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Suvi Sundqvist 
Pr-chef 2011 

susundqv@abo.fi 

en styrelsepost eller funktionärs-

poster. Det är i dessa arbetsgrupper 

man jobbar hårt för NN-familjens 

alla sammankomster. Som tur är det 

inte likt ett jobb att vara med i 

familjen NN, det är mera som en 

livsstil! Läs alltså mera om dessa 

ansvarsuppgifter på sidorna 20-21. 

Och var aldrig rädda för att come to 

say hello i framtiden!  

VÄLKOMNA TILL NN! 

 

Sommaren var kort, och inledandet 

till nya studieåret har börjat! Även 

min gode vän writer’s block är här 

igen. Tack och lov har vår kära 

Schweiziska vänförening Concordia 

gett mig inspiration att skriva igen, 

då en del av oss rest oss dit igen just 

to say hello. 

 

Men nu är det dags för nya ansikten 

och nya äventyr! Som tur kan vi alla i 

nationen glädjas över att vi fått så 

många nya vänner som vill ut och 

leka med oss, med andra ord talar 

jag om årets gulnäbbars enorma 

efterfrågeöverskott, som resulterat 

till massiva kalas! Här i nyläNNingen 

kan ni bekanta er med all den 

mumsiga skvaller från evenemangen 

vi överlevt nyligen. 

 

Nyländska Nationen har redan i 75 

år, med mottot ”kärlek över 

fakultetsgränserna”, varit känt för 

sina mer eller mindre seriösa 

evenemang och för förenandet av 

omkring 150 medlemmar. Ni som är 

nya i NN är kanske intresserade av 
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lyckad sitz, som en del kommer 

bättre ihåg än andra.  

 

Ifall du inte kunde delta på 

gulisintagningen, fear not, höstens 

tema-sitz är precis bakom hörnet! 

Jag ser fram emot en höst fylld av 

alla slags roliga evenemang, och 

kom ihåg att studietiden är (och skall 

vara) mycket mer än deadlines och 

tråkiga föreläsningar! 
 

 

HEJ PÅ ER, både gamla och nya 

NNare! 

 

Nu är sommaren (äntligen?) förbi, 

och de flesta av oss har antagligen 

hittat tillbaka till Åbo och ännu 

viktigare, NN! Många av er har säkert 

spenderat sommaren på samma sätt 

som jag, det vill säga jobb och inte 

så mycket annat, och nu känns det 

skönt att komma tillbaka till 

studielivet igen. 

 
Iiro Lantonen 

Kurator 2010 
ilantone@abo.fi 

Eftersom det här är det första numret 

av NyläNNingen som våra nya 

medlemmar får vill jag passa på att 

välkomna alla gulisar till vår kära 

förening. Hoppas era universitets-

studier börjat bra och att ni kommit 

väl in i studielivet. Hoppas även att 

de flesta av er var med på den 

enorma gulisintagningen och sitzen, 

intresset för evenemanget över-

träffade alla våra förväntningar och 

tyvärr rymdes inte alla intresserade 

med.  Det  har sällan varit så här fullt, 

och det bästa med hela kalaset var 

att ca 95 stycken av ungefär 100 

totalt var gulisar. Det var en mycket 

Kurrespalten 
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We had our booze, went to the 

sauna, had a sitz (where I drank far 

too much vodka because I always 

emptied my cup when it was drink-

ing time). It was a blast! Especially 

Martell, who I think is relatively re-

nowned at the NN, enjoyed it very 

much. In fact, he enjoyed it so much 

that he smashed Iiro’s car window. 

Surely Iiro had a great trip back 

home. 

 

Well, so much to say but only so little 

space. After that we stayed at Betti-

nas place for two days (including 

more sauna and beers) and on our 

last day, we went sightseeing in Hel-

sinki. 

 

All in all, NAGU and I have already 

concluded, that we HAVE to come 

again. You guys rock! By the way, 

you might want to know who wrote 

this: the name’s EFES and as you 

might know, it derives from that su-

perb Turkish beer (some people will 

disagree, but I like it!). I joined the 

Concordia in the fall semester of 

2010 and study law, as virtually eve-

ryone in the Concordia does, and am 

in my third semester now.  

 

Hopefully I’ll see a lot of you guys 

again, whether it’s here or in Finland! 

 

HEY MY fellow friends from Finland! 

I was asked to write an article about 

me and our trip to your beautiful 

country! Well, what can I say? The 

trip was absolutely amazing! I’ve ac-

tually never been as much up north 

before and I expected it to be cold as 

hell, but luckily, I was wrong. I 

shouldn’t have brought so many 

pullovers... 

Upon arrival Johannes got us from 

the airport and brought us to his 

parents’ place, which, quite frankly 

(and due to large quantities of a cer-

tain liquid consumed), I cannot recall 

where it was. We went to a little is-

land not far away from the coastal 

line by a little boat,. There we grilled 

meat, drank wine, and in general just 

enjoyed the amazing sight of the 

Finnish countryside. 

  

After a night, we were driven out of 

this paradise to join the Sommarträff 

that was going to happen at a hut 

near Lovisa. For the ones who where 

there I don’t need to explain how 

relaxed and fun the atmosphere was. 

Vänföreningshälsningen, 

From Switzerland with love 

 

Efes 
Concordian 

keremaltay@gmail.com 
 



6  nyläNNingen 

I DEN tredje delen i serien 

Nylandiania, där jag försöker utröna 

om jag är kompetent som inspektor 

för Nylands Nation, reflekterar jag 

över mitt första möte med den 

nyländska identiteten.  

