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Ledare 

Jag minns så bra hur jag i november på mitt 

gulisår mejlade NN och undrade över 

utskotten och vad man egentligen gör där. 

Varför? Jo, för att jag var intresserad av att 

få vara med och göra tidningen! Ett år 

senare väljs jag in i styrelsen och ansvarar 

över tidningen. Vad kan vara bättre än det?  

Jag har alltid haft intresse för att skriva och 

jag älskar projekt där jag kan vara kreativ 

och får inspiration. Jag tackar NN för 

förtroendet och lovar att jag kommer att 

satsa många kalla timmar på kansliet och 

göra mitt bästa för att alla medlemmar skall 

få en så bra tidning som möjligt! Redan har 

jag märkt att det inte är så lätt som det ser 

ut (finns det något svårare än att hitta på 

pärmbild?!).  

Ny Pr-chef innebär nya idéer. Det kommer 

att ske några förändringar i tidningen. Du 

som läser detta har säkert redan märkt att 

det har skett förändringar i layouten. Några 

förändringar sker det dessutom med 

texterna. En del texter kommer att försvinna, 

andra kommer i vartannat nummer och en 

del helt nya texter invigs i detta nummer. I 

detta nummer hittar du bl.a. tips på vilka 

viner du kan smaka på för att komma in i 

äkta årsfest-anda (s. 18), en exklusiv intervju 

med Eva Costiander-Huldén på (s. 8) och 

saker du inte visste om styrelsen före detta 

nummer (s. 10). Inte heller kan NN låta 

NN:are gå hungriga eller törstiga så på s.26-

27 hittar ni klubbis- samt värdinnetips. 

Resten av innehållet låter jag er upptäcka på 

egen hand!  

Jag minns hur bestämd jag var på att jag 

ville gå med i NyläNNingens redaktion. 

Ännu är jag lika bestämd på att jag vill göra 

så bra jag kan och det kommer att bli så 

roligt! För inget kan väl gå fel då?  

 

 

Catherine Rantanen 

Pr-chef 

 

 

Ps. Var inte rädd att ta kontakt!  

Vill man  

så kan man 

” 

” 

 

 

finns det något svårare än att hitta på 

pärmbild?! 
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Jag skulle inte gå med i nya styrelser. Jag 

skulle vara en aktiv vanlig medlem. Jag 

skulle satsa på studierna. Jag skulle gå med 

i utskott. 

 

Det gick bra i ungefär tre månader. Sen 

sådde ett Uppsalakuratel, omedvetet nog, 

ett frö som sakta började gro. I vårbalstider 

hade jag egentligen redan bestämt mig. Nu 

fanns det bara en kvar att övertala, mig 

själv! Att dåvarande och tidigare, till deras 

försvar något berusade, styrelsemedlemmar 

presenterade mig som NN:s nästa Kurator 

gav onekligen en självförtoendeboost. 

 

Egentligen hade jag säkert bestämt mig att 

ställa upp redan i april, men det var nog i 

augusti då jag ständigt påträffade mig själv 

med att söka runt i cyberrymden efter 

klänningar med vilka jag kunde bära Klykan 

som jag själv insåg det. Vips var det sedan 

dags för årsmöte och nu står vi sedan här. 

Mina dagar och veckor har fyllts av 

föredragningslistor, WhatsApp flöden som 

svämmar över och nationssnack. 

 

Jag har inte ångrat det en sekund! Den 

senaste månaden har varit så otroligt 

trevlig, om än ibland kaos, men ack så rolig. 

Jag njuter av att få pyssla med 

bidragsansökningar och av att gamylerna 

gnäller. Framförallt njuter jag av responsen 

från medlemmar och glädjen av att jobba 

för nationen. Jag låter därför Eva Dahlgren 

summera mina om hur jag bestämde mig 

för att ställa upp som Kurator och hur jag 

väntar med iver på resten av året! 

 

Det var evighetssekunder 

tre korta andetag 

hela livet vände 

vem valde, inte jag 

jag hörde ord från mina läppar 

som aldrig vilat i min mun 

tankar aldrig tänkta 

som nya väggar i ett rum 

 

 

 

 

 

Marina Stenbäck 

Kurator 

Kurrespalten 

”Jag skulle inte gå 

med i nya styrelser” 

” 

” 

 

Mina dagar och veckor har fyllts av 

föredragningslistor, WhatsApp flöden 

som svämmar över och nationssnack. 
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Inspektorns hälsning 

Förebilder för de svenska och finländska 

studentnationerna kan spåras till de 

högmedeltida universiteten i bland annat 

Paris och Bologna. Studenterna delades in sig 

i organisationer efter sin geografiska 

härkomst och i Paris nämns dessa redan vid 

andra halvan av 1100-talet. Från mitten av 

1200-talet fanns fasta organisationer med 

mer eller mindre väldefinierade rättigheter. 

Även den inbördes rivaliteten var definierad. I 

Paris fanns fyra nationer; de Galliska, 

Normandiska, Picardiska och Anglikanska 

nationerna. Studenter från Skandinavien 

hörde till den Anglikanska nationen, som 

senare bytte namn till den Germanska 

nationen (i samband med hundraårskriget, en 

serie väpnade konflikter mellan Frankrike och 

England 1337-1453). 

