På sidorna 16-17 avslöjas
de m e s t c h o c k e r a n de
hemligheterna om den nya
styrelsen!

Känner du dig osäker inför
årsfesten? Spana då in den
heltäckande etikettguiden på
sidorna 10-11.
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Nytt möter gammalt
EFTER en lång, paralyserande kall,
och innihelsike mörk vinter börjar det
äntligen gå mot ljusare tider. För mig
har denna årsbörjan redan fört med
sig en hel drös av nya erfarenheter
en av dem är vad du håller i handen
just nu.
Det paradoxala med våren är, att
trots att den kommer varje år, är den
nye aldrig den förre lik; förnyelsens
vindar har svept genom styrelsen

Anna Abrahamsson
Pr-chef 2010

annabrah@abo.fi

och
o cks å
utskotte n
oc h
arbetsgrupperna har skridit till verket
i helt ny tappning. Nya ansikten
bakom gamla uppgifter – utveckling
och
framtid
är ofrånkomliga,
traditioner till trots.
”Allt var bättre förr” brukar det sägas,
men jag hoppas ändå kunna tillföra
NyläNNingen något positivt, eller
åtminstone alltför mycket negativt.
Tack och lov har jag ett flitit gäng
skribenter med såväl fräscha ideer
samt gammalt kunnande bakom mig.
Vi vill dock att förändringar skall ske
på medlemmarnas villkor, alltså
mottar vi på redaktionen gärna ros
och ris för vår insats.

Nytt och gammalt är ett ämne som
tangeras i detta nummer av
NyläNNingen: Vi bjuder på en
mindre
renässans
när
gamla
favoritföljetången Cribs återupptas
och rotar bland skeletten i nya
medlemmars garderober. Musen
återvänder med goda råd för
årstiden och gamylen Marre smakar
på vuxenlivets våndor. Vi börjar
också
en
art ikelser ie
där
utexaminerade Akademi-nylänningar
ser tillbaka över sin tid på
universitetet. Är allt som förr – eller
är inget sig likt?

4

nyläNNingen

Kurrespalten
JANUARI 2010 började med en
skräll, och jag insåg snabbt att 2010
är året som jag får magsår om jag
någonsin får det. Massor hinner
hända på en enda dag i
föreningssammanhang och tempot
är högt, huvudet snurrar av alla
vändningar som saker tar och till och
med tårna känner av de ofrivilliga
adrenalinkickarna som trakasserar
mig var och varannan dag.

Anki Bender
Kurator 2010

anbender@abo.fi

Styssebytarkryssningen visade vägen
för hur året skulle bli, kvinnor med
klass, halvnakna fransmän i Tax Freen
och
catfighter.
Det
lär
bli
legendariskt, och då har vi inte ännu
ens kommit till funkkissitsen. Allt
eller inget, full speed och inga
ångerfyllda morkkisstunder.
Den som förväntar sig något djupt,
filosofiskt vackert och något man kan
citera några hundra år framåt i den
här spalten kommer att bli besviken.
Hade en fin tanke på att ta en
”kuratorns presentation av sina

medstysseniter”, men efter att ha
spenderat lite tid med dem så inser
jag det omöjliga i uppdraget. Hur
kan man presentera sex helt ljuvligt
daijuga personer som alla på sätt
eller annat berikar styrelsen och vår
vardag med några få ord? Nope, det
får bli en karaktärsbeskrivning i en
annan spalt, nöjer mig med att
konstatera att det bästa ännu är
framför oss.
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Utlandshälsningen,

Greetings from Bern
AS president of Concordia I am
especially looking forward to
welcome the new board during
“Finnenwoche“ in Switzerland. As
every year we have diversified
program which might help you to fall
in love with Switzerland, as I fell in
love with Finland.
That your friendship has the chance
to grow every year we have to be
thankful for one special Concordia

Thierry Martin
President Studentferbindungen
Concordia, Bern
thierrymartell@yahoo.de

member, who made this relationship
possible. I am talking of WOLWO
who got in touch with guys from NN
more than fifteen years ago and
thanks to both the present members
and the older ones we see each
other three times a year.
Concordia is a fraternity which was
founded in 1862 and we just allow
men to become members. This fact
makes it very interesting to meet a
mixed fraternity with different
traditions. But in the end fun is most
important and I have to confess that

whenever I got in touch with you
guys I’ve had a hell of fun. I hope this
relation will last much more then
another fifteen years and all the
future members will like it as well.
I would like to thank you already in
advance for the organization of all
the events we are invited to,
especially
Årsfest
and
Sommarträffen.
The last years have been amazing
and I am already looking forward to
visit Finland again.