 I min ungdom, något år innan jag 

inledde mina studier vid Åbo 

Akademi, satt jag i en buss med en 

massa Åbolänningar, på väg från 

Åbo via Västnyland till en tillställning 

i huvudstadsregionen. En av med-

passagerarna var chefredaktören för 

Åbo Underrättelser, Torbjörn Kevin 

och vi var några personer som ivrigt 

diskuterade med honom. Det var 

lördag morgon och lite häftigt att 

sitta och tala med chefredaktören för 

en tidning man läst till frukost hela 

ens liv.  

Bussen åkte förbi Salo och samtalet 

förflöt avslappnat. Mitt i skogen 

ställde sig denne ansedde man 

plötsligt upp och gjorde honnör. 

Sedan satte han sig och fortsatte 

samtalet, som om inget hade hänt. Vi 

andra tittade förbryllat på varandra 

och visste inte varför vi förväntades 

betrakta det här som ett normalt 

uppträdande. När han småningom 

insåg att vi behövde bildning, 

berättade han att han är född och 

uppvuxen i Ekenäs och att han alltid 

gör honnör när han åker över 

gränsen till Ekenäs. Också när han 

åker ensam. 

Vid grundande av NN ville man 

binda samman studerande från hela 

Nyland samt nyländskt sinnade 

personer. Om man gör honnör vid 

gränsen till Ekenäs är man uppenbart 

nyländskt sinnad. Ett tecken på att 

jag utvecklas i rätt riktning är att jag 

numera vet att Kevin är ett riktigt 

vanligt efternamn i Västnyland. Det 

är Lindholm också. Och namn som 

slutar på -as eller -s, typ Backas, 

Lobbas och Antas, härstammar från 

Östra Nyland. Man lär sig, man lär 

sig. 

Eventuella synpunkter på Östra 

Nyland, eller andra ärenden emot-

tages på adressen lihenrik@abo.fi. 

 

PS: Läs ÅU! Torbjörn Kevin skriver 

Finlands bästa ledare. 

Vem är nyläNNing? 

Inspektorns hälsning  

Linnéa Henriksson 
Nyvald inspektor 

lihenrik@abo.fi 





EFTER EN kort sommarpaus är det dags för en ny episod av CRIBS. I detta avsnitt var 
det dags för en duell mellan de flummiga humanisterna och de laglydiga 
rättsnotarierna. Här avslöjas vem som håller bättre koll på sitt kansli. 

NyläNNingen började med att bege sig till Arken för 
att leta reda på humanisternas andra hem: 
Humanistiska föreningens kansli. Kansliet ligger i 
Arkens första våning, i korridoren bakom Café Arken. 
Kansliet är kanske inte det lättaste att hitta, men lär 
ska finnas utprickat på en karta i Arkens aula. 
 

Kansliet är inte direkt vad man skulle förvänta sig då man tänker på Arkens annars väldigt kala 
dekor – utan hemtrevligt och mysigt, med hela två bekväma soffor. Liksom de övriga besökta 
kanslierna är HumFens fyllt med diverse prylar, så det var svårt att veta var man skulle börja. 
Det tog till exempel en halv timme innan undertecknad råkade få syn på en butikskärra mitt på 
golvet. HumFen satsar väl på att vara ekologiska och istället för att använda bil skjutsa omkring 
sprit, diverse saker, och medlemmar i en köpkärra – NyläNNingen är imponerad. 
 
Humanistiska föreningen har haft sitt kansli i Arken i sex år; det vill säga lika länge som 
föreningen varit aktiv i sin nuvarande form. HumFen har 85-årsjubileum nästa år, men var 
inaktiv efter 80-talet (det ryktas om att en styrelsemedlem supit upp alla pengar). 
 
Till NyläNNingens missnöje var humanistiska föreningens maskot inte på plats. Men en 
beskrivning av maskoten gavs: ”en kvinna sydd av gult lakan med bröst”. Hur ser denna varelse 
månne ut? Enda spåret av ifrågavarande maskot var ett paket TenaLady som hon lämnat efter 
sig. För att kompensera avsaknaden av maskoten hade HumFen sådan tur andra mjukisdjur, 
bl.a. Enhörningen, och en dinosauriesamling. 
 
Något direkt nyländskt hittades inte i kansliet (tips åt styrelsen inför årsfestgåvor, kanske?). 
Men Nyland representeras i form av Prokurator -11 (som även är med i HumFens styrelse), blå 
och gula sugrör samt en kapsylöppnare i form av en fyr från Hangö, och ett julkort med bild av 
stysse -10. 

 
Filippa Andersson 

Studerar logopedi 
fanderss@abo.fi 

 



 

Från att ha besökt ÅA:s större medlemsföreningars kanslier var det dags för Nylänningen att  
besöka ett kansli av lite annan storleksgrad; nämligen rättsnotariernas headquaters Stadgas 
kansli. Till skillnad från de övriga besökta kanslierna hade Stadgas styrelse ingen aning om 
inspektionen, så det måste konstateras att rättsnotarierna håller rätt så bra ordning på sitt 
kansli. Bland ett virrvarr av lagböcker, lagtexter och papper hittades även diverse intressanta 
saker. Något värt att nämna var den gigantiska uppblåsbara kaktusen som stoltserade i 
kansliets fönster. Kaktusens ursprung förblir ett mysterium, men kaktusen – vid namnet 
Valentina- spelar en viktig roll för föreningen eftersom den hjälper föreningens medlemmar 
att känna igen utifrån vilket fönster som tillhör kansliet. 
 