L i k n a n d e  s a m m a n s l u t n i n g a r , 

landsmannaskap (efter det  tyska 

Landsmannschaften, societas nationales på 

latin) fanns även vid det protestantiska 

universitetet i Rostock. Där studerade många 

svenskar, speciellt efter att Uppsala 

universitets verksamhet starkt begränsades 

efter reformationen under 1500-talet. 

Uppsala universitet hade grundats 1477. Vid 

reformationen blev Sverige protestantiskt 

(lutherskt!) och Gustav Vasa var därför inte 

speciellt förtjust i ett katolskt universitet och 

körde därför ner detta. Universitetet 

återupprättades sedan av Gustav II Adolf 

under första halvan av 1600-talet. 

 

När Uppsala universitet återupprättades, 

under 1600-talets första decennier, började 

studenterna organisera sig efter samma 

mönster som på annat håll, med indelning 

främst efter de landskap som studenterna 

härstammade från. Det samma skedde senare 

vid de tre andra av stormaktstidens fyra 

riksuniversitet, Universitetet i Dorpat (grundat 

1632, numera Tartu), Kungliga Akademien i 

Åbo (1640) och vid Lunds universitet (1666). 

Nationernas första tid är svår att 

rekonstruera. Den första tiden tycks det mest 

ha handlat om löst sammansatta grupper, 

men organiseringen tilltog efterhand och från 

1640-talet finns skriftliga dokument som 

protokoll, kassaböcker och matriklar. 

 

Nationerna vid universiteten i Lund, Uppsala 

och Åbo bildades således på 1600-talet. 

Nationerna som fanns vid Kungliga 

Akademien i Åbo flyttade med universitetet 

till Helsingfors efter Åbo brand år 1827. 

Orsaken till att nationerna i Åbo har en annan 

ställning och verksamhet än i Uppsala, Lund 

och Helsingfors handlar förstås också om att 

livet såg annorlunda ut, när Åbo Akademi 

sedan grundades 1918. 

(Tack Wikipedia!) 

 

 

 

 

Linnéa Henriksson 

Inspektor 

Nationerna är 

äldre än du tror 

” 

” 
 

[Nationerna] nämns redan vid 

andra halvan av 1100-talet 



Har du bilder eller texter du vill dela med dig? Ta då kontakt! 

Vill du vara med och göra världens bästa tidning? Har du 

evenemangsbilder, var du på en rolig NN fest som du vill skriva om 

eller har du annars bara lust att skriva en artikel i denna tidning? Ta 

då kontakt med nn@abo.fi eller catherine.rantanen@abo.fi!   

 
Har du tappat dina ägodelar under 

festen (Jeannette)? Oroa dej inte, 

de finns troligtvis på kansliet där 

du kan besöka styrelsen på 

onsdagar klockan 12-13. 

Anslags
tavlan

Kvartalets bild 

Skattis -13 virade in sig i mattan 

i trappan på styssebytaren.  

www.nylandskanationen.org 

 

 

Aktuellt in
om NN: 

 

- NN har uppdaterat 

mejlinglisto
rna 

- En stadgearbetsgrupp har 

bildats 

- Det kan löna sig att vässa 

skridskorna för att sn
art kunna 

delta i NN-skrinning! 



Kalendern 

 25.2 
 
 

Revisionsmöte 

 16.3 
 

 

SILLIS 

De viktigaste datumen för alla nylänningar och nyländskt sinnade hittar du på 
denna sida! 

 11.3 
 
 

Salsakväll i 
Argentinasalen  

kl. 18 

 15.3 

 
NN:s 78:e årsfest 

Solenn akt börjar kl. 
17.30 på Kåren! 

 13.3 
 

 

Megazone  och 
bastu från kl. 19 

 14.3 
 

Fredagsitz för 
utländska gäster 

& värdar  

Galet bra!! 
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Intervju 

TEXT: Bettina Lindgren & Fanny Häggblom 

- Varifrån är du hemma? 
S:t Karins 
 

- Vad har du studerat? 
Nordisk etnologi, nordisk folkloristik, 
biblioteksvetenskap + kurser i engelska, 
litteraturvetenskap, religionsvetenskap. Läser 
f.n. bokhistoria vid Lunds universitet. 
 

- Vad har du jobbat med innan ditt 
nuvarande jobb? 
Många ströjobb under studietiden, t.ex. fem 
somrar på Skansen i Stockholm, städare, 
katalogisering på en bokhandel som sålde 
böcker till bibliotek, timlärare vid 
biblioteksvetenskap, amanuens på halvtid vid 
Pargas stadsbibliotek. 15 år (1986-2001) vid 
Kurscentralen/Fortbildningscentralen vid Åbo 
A k a d e m i  ( n u m e r a  C L L )  s o m 
utbildningsplanerare. Sedan tretton år Åbo 
Akademis bibliotek. 
 

- Hur länge har du jobbat vid ÅA? 
28 år! 

