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Suvi Sundqvist 

Pr-chef 2011 
susundqv@abo.fi 

begynnelse till nutid i NN:s historia, 

som resulterat i en Jubbeårsspecial. 

En annan nyhet är Halv Åtta Hos Mig, 

där Pr-gruppens medlemmar samlas 

till varje nummer för att turvis bjuda 

på middag och ge kritik. Vinnaren 

utses i sista episoden! Ministrarna 

har fått ökad synlighet genom egna 

spalter, där de rapporterar om 

aktuella kultur- och sporthändelser. 

Dessutom har vi berikats med en 

amatörpsykolog, som har som mål 

att leda alla nyländskt sinnade bort 

från sina mer eller mindre 

undermedvetna problem! 

 

Layoutmässigt kommer det inte att 

finnas stora förändringar, då jag 

anser att tidningen redan färdigt 

varit väldigt stiligt upplagd. Resten 

av innehållet låter jag er upptäcka 

helt på egen hand! 

… DOM HAR inte nåt roligt, dom har 

bara ansvar och inte nåt’ tjo-littan-lej

-faderulla …Men det kan inte 

stämma! Efter att mitt skrivande 

fastnat i flera veckors tid, var det 

först på Kårens Årsfests sillis, där jag 

hittade inspirationen och mitt 

kreativa tillstånd igen. Därmed kan 

jag garantera er att året som 

styrelsemedlem är fullt med tjo-littan

-lej-faderulla. Jag skall återkomma 

senare till vad detta möjligtvis kan 

innebära. 

Jag skall visserligen inleda ert 

läsande av jubileumsårets första 

NyläNNing med denna text. Stora 

arbetsinsatser har gjorts och en del 

gamla godingar hålls kvar. Till 

favoritserien Cribs har det enbart 

gjorts små förändringar på 

innehållet. Utlandshälsningen, vilken 

numera heter Vänförenings-

hälsningen, och den nyinvigna 

Inspektorns hälsning, kommer att få 

behål la s ina ut rymmen i 

fortsättningen. 

 

Som nytt i år till jubbeårets ära har 

NyläNNingen letat fram alla årsfest-

liga händelser från tidernas 

Dom som är i styssen … 
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NYLÄNNINGAR och väNNer! Nu när 

jubileumsåret dragit i gång på riktigt 

är det dags för den första 

kurrespalten för året.  

 

Eftersom jag är relativt ny i dessa 

kretsar vill jag börja med att 

presentera mig kort: Mitt namn är 

Iiro och jag är hemma från den 

urnyländska staden ”Knääse”, som 

numera kallas Raseborg. 

 
Iiro Lantonen 

Kurator 2010 
ilantone@abo.fi 

Det är en stor ära för mig att vara Er 

kurator detta år och jag kan lova att 

NN:s 75-årsjubileum kommer att 

vara en fantastisk upplevelse. Det 

bästa med det hela är att klockan  

är 01:30 och jag  sitter på soffan vid 

Postgasse 47 i Schweiz och skriver 

denna spalt. Som flera av er vet är 

Concordianerna rätt så gästvänliga 

och jag är definitivt inte mera  

i skick för att skriva... 

 

Det är något otroligt fint att få vara 

med i styrelsen av en förening som 

har så goda kontakter med, t.ex. 

Concordianerna vi för tillfället 

besöker här i Bern. Jag är  alldeles 

säker på att Bern kommer att finnas i 

våra hjärtan för evigt.  

 

Efter att vi överlevt denna resa, 

väntar årsfesten bakom hörnet. Det 

finns inte ord för att beskriva hur kul 

vi kommer att ha!  Hur som helst, 

hittills har året i styrelsen varit något 

obeskrivligt, många goda minnen 

och upplevelser som inte kan 

beskrivas med ord.  

 

För att knyta ihop allting; det här 

kommer att vara ett HELVETES nätt 

år!!! 

 

 

Kurrespalten 
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HÄLSNINGAR från Nyländska 

klubben i Vasa. En liten förening med 

ett stort hjärta.  

 

Det är vinter i Vasa, det går på inget 

sätt att undgå, graderna letar sig 

närmare -20 och snö finns det upp 

till öronen. Men det hindrar oss inte. 