Stadgas kansli är beläget i Domvillans första våning, där den funnits sedan år 2007. 
Nylänningen hade turen på sin sida eftersom Domvillan skall renoveras nästa februari och det 
således var sista chansen att se Stadgas kansli i dess nuvarande form. Kansliet är öppet på 
tisdagar från 13-14 för medlemmar, då folk kan komma och hälsa på, ta en kopp kaffe eller te 
som kokas med en förtjusande liten rosa tekokare. Stadga får även ett plus i kanten av att 
bjuda på rättvisebemärkt kaffe. 
 
Nylänningen fick även höra spännande historier om eventuella spöken som vistas i Domvillan. 
Då styrelsemedlemmarna suttit och haft möten om kvällarna har de ibland kunnat höra steg 
från övre våningen även om de varit säkra på att ingen annan befunnit sig i byggnaden. Man 
behöver ändå inte vara rädd om man råkar gå ensam i Domvillan, det är nämligen frågan om 
ett snällt flickspöke.   
 
Tyvärr så hittades inget direkt Nyländskt i detta kansli. Förutom då några medlemmar med 
nyländskt ursprung. Så Nylänningen fick nöja sig med en blå dator stol en gul plansch. 

Vad finns i kylskåpet? Mjölk och lite öl...  

 

Soffan?  Två soffor, en tre personers och en två 

personers. Väldigt bekväma, nästan bekvämast 

av de kanslisoffor NyläNNingen träffat på hittills!  

 

Köket? Inget egentl igt kök,  men en 

mikrovågsugn (som fanns undangömd 

någonstans), kaffekokare och mini-kylskåp.  

 

Ordning och reda? Mycket saker över allt; 

styrelsen har inga direkta städturer, men en 

sopborste lär finnas?  

Vad finns i kylskåpet? inget eget kylskåp, utan 

delar sitt med kafferummet på andra sidan hallen. 

Innehållet av detta kylskåp förblir ett mysterium  

 

Soffan? En svart soffa, antagligen från ikea?  

 

Köket? Inget kök, enbart en minimal rosa 

tekokare och en kaffemaskin. Vattnet fås från 

kafferummet brevid.  

 

Ordning och reda? Inga städturer 

överhuvudtaget, men relativt städigt ändå. 

HumF Stadga 8/10p 4/10p 
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GULISGALLUP 

NyläNNingen tog del i den legendariska intagningen och intervjuade några än så 

länge oskyldiga och små gulisar. Vi gratulerar årets vinnarlag GRUPPSEX för segern! 

Och bra jobbat och kämpat och härjat alla ni andra som deltog! Allt som allt hade 

gulisarna bl.a. svingat korv, kastat ägg, spelat jenkkifotboll, kastat fisk, slingat 

potatis med bh och tydligen även söndrat bh:n. Sitzen fortsatte i samma stil, med 

bl.a. explosiva maträtter och kaffekokare, och slutligen för att inte glömma 

upphittad väska från Sodes buskage. 

Gulisgallup 

1. Vad har hittills varit det bästa med studierna/studielivet? 

2. Vad förväntar du dig av det första studieåret? 

3. Vad kommer ännu hända denna kväll/natt? 

4. Vad har ni gjort med gruppen för att skaffa er pluspoäng?  

Jockum, Grankulla, kemiteknik 

1. Borgen, det är där vi är. 

2. Nya upplevelser. 

3. Vi kommer att ha sitzer, festa och göra historia! 

4. Kaverin klädde av sig. 

Nikodemus, Ekenäs, företagsekonomi (Novia) 

1. Frihet. 

2. Att studera duktigt, hyfsat och ha det roligt. 

3. Allt! Vi får se... 

4. Akrobatik. 

Alexander, Helsingfors, datavetenskap  

& Morten, Ekenäs, datavetenskap 

1. Sitzer, dateiternas. 

2. Tänkte mig inte att det skulle vara så här mycket festande... 

3. Det kan hända att vi klättrar upp på Sodes tak. Vi skall sova 

på ICT huset, har föreläsning kl. 8:30. 

4. Har bjudit massor med Fisu. Det har funkat! 
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Mattias (och Janne), Helsingfors, statsvetenskap 

1. Festerna och Janne. 

2. Festande och Janne. 

3. Janne. 

4. Janne var naken. 

Simon, Ekenäs, tradenom (Novia) 

1. Träningar med 09ers.  

2. Att träffa många nya kompisar 

3. Skulle jag veta skulle jag säga. Jag kommer att krypa hem 

troligtvis. 

4. Dansat och sjungit! Vi har varit bra, visst. 

 

Pia Haavisto 
Studerar svenska 

phaavist@abo.fi 
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Vårbalen i Uppsala 

” 

” 
Vi måste plocka upp våra 

kroppsdelar - Sekreterare ´09 
städar upp KLÄDER.  

” 
” 

Dom är så små att man måst suga 
många på en gång ” 
” 

Nycklarna är värst för dom är i 3D.. 
- Emmi har problem att få allt att 

rymmas i små handväskor. 

” 

” 
 Har man oskyddat är det eget fel. 

- Kurator ´11 diskuterar virus. 
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Sommarträffen i Lovisa 

” 
” 

Yeah, blow me baby, blow me -
Sekreterare’09 lindrar smärta.  ” 

” 
Do we get extra points if I give you 
my flower? - Lillen försöker samla 

extra poöng av Johannes. 

” 

” 

Jag vill int ha det i munnen - 
Tommi  och Anki badar bastu... 
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Halv 8 hos Filippa 

JAG HADE fått äran att fungera som värdinna i den tredje delen av ”halv-

åtta hos mig”. Till en början verkade uppgiften hur lätt som helst, men 

det visade sig vara allt annat. Den första och största utmaningen 

var dieterna: hur i fridens namn skulle 

man laga något som passade 

allas dieter? Efter en stunds 

grubblande kom jag på 

den perfekta lösningen – 

nämligen fisk! Men då 

uppstod ett problem, jag 

hade nämligen aldrig i 

mitt liv tillrett fisk, förutom fiskpinnar såklart. 