 

- Hur kom det sig att du började här? 
Eftersom jag hade undervisat i katalogisering i 
början av 1980-talet så blev jag tillfrågad om 
jag ville bli kurssekreterare för en s.k. 
behörighetsutbildning för en grupp 
vuxenstuderande. Sedan blev det snuttjobb i 
många år vid Kurscentralen. Efter att ha jobbat 
15 år med att planera fortbildning för kultur- 
och bibliotekssektorn, var det dags att 
återvända till biblioteksvärlden. 
 
 
 

BIBLOTEKARIE PÅ ASA-BIBBAN 
Eva Costiander-Huldén 

 

- Vad är det bästa/
sämsta med ditt 
jobb? 
Branschen förändras 
hela tiden, t.ex. utvecklingen av e-böcker och 
de möjligheter informationstekniken ger. Det 
är en utmaning. Kundkontakten är kul, särskilt 
att undervisa i informationssökning och se 
resultat: att studenter har hittat kvalitetskällor. 
 

Sämst: Den försämrade ekonomin vid 
universiteten. 
 

- Om du inte skulle vara bibliotekarie, 
vad skulle du syssla med då? 
Förmodligen ett jobb med inslag av 
information/utbildning/kultur. Ibland 
drömmer jag att jag jobbar på Skansen igen... 
 

- Har du några boktips du vill dela med 
dig av?(Något som passar att läsa vid 
sidan av kursböcker) 
Jag är en allätare när det gäller böcker. Tycker 
om att läsa populärvetenskaplig  
litteratur och essäer - läste senast en bok om 
typsnittens kulturhistoria; Simon Garfield: 
Precis min typ. En bok om typsnitt. 
 

Som matetnolog intresserar mig böcker om 
mat och identitet: Anya von Bremzens: 
Mastering the art of Soviet cooking. A memoir 
of food and longing. Slukade den under 
julen ;) 
 

En favoritförfattare är Jenny Diski, t.ex. 
boken: Främling på tåg - hur jag, med vissa 
avbrott, dagdrömde och rökte mig runt. 
 

När det gäller skönlitteratur var den senaste 
"höjdaren" jag läst Karl Ove Knausgårds 
autofiktiva roman Min kamp. Har ännu inte 
hunnit till den avslutande sjätte delen på 1126 
sidor... men hoppas att den så småningom blir 
tillgänglig som e-bok - det är väldigt behändigt 
att läsa böcker med paddan! 
 
 

” 

” 
 

Ibland drömmer jag att jag jobbar på 
Skansen igen... 
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TEXT: Bettina Lindgren & Fanny Häggblom 

Böcker som blivit film 

Du vill sätta dig ner i soffan och läsa en riktigt bra bok men hur skall du veta vilken bok du skall 
välja? Ingen panik, NyläNNingen är din räddare i nöden. Här kommer tips på böcker - som 
dessutom blivit till film! 

Hundraåringen som klev 
ut genom fönstret och 
försvann 
 

Författare: Jonas Jonasson 
Boken utgivningsår: 2009 
Filmpremiär: december 2013 

The Great Gatsby 
 

Författare: F. Scott Fitzgerald 
Boken utgivningsår: 1925 
Filmpremiär: 2013 (senaste 
versionen) 

Wolf of Wall Street 
 

Författare: Jordan Belfort 
Boken utgivningsår: 2008 
Filmpremiär: december 2013 

The Hobbit 
 

Författare: J. R. R. Tolkien  
Boken utgivningsår: 1937 
Filmpremiär: 2012  (del 1)  
                       & 2013  (del 2) 

The Hunger Games 
 
Författare: Suzanne Collins 
Boken utgivningsår: 2008 
Filmpremiär: mars 2012 

Breakfast at Tiffany's 
 
Författare: Truman Capote 
Boken utgivningsår: 1958 
Filmpremiär: 1961 
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Vi styr nationen 
Nytt år innebär att en ny styrelse är på tapeten! Vem är vi, varifrån är vi och 
vad tycker vi om? Läs styrelsepresentationerna på tapeten så får du reda på! 

Nine 

  Din uppgift:  
    Pr-chef, a.k.a.  
          infomejlare och ansvarig  
       för NyläNNingen  
      Varifrån: Esbo  
    Bästa NN -minnet:  Att  
 få träffa stysse14 
Detta klarar du dig inte  
utan: Dator &telefon 
Motto: Vill man så kan  
 man! 
 Så hoppas du styrelseåret går:     
  Minnesvärt och awesome! 
    Vem är du från Mumin?:  Lilla My 
       Favoritlåt & film: Bordeaux               
          Bordeaux & The Great Gatsby  

Din uppgift: Sekreterare  
Från: Staan  
Bästa NN -minnet:  Samkvämet13  
Detta klarar du dig inte utan: 
Netti på kännyn  
Motto: ”You only live once, but  if 
you do it  right, once is enough” –
Mae West (för att en #yoloswaggins 
attityd aldrig är fel)  
Så hoppas du styrelseåret går: Fabtastic! Med 
vår M i spetsen så klarar vi nog av vad som helst! Jag 
hoppas på att  få se många nya ansikten och att vi alla 
kommer att ha roligt tillsammans.  
Vem är du från Mumin?: I lågstadiet spelade jag 
Gafsan på en julfest, annars har jag nog alltid 
identifierat mig med Snorkfröken (#blondin).  
Favoritlåt & film: Ai, se eu te pego är min soittari! 
Jag såg senast the Wolf of Wallstreet, vilket är en 
leffa med många bra citat #Leonardo4everinmy<3 

