom om
människans psyke in absurdum. Då detta sinnelag bryts, träder en
kombination av panik och bedrövelse in i den studerandes sinne.

Där gemenskap byggs och dörren står öppen för den ena och för den andra.
Mysrummet i Tryckerihuset (2015-).
Ett brott i ovannämnda stämning erbjuds av det apologetiska
(trosförsvar) sinnelaget, där den högsta normen för tillvaron utgörs av ett
förkrossat hjärta, vilket den studerande är mer än villig att erbjuda både åt
sig själv och alla andra i rummet, oftast i form av polemik. Här handlar
idealet i mindre grad om att hitta en känsla av trivsel, utan mera en
emotionell iver som man vill tillföra även andra. Då det inte händer, påbjuds
man själv att omfatta känslan av besvikelse. Rummet som sådant är under
den apologetiska stämningen inte lika relevant som under homiletikens, men
nödvändigt trots det.
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Ifall slutprodukten av de två sinnelagen drabbar samman, dvs. panikbedrövelsen och besvikelsen, då stiger ireniken (gr. eirene=fred) in i bilden.
Den som väljer denna väg brukar i regel ta rollen av att försöka förmedla en
överenskommelse i sakfrågor som debatteras. Oftast brukar personen försöka
nå någon form av balans genom att ta ”de bästa” delarna av båda sidorna
av argumenten för att nå fram till en rationell syn. Alternativt kan man
under irenikens sinnelag försöka förleda diskussionen genom att öppna ett
tredje synsätt som är tänkt att lösgöra diskussionen från den centrala
problematiken, vilket också är populärt. I slutändan brukar de ireniska
försöken förbises.
Till sist har vi det farligaste, men också det mest lockande sinnelaget,
nämligen defaitismen (viljan att ge upp). Då man går in i tillståndet blir det
mesta som sker i rummet underhållning. Man släpper ansatserna till att ”äga
det” (ifall man inte representerar stiftelsen för ÅA) och låter saker och ting
ﬂyta. Kanske ger man sig in på att öva lite teatraliska maner som kan ge en
själv och andra ett gott skratt. Samtidigt frågar man sig om det egentligen
ﬁnns något unikt över rummet som sådant, förutom att de människor man
umgås med i stunden beﬁnner sig där och att man därför har något
gemensamt med dem. En sak kvarstår ändå: för att det ska kunna ske är
kaﬀerummet nödvändigt.
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Mysrummet, 1998

74

TSF's styrelser
1969
Ordförande:

1974
Rabbe Sandell

Vice ordförande:

Ordförande:

Carita Jansson

Vice ordförande: Tor-Erik Store

Sekreterare:

Trolle Sandell

Sekreterare:

Juanita Fagerholm

Skattmästare:

Håkan Sandström

Skattmästare:

Marjukka Siira
Ole Brunell

1970
Ordförande:

1975
Rabbe Sandell

Ordförande:

Carita Jansson

Vice ordförande: Roger Syrén

Vice ordförande: Ole Brunell

Sekreterare:

Matti Pihlhjerta

Sekreterare:

Juanita Fagerholm

Skattmästare:

Håkan Sandström

Skattmästare:

Marjukka Siira

Anneli Yli-Tuomola

Kaj Granlund
Boris Salo

1971
Ordförande:

1976
Gustav Strömsholm

Ordförande:

Johan Wilkman

Vice ordförande: Trolle Sandell

Vice ordförande: Boris Salo

Sekreterare:

Tuulikki Koivunen

Sekreterare:

Kaj Granlund

Skattmästare:

Pertti Järvinen

Skattmästare:

Berndt Berg

Rut Törnkvist

Tuija Leeste
Sven Hjertberg

1973
Ordförande:

1977
Göran Ekroth

Ordförande:

Bror Nyback

Vice ordförande: Bror Nyback

Vice ordförande: Barbro Eriksson

Sekreterare:

Gun Nyman

Sekreterare:

Ulf Sundsten

Skattmästare:

Marjukka Siira

Skattmästare:

Stefan Eriksson

Elmer Helsing

Esko Röykäs
Roger Eriksson
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1982

1978
Ordförande:

Ulf Sundsten

Ordförande:

Anders Stenberg

Vice ordförande: Sanna Lindström

Vice ordförande: Sirku Röykäs

Sekreterare:

Clas Abrahamsson

Sekreterare:

Anja Nurminen

Skattmästare:

Ben Thilman

Skattmästare:

Petri Peltonen

Nea Aarnio

Rolf-Erik Mäkelä

Esko Röykäs

Maria Björkgren
1983

1979
Ordförande:

Ben Thilman

Ordförande:

Sirku Röykäs

Vice ordförande: Anders Lindström

Vice ordförande: Rolf-Erik Mäkelä

Sekreterare:

Maria Sten

Sekreterare:

Anja Nurminen

Skattmästare:

Esa Killström

Skattmästare:

Petri Peltonen

Information:

Annika Saramo
Jari-Pekka Lausvirta

1984

1980
Ordförande:

Ben Thilman

Ordförande:

Jouku Henttinen

Vice ordförande: Svante Lundgren

Vice ordförande: Annika Saramo

Sekreterare:

Tiina Tirronen

Sekreterare:

Lisa Enckell

Glen Kaski

Skattmästare:

Petri Peltonen

Skattmästare:

Anne Mäkinen

Anne Norvasuo

Maria Sten

Jani Edström
1985

1981
Ordförande:

Anders Stenberg

Ordförande:

Lisa Enckell

Vice ordförande: Tiina Tirronen

Vice ordförande: Patrik Frisk

Sekreterare:

Maija Hartikainen

Sekreterare:

Björn Vikström

Matti Hirvilammi

Skattmästare:

Mats-Ola Byfält

Skattmästare:

Anne Mäkinen

Maria Björkgren

Ben Thilman

Mats Björklund
Anne Tuikka
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1986
Ordförande:

1990
Björn Vikström

Ordförande:

Yvonne Lindblom

Vice ordförande: Mats Björklund

Vice ordförande: Mikael Lindfelt

Sekreterare:

Paul Hartman

Sekreterare:

Maria Nylund

Skattmästare:

Stina Forsblom

Skattmästare:

Pasi Pohjola

Patrik Frisk

Jaakko Laasio

Rolf Steﬀanson

Håkan Näsman

Anne Tuikka

Laura-Maria Raitis

1987
Ordförande:

1991
Björn Vikström

Ordförande:

Peter Karlsson

Vice ordförande: Anne Tuikka

Vice ordförande: Pia Kasss

Sekreterare:

Camilla Bäck

Sekreterare:

Maria Björklund

Skattmästare:

Stina Forsblom

Skattmästare:

Jani Koivusalo

Patrik Frisk

Katarina Karlsson

Marina Meinander

Per Stenberg

Caj Talvio
1988
Ordförande:

1992
Anne Tuikka

Vice ordförande:

Ordförande:

Trygve Cederberg

Vice ordförande: Katarina Karlsson

Sekreterare:

Mikael Lindfelt

Sekreterare:

Maria Björklund

Skattmästare:

Juha Anttila

Skattmästare:

Ann-Soﬁ Nylund

Håkan Näsman

Markus Weckström

Jockum Krokfors

Jani Koivusalo

Marina Meinander

Maria Leppäkari

Camilla Bäck
1989
Ordförande:

1993
Yvonne Lindblom

Ordförande:

Per Stenberg

Vice ordförande: Mikael Lindfelt

Vice ordförande: Nina Virtanen

Sekreterare:

Maria Nylund

Sekreterare:

Joachim Weissenberg

Skattmästare:

Juuso Anttila

Skattmästare:

Robert Kronqvist

Håkan Näsman

Pia Pirkola

Jaakko Laasio

Lotta Asp

Siv Udd

Tomas Ray
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1998

1994
Ordförande:

Katarina Karlsson

Ordförande:

Marika Björkgren

Vice ordförande: Nina Virtanen

Vice ordförande: Elin Nylund

Sekreterare:

Tomas Ray

Sekreterare:

Riina Lappalainen

Skattmästare:

Heidi Juslin

Skattmästare:

Ronny Thylin

Rune Lindblom

Infoansvarig:

Mårten Blomqvist

Pia Pirkola

Värdinna:

Leena Hildén

Styrelsemedlem:

Lucas Snellman

1999

1995
Ordförande:

Nina Virtanen

Ordförande:

Ronny Thylin

Vice ordförande: Sabina Lindholm

Vice ordförande:
Sekreterare:

Tomas Ray

Sekreterare:

Sanna Toivonen

Skattmästare:

Rune Lindblom

Skattmästare:

Ann-Kristin Nummelin

Anders Lundström

Infoansvarig:

Mårten Blomqvist

Markus Weckström

Värdinnor:

Natalia Wälikangas &
Mari Puska

Jessica Björkman
2000

1996
Ordförande:

Heidi Juslin

Ordförande:

Mari Puska

Vice ordförande: Mika Hietanen

Vice ordförande: Mari Lund

Sekreterare:

Malin Svahnström

Skattmästare:

Malena Björkgren

Skattmästare:

Rune Lindblom

Infoansvarig:

Anders Hamberg

Anders Lundström

Värdinna:

Patricia Högnabba

Lucas Snellman

Värd:

Kalle Sällström

2001

1997

Ordförande:

Kalle Sällström

Vice ordförande: Heidi Juslin

Sekreterare:

Pia Backman

Sekreterare:

Saara Roto

Infoansvarig:

Patricia Högnabba

Skattmästare:

Jon Lindeman

Kontakt- och

Elin Nylund

motionsansvarig: Fredrik Portin

Johan Kanckos

Värdinna:

Sonja Djupsjöbacka

Jaana Tamminen

Värdinna

Johanna Lillrank

Ordförande:
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Lucas Snellman

2002

2005

Ordförande:

Sara Timonen

Ordförande:

Fredrik Portin

Sekreterare:

Laura Kalliokoski

Sekreterare:

Anna Sundsten &

Skattmästare:

Sanna Poikola

Webbansvarig:

Robert Ojala

Simon Bergman
Skattmästare:

Lotta Valve

Motionsansvarig: Tuomas Antola

Infoansvarig:

Liliana Brondin

Värdinna:

Webbansvarig:

Alexander Henriksson

Lokalansvarig:

Guennadi Nygård &

Värd:

Heli Ojala
Tomi Tornberg

Malena Björndahl
2003

Styrelserepresentant i

Ordförande:

Mia Bäck

Divina Comedia: Simon Bergman

Skattmästare:

Johanna Södö

Styrelsemedlem:

Infoansvarig:

Anders Hamberg

Webbansvarig:

Alexander Henriksson

Jessica Bergström
(26.9-31.12.2005)

Motionsansvarig: Maria Wikstedt
Aﬃschansvarig:

Jessica Högnabba

Lokalansvarig:

Fredrik Portin

2004
Ordförande:

2006
Maria Wikstedt

Ordförande:

Linda Jordas

Vice ordförande: Jessica Högnabba

Sekreterare:

Lena Nyman

Sekreterare:

Reetta-Kaisa Salo

Skattmästare:

Anders Järvinen

Skattmästare:

Johanna Södö &

Infoansvarig:

Noora-Elina Qvist

Lotta Valve

Webbansvarig:

Pär Lidén

Infoansvarig:

Matias Gustafsson

Värdinnor:

Soﬁa Kaslin &

Webbansvarig:

Alexander Henriksson

Lokalansvarig:

Johanna Kolhi &

Styrelserepresentant i

Noora-Elina Qvist

Divina Comedia: Carolin Ahlvik

Jessica Bergström

Resursperson:

Riikka Hillebrand
(1.1 -1.9.2006)
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2011

2007
Ordförande:

Jessica Bergström

Ordförande:

Sekreterare:

Heidi Hellsten

Vice ordförande: Markus Syrjätie

Infoansvarig:

Jona Granlund

Sekreterare:

Soﬁa Flinck

Webbansvarig:

Pär Lidén

Skattmästare:

Lukas Brenner

Charlotta Dick-Röstad

Infoansvarig:

Markus Syrjätie

Värdinnor:

Alina Håkans &

Värdinna:

Styrelserepresentant

Anna Hellén

i Divina Comedia: Linda Finnbäck
2012

2008
Ordförande:

Linus Stråhlman

Lena Nyman

Ordförande:

Daniel Nyberg

Vice ordförande: Soﬁa Kaslin

Vice ordförande: Soﬁa Flinck

Sekreterare:

Marcus Lundqvist

Sekreterare:

Mattias Boije

Skattmästare:

Henna Timonen

Skattmästare:

Oscar Louhija

Info-ansvarig:

Soﬁa Kaslin

Infoansvarig:

Marina von Schantz

Johanna Granvik

Värdinnor:

Alexandra Johansson &

Värdinna:

Claus Ståhlberg
2013

2009
Ordförande:

Alina Håkans

Ordförande:

Alexandra Johansson

Vice ordförande: Liisa Mendelin

Vice ordförande: Erika Forsblom

Sekreterare:

Marcus Lundqvist

Sekreterare:

Marina von Schantz

Skattmästare:

Johanna Granvik

Skattmästare:

Matilda Isotalo

Rebecka Vikström

Infoansvarig:

Soﬁa Flinck

Värdinnor:

Sabina Sweins &

Värdinna:

Laura Serell

2010
Ordförande:

Liisa Mendelin

Styrelsemedlem:

Ståhlberg

Vice ordförande: Emma Audas
Sekreterare:

Carolina Lindström

Skattmästare:

Mattias Boije

Info-ansvarig:

Niklas Granroth

Värdar:

Niklas Granroth &
Marco Harju

80

Claus ”The Man”

Resursperson:

Peter Eriksson

2016

2014
Ordförande:

Soﬁa Flinck

Ordförande:

Karin Karlsson

Vice ordförande: Sabina Sweins

Vice ordförande: Ina Laakso

Sekreterare:

Karin Karlsson

Sekreterare:

Laura Brännkärr

Skattmästare:

Leo Brenner

Skattmästare:

Cecilia Alameri

Informatör:

Laura Serell

Informatör:

Alexander Rönnblad

Webbansvarig:

Hanna Östman

Webbansvarig:

Otto Lindén

Värdinnor:

Elefteria Apostolidou & Värdinnor:

Emma Olander &

Heidi Paul

Anni Vaenerberg
2017

2015
Ordförande:

Laura Serell

Ordförande:

Sabina Sweins

Vice ordförande: Karin Karlsson

Vice ordförande: Alexander Rönnblad

Sekreterare:

Heidi Paul

Sekreterare:

Ilona Silvola

Skattmästare:

Elefteria Apostolidou

Skattmästare:

Emma Olander

Informatör:

Otto Lindén

Informatör:

Elisa Kössi

Webbansvarig:

Hanna Östman

Webbansvarig:

Dennis Svenfelt

Värdinnor:

Ina Laakso &

Värdinnor:

Erika Salo &

Oscar Louhija

Otto Lindén
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Förtjänsttecken

(instiftat 2012)

Föreningens
utmärkelser
består
av
Förtjänsttecknet,
Stora
Förtjänsttecknet samt Amiralsmärket. Förtjänsttecknen delas ut vid
föreningens höstfest. Samtliga tecken delas ut av Teologiska
Studentföreningens styrelse. Föreningens medlemmar får inför varje höstfest
föreslå medlemmar eller utomstående som bör tilldelas förtjänsttecken med
motivering om varför.
Föreningens utmärkelser bärs enligt etikettens föreskrifter vid lämpliga
tillfällen.

Förtjänsttecknet
Förtjänsttecknet tillfaller medlem av Teologiska studentföreningen eller
utomstående person som genom sin aktivitet, företagsamhet och vilja att
hjälpa till har gjort en viktig och/eller allmännyttig insats för föreningen och
dess medlemmar.
Alina Blomberg
Sini Sundqvist
Otto Granlund
Emilia Kuni
Lukas Brenner
Rebecka Stråhlman

(2012)
(2012)
(2012)
(2012)
(2012)
(2012)

Daniel ”Faﬀen” Nyberg
Hanna Östman
Marco Harju
Niklas Granroth

(2013)
(2013)
(2013)
(2013)

Alexandra Johansson
Ville Väänänen
Pekka Lindqvist

(2014)
(2014)
(2014)

Sabina Sweins
Matilda Isotalo
Soﬁa Flinck
Mikael Lindfelt

(2015)
(2015)
(2015)
(2015)

Carolina Myrskog
Ina Laakso

(2016)
(2016)