NyläNNingen letade reda på förstoringsglas och skyddshandskar och begav sig
hem till icke-ont-anande nationsmedlemmar med ett uppdrag: riva ut skeletten
ur garderoberna och luska reda på alla undangömda pinsamheter. Och så
beskriva deras cribs såklart. Som första offer togs av den färskaste årgången
nylänningarna Andreas Skrifvars och Trang Öhman.

Suvi Sundqvist
Studerar på ESF*
susundqv@abo.fi

ANDY bor i en mysig tvåa ”täl pual jokkee”; centralt med
tanke på Akademin. Det första man ser på dörren är två
okända namn, vilket korrigerats med de rätta ägarnas namn
på en papperslapp. Lägenheten är kort sagt som ett
reklamblad för Ekotori, varifrån nästan alla möbler
inhandlats. Inflyttningen skedde i början av december, och
redan nu har väggarna dekorerats med några flaggor och en
värmetermometer. Till Andys favoritsaker hör en tavla från
Verbier i Schweiz, och till övriga nära och kära ägodelarna
hör ett färggrant och fyrkantigt väggur med bilder av ritade
strandbarn på.
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Det som gör
är ett extra kyAndys crib originell
lskåp för alko
hol.

Studentlyxen diskmaskin finns här också – detta till trots är
det odiskat med några få smutsiga tallrikar och glas i lavoaren.
Att det nog diskas ett par gånger i veckan hos dem intygas
ändå. Badrummet saknar tills vidare duschgardin, och
sittlocket på wc:n verkar enligt Andy mycket gammalmodigt.
Lyckligtvis har de en våg i toaletten, vilket höjer standarden
betydligt. McGyver har varit i farten i Andys rum och fixat det
mindre-välisolerande fönstret med att pressa in gardinen i
springan, så att man inte fryser where all the magic happens.
Sängen känns ”som att ligga på en falukorv” enligt Andy,
eftersom madrassen böjer sig uppåt i mitten. Sovrummen är
bäddade, vilket är ett stort plus i marginalen (om man inte
nämner övriga skicket på Jonas säng).

TRANGs solucrib är belägen i västra Studentbyn, d.v.s. bland
”itsemurhakämpät”, på andra våningen. Den röda dörren till
Trangs rum saknar ännu namnlapp, som förvaras i
skrivbordslådan. Inredningen är genomgående minimalistisk,
det vill säga vitt och sjukhusaktigt. Det förklarar Trang med
att hon ofta åker hem till Pargas, och inte ännu orkat hämta
med sig alla sina saker. Gardiner är ännu oköpta, och
väggarna tomma. Möblerna har den före detta rumsägaren
lämnat efter sig, eller så hör de till bostaden. Sängen är dock
hennes egna, och hör till hennes favoritsaker eftersom det är
där hon återhämtar sig efter brutala studienätter. En annan
favorit är hennes MacBook, som hon inte skulle klara sig utan
(antagligen då TV saknas).

Namnlapp
en fattas
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därren.... rtfarande på
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I Studentbyn har Trang, och alla 10-12 personer som delar kök
med henne, rumsorienterade skåp. Men var är hennes skåp?
”Jag vet inte – har jag ett? Joo, här har jag men den är tom. ”
Slutligen kom vi fram till det enda viktiga i Trangs WC, med
andra ord Veet, är bra. Annat speciellt i lägenheten är en
elektronisk tandborste och en ostkniv med hål, som bara är ”lite
smutsig” - dessutom poängterar Trang att hon själv är en
specialitet i sin crib.

Andy

Trang

Dammnivå: Mikroskopisk. Detta trots att
manskapet använder sopborste i brist på
dammsugare.
Disknivå: Pinsamt hög med tanke på lyxen
med diskmaskin.

Dammnivå: ca 1 meter (farligt hög).

Vad gömmer sig...
under sängen? Jo, en stor plastlåda med
tennis och minigolf utrustning i sig.
i kylskåpet? Billig studerandemat, allt från
mjölk och saft till potatis, äpple och ägg.
Viss förundran väcker dock en flera veckor
gammal avokado. I frysen finns det mest
rågbröd från mamma.

Vad gömmer sig...
under sängen? Damm och eluttag
i kylskåpet? Flera grötpåsar som Trang
inte rört sen hon flyttat in. Tomflaskor,
smör och choklad (ett måste enligt Trang).
I frysen hittades ett paket rågbröd och
oidentifierbar substans (påstods vara en
maträtt) i en plastburk.