Din uppgift: 
ProQurator 
Från: Borgå! 
Bästa NN -
minnet: Keikka på 
NN:sillisen 
Detta klarar du 
dig inte utan: Musik i mina öron 
Motto: Gräset är alltid grönare där 
du är, bara du vattnar det! 
Så hoppas du styrelseåret går: 
Minnesvärt och att  merparten av 
förståndet är i behåll 
Vem är du från Mumin?: 
Tooticki: sku va skönt att bara fiska å 
vara vid havet hela vintern 
Favoritlåt & film: Just nu The 
Hellacopters- Im In a Band & 
Forrest Gump 

Richie 

Vanessa 
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              Din uppgift:  
       Kurator  
            Från: Staden utan  
       centrum, Esbo  
     Bästa NN -minnet:  
   ÅrsfesteNN  
  Detta klarar du dig  
inte utan:  Vinter och  
snö! Hur kan folk leva  
vid ekvatorn?!  
Motto: Dum spiro, spero  
  Så hoppas du styrelseåret går: Smidigt,     
    roligt, spektakulärt och brilliant!  
      Vem är du från Mumin?: Lilla Mys            
         storasyster Mymlan  
             Favoritlåt & film: 400 Slag  
             av Kent och Billy  
         Elliot  

Din uppgift: Värdinna  
Från: Helsingfors  
Bästa NN -minnet: Årsfestens 
Nachspiel...  
Detta klarar du dig inte utan: 
Kaffe  
Motto: Go with the flow  
Så hoppas du styrelseåret går: Helt  fantastiskt  
Vem är du från Mumin?: Lilla My  
Favoritlåt & film: I See Fire, Ed Sheeren & The 
Wolf of Wall Street  

Lalle 

Din uppgift: 

Klubbis 

Från: Ekenäs  
Bästa NN - 

minnet: Det jag  

minns av  

herrmiddagen...  
Detta klarar du dig inte utan: 

God mat och fester  

Motto: Livet är inte alltid en 

fest, ibland är det också en dans 

på rosor  
Så hoppas du styrelseåret går: 

Superbt. Hoppas att man får 

vänner för livet.  
Vem är du från Mumin?: 

Definitivt muminpappan!  

Favoritlåt & film:  Metallica - 

nothing else matters & ”The 

Intouchables"  

Titti 

Marina 

Din uppgift: Skattmästare, sköter flödet på miljoner 
riksdaler  
Från: Åbo (say whaaat?)  
Bästa NN -minnet: Alla sitzer har ju varit 
oförglömliga men måste nog säga att en vacker höstdag 
när jag för första gången träffade min flickvän på 
kansliet  
Detta klarar du dig inte utan: NN förstås och vår fina styrelse!  
Motto: Gå inte där som staketet är lägst!  
Så hoppas du styrelseåret går: Suveränt!  
Vem är du från Mumin?: Muminpappan 
Favoritlåt & film: Svårt  att säga men favoritlåten är kanske som en 
jazzdiggare Dave Brubecks klassiker Take Five och favoritfilmen The 
Pianist.  

Emil 
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Det nya året inleddes än en gång 

med både spektakulära och 

oförglömliga fester. Många 

nylänningar och vänner hittade sig 

på ”tillbaka-till-skolan” festen på 

Apan. Det var fullspäckat på 

dansgolvet och långa köer till 

barerna men återseendet av alla 

gamla bekanta var guld värt.  Dagen 

efter var det dags för den 

tradit ionsenliga funktionärs-

bytarsitzen. Funkkisen var detta år 

minst sagt oförglömlig, eller i alla 

fall för dem som minns någonting 

av den. Det var 35 funktionärer som  

satte sig till bords i MK för att njuta 

av mat, dryck och gott sällskap.  

 

När styrelsen av årsmodell -13 

äntligen anlände, gjorde de sin 

entré i prålighetens tecken utklädda 

till prinsessor och sjömän i randiga 

skjortor. Medan låten Champagne 

Showers dånade i bakgrunden blev 

sitzdeltagarna översköljda av ett 

regn bestående av både konfetti 

och skumvin. Därefter sattes den 

sittande styrelsens härdighet upp till 

bevis. En Gambina flaska som 

styrelse-13 tagit med sig skulle 

svepas. Kurre-14 visade att hon var 

äldst i gården när hon galant vände 

botten upp på flaskan och drack 

den sista slurken på några sekunder. 

Sångledaren Tanja kan inte ha haft 

det lätt när ljudvolymen på sitzen 

steg allteftersom mera snaps 

hälldes upp i glasen, men hon 

klarade sig alldeles utmärkt den 

höga volymen till trots. Det bjöds 

även på egenkokt punsch som fåtts 

i gåva av vår frände i Helsingfors, 

Nylands Nation. Det kan nämnas att 

punschen i fråga var synnerligen 

utsökt. 