Därmed blev det fiskpinnar och makaroner 

(blomkål åt Suvi) som fick stå på menyn. Till förrätt kombinerade jag två av 

mina favoriter;  grynost och riven morot. Efter att ha satt mig in i LCHF-dieten 

märkte jag att morötter tydligen inte är direkt acceptabla, så Suvi fick nöja sig med 

enbart grynost och Lillen fick nöja sig med enbart morötter pga sin allergi. 

 

Följande problem som uppstod var hur maten 

skulle hållas varm? Skulle jag tillreda maten 

före gästerna anlänt eller då de var på plats? Jag satsade på att laga maten då 

gästerna var på plats. Jag menar, hur länge kan det ta att steka några fiskpinnar och 

koka lite makaroner och blomkål? Svar: längre än förväntat, vilket resulterade i att 

gästerna blev tvungna att vänta på maten i en timme. Detta problem löstes dock 

med en pre-förrätt i form av godis. Stekandet och kokandet gick rätt så smärtfritt 

och jag lyckades vara utan att bränna något. Enda missödet var att jag glömt sätta 

på fläkten vilket ledde till att köket blev aningen immigt. 

  

Pricken över i:et var äppelpajen, som serverades till efterrätt. Tillredandet av 

äppelpajen gick väldigt bra och smidigt (man har vissa fördelar då ens kämppis är 

NN:s värdinna). Till efterrätt fick Lillen fruktsallad med ananas och bär. Suvi fick 

däremot nöja sig med ett äpple. 

MENY 

  Grynost med riven morot 

 

  Fiskpinnar och makaroner 

 

  Äppelpaj med vaniljsås 

Jaha, men det var ju inte så snällt. 

 

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.ramly.com.my/Ramly%2520Pix/ist2_6950728-empty-menu-board-cutout.png&imgrefurl=http://www.ramly.com.my/Ramly%2520Web%28Product%2520B1.html&usg=__930d3Gow2Jkrk7744a43YpCyKuE=&h=327&w=427&sz=138&hl=fi&start=0&zo
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.freestockphotos.biz/pictures/6/6280/cartoon%2Bbubble.png&imgrefurl=http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/6280&usg=__n3Kbkzkw6zKFENV1BN0A5x0kKRI=&h=261&w=400&sz=7&hl=fi&start=0&zoom=1&tbnid=f_1lIdB4sWZ6wM:
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.starcostumes.com/lgimages/J23317.jpg&imgrefurl=http://www.shopstopstore.com/s%7Eq-sega%7Ef-638870-275991.aspx&usg=__O63qSeCqQCtWg5cC7g_MS-b5pOw=&h=874&w=1250&sz=235&hl=fi&start=50&zoom=1&tbnid=1nPIATdbiW6hRM:
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Gästerna som anlände glatt till halv åtta, var kanske inte så glada 

mera då kvällens värdinna ännu klockan halv nio försökte skapa 

maträtter i köket där det till gästernas förskräckelse luktade bränt. 

Trots detta blev gästerna ändå räddade från hungernöd tack vare för-

förrättsgodisen! Då förrätten anlände, blev vi alla ändå lyckliga. Lillens och Suvis 

portioner blev tyvärr lite magrare, men de hålls i form i alla fall! 

 

Huvudrätten, som var en aning kall men god, och gav Janni en liten dagisflashback. 

Det verkade inte som mer än en uppvärmd färdigmat, men i alla fall smakade 

dippsåsen bra. Synd att Filippa erkände att hon köpt en sämre dipp, när hennes 

favorit var slut i butiken… Anna var nöjd med egen vegerätt (inte bara ”vad de andra 

får men utan kött”) - men tyvärr för Filippa känner 

Anna igen en Pirkka färdigbiff när hon ser en. Lat 

kock! Den bästa rätten ändå, enligt alla utom Suvi, var 

Suvis fiskpinnar, av vilka det skrapats bort paneringen. 

 

Vad i efterrätten gav pluspoäng då? Lillens rätt var supergod, äppelpajen och 

vaniljsåsen var riktigt mumsig, och även osthyveln som användes som tårt”kniv” gav 

poäng. Och nu till minuspoängen! Suvi fick nöja sig med ett äpple, och var mindre 

nöjd. Den goda pajen visade sig vara gjord av Värdinna’11, och ingen av gästerna 

kan tåla fusk! Fy! 

 

Som helhet var Filippas kväll, med hälsosam vardaglig husmanskost, väldigt trevlig. 

Maten var gjord med trygga val, vilket tyvärr inte är kodspråk för exotisk smakresa. 

Hennes svårighet med värdinneskapet lyste igenom lite när hon förklarade bort en 

hel del, men roligt var det! 

Gästernas kommentarer om kvällen 

Filippa är tydligen en 
tidsoptimist. 

= 31 p 

Var är vita lögner när de behövs?  

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.freestockphotos.biz/pictures/6/6280/cartoon%2Bbubble.png&imgrefurl=http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/6280&usg=__n3Kbkzkw6zKFENV1BN0A5x0kKRI=&h=261&w=400&sz=7&hl=fi&start=0&zoom=1&tbnid=f_1lIdB4sWZ6wM:
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.freestockphotos.biz/pictures/6/6280/cartoon%2Bbubble.png&imgrefurl=http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/6280&usg=__n3Kbkzkw6zKFENV1BN0A5x0kKRI=&h=261&w=400&sz=7&hl=fi&start=0&zoom=1&tbnid=f_1lIdB4sWZ6wM:
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Denna tradition, som många andra 

av nationens traditioner, går tillbaka i 

historien ända till nationens 

ungdomsår. 