Den 5 februari ställde vi till med 

Sommarsitz tillsammans med Åskan 

(Åboländska Nationen) som samlade 

över hundra huttrande sommar-

klädda människor. Och ja det slutade 

som det sig bör.  

 

Men då vi inte samlas till sitz ses vi 

ofta för en film eller två, i 

pulkabacken eller helt enkelt för 

drinkar och spel. Vi är en liten 

förening med få medlemmar, antalet 

har varierat stort mellan åren men för 

tillfället har vi kring trettio 

medlemmar.  

 

Det vi däremot är överlägst kändast 

för i Vasa är den traditionella 

kräftisen som ordnas varje år i början 

av hösten. Ett sätt att samla ihop alla 

nylänningar igen för det kommande 

året .  De la m ed s ig av 

sommarupplevelserna, de man inte 

hann med på tåget och njuta en sista 

gång av kräftorna. 

 

Det är lite det vi sysslar med upp på 

pampasslätterna. Tack för inbjudan 

och hoppas vi hörs igen! 

 

Vänföreningshälsningen, 

 
Cecilia Westerholm 

Värdinna,  
Nyländska klubben 

nkstyre@abo.fi 

What’s up NK i Vasa? 

” 

” 
Men då vi inte samlas till sitz 
ses vi ofta för en film eller två 

Cecilia styr och ställer i Vasa 
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EFTERSOM inspektorn för Nyländska 

Nationen enligt tradition skrivit en 

hälsning i varje nummer av 

NyläNNingen, har jag startat ett litet 

forskningsprojekt, för att försöka 

besvara frågan om vem som är 

nyläNNing. När jag tillfrågades om 

hur  jag ställer  mig t i l l 

inspektorskapet för NN var mitt 

spontana svar nämligen: ”man kan 

väl inte vara inspektor om man inte 

är nylänning?” Jag är inte säker på 

att jag är kompetent och det här 

första delen i en serie om fyra, som 

presenterar resultatet av mina studier 

i Nylandiania. 

 

Inledningsvis konstaterar jag att jag 

torde uppfylla de formella 

förväntningarna som ställs på 

inspektorer i §9 i föreningens 

stadgar, samt i arbetsordningens §1. 

Vid ÅA sitter jag i ASA-huset och 

försöker lära ut hur den offentliga 

sektorn skall förvaltas och forska om 

kommuner. En del betraktar det som 

lite torrt. Jag har andra torra 

intressen också. 

 

Frågan om när man blir nyläNNing är 

mindre självklar. Att en del är det 

från början är uppenbart. Enligt 

föreningens ursprungliga förslag till 

stadgar kan man dock bli nyläNNing 

även utan genealogisk koppling, ity 

”medlemskap i nationen … vinnas av 

akademiskt bildad person som … 

vistats i Nyland så länge, att han 

vuxit sig in i dess förhållanden samt 

betraktar det som sin hembygd”. 

Mina föräldrar har rötterna djupt i 

den österbottniska myllan. Jag är 

uppvuxen i Pargas, men har bott i 

både Helsingfors och Sverige förrän 

jag landade i Ekenäs år 2005. Både 

Helsingfors- och Ekenäs-sejouren 

borde ge vissa NN-poäng. 

 

Frågan om vem som är nyläNNing 

tarvar dock en djupare genomgång 

än kontroll av stadgarna. Serien 

fortsätter i nästa nummer, med nya 

rön och frågor nyläNNingskapets 

många sidor. Eventuella synpunkter 

eller frivilliga intervjuobjekt för 

forskningsprojektets djupintervjuer 

emottages per mail. 

Vem är nyläNNing? 

Inspektorns hälsning  

Linnéa Henriksson 
Nyvald inspektor 

lihenrik@abo.fi.@abo.fi 





Förra året fick NyläNNingens läsare en inblick i hur föreningens medlemmar bor. Nu 
har ett nytt år har börjat, och de nya episoderna av CRIBS har fått nya offer att besöka. 
Skribenterna Pia och Filippa  har varit i olika föreningars kanslier och letat efter dolda 

eller bortglömda hemligheter.  