 

RajtaN tajtaN i januari 
TEXT: Vanessa Westerlund 

Evenemang 
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I takt med att sitzen led sin gilla 

gång blev väldigt många glada i 

hatten, vilket dessvärre följdes av att 

en del sitzdeltagare drabbades av 

ett litet illamående. I slutändan av 

sitzen utdelade styrelse-14 gåvor till 

sina företrädare. Som gåvor gavs 

det bl.a. fickplunta, korv och 

bakispiller, vars värde säkert var 

oersättligt följande dag. De 

tappraste orkade festa hela natten 

lång och strippstången var som 

vanligt frekvent besökt, vilket 

kanske var ett tecken på att det var 

dags att söka sig hemåt. 

” 

” 
Kurre14 visade att hon var äldst i 

gården när hon galant vände botten 

upp på flaskan och drack den sista 

slurken på några sekunder. 
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Kära Nylänningar och vänner! Årets 

största och finaste fest står äntligen och 

knackar på bakom dörren igen- Årsfesten. 

Vår underbara nation fyller 78 år i år. 

Detta skall – likt tidigare år - firas med 

pompa och ståt. För att undvika 

outhärdliga missförstånd gällande klädsel 

eller eventuella pinsamma situationer 

tillsammans med bordssällskapet har vi 

nedan sammanställt en första hjälp då du 

förbereder ditt deltagande, Hjärtligt 

Välkommen! 

 

Klädsel 
 

På solenn akt och banketten är klädseln 

högtidsdräkt alternativt superhjältedräkt 

med akademiska ordnar. Folkdräkt och 

uniform är också tillåtna. 

 

Herrar 
 

Bär frack eller mörk kostym. Till fracken 

hör snygga gröna skor och höga svarta 

strumpor, vit väst och prickig fluga. 

Strandsandaler med sockor är även 

passande. Inga armbandsur bärs men 

fickur är ju alltid snyggt. Accessoarer som 

kan läggas till fracken är svart 

cylinderhatt, vit halsduk och vita 

handskar samt en sjal av blommigt 

mönster. För kallare väder ute bärs svart 

kappa. Till mörk kostym bärs vit skjorta 

och diskret magväska.  

 

Damer 
 

Damerna bär långklänning som täcker 

vristerna. Festskor, väska, sjal eller jacka 

och möjligtvis handskar i passande färg, 

dock inte färre än sju accessoarer i olika 

färg. Om handskar används läggs 

smycken, förutom förlovnings- och 

vigselring, på handskarna. Handskarna 

skall ni komma ihåg att lägga på bordet 

då ni äter. Väskan hör till bordsherrens 

ansvar, denne kan med fördel bära 

väskan med hjälp av axelremmen runt 

halsen. Armbandsur bärs inte av damerna 

förutom om det klassas som smycke. 

TEXT: Jeannette Frondén & Lisa Forss 

Årsfest 
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Axlarna på damerna bör vara täckta tills 

varmrätten är utdukad. Håret skall också 

vara uppsatt så att pannan 

syns. 

 

Band och förtjänsttecken 
 

Banden får inte vara fler än 

tre i antal och bärs i följande 

ordning: kårband, nationsband, andra 

föreningar. Den tyngre färgen på bandet 

kommer alltid längre ner, även banden 

följer gravitationslagar. Förtjänsttecken 

bärs enligt specifika regler eller om inga 

bestämmelser finns på vänster sida. 

Herrarna fäster banden på frackvästen 

från höger handled mellan de två synliga 

knapparna på skjortan till vänster axel. 

Herrar i kavaj bär banden på vänstra 

ärmen. Damerna bär banden från vänster 

öra till höger öra, dock utan att förstöra 

frisyren! Eller så binder man bandet till en 

rosett och fäster det nära hjärtat på 

vänster sida av klänningen.  

 

Allmänt 
 

Herrarna söker upp sin bordsdam för att 

sprida rosor vid hennes fötter och göra 

en diamantstig till bordet. Alla står tills 

fanorna anlänt. Skålordningen: herrar 

skålar först till höger till 

bordsdamen,  sedan 

vänster och sist rakt fram, 

alternativt dyker han under 

”OBS! denna text skall tas med en nypa salt av det lite större 

formatet. En riktig vett och etikett finns på årsfesthemsidan. 

Utmaning av högsta grad: Kan du hitta felen i denna text?” 

bordet och på bästa sätt undviker 

ögonkontakt. Damerna skålar tvärtemot. 

Alla sitter tills varmrätten är utdukad. Då 

banketten avslutats går ingen ut innan 

fanorna avlägsnats. Herrarna dansar 

första dansen (som egentligen är två 

första danserna!) med sin bordsdam till 

Daft Punk, andra dansen med damen till 

vänster till Backstreet Boys och tredje 

dansen med damen mittemot till 

groovyga tonerna av Earth, Wind & Fire. 