  

År 1947 nämns den Nyländska 

sommarträffen för första gången. 

Nationen ordnade under den tiden 

ett sommaruniversitet i form av en 

turné som gick igenom alla största 

städerna i Nyland. Under 

sommaruniversitetet ordnades 

föreläsningar där såväl Nyländska 

studeranden från Åbo som gemene 

Nyländsk ungdom fick delta. Syftet 

med sommaruniversitetet var att 

börja med att samla in pengar för 

grundandet av en fond för 

stipendiatutbyte med Västgöta 

NÄR DE SISTA tenterna är över och 

det nalkas sommartider, skingras 

Nyländska nationens medlemmar 

och styr kosan mot hembygden för 

en sommarlång paus från studierna 

och nationslivet. För att denna tid 

inte ska bli allt för lång, och längtan 

efter andra likasinnade inte ska bli 

oöverkomligt stor, har nationens 

medlemmar, så länge vi kan minnas, 

samlats för en sammankomst under 

ett varmt och soligt veckoslut i 

augusti. 

 

Jannie Rehnström 
Studerar juridik 

jrehnstr@abo.fi 

 

Nyländsk sommar genom 

tiderna 

2005 

2006 

2007 
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fanns nämligen att sommarträffen 

skulle bli en 3 dagar lång seglats 

genom den Nyländska skärgården, 

med start i Ekenäs och Hangö som 

slutdestination. Trots stora 

förväntningar på ett 100-tal 

deltagare deltog endast 13, varav 3 

stycken var Nylänningar, på 

seglatsen. I verksamhetsberättelsen 

återgavs ändå den korta 

sommarseglatsen som synnerligen 

lyckad; ”Tiden var knapp och det blev 

inte många timmars sömn efter det 

de sista tonerna av sången vid bålet 

förtonat, ty strax på morgonen 

fortsatte resan i strålande solsken till 

Hangö.” 

  

Seglats konceptet övergavs rätt 

snabbt och istället införde Nationen 

ett ganska så nära liknande 

sommarträffskoncept, som vi 

Nylänningar känner till idag. Man 

övergav den gamla traditionen med 

föreläsningar under sommarträffen 

och övergick till att umgås och fira 

sommaren i sann Nyländsk anda i 

dagarna två.  

Nation i Uppsala. Senare blev 

föreläsningarnas syfte mer att väcka 

intresse för Nationen, dess 

verksamhet och studierna i Åbo - lite 

som nutidens ABI-info. Det gjordes 

reklam för evenemanget i alla 

svenskspråkiga tidningar runt om i 

Nyland. 

  

Under verksamhetsåret 1961-62 

ändrades sommaruniversitets 

koncept, då man beslöt sig för att 

ordna evenemanget endast på en ort 

istället för en runt resande turné. 

Samma år invigdes också 

sommarträffssammarbetet med 

Studentföreningen Rustica, som kom 

att pågå i flera årtionden. 

  

Nationen stiftade en skild 

festkommitté för ordnandet av 

sommarträffen och visionerna var 

sannerligen storartade! I planerna 

” 

” 
Tiden var knapp och det blev 

inte många timmars sömn 
efter det 

2009 

2008 2010 
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ÅSNAN IOR är känd som Åbolands 

nations maskott här i Åbo, den här 

sommaren bestämde sig Ior dock för 

att vidga på sina vyer en aning och 

spendera lite tid i vårt allra käraste 

Nyland. Ior packade sitt pick och 

pack och hoppade på tåget mot nya 

äventyr.  

Ior har under sin sommar i Nyland 

bekantat sig med flera olika städer 

från västnyland till östnyland. Han 

har åkt till Bromarv och simmat på 

Padva och besökt Tenala och kollat 

in kyrkan. Ior har även hunnit ta sig 

till Ekenäs, där han har fått en massa 

nya vänner, suttit på Knipan och 

festat loss på Ettan långt in på de 

sena sommarnätterna. Krabbismor-

gonmål på Prisses är förstås ett 

faktum det med, för inte ens Ior kan 

säga nej till spydäre me ripat! Nom, 

nom! 

Då Ior besökte Nyland ville han 

förståss också besöka Helsingfors. 

Aldrig förr hade lilla Ior upplevt en 

sådan storstad med spåran, spurgun 

och diverse räkälän! Ior trivdes hur 

bra som helst, han spenderade de 

soliga sommardagarna på Hietsun 

och försökte hitta någon snygg brud 

att forstätta eftermiddagarna med. 

Kvällarna spenderades på terasser 

förrän han staplade in på någon av 

huvudstadens många nattklubbar. 

Ior hann också bekanta sig med 

Sveaborg, domkyrkan och en massa 

härliga små stadsdelar som Eira, 

Berghäll och Rödbergen, där han 

bland anmnat träffade sin vän Nalle 

Puh som är fast bosatt i Helsingfors 

under sommrarna.  

 

En resa i Nyland är aldrig fullständig 

utan en visit till Borgå, där märkte Ior 

Iors sommar 
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att staden är rätt liknande som Åbo 

faktiskt! Ior kände sig som hemma 

då han insåg att också Borgå har en 

å, åbåtar och en gammal kyrka! Och 

om man dessutom lyssnar riktigt 

noga kan man på en klar 

sommarnatt höra sibboborna sjunga 

deras alldeles egna sång. Den 

sången är Ior också välbekant med 

från studielivet i Åbo! 