Dammsugning har icke förekommit
sedan inflytten i oktober.

Disknivå: Icke-existerande. Matlagning
har ej heller förekommit.
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Årsfestguide
DET pirrar i magen, alla tisslar och
tasslar i knutarna och ryktet sprider
sig om en stor fest som är på väg.
Det är ju förståss dags för årsfest
igen! Årets höjdpunkt för alla
nylänningar
kan
verka
lite
överväldigande för en gulis eller
gammal gamyl som tappat minnet
med vad allt som en årsfest innebär.
Men oroa dej inte! Följ bara dessa
enkla regler om vett och etikett så
klarar du dej hur bra som helst.

Johanna Lillqvist

Studerar statskunskap
jlillqvi@abo.fi

Årsfesten börjar med solennakt på
kåren
klockan
18.00,
under
solennakten hålls tal och gåvor till
nationen överräks av vänföreningar.
Efter solennakten avnjuter alla coctail
och minglar omkring i vimlet förrän
själva banketten
börjar.
Före
banketten börjar kan det vara bra för
herrarna att söka upp sin bordsam
som han sedan eskorterar in. Ingen
sätter sig ner till bords förrän fanorna
har anlänt.
Under banketten gäller vissa små
regler som kan vara bra att hålla i
minnet. Damerna skall hålla axlarna
täckta fram tills varmrätten dukats ut,
tystnad hålls självklart under tal och

ingen springer ut och in i salen under
banketten. Skålordningen kan man
också lägga bakom örat: herrarna
skålar först till höger, sedan vänster
och till sist rakt fram, damerna
tvärtemot. Kom
ihåg
att
ta
ögonkontakt då
du skålar, ryktet
säger att man får
svårigheter
i
sängbalen i flera
år framöver om
man
glömmer
detta!
Under
konferensen
finns
ett
ypperligt tillfälle
att pudra näsan, njuta av lite filtrerad
luft eller kanske ta en cykeltur! Då
banketten avslutats avlägsnar sig
ingen förrän fanorna burits ut.
Efter banketten är det dags för dans,
ett ypperligt tillfälle att skapa närhet
med sin bordsherre eller dam eller
varför inte bjuda upp ens hemliga
förälskelse. Danserna dansas dock i
en viss ordning: första dansen (som
faktiskt är de två första danserna)
dansas med bordsdamen (damen till
höger) andra dansen med damen till
vänster och tredje med damen
mittemot. Efter det är det fritt fram
att ta dansgolvet med storm med
vilken danspartner som helst. Kom
ihåg att hålla ett öga på klockan
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eftersom bussarna till efterfesten
endast avgår vissa klockslag. På
efterfesten är det bara att njuta av
alla härliga årsfestdeltagare, äta
nattmat och festa loss tills solen
stiger upp.

Håret får damerna lägga upp i en
festlig frisyr. Banden ordnas i en
rosett på vänster sida av klänningen i
fö lj an de
or dn ing :
kårb and ,
nationsband, specialföreningsband.

På söndag morgon klockan 12
smäller sillisen igång på Sode. Ryktet
säger att NNs sillis är bland de bästa,
så detta kan du inte missa, trots en
bankande huvudvärk! På med
halaren bara, hitta en trevlig hatt
eller satsa på att gå all out med en
hel sillisoutfit. Pluspoäng för alla som
kommer i gårdagens frack eller
klänning.

Herrarna klär sig i frack eller mörk
kostym med diskret slips. Snygga
skor och höga svarta strumpor, vit
väst och fluga gäller här. De som vill
smälla till ordentligt satsar också på
sylinderhatt,
vit
halsduk
och
handskar. Banden bärs i samma
ordning som damernas från höger
axel mellan två synliga knappar på
skjortan till vänster höft.

Klädseln under banketten för
damerna är långklänning med
matchande handväska, skor och
möjligen handskar. Kom ihåg att ha
en sjal eller jacka som du täcker
axlarna med. På banketten lägger
flickorna handskar och väska i knäet.