 

Sista minuten checklista: 

 

Jag är anmäld till årsfesten 

Mustaschen inför sillisen är 

kammad 

Jag har betalat deltagaravgiften 

Mitt humör är på topp 

Cykeln är i skick 

Skorna är putsade 

Näs- och örhåren är trimmade 

Sjalen är strykt 

Sombreron är införskaffad 
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Årsfesten närmar sig med stormsteg och därmed även 
den ack så fantastiska sillfrukosten. I år kommer Nyländska 
Nationens årsfest ta skepnad av ett exotiskt tema; nämligen Mexiko! 
Tänk vilket brett tema för ditt fantastiska flöde av fantasi inför sillfrukosten: 
grönt, vitt, rött, sombreros, mustascher, ponchon… 
 
För den kreativa eller eventuellt pysselsugna nylänningen ges nedan ett tips på hur du 
kan fullständiggöra det där lilla extra på din utrustning, nämligen en egengjord 
maracas! 
- Wow! 

TEXT: Jeannette Frondén  

Du behöver: 

- En liten plastburk med lock 

- en handfull av småsten 

- färggrant papper 

- sax 

- lim 

Gör så här: 
1. Klipp ut passliga bitar av det 

färggranna pappret som passar din 
burk. 

2. Täck hela burken med lim, och lägg 
på pappersbitarna 

3. Låt torka 
4. Då pappret har torkat, kan du 

ytterligare dekorera din maracas, 
till exempel med glitter, krepp-
papper, pärlor osv. 

5. Fyll burken med småsten 
6. Lägg fast locket och börja spela med 

din fabulösa maracas till ljudet av 
mexikanska kompositioner!  

7. Viva la Mexico! 
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TEXT: Helena Rosenström 

En kall och mörk vinterkväll samlades några nyländska tjejer runt ett bord för att provsmaka 

rödvin. Alla hade med sig en flaska och tema för vinkvällen var budgetvin för fattiga 

studerande. Testgruppen bestod av både vana vindrickare  och blivande vindrickare. Sex olika 

vin provsmakades  och för att inte uppnå en allt för hög grad av salongsfylla, bjöd kvällens 

värdinna på lite smått tilltugg bestående av kladdkaka, vindruvor, ost och kex. För att bevisa 

sin proffsighet gick dessutom kaffeburken runt bordet mellan varje vin för att kunna ge ett 

oberoende utlåtande om vinets doft.  

NyläNNingen testar rödvin 

Carlo Rossi, Kalifornien ”Förfestvinet” 
 

Smak: Testpanelen är överens om att vinet är nästan som saft och mycket   

lättdrucket. Passar bra för sådana som inte är största vän av rödvin.  

Doft: Ingen stark doft, kanske lite fruktig. 

Färg: Påminner om vinbärssaft. 

Matkombination: Passar helt  bra med choklad och äppel. Inget att servera 

med kött eller annan tung mat. 

Pris:  7,77€/0,75L, mycket prisvärt! 

Alkoholhalt: 11,5%, kanske det därför smakar saft?! 
 

Vinets billiga pris samt lättdruckenhet gör vinet till det ypperliga förfestvinet. 

Kunde även passa bra en sommarkväll på terrassen i kombination med lite   

jordgubbar. Bör nämnas att detta är ett farligt vin som lätt slinker ner, kan 

rekommenderas att dela flaskan med någon annan! ;)  

Nero d’Avola, Merlot, Italien ”Vuxenvinet” 
 

Smak: Sträv smak som fastnar i munnen, mycket fylligare än Carlo Rossi och 

Caballo de Mendoza 

Doft: En stark doft som testpanelen kopplar ihop med jord, svettiga fötter, bulle 

och jäst. 

Färg: Mörk röd, nästan blå-röd.   

Matkombination: Kunde serveras med Chili con carne eller dylik kryddig 

kötträtt, men även tillsammans med en ostbricka. 

Pris: 7,79€/0,75L, prisvärt 

Alkoholhalt: 14% 
 

Vill du ge ett ”vuxet” intryck på sällskapet är detta vinet det du söker. Det här är 

ett vin som du dricker ett glas av på två timmar. Testpanelen rekommenderar 

att detta vin serveras till middagen och senare på kvällen när sällskapet sitter 

och myser serveras La fortuna.  

19/30p  

25,5 

/30p  
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Caballo de Mendoza, Sangiovese, Malbec, Argentina  ”Sommarvinet” 
 

Smak: Syrlig och fräsch sommarsmak 

Doft: Syrlig 

Färg: Mörkröd 

Matkombination: Kötträtter samt i kombination med något salt exempelvis ost 

och kex 

Pris: 6,98€/0,75L Prisvärt 

Alkoholhalt: 13 % 
 

Universalvin, passar till det mesta men inte med choklad. Vinet kunde även 

användas till Sangria.  

Canapi, Shiraz, Italien ”Matlagningsvinet” 
 

Smak: Järnig smak som känns i hela munnen. Helt annorlunda än de övriga vin 

som provsmakats, en kick i början men ingen stark eftersmak. Inte så mjuk i 

smaken. 