Till Iors stora glädje fick han också 

höra om en hejdundrande fest som 

ägde rum i Lovisa i augusti, så Ior tog 

sig snabbt dit och hittade ett helt 

gäng med nylänningar som studerar 

i Åbo. Det veckoslutet är Iors 

höjdpunkt från sommaren, han 

festade som aldrig förr med en 

massa glada NNare, badade bastu 

och sitzade för hela slanten!  

 

Nu har hösten börjat och Ior har 

återvänt till Åbo och Åsna för att 

fortsätta sin plikt som nationens 

maskott. Han har haft den bästa 

sommaren i hela sitt korta åsne-liv 

och kommer alltid att se tillbaks på 

nyland och vännerna i NN med ett 

stort leende på läpparna!  
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STYSSEN ÄR de som bär det stora ansvaret över nationen. Det finns allt som allt 7 

styrelseposter, där varje post har sina egna personliga to do - listor. Att spendera 

ett år i styrelsen är definitivt oförglömligt, med unika tillfällen till fester, resor och 

tokroliga upplevelser. Samtidigt skaffar du dig såväl föreningserfarenhet, kontakter 

och andra färdigheter du har stor nytta av i framtiden. Ställ upp i NN:s styrelse 

2012!  

Kom med i  

Kurator 

 Vår kurre är den som för ordet på möten. Kurren organiserar 

styrelsens arbete och ser till att allt går väl. Man är 

”nationens ansikte” och man ser till att saker blir gjorda på 

ett sätt som karaktäriserar NN. 

Prokurator  

Prokurren fungerar som en viceordförande, som tillträder 

som kuratorsubstitut när kurren är borta. Man är även 

ansvarig över relationerna till Nylands gymnasier och 

sköter därmed om ABI-Mässan. Dessutom är man allmän 

allt-i-allo.  

Skattmästare  

Skattisen håller koll på nationens viktiga(ste?) medel: dess 

Benjamins! Med andra ord sköter skattisen nationens finanser. 

Bokföring, räkningar och medlemsregister är skattmästarens 

grej. 

Sekreterare  

Som sekreterare skriver man protokoll på möten och är 

postansvarig. Man är den första som får veta om 

festinbjudningar, räkningar, paket och annat från posten, 

och  dessutom får man skicka julhälsningar åt  våra 

vänner! 

Klubbhövding  

Nationens klubbis håller i ordning på vår vätskebalans och bereder 

festplatser åt törstiga NN-medlemmar vid festligheter. Värdinnan och 

klubbisen är(/blir) ofta bästisar, då de tillsammans förbereder alla 

festligheter.  
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Nationens arbete sköts även av funktionärer i s.k. utskottsgrupper, vilka leds av 

styrelsen. Om man är en person som älskar att vara med i allt, kan man t.o.m. vara 

med i flera funktionärsposter, och vara en turbofunkkis! 

 

Samkvämet 

hjälper vid behov värdinnan i bespisningen.  

PR– & Layoutgruppen 

snickrar ihop NyläNNingen.  

Hembygdsutskottet 

håller kontakten till hemknutarna.  

Programutskottet 

står för extraunderhållning på festerna.  

Sångledare 

håller takten under sitzarna.  

Kulturministern 

arrangerar kulturupplevelser.  

Idrottsministern 

främjar vår vackra fysik.  

Årsfestmarskalk och –kommitté 

ställer iordning Årsfesten.  

Stipendiekommitté 

utser de duktiga med stipendier.  

Verksamhetsgranskare 

granskar bokslut, dvs. revisorer. 

Arkivarie 

arkiverar - surprisingly - allt som samlas ihop under årets lopp. 

familjen NN!  
Värd(inna)  

Värdinnan, och i framtiden kallade värden, kan man alltid se på alla 

fester, då uppgiften är att förse oss med läckerheter under sitzer. 

Värdinnan är den som vinner oss alla över med sin goda mat och 

sitt glada leende! 

Pr-chef  

Som Pr-chef skall man veta alla happenings i nationen och hålla 

medlemmarna uppdaterade om dessa. Pr-chefen sköter om att 

medlemstidningen NyläNNingen blir fylld av massa NN-gossip, och 

det är ett stort bonus om man älskar att skriva! 
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Gulisgossip 

” 

” 
Skall man knyta runt säckarna? ” 

” 
Tre korvar och två män 

” 

” 
Varför måste man vara 

naken hela tiden? ” 
” 

Det här är som en vanlig lördagskväll med mej 
och Lasse - Säger Vimi då han svingar sin korv ” 

” 
Jonatan! Ta mej! 

” 

” 
-Nu får ni ta det lite snabbare! 

-Jag försöker! (med desperat röst) 

” 

” 
Har ni ens fått mens 

ännu? - Riktat till 
motståndarlaget 
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DÅ VAR det ännu en gång dags för lite visdomsord från er 

klubbhövding. Den här gången med fokus på våra nya gulisars 

spritkonsumtion och förmåga att festa. 

 

 

Efter att ha upplevt höstens gulisintagning- och sitz, kan jag med 

gott samvete konstatera att årets gulisar verkligen presterade över det 

förväntade. Den nyligen intagna generationen visade sig stå för en 

så våldsam spritintagning att Schools out - sitzens deltagare borde 

skämmas. Till Schools out - sitzdeltagarnas försvar måste man 

dock komma ihåg att det på den sitzen fanns en hel del ÅsNor som 

försämrade den totala prestationen.  