Nu kan årsfesten börja! Om du ännu
är osäker på vett och etikettregler
kan du ta en titt på hemsidan där du
hittar mer info. Det viktigaste är dock
att njuta av feststämmingen och fira
vår härliga nation i de bästas
sällskap!
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Anki Bender, kurator
1. Sambo med klubbisen.
2. Först lärare, senare maskinchef eller brandman, nu vill jag bara få ett jobb.
3. Min hemliga passion är att städa, när jag har tid.
4. Min syster; efter 20 år har hon insett att det bara är att hålla med mig tills jag är glad igen.
5. Jag är en fenomenal pysslare och har projekt på gång hela tiden.
6. Hundraklubben, m.m.
7. Sebastian Rusk, kurator -09: ”En duracell kanin med kalender, en god organisatör med
ändlös energi .”
Cati Karlberg, sekreterare
1. Enligt min facebookprofil ”i
ett förhållande” - bor sedan i
höstas med min pojkvän.
2. Har velat bli allt från
kassatant till polis.
3. Jag kan äta ohälsosamma
mängder chips framför tvprogram om American Idol.
4. ...att gå på kaffe eller hittar
på nåt annat skoj med vänner.
Alternativt se punkt 3.
5. En hemlig talang är sudoku,
har hittills inte stött på en jag
inte kunnat lösa.
6. Dans runt domkyrkogranen
och nattmat från Krema,
kanske efter nåt av årets NNevenemang?
7. Emelie Hägerstedt,
sekreterare -09: "Jag tror att
Cati kommer att göra ett gott
arbete i styrelsen. Hon blir nog
en bra efterträdare."

LÄR KÄNNA
Vid det här laget börjar ni kanske ha koll på våra
namn och nunor, men hur väl känner ni Stysse10
egentligen? Här följer allt ni ville veta och lite
till...

Tova Forsblom, skattemästare
1. Jag är ogift så vitt jag minns, men det finns en
jag håller kär...
2. Matematiklärare - rätt så tråkigt eftersom det
är det jag troligen blir.
3. ÄRTER (de som säljs på torget på somrarna).
Jag kan äta 5 liter ärter om dagen!
4. ...att ta ut sorgen på min pojkvän.
5. Jag har en hemlig talang som nästan ingen vet,
jag kan nämligen flyga. Eller kanske jag drömde?
6. Jag hoppas på 5 i någon matematikkurs innan
jag blir klar...
7. Mikko Carstens, skattemästare -09:
”Vänsterpartist!”

Anna Abrahamsson, PrChef
1. Platoniskt samboförhållande.
2. Lärarinna och prinsessa på
veckosluten.
3. Jag är grymt beroende av
tuggummi (konsumerar
hysteriska mängder i veckan).
4.Att terapishoppa och tugga
extra mycket tuggummi.
5. Jag är en hejdare på styltgång,
vilket jag sällan får skryta med.
6. Simma i Auraån, besöka
varenda Åbocafé, och så kanske
en levertransplantation?
7. Jannie Rehnström, PrChef 09: ”Pratglad, påhittig tjej med
mängder av energi och kreativitet
i bakfickan. Anna kommer att
handle den nyländska median
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Daniel Gummerus, prokurator
1. Sällskapar
2. Kock eller flygkapten. Frågan är bara hur allt detta ledde till statsvetenskap...
3. Jag har alltid varit en StarWarsnörd.
4. ...Sex and the City och massor av choklad. Nä, avautumis-öl med vänner.
5. Jag kan göra ett speciellt *dock*-ljud med tungan.
6. Munashotti, klättra upp på grisanken, gå på räkälä-äventyr i Åbo.
7. Lasse Mäki-Hokkonen, pro-kurator -09: "Artig eskort för äldre damer och hyvin... JÄNNÄ."

STYSSE ’10
1. Civilstånd
2. Drömyrke som barn
3. Guilty pleasure
4. Jag tröstar mig med...

5. Hemlig talang eller superkraft
6. Kvar på min lista över saker som bör
upplevas innan studietiden är över.
7. Föregångarens kommentar.

Emil Aura, värd(inna)
1. Grön till färgen.
2. Jag hade högt flygande planer på att bli
astronaut eller åtminstone rallikusk.
3. Jag sätter osund mängd tid på att kolla in
youtube-memes och allmänt slösurfa.
4. Pluggar i gitarren och röjjer tills det går
om.
5. Sjunga i duschen när ingen hör på, tappa
bort saker på fyllan och att minnas random
låttexter.
6.Öl, ett tomt gitarrfodral och sjukt många
sladdar.
7. Försöka genomföra en "100 things to do
before you graduate"-lista.
8. Johanna Lillqvist, värdinna -09: "En
sann NN värdinna med balls."