Doft: Luktar bränd kork och äppelcider som har varit öppen för länge ( Bettan 

har tydligen erfarenhet av denna doft) 

Färg: Brunaktig 

Matkombination: Choklad gör smaken lite mjukare, rekommenderas varmt. 

Kunde passa även med gräddig mat. 

Pris:  7,34€/0,75L 

Alkoholhalt: 13,50% 
 

Kräver tilltugg, går inte att avnjutas som sådant. Kunde användas till 

matlagning och gör sig troligen bra som Sangria.  

La fortuna, Malbec, Chile ”Rädda-världen-vinet” 
 

Smak: Väldigt gott med en rund smak  

Doft: Sammetslen och fyllig. 

Färg: Väldigt mörk, mycket lila färg. 

Matkombination: Skulle passa bra med pasta carbonara eller en gryta, dock 

inte allt för pepprig. Kunde även serveras med salta snacks t.ex. mögelost och 

saltakex 

Pris: 9,65€/0,75L Prisvärt! 

Alkoholhalt: 13,50% 
 

Ett ekologiskt  och fairtrade ”rädda-världen-vin” som man med gott samvete 

kan konsumera. Dessutom kunde detta vara ett bra vin att ge som gåva, varken 

super dyrt eller det allra billigaste och dessutom ekologiskt! Passar bra som 

både sällskapsvin och att serveras med lite snacks.  

VINNAREN av testet med hela 28,5 poäng! 

12/30p  

28,5 

/30p  

13/30p  

Fortsä
tter! 
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Plan B, Shiraz, Australien, 2012 ”Imponeringsvinet” 
 

Smak: Mjukare än det billiga Shiraz vinet, men man märker ändå att det är 

samma druva. Överlag rätt så mild i smaken samt kryddigt och fräscht. 

Eftersmaken liknar kardemumma. 

Doft: Honungsdoft samt fuktigt badrum. 

Färg: Mörkt, nästan lila. 

Matkombination: Passar bra med chokladkaka 

Pris: 12,97€/0,75L. Man får lika gott för 10€ så varför betala överpris?! Det 

höga priset drar ner på vitsordet trots att smaken skulle få ett högt vitsord. 

Alltså inte så prisvärt! 

Alkoholhalt: 14,40% 
 

Det dyraste vinet som ingår i vinprovningen. Vinet du kunde imponera på 

någon med eftersom det är från alkohyllan lite högre upp 

#köyhätkyykkyyn! Att serveras åt ett sällskap som man vill imponera på, 

svärföräldrarna perhaps?  

21/30p  
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TEXT: Bettina Rehnström 

Den 14 februari går under många namn. 

För turturduvorna gäller i regel 

benämningen alla hjärtans dag, medan 

de fagra men desto mer ensamma 

själarna känner till dagen som vändagen. 

Själv gillar jag mer begreppet vändag, 

dock inte av någon uppenbar orsak. 

 

Ända sedan barndomen har vi blivit 

lärda att man ska uppmärksamma sina 

vänner på denna dag. På lågstadiet 

ritade man kort och köpte små gåvor till 

sina närmaste vänner i klassen. Med 

åldern kommer parrelationerna som 

tvingar på sig normen om att fira denna 

kärleksfulla temadag med sin andra 

halva, ackompanjerat med röda rosor 

och hjärtformade praliner. Det finns 

troligen oberäkneliga mängder filmer 

och sånger som behandlar temat 

vändag. Detta innebär i princip att man 

nästan måste vara ett troll från skogen 

Narnia för att ha lyckats undvika att höra 

om dagen i fråga. Dessa inbyggda 

Vändagen 

normer ställer höga krav på en dag som 

valts specifikt för att uppmärksamma 

sina nära och kära. 

Då uppenbarar sig frågan ifall denna 

magnifika dag verkligen behövs? Är det 

meningen att uppmärksamma sina 

vänner endast en dag om året? Kan man 

inte köpa hjärtformade chokladbitar åt 

sin partner den 15 februari istället? Man 

börjar fundera på om vändagen är 

butikernas påhitt för att få 

konsumenterna att använda mer pengar. 

Enligt ’’mer pålitliga’’ källor som visade 

sig efter min första google-sökning, 

härstammar vändagen ända från 
” 

” 

 

 

Är det meningen att uppmärksamma 

sina vänner endast en dag om året?  
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medeltiden. Detta behöver trots allt inte 

betyda att dagens konsumentsamhälle i 

kombination med traditioner från   

gamla tider inte har orsakat 

överkonsumeringen av blommor och 

choklad under denna konventionella 

dag i februari. 

 

Som en traditionsälskande person vill 

jag emellertid påpeka att firandet av 

vänskap kanske inte är en helt urusel idé. 

Även om det inte är önskvärt att 

glömma sina vänner eller behandla dem 

dåligt, kan denna dag vara till hjälp då 

man behöver minnas varför vänner finns.  

 

Firandet av vändagen 

behöver mot all förmodan 

inte vara precis som i 

filmerna. Att ta en öl på den lokala 

puben eller att koka ihop lite pasta och 

njuta av sällskapet är utmärkta exempel 

på hur en vändag för mig skulle se ut. 