Karin Karlsson
Alexander Rönnblad
Otto Lindén

(2017)
(2017)
(2017)
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Stora Förtjänsttecknet
Det stora förtjänsttecknet tillfaller medlem av Teologiska studentföreningen
som genom sin aktivitet, företagsamhet och vilja att hjälpa till vid ﬂera
tillfällen och olika sammanhang gjort en synnerligen stor, viktig och/eller
allmännyttig insats för föreningen och dess medlemmar.
Marcus ”Måkus”
Lundquist
Liisa Mendelin
Linda Jordas
Jona Granlund
Julia Lundstén

(2012)
(2012)
(2012)
(2012)
(2012)

Amiralsmärket

Mattias Boije

(2013)

Claus Ståhlberg
Marina von Schantz

(2014)
(2014)

Laura Serell

(2016)

Ina Laakso

(2017)

Amiralsmärket tillfaller medlem av Teologiska studentföreningen som
genom sitt uppträdande uppfyller kriteriet för såväl Förtjänsttecknet
som Stora förtjänsttecknet. Personen i fråga ska dessutom ha visat ett
synnerligen stort engagemang för föreningen och dess medlemmar
genom att på ett osjälviskt vis ställa upp i vått och torrt.
I Amiral:
II Amiral:

Carolina Lindström
Hanna Östman

(2012)
(2015)

Teologiska studentföreningens hedersmedlemmar
Hedersordförande:
Hedersmedlem:
Hedersmedlem:
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John Vikström
Maria Leppäkari
Björn Vikström

50-årsjubileum 2017
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TSF:s historik lanserades i digitalt format på 50-års jubiléet 29.4.2017*. Det
var en fest med närmare 130 personer, allt från biskopar, medlemmar från
olika årtionden, representanter från ﬁnska teologer och årets gulisar.
Jubileumsåret ﬁrades stotr av en livskraftig förening. Också TSF:s
alumnförening grundades under året. Hur TSF:s historia utspelar sig
härefter lär vi få läsa om i nästa historik...

Den tryckta versionen av historiken publicerades i december samma år

*
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Slutord
Många månader, ännu ﬂer koppar kaﬀe och “några” arkivbesök senare har
vi fått ihopsytt TSF:s historia. Ett halvt decennium är minsann inte lätt att
reda ut.
Vi önskar att dessa texter och bilder både fått påminna oss alla om den
vackra tid vi haft, och den tid som fortfarande går vidare i TSF. Vi hoppas
på att TSF kan vara ett minne som värmer och glädjer varje gång man hör
om det. Och allra mest hoppas vi på att kommande studerande ska få
uppleva en minst lika härlig tid som studeranden före dem.
Hur kom vi över “stora röda havet”?
Med ett stort arkivmaterial och många hjälpsamma personer!
Vi vill tacka alla som någonsin varit med i TSF, som bidragit till att
föreningen kan vara verksam idag. Ett speciellt stort tack riktas till styrelser
som jobbat mer än massor för vår förenings bästa. Vi vill också tacka
arkivpersonal på Åbo Akademis bibliotek för deras tålamod med oss.
Slutligen vill vi också tacka alla de som bidragit till att få ihop denna
historik - skribenter, kaﬀe, layoutare och psykiska stödpelare.
En gång TSF, alltid TSF.
Ina Laakso & Ville Väänänen, red.
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Arkivdatabas
1 Protokoll från styrelse-, höst- och
vårmöten. Även annat materal.
1:1 1974-1980
1:2 1979-1983
1:3 1984-1993
1:4 1994-2002 + stadgar
1:5 2003
1:6 2004-2010
2 Räkenskaper, bokföring
2:1
2001
2:2
2001
2:3
2002
2:4
2003
2:5
2004
2:6
2005
2:7
2006
2:8
2007
2:9
2008
2:10 2009/1
2:11 2009/2
2:12 2010
2:13 2011
2:14 2012
2:15 2013

90

3 Övrigt
3:1 Diverse 1990-1993
3:2 Räkenskaper m.m. 1970-1980
3:3 Räkningar, inbjudningar
3:4 Diverse
3:5 Diverse
3:6 Diverse, bl.a. tidiga protokoll
3:7
Diverse, bl.a. inkommen post
1990-2000
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