SF-KLUBBEN hade äran att först falla offer för 

NyläNNingens granskande öga.  Vi besökte deras kansli, 

som för dryga ett halft år sedan flyttat upp i ASA-husets 

tredje våning. SF-klubben hade trots detta lyckats 

hemmasätta sig i sitt nya kansli och det enda som 

avslöjade de nyflyttade, var tavlorna som väntade på att 

bli upphängda. Kansliet ryktades vara välbesökt och det 

märktes, eftersom kansliet var fullt med folk, fastän vi 

kommit dit en måndag eftermiddag någon minut efter   

kanslitid. 

 
Pia Haavisto&  

Filippa Andersson 
phaavist@abo.fi,  
fanderss@abo.fi 

  

NyläNNingen fick också träffa en annan sorts SF-medlem, nämligen den lilla dvärghamstern Urho 

(även kallad Urpo). Urho hör till årets ”gulisar”, han är nämligen en gåva SF fått på sitt 85-års 

jubileum av KK. För den orolige läsaren som betvivlar statsvetarnas hamsterskötningsförmågor kan vi 

försäkra er om att han är i trygga händer. Två hamsteransvariga har nämligen utsetts för att sköta 

honom, för att inte tala om föreningens övriga ivriga medlemmar. 

 

Kansliet var fullt med diverse spännande och intressanta objekt som samlats under årens lopp, då 

principen ”aldrig kasta bort något man inte själv producerat” gäller. Följden har varit att en del av 

sakernas ursprung och historia glömts bort med tiden. Vi fick bl.a. syn på en gammal studentmössa 

som tillhört någon okänd Johnny H och medlemmarna presenterade även en märkvärdig tjutande 

docka som de hämtat från Peking.  Annat värt att nämna är ett exemplar av Sveriges lag à la 1925 

som stod på SF:s nya röda bokhylla.  Som nylänningar glädjes vi av att även hitta något nyländskt i 

kansliet – en ölflaska med en ståtlig NN etikett. 



 
Till näst var det dags att besöka MERKANTILA KLUBBENS ”åtråliga” * kansli i hankens fjärde 

våning. Lika som SF, hade de också varit tvungna att lämna sina utrymmen i hankens andra våning 

och flytta några våningar upp till före detta datasalen. Spår av den gamla datasalen syntes i form av 

hela åtta datorer utspridda runt kansliet. 

 

Hyllorna var inte lika proppfulla som i SF:s kansli, detta till en stor del pga. att styrelsen just städat 

undan en hel del. Men detta hindrade oss inte från att hitta spännande saker. Det som föll mest för 

ögat var nog den stora klubban, på vilken alla föredetta MK-ordförandes namn var inristade sedan 

1990 framåt. Ordförande stoltserade även över en stor golfpokal med okänt ursprung.  Lagböcker 

hittades även i detta kansli, denna gång var det dock Finlands lag från år 1998. 

 Vi behövde inte heller känna oss vilsekomna i kansliet, då vi nästan direkt spanade in NN:s 

nationsband uppe på bokhyllan. Den prydde någon slags vägarbetets varningslampa MK fått som 

årsfestgåva. Lika som i SF:s kansli serverades kaffe även här. Med den skillnaden att kaffet avnöjts 

från pappersmuggar, vilket kunde tänkas vara en aning oekologiskt. Det bortförklarades dock med 

att påstå, att det i själva verket var frågan om att skapa nytt arbete (OBS! Bristen på rinnande vatten 

kan tänkas ha varit en mer vägande orsak till detta val). Vi reagerade på avsaknaden av växter, då 

orsaken förklarades med att kansliet inte ville bli påmind om att ett liv utanför kansliet existerar.  

Något grönt och växtliknande lyckades vi trots allt hitta - nämligen en liten sned plastjulgran. 

Vad finns i kylskåpet? Dryck av svagare 

och starkare sort – en apelsinsaft samt två 

flaskor sprit 

 

Soffan? Relativt bekväm, men en aning låg 

 

Köket? Väldigt lyxigt - två kaffekokare, 

mikro och även diskmaskin 

 

Ordning och reda? Välstädat, för den som 

har kanslitur ser till att det blir städat 

Vad finns i det minimala kylskåpet? Två 

flaskor öl och en mjölk 

 

Soffan? En stor och bekväm soffa, lagom 

mjuk 

 

Köket? Vilket kök?!  Har ”sitt rinnande 

vatten” i lärarrummet 

 

Ordning och reda? Väldigt städigt, de 

städade alldeles nyligen. De städar då de 

märker att bordet börjar påminna ett stort 

Labyrintspel, där man hamnar skuffa undan 

en massa saker få allt att rymmas. 