För att avsluta denna en aning 

klichéaktiga text vill jag ännu påpeka att 

jag gärna tar emot choklad på vändagen 

av alla vänner som känner för att dela 

med sig av sin kärlek.    

 

För att skicka anonym nätkärlek till dina 

nära och kära kolla anonymnatkarlek.com! 

Hett vändagstips 

Nyländska Nationen önskar  

alla nylänningar och vänner  

en riktigt glad  

alla hjärtans dag! 
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Paparazzi 
S 
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a 

k 

t 
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a 

s 

q 

u 

e 

Även ett mycket KK:iskt luciatåg hittade till 

Slaktgasquen  

S 

å 

 

h 

ä 

r 

 

g 

ö 

r 
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i 

 

i 

 

N 

N 
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Styssebytaren  

ProQ plankar  

Du nästa år? 
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TEXT: Alexander West 

Ärade NyläNNingar! 

Det nya året har för de flesta av oss inletts av såväl 

studier som festande och man kan konstatera att det 

såhär långt varit rätt lyckat. Men som med allt annat så 

kan året bara bli bättre, för snart är det dags för NN:s 

78:e Årsfest! 

 

I årsfeststider skapas en alldeles speciell stämning 

inom nationen. Somliga stressar med att planera 

årsfesten så att den toppar alla förväntningar medan 

andra förväntansfullt väntar på att årsfestsveckans 

festligheter skall börja. Men för att man inte skall 

behöva vänta ett år mellan festligheterna så har jag 

och vår värdinna fixat ihop ett par recept som lyxar 

till vardagen. 

Bellini: 

Skumppa är alltid gott och festligt att bjuda på men ibland 

kan det uppfattas som lite tråkigt. För att variera skumvinet 

kan man smaksätta det med någon likör eller ”syrup”. 

4 cl valfri likör( traditionellt aprikos ) eller syrup 

( personlig favorit saskatoon ) 

Skumvin, gärna torrt eller halvtorrt 

 

Häll upp 4cl ( eller efter smak ) likör i ett glas och fyll sedan 

upp med skumvin, lika enkelt som gott. 

Tom Collins: 

Alla ni som är trötta på skumvin kan istället göra en drink. 

Tom Collins är i grund och botten en Gin Tonic som man 

piffat upp lite. 

4 cl Gin 

3 cl citronsaft ( gärna färskpressad men behöver 

naturligtvis inte vara det ) 

1 tsk socker ( så fint socker som möjligt ) 

Fyll upp med mineralvatten 

Blanda ihop komponenterna och använd is enligt tycke 

Klubbistips 

Tips på att lyxa till vardagen 
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TEXT: Valentina Tallqvist 

Klockan 16 den 14 februari ringer din NN-vän och påminner 

dig om den ack så romantiska middagen ni så länge 

planerat. Du försäkrar honom/henne att det inte finns 

någonting att oroa sig över. Dock inser du när du luren 

sänker att denna kväll ej registrerats i din mentala kalender, 

och den fina middagen du så dyrt och heligt lovat göra ännu 

är ogjord. Förrätten och huvudrätten bidrar gathörnets deli 

med, men efterrätt finns ingenstans att hitta. Då kommer NyläNNingen 

till din räddning, med världens snabbaste, lättaste recept men som 

ändock ger dig oändligt med förhållandepoäng! Låt mig presentera 

”Valentinas Sockersöta VäNNdagsmaränger”! 

Ingredienser(så få så du knappast ens behöver 

besöka butiken) 

- 2 äggvitor 

- 1,75 dl socker 

 

Steg 1: 

Sätt ugnen på 125° C varmluft.  

Steg 2: 

Vispa äggvitorna till hårt skum, så att du kan 

hålla skålen uppochned i 10 sek utan att 

äggvitorna pryder din vackra nuna. 

Steg 3: 

Börja vispa igen, men på låg hastighet, och häll 

då sakta men säkert ner sockret i vitorna till det 

blir en jämn massa. 

Steg 4: 

Skopa upp massan i en plastpåse, och klipp 

sedan ett hål i påsen. Har du ett välutrustat kök, 

skopa massan i en spritspåse. TIPS: använder du 

en plastpåse, så lönar det sig att sätta 

plastpåsen i en hög behållare, t.ex. en vas, så är 

det enklare att få all marängsmet i utan att du 

har vita fläckar över hela dig och ditt kök ;) 

Steg 5: 

Spritsa ut marängen på en ugnsplåt prydd med 

bakplåtspapper, i form av små bollar. Ifall du 

känner dig kreativ, eller romantisk, kan du 

spritsa ut din NN-väns namn, ett hjärta, eller 

varför inte i väNNskaplig anda NN? 

Steg 6: 

Placera ugnsplåten i ugnen. Vill du ha spröda 

maränger med segt innanmäte lönar det sig att 

ha marängen i endast 40 min. Men vill du ha 

fjäderlätta maränger som är spröda hela vägen 

igenom lönar det sig att ställa äggklockan på 60 

min. 

Tips på världens snabbaste och lättaste recept 

Värdinnetips 