Tommi Lindblom, klubbhövding
1. Sambo med ordisen.
2. Uppfinnare, jag var lite mer ambitiös
än brorsan min som skulle bli
sopbilschaufför.
3. Jag brukar tugga på en sax då jag
sitter vid datorn, den börjar vara
ganska sliten nu.
4. Gejma lite CoD och äga lite n00bs.
5. Mina tänder domnar bort då jag
dricker sprit, har inte ännu listat ut hur
jag skall rädda världen med denna
superkraft. Dessutom kan jag slicka min
näsa.
6. Åka ner för Auraån med gummibåt/
flytväst/annat som flyter.
7. Henrik Lehelä, klubbis -09: ”Tommi
e nu såndä pensseli-setä som grymtar
omkring lite här o där. Månne vi nu int
ändå kan räkna me ypperliga
förfriskningar i år igen!”
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Nyheter från Nyländska Notisbyrån

Månadens bild

BEVINGADE
UTTRYCK
”Man behöver ingen matta
när dammet täcker hela
golvet”
Trang konstaterar faktum.

”Basti är starstruck”
NATIONSPULKAN
Nagufärjan rusade fram utan
problem, sin förebild till trots.
Detta misstänks vara orsaken till
förbryllningen kring namnet.
- Nagufärjan (orginalet) har stått
stilla i ismassorna mer än
traffikerat normalt i vintras.
Förra årets Glöggbord noterades
fungera ypperligt som färjans
botten.
■

DEN inte-längre-lika-färska
Styreslen åkte i dagarna till Bern.
Vid det här laget har antagligen
allt saftigt skvaller redan nått
nylänningarnas öron men en
resummé av resan får ni ta del av
i nästa nummer av NyläNNingen!
Vi hoppas alla återvänder med
sinne och lemmar i välbehåll
(tidigare år har ryggar brutits,
alkoholrelaterade utslag och
fe lr t a let ner vs a m ma nbr o t t
rapporterats från resan till & från
ostens och ölens förlovade land.
■

”Gamla bastun ger bästa baden”
Emppo på tal om MILF:ar.

”Det tittade snett på mig...”
Hönö hamnade i slagsmål - med ett bröd.

”Vi funderar på att fästa ett rep i
balkongen, så vi kan svinga oss ner till
Bristol när vi blir törstiga”
Andy och hans kämppis
diskuterar inredning.

”För att jag är en
kvinna av klass.”
PrAnna med dricksglas fullt
av vin i vardera hand.
”... dendä hallonsmeten ha ja no
lyckats förtränga helt totalt”
Hönö om efterrätten på slaktgasquen.
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Årsfest + Sillis!
En helt godtagbar ursäkt
nonstopfirande. Suit up!

till

tre

dagars

Man överlevde 11 dagar under rasmassorna på
H a i t i
t a c k
v a r e
ö l
På Akademin har dryckens hälsofrämjande
effekter redan varit välkända sedan tidernas
begynnelse, och tros ha räddat livet på X antal
studerande undan tentmassorna genom tiderna.
VR
VR förlitade sig på den globala uppvärmningen
och lamslogs av köldknäppen. Flertalet
nylänningar fann sig strandsatta på västkusten.
VR:s personal skall nu på studieresa till Sibirien.
Kanske Finlands representanter i Vinter-OS skulle
ha nytta av dylik resa?
Kalla vindar på Specialföreningskansliet
Inte heller den lokala uppvärmningen har levt
upp till förväntningarna. Enda sättet att överleva
en kväll på specialföreningskansliet, utan att få
köldskador, är att packa på sig hela halva
garderoben och dricka en överdos av te.
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Martina
Björklund

Studerar juridik
martibjo@abo.fi

jag plötsligt förvandlats från ”jag-har
- i n t e - b r åt t o m - at t - b l i - f ä r d i g ” studerande till ”jag-vill-också-tjänaegna-pengar”- plugghäst. Men det
är ju bra för dig tänker ni nu. Kanske.
Men när man väl har vuxit upp är det
faktiskt ganska många saker man
måste göra eller aldrig kan få igen.
Det harmar mig.
Exempel 1: Du måste tänka själv.
Barn behöver inte tänka själv, det är
alltid någon som gör det för dem.
Mamma, vad ska vi äta idag?

Mamma, vad ska jag ha på mig?
Mamma, var är mitt spel? Mamma,
jag har tråkigt, vad ska jag göra?
Mycket lockande att bara lägga
hjärnan på viloläge och låta någon
annan bestämma.