 

 

Vad säger då detta oss - att alla nyläNNingar, som 

valt att komma till Åbo för att studera, är 

alkoholister? Nej, jag ser på saken på ett helt annat 

sätt. Enligt mig säger årets Gulisintagning och -

sitz oss att vi inte behöver vara oroliga i framtiden 

över att nivån och stämningen på Åbos bästa 

studiefester kommer att sjunka, tvärtom. De har 

potentialen att bli ännu bättre. Att uppleva 

årets gulisar är därmed ytterligare en orsak 

till att delta på höstens evenemang, och 

evenemang finns det gott om i höst. Se 

alltså till att du har tillräckligt med 

drinkbiljetter i plånboken! 

 

Vi ses,  

Artur 

Klubbhövding ’11 
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På Annas divan 

Efter att ha synat både drömriken och sillisoutfits 
i sömmarna, tar vi ännu ett steg vidare i 
vandringen genom det nyländska psyket. Var 
annanstans lämnas lika förödande tydliga avtryck 
av sinnets små irrfärder, än i de spritstänkta 
sidorna av en välanvänd sångbok? Här kryper 

oanade sanningar och osanningar fram, ett 
”tempo!” i taget. 

Analysobjekt 1 

Konkurrens i den psykologiska 

expertisen? Är det såhär det kan 

sluta då man sitter bredvid en 

bedrucken humanist? Jag har 

hört att det ibland är lite deppig 

stämning på Faust. En tumregel 

för när det kunde vara dags att 

tänka över sitt festbeteende 

(eller kanske bara -sällskap?) kan 

vara då man rekommenderas 

självmordslitteratur på en sitz. 

Analysobjekt 2 

På tal om Freud och 

projiseringar! Vanligtvis lämnar 

man den falliska stadiet av sin 

utveckling i 6-årsåldern (se 

Freud). Ibland kan alkohol-

påverkan medföra viss mental 

regrediering. Detta verkar vara 

ett solklart fall av vad Freud 

kallade penisavund. En annan 

psykologisk teori är ”siitä puhe 

mistä puute”. 
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Den nuvarande och före detta 

idrottsminister representerade NN 

på Åbo Akademis mästerskap i golf. 

Tävlingen spelades i Pargas, så man 

hamnade vara försiktig att man inte 

slår över hela holmen. Banan var 

mycket fuktig, vilket tänkte orsaka 

lite bekymmer för oss amatörgolfare. 

Slutresultaten visade dock att Jonte 

blev tvåa, och jag kom där 

någonstans mellan bästa och sämsta. 

Grattis till Jonte för silver! 

 

Dessutom kunde jag ännu påpeka 

om att NN har idrottstur som hålls 

varje tisdag kl. 19:30-20:45 i Kastun 

koulu (Pyörämäkivägen 4, Åbo). Alla 

NN:are som betalat motionsavgiften 

(läs mera om motionsaviften på ÅA’s 

webbsidor) är välkomna att delta! 

Främst blir de volley, men jag hoppas 

att folk skulle föreslå olika 

idrottsgrenar de vill hålla på med. 

T.ex. salibandy och fotboll kunde 

vara roligt.  

Bästa väNNer! 

 

I samband med att Åbo är 

kulturhuvudstad har S/S Bore 

återigen hittat till Åbo. Förutom att 

dom serverar lunch så finns där även 

ett museum. Kultur och mat vilken 

härlig kombination. Det kommer att 

ordnas en utflykt till museet på en 

lördag nu under höstens gång för att 

bekanta oss närmare med sjöfart och 

S/S Bore, varefter vi äter lunch 

ombord och möjligtvis tar oss en 

återställare.  

 

Mera information om evenemanget 

följer per e-post under höstens gång. 

Det är även möjligt att det ordnas ett 

besök till konserthuset. Om ni har 

förslag till evenemang så kan ni 

kontakta mig! 

 

 

Ministrarna meddelar 

Idrottsminister Jonte 
jonathan.sjoblom@novia.fi 

Kulturminister Johannes 
johannes.nysten@abo.fi 
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ÄNNU FÖR fyra månader sedan såg 

jag fram emot att spendera 

sommaren i Åbo med allt vad den 

har att ge - dess stränder, åbåtar, 

vänner och kulturevenemang. Då 

visste jag ännu inte att min sommar 

skulle se helt annorlunda ut. 

Beskedet att jag fått platsen som 

extrageolog under sommaren i en 

zink/silvergruva i Sverige kom lite 

oväntat eftersom ansökningstiden 

hade gått ut för över en månad 

sedan. Efter att jag funderat på det i 

ett par dagar var det bara att packa 

väskan och ta båten över eftersom 

de ville att jag skulle börja direkt. Jag 

hade inga förväntningar men 

samtidigt tyckte jag att det var ett 

bra tillfälle att prova på någonting 

jag antagligen skulle jobba med i 

framtiden. Detta är ju vad jag har 

studerat för i 4 år. 

 

Arbetsplatsen låg i södra dalarna ca 

2 timmar norr om Stockholm i en 

tätort som heter Garpenberg som 

ligger i Dalarna. Tätorten hörde till 

de äldsta gruvområden i Norden och 

har haft gruvdrift enda sedan 1200-

talet. När jag hade anlänt blev jag 

nog lite till mig, fastän jag visste att 

platsen skulle vara liten. Garpenberg 

hade ju bara 500 invånare och var 

mitt inne i skogen. Det fick ju t.o.m. 

Svartå att kännas som en storstad! 

Min uppfattning ändrade sig dock 

ganska snabbt till det positiva. 

Platsen hade massor att ge med dess 

långa historia. Redan inom ett par 

km från gruvan fanns Dalarnas 

största herrgård. Även utanför 

Garpenberg fanns det massor att se. 