SF MK 

 *) historien bakom uttrycket, som styrelsen använde sig av, lär vara 

så komplicerad att den inte ryms på våra spaltutrymmen. 

7+/10p 6/10p 
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DET ÄR EN knapp månad kvar tills 

Nyländska Nationen vid Åbo 

Akademi firar sin 75-årsdag med att 

ställa till med stort kalas, för första 

gången i historien på Åbo FBK. 

Pompa och ståt utlovas den 12 mars 

2011, då ett hundratal nylänningar, 

såväl unga som gamla, samlas för att 

fira och hedra nationen och dess 

ärorika anor. Årsfesten firas 

traditionellt lördagen närmast den 14 

mars för att hedra Axel Olof 

Freudenthal, som den 14 mars 1860 

grundade det första svenskspråkiga 

partiet i Finland.  

nationens allra första årsfest.  

Den 14 mars 1939 gick nationens 

andra årsfest av stapeln. Närvarande 

på festen var 26 stycken nylänningar, 

en representant från Österbottniska 

nationen vid Åbo Akademi, en från 

Åländska studentlaget och en från 

Nylands nation vid Helsingfors 

Universitet. Därtill deltog också tre 

stycken representanter från 

Göteborgs Nation i Uppsala, som 

råkade gästa studentkåren samma 

vecka. Dagen efter årsfesten skrev 

Åbo Underrättelser om årsfesten, där 

skribenten förvånades över det höga 

antalet deltagare och hyllade 

speciellt professor Erik af Hällströms 

fängslande föredrag över 1734 års 

lag och Finland.   

 

NN grundades, som de flesta av oss 

vet, redan 1936 på landets 

självständighetsdag. Nationen firade 

sin första födelsedag den 12 

december 1937. Sin första officiella 

årsfest firade nationen den 6 april 

1938 på Kåren. Supén kostade 20 

mark och på inbjudan angavs att 

deltagare skulle klä sig i 

vardagsdräkt och att anmälan till 

festen kunde göras på telefon 

nummer 4059. Åtta personer deltog i 

 

Jannie Rehnström 
Studerar juridik 

jrehnstr@abo.fi 

 

- den förnämsta av traditioner 

” 

” 
Åtta personer deltog i 
nationens allra första 

Så här såg det ut på årsfest år 1991 
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blött Nachspiel på Kåren: ”Omkring 

klockan två på natten lämnade vi 

Maakunta hotelli [där årsfesten hölls, 

red. anm] under glada stridsrop, för 

att så småningom kasta oss i 

roddbassängens dunkla valv. I denna 

källarlokal tillbringade vi natten 

under ideliga djupdykningar.” Det är 

kanske skäl att här tillägga att 

s t y re l s en  1968 uppm anat 

årsfestdeltagare att i förväg att byta 

från frack till dykardräkt, innan de 

äntrade Kårens källare.  

 

År 1969 hyrdes en spårvagn för att 

frakta alla förfriskade nylänningar till 

Nachspielet, och då instiftades också 

den förs t a äkt a s i l l i sen . 

Nylänningarna back in 1969 ansåg 

ändå inte att två dagar av festande 

var tillräckligt; 

 utöver årsfest 

och s i l l i s 

ordnade NN 

d e s s u t o m  

B j ö r n j a k t e n  

följande söndag 

t i l l s a m m a n s 

med ÖFN. 

 

Under 1970- 

och 1980-talen 

lades Nyländska 

Nationen i dvala. Verksamheten 

återupptogs år 1987, efter vilket 

årsfesterna firats fram till denna dag 

på Kåren. Nationen har genom 

årsfestfirandet hedrat de gamla - 

men också under årens lopp skapat 

nya - traditioner.  Hoppas vi ses på 

årsfesten i år för ennu en härlig fest i 

Nyländsk anda! 

Under 1940-talet fasts logs 

årsfestdatumet till den 14 mars. 

Nationen ordnade under årtiondet 

många lyckade årsfester: i Åbo var 

NN:s årsfest känd som den bästa på 

akademin. På 40-talet utökade 

nationen också listan med 

vännationer till att omfatta också 

Smålands Nation i Göteborg och 

Rustica vid Helsingfors Universitet. 