”

NÄR min studietid småningom
börjar närma sig sitt slut, har känslan
att jag står med ena foten i
vuxenlivet medan den andra har
fastnat någonstans i ”jag-tänkeraldrig-växa-upp”-åldern blivit väldigt
påtaglig. Saken blir ju precis inte
bättre av att min gubbe förra hösten
fick sin examen, fast jobb och stadig
dygnsrytm, vilket har gjort att även

jag plötsligt förvandlats från
”jag-har-inte-bråttom-att-blifärdig”- studerande till ”jagvill-också-tjäna-egna-pengar”plugghäst.

”

Exempel 2: Du får inte skrika och
gråta för att få vad du vill. Jonej, inte
går du ut med en chokladplatta i
handen om du lägger dig framför
godishyllan i Puhakka och sprattlar
med benen och gråter krokodiltårar.
Fast det kanske skulle vara värt ett
försök?
Exempel 3: Du kan inte säga rakt ut
vad du tycker och sedan komma
undan med det. ”Usch, dendär
fabbon luktar apa!” Ungen skrattar
och farsan tar smällen.
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Exempel 4: Du får aldrig mera ha
semester hela sommaren. Om du
inte vinner på lotto förstås.
Exempel 5: Du får aldrig mera paket
från julgubben. Plötsligt får du veta
vem som verkligen har gett dig alla
klappar under åren när det visar sig
att den som på paketen gått under
pseudonymen ”julgubben” på riktigt
är en släkting. I samma takt minskar
också mängden på paketen när dina
föräldrars fantasi börjar ta slut och
hela julklappshögen förvandlas till
ett kuvert med pengar. Sedan är vi
tillbaka i stadiet då du måste tänka
själv och fundera ut vad du ska göra
med pengarna, valet förväntas vara
rationellt utan skrik och gråt och
helst ska du spara dem så du måste

skaffa ett sommarjobb och vips, dit
for din lediga sommar. Det är en ond
cirkel.

När du alltså väl slutar få paket från
julgubben kan du aldrig mer gå
tillbaka till hur det var innan du visste
sanningen. Det finns bara en sak kvar
att göra. Njuta av att luras med
småungar tills de kommer till insikt.
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Äventyr i

SYDAFRIKA
ATT sammanfatta ett halvt års
studier utomlands på en sida
kommer inte att vara lätt, men jag
ska ändå göra ett försök. Eftersom de
flesta av mina minnen finns som
bilder, sätter jag också med några
fotografier. Jag tillbringade 5
månader i landet med 11 officiella

Malin Söderholm
Studerar
statskunskap

malin.soderholm@abo.fi

språk, Sydafrika. Stellenbosch, där
mitt universitet var, påminde mycket
om en lite söt europeisk stad, med
många uteserveringar, samtidigt som
studielivet hade många likheter med
Åbo. Jag studerade afrikansk politik,
men studier är alltid studier,
oberoende vilket land man befinner
sig i. Det som skiljde Sydafrika och
Fin land
mest
är
n aturen ,
människorna, vingårdarna och matoch dryckeskulturen.
Naturen i Sydafrika är obeskrivligt
vacker. Naturen är dessutom mycket
omväxlande, i ena sekunden åker
man i bergslandskap för att i nästa
sekund beundra stränder, klarblått
vatten och horisont. När jag åkte

iväg hade jag hoppats att jag skulle
få chansen att njuta av den
afrikanska värmen och ligga på
stranden dagarna i ända. Men det
visade sig att detta inte var möjligt i
juli. När jag steg av planet i
Kapstaden ösregnade det och var
svinkallt. För mig som hade åkt iväg
med sommarkläder var det bara att
ta sig till första bästa shoppingcenter
och köpa vinterjacka, vantar och
mössa för att överleva fram till
september då vädret började bli
varmare. I december när det var full
sommar var det trots värmen bara att
drömma om att simma, vatten
temperaturen var bara +10 C.
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Under mitt halvår fick jag ofta frågan
om det springer vilda djur fritt
omkring. Självklart fanns det inga
vilda djur i städerna, men inte långt
ifrån städerna kunde man stöta på
t.ex. elefanter längs vägen. När vi
åkte runt i södra Afrika var vi
tvungna att sova i tält på biltaket
p.g.a. faror som vilda djur medför.
Under nätterna gick det faktiskt
lejon, elefanter och flodhästar
utanför bilen, så att sova på taket var
nödvändigt.
Eftersom det finns
över 100 vingårdar
i
Stellenbosch
regionen blev det
en och annan
vinprovning under
5 månader. Det
värsta (eller det
bästa)
var
att
provningarna för det mesta var gratis
alternativt kostade en billig slant.
Restaurangbesök var också så billigt
att det blev frekventa besök, speciellt
på favoritrestaurangen Java. Jag
hann också smaka på lokala
specialiteter, så som friterade
hönsfötter och poikie. Dessutom fick
jag lära mig livsviktig kunskap i
kåkstaden då en gammal tant lärde