Hela området, Dalarna, är nämligen 

nyläNNingen 26  

Underjorden i Sverige 

 

Emelie Hägerstedt 
Studerar geologi 

emhagers@abo.fi 

Emmi bekantar sig med svenska hästar 



27  nyläNNingen 

helt otroligt vackert. Förutom att 

länet är fullproppat med både 

dalahästar och faluröda hus är kanske 

en av de största hobbyerna de har att 

köra omkring med veteranbilar. Här 

finns även Karl Larssons hus, Falu 

gruva som utsågs till ett UNESCO 

världsarv 2001, Nusnäs där alla 

dalahästar tillverkas och Siljan sjön 

som är kanske en av de största sjöar 

jag sett.  

Själv älskade jag jobbet genast från 

början. Jag lärde mig otroligt mycket 

och träffade nya människor. 

Arbetsmiljön för geologerna var 

ganska internationell så arbetsspråket 

gick emellanåt på engelska. Att 

förklara för en icke geolog vad jag 

gjorde under sommaren är ganska 

svårt utan att sätta ner två extra sidor 

text, men kort sagt gick mitt jobb ut 

på att kartera borrkärnor för att få 

halter på malmerna från området och 

var exakt i berget de kan utvinnas. 

Vissa dagar spenderade jag även nere 

i gruvan på ett ca 1,3 km djup.  

 

Jag märkte att Sverige skiljer sig från 

Finland på många sätt fast vi även är 

väldigt lika. Fastän jag besökt Sverige 

många gånger tidigare blev jag 

förvånad över flera saker. Förutom att 

de faktiskt tycker vi pratar som 

mumintroll, tror de även att vi gillar 

att dricka hembränt. Det värsta var 

att även de som kommer från 

Tyskland och Nederländerna visste 

hur mycket vi dricker i Finland.  

 

Jag tycker att vi har mycket att lära 

av Sverige såsom de har att lära av 

oss (läs: tekniskt kunnande). Sverige 

har gjort stor insats på att alla skall 

trivas, och det är det viktigaste för 

dem. Alla är otroligt glada och snälla 

hela tiden, så emellanåt tror man att 

de aldrig har dåliga dagar. Även 

säkerheten går före allt annat. De 

älskar faktiskt sina fikapauser och 

äter massor med prinsesstårta, 

någonting jag kommer att sakna! 

Slutligen rekommenderar jag varmt 

för alla att jobba en sommar i 

Sverige! 
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” 

” 
De älskar faktiskt sina 

fikapauser 

Anrikningsve
rket i Garpe

nberg 



papa 



 

Förevigade ögonblick från minnesvärda 

kvällar... 

razzi 
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Månadens bild 

■ Om du vill bli aktiv inom NNs 

familj kan du besöka hemsidan 

för mer information om nationen, 

alla olika poster, utskott och 

kommiteer.  

Nyheter från Nyländska Notisbyrån 

Suvi bekänner sin kåthet på halv 8 hos Filippa 

BEVINGADE 

UTTRYCK 

”Jag är helt kåt på svamp alltid” 

Linn äter på kansliet.  

”Ja kan sälja åt dig, det vet du”  
Klubbis’11 talar business i telefonen  

”If I had to choose between 

bacon and cheese, I’d choose 

baconcheese “ 

 Prokurre’11 tycker om bacon och ost  

”What is this barcode? It’s 
a family photo of Etiopia”  

Löy lär oss om sträckkoder  

”Pilkkuun! HERREGUU sån freudian slip!”  
När Pr’11 insåg vad hon sagt  

”Dehär va nog en snuski gurka de”  

■ Sommarträffen var väldigt 

lyckad i år igen, vi tackar 

Lovisaborna för deras tålamod!  

Vårbal kan ta på krafterna för vissa 

”Hoppas de int blir nå pilluun asti 

och jatkon för mej idag. De sku suga 

att göra allt viktigt imorgon i darra”  

Pr’11 på Back to School festen  

”Jahh! Nu luktar man int gammal 
alkohol mera. Nu e de ny fräsch 

alkoholdoft som man doftar.”  

Äkta klubbis Eau de Toilette á la Jonte  

■ Bowlingstävlingen gulisar och 

gamyler emellan gick precis som 

förväntat. Grattis till vinnarna! 

■ På höstmötet 27.10 väljs NNs 

nya årsfestmarskalk, kom med 

och ställ upp eller rösta på din 

favoritkandidat!  

■ Abi-mässan hålls i år den 

29.10, kom och presentera din 

akademiska inriktning åt årets 

abiturienter. 

■ Grupp-sex tog vinsten på 

gulisintagningen! Stort grattis 

till vinnarna!! Och alla andra 

gulisar tackas för tappert 

deltagande! 



Vill du bli populär bland 

dina kompisar? Skicka 

skvaller per mejl till 

NyläNNingens 

redaktion på nn@abo.fi! 

Detta har hänt (sådant som inte 

överskider nyhetströskeln för notiser) 

Sodes grönskande buskage är det 

perfekta stället för romans, 

åtminstone enligt vissa av årets 

gulisar. 

På  sommarträffen gav Fribajsaren 

en helt ny betydelse åt utedass.  

Johannes gjorde en Askungen på 

Vårbalen i Uppsala men väntar 

ännu på att hans prinsessa skall 

dyka upp med skon. 

PÅ KOMMANDE: 
 

27.10 Höstmöte 29.10 Abi-mässa 1.11 Temasitz 25.11 Årsmöte, Julfest och Glöggrundan I november: Herrmiddag och Pappa betalar sitz 

- Bidra till b
ilderboken! Du kan 

nu själv skicka in dina 

festbilder, se instruktioner på 

hemsidan! 

Har du tappat dina ägodelar 

under festen? Oroa dej inte, de 

finns troligtvis på kansliet där 

du kan besöka styrelsen på 

onsdagar klockan 12-13. 