1947 firades 10-års årsfestjubileum; 

födelsedagsfirandet år 1937 

räknades då också med som en 

årsfest.  

 

Den 29 september 1955 lades 

nationsverksamheten ner för en 

stund på initiativ av styrelsen, som 

ansåg att intresset för att delta i 

nationens verksamhet inte var 

tillräckligt.  

 

1960-talets hippiekultur förde med 

sig en del ny årsfesttraditioner: 1963 

och 1964 firades förutom årsfesten 

också en ölstafett under fredagen 

med efterföljande dans på Kåren. 

 

År 1968 skildrade en okänd 

nylänning följande om ett uppenbart 
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INGEN HAR säkert missat att 

Nyländska Nationen i år firar 

jubileumsår. Vi har äran att vara med 

och fira då vår kära förening fyller 

hela 75 år! Men vad har hänt under 

dessa 75 år? Vi tar en liten 

tillbakablick in i Nyländska Nationens 

historia och vad föreningen 

egentligen går ut på.  

Alla nylänningar har troligen hört vår 

slogan ”Kärlek över fakultets-

gränserna”, och det är just det 

Nyländska Nationen handlar om. En 

förening som för samman nyländska 

studerande vid Åbo Akademi 

oberoende av fakultet eller 

institution, vilket var precis vad 

Magister W.E. Nordström med ett 

gäng kompisar funderade på då de 

grundade Nyländska Nationen år 

1936 i december. Under deras första 

möte, med hela 24 deltagare, 

utarbetades  grunderna för 

Nyländska Nationen. 

 

Medlemskriterier och andra 

stadgeparagrafer fastlogs och kunde 

godkännas under följande vår. 

Medlemmarna skulle ha en nyländsk 

mor eller far, eller annars ha vistats 

längre tider i Nyland så att de 

betraktar Nyland som sin hembygd. 

Medlemsavgiften fastställdes till hela 

15 mark.  

 

Under en av de första mötena 

bestämdes att föreningen grundades 

i ära av Axel Olof Freudenthal, som 

inom Nylands Nation i Helsingfors 

grundat det första svenska politiska 

partiet. Årsfesten beslöts också hållas 

lördagen närmast den 14:de mars, då 

partiet bildats. Därav både tidpunkt 

för årsfesten samt den långa 

vänskapen till Nylands Nation! Under 

senare år har NN fått vänföreningar i 

Finland, Sverige och Schweiz, som vi 

upprätthåller kontakten med årligen. 

 

Nyländska Nationen hade sedan en 

mer eller mindre aktiv verksamhet 

genom andra världskriget och kalla 

kriget, men lades efter en tid till vila 

på grund av bristande intresse. Till 

allas vår lycka trädde år 1987 ett 

aktivt gäng nylänningar fram igen 

 

Johanna Lillqvist 
Studerar statskunskap 

jlillqvi@abo.fi 
 

” 
” 

Vad har hänt under dessa 75 
år? 

Nationenbhh        
som inte är en nation 
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med Fred N. Wilén i spetsen och 

återupplivade föreningen från sin lilla 

powernap. Därefter har Nationen 

blomstrat och sakta men säkert vuxit 

fram till det den är idag, en nation 

med lite på hundra medlemmar!  

 

Nyländska Nationen har ett ganska 

hemlighetsfullt namn, dess officiella 

namn är N.N. vid Åbo Akademi r.f. 

Man kan ju undra varför namnet inte 

står i sin helhet, men det finns även 

en förklaring till detta: NN är ingen 

”riktig” nation! I Finland har nationer 

lagstadgad specialstatus (- med bl.a. 

skattelättnader!), och är i dagsläget 

endast verksamma i Helsingfors; 

däribland Teknologföreningen och 

Nylands Nation. Vi är alltså en 

studentförening, och måste därför 

nöja oss med det kryptiska ”N.N.”, 

med ”vid Åbo Akademi r.f.” på slutet. 

Trots detta anser ändå de flesta att 

Nyländska Nationen är en nation, 

eftersom vårt syfte och verksamhet 

liknar de lagstadgade nationernas.  

Men vad gör vår nation då? – Det 

som många säkert först tänker på är 

” 

” 

År 1987 trädde ett aktivt gäng 
nylänningar fram och 

återupplivade föreningen från 
sin lilla powernap