mig att brygga öl. Braai, dvs. en
traditionell
grillfest,
ordnades
åtminstone en gång i veckan.
Officiella helgdagar hade t.o.m.
införts för grillning.
Under min tid i Stellenbosch fick jag
många nya upplevelser och minnen
för livet. Jag lärde mig dessutom
mycket om mig själv och skulle inte
för något byta ut mitt halvår. Trots
att det var härligt att komma hem
tillbaka till Finland, till familjen och
vännerna, hoppas jag ändå att om en
snar framtid kunna åka tillbaka till
mitt andra hem. Du som tvekar, ta
chansen o åk iväg, och upplev en
helt ny värld!
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Musen tipsar...

..

vINTERAVENTYR

För tillfället erbjuds fantastiska
förhållanden för olika friluftsaktiviteter ute på landet på ställen vi

Rasmus Karlsson
Studerar på ESF*
rakarlss@abo.fi

närmast vistas på i gassande solsken
under svettiga sommardagar. Har du
eller någon i kompiskretsen t.ex.
tillgång till en stuga ute i skärgården,
samla ihop gänget och försök ta er
dit! Här kan ju förstås transporterna
också förorsaka problem, men av
betydligt mer spännande karaktär än
att sitta på en flygplats i 24 timmar.
När man väl tagit sig fram finns
nästan obegränsade möjligheter till
skojiga
aktiviteter.
Pulkåkning,
pilkfiske,
vaksimning, bastubad,
ölhävning, snöbollskrig, skidåkning

och mysiga nätter med sällskapsspel
och god mat som man kämpat för
att
tillreda
under
primitiva
förhållanden med frusna brunnar. I
mina öron
låter
detta som
himmelriket. Bara att packa ner
mycket mat och kläder och hänga
isdubbarna kring nacken om ni vill
bege er ut på isen. Förbered er på en
hel
d el
k ar ak tärs by gg and e
motgångar. Garanterat kul dagar och
nätter utlovas!

”

ALLTING
strejkar.
Flygbolagspersonal och väskplockare strejkar,
hamnarbetare strejkar och VR:s tåg
strejkar. Vad göra när även hjärnan
strejkar och du måste bort från
studiestressen men är förhindrad att
åka på semester på grund av att
pålitliga transportmedel saknas? Mitt
förslag är närområdesturism.

”

Vad göra när även hjärnan
strejkar?

Detta är ett verkligen förmånligt och
effektivt sätt att få tankarna på
någonting annat över ett veckoslut.
Vår skärgård är under vinterhalvåret
en underskattad resurs för rekreation
som till stor del står outnyttjad, ta
tillfället i akt och åk ut på äventyr
medan vädret tillåter!
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Flashback
En f.d. Åbonylänning skriver om sin tid vid ÅA. Vi går bakåt kronologiskt; först ut är
Crista Barlow, Åbo-Akademiker för ca. 5 år sedan...

Chefen anno 2004 blickar tillbaka
LILLEBROR Lasse (som de facto inte
är så liten, utan 20 cm längre än jag)
ringde upp mig (vilket han gör nu
och då, alltid med en liten baktanke)
och bad mig bidra med ett inlägg till
årets första NyläNNing. Idén var då
att jag skall berätta om min tid vid
akademin och framför allt om den
ljuva tiden i NN. Båda han och prchefen Anna hoppas antagligen på
saftigt skvaller och pinsamma
anekdoter. Dom av er som känner

Crista Barlow
(Mäki-Hokkonen)
f.d. Åbo Nylänning
Nybliven mamma
mig vet att inte förvänta sig
någondera. Däremot kan jag bidra
med en liten nostalgitripp, en
flashback till ÅA-tiden åren 20022006 då jag ännu var aktivt med i
studielivet. Sen var det jobb och
praktik som fick mig lämna den ljuva
studiestaden- fast om inte Bologna
hade varit skulle jag kanske hänga
med i rullorna än...

Hösten 2002 anlände denna Ekenäsflicka till Åbo för att studera vid ESF.
Studieinriktningen klarnade under
följande år och huvudämnet blev
folkrätt. Detta var tiden då reality-tv
ännu var i barnaskorna och Facebook
inte existerade. Kåravgiften var 80€
och det fanns ingen MinPlan, ej
heller begränsad studietid.
ASAhusen rymde humanister och ingen
visste om nån annan ark än Noas.
Nån gång under 2003 märkte jag att
jag drogs till NN – devisen ”kärlek
över fakultetsgränserna” tilltalade
mig och jag ställde upp och blev vald
till pr-chef för 2004.
Året började traditionsenligt med
styssebytarkryssning
och
funkbytarsits
och
förstås
den
suveräna
resan
till
Schweiz.
Kontakten till concordianerna var
absolut en av de mest berikande
upplevelserna förknippad med NNtiden. Själva resan till Bern var också
en riktig ”bonding”-upplevelse för
oss i den nya styrelsen och vi kom
hem med en massa fina minnen. Jag
har ännu inte hittat någon öl som
smakar lika gott som Felsenau...
Kansliet på Tavastgatan blev som ett
andra hem, var det inte kanslitur eller
möte så satt vi och pysslade ihop
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NyläNNingen. Det var delvis den
positiva erfarenheten av att jobba
med NyläNNingen som fick mig att
söka jobbet som Studentbladets
åboredaktör följande år, något som
berikade både min CV och min magra
börs. Planerandet av abi-info och
årsfester, samt olika administrativa
uppgifter gav nyttiga erfarenheter om
hur saker och ting ska skötas- eller så
lärde man sig hur man inte ska sköta
vissa saker, även det nyttig lärdom.

Stysse ’04 i Schweiz
Överhuvudtaget var det nog själva
styrelsearbetet som gav mest under
min tid som aktiv NN:are, även om
det många gånger kändes nog så
arbetsamt att planera evenemang
och städa efter fester. Om det är
något man lärde sig, så är det att
man kommer långt med humor och
så hjälper det att ha bra människor
omkring sig- AnnaB, Miike, Jonne,
Christian, Disa och Linda, bättre gäng

får man leta efter! Och att NNgemenskapen
är
eftersträvbar
bevisas av att båda mina syskon gått
i mina fotspår och engagerat sig i
nationsarbetet/festandet.
Nu när man är färdigstuderad förstår
man varför alla som då var i
arbetslivet uppmanade en att njuta
fullt ut av studietiden. Mest saknar
jag att gå på kaffe. Oberoende när
man ville gå fanns det nån att gå på
kaffe med eller så kunde man sitta
hela kvällen på Bremer och äta
nachos och dricka vin... Så träffade
man ju nya människor hela tiden.
Ville man hitta på något var nästan
alltid en lönnkrog öppen eller så
kunde man bara njuta av vad
storstaden Åbo hade att erbjuda.
Studentlunchen var
förmånlig
(2,35€), för att inte tala om hur billigt
det var att dra ut alla fyra
visdomständer på Studenthälsan
jämfört med vad det kostat att göra
det nu privat. Missförstå mig inte,
det är kul att ha regelbundna
inkomster och fast jobb. Fem veckor
betald semester per år
känns
fortfarande ganska lyxigt, men det
var faktiskt jätteskönt att ha friheten
att själv planera sina studier och
jobba lite vid sidan om, istället för
+37,5 timmar i veckan som nu.
Allt var bättre förr! 

papa

razzi
Förevigade ögonblick från minnesvärda kvällar...
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Detta har hänt (sådant som inte
överskider nyhetströskeln för notiser)
Kurator -06 utförde en oförglömlig
”stagedive” från bordet under
Funkkissitzen. Valentinefesten
på
Monkey uppges inte ha genererat
några nya par. Johannas väska gick
förlorad under Styssebytarkryssningen
men återfanns lyckligtvis i receptionen.
Daniel tappade nästan fattningen av
lycka över att sälja en Monkeybiljett åt
Pleppo-Ted. Senaste veckorna har
flera livliga diskussioner tagit plats på
klotterplanket.Nylänningen stöder
följande kommentar:”Hallo sluta tjafsa
och ta en kolhydratig öl på saken”-Soffi

PÅ KO
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E:

Styssebytarkryssning 2010
*Till kännedom:

ESF skall helst benämnas stats-/social/rättsvetenskapliga institutionen och
Å A :s
handelshö g sko la
efter
universitetsreformen. På grund av
brist
på
utrymme
fortsätter
NyläNNingen att använda ESF även om
det är fel, enligt vissa.

Nöjd nu, Mäki-Hokkonen?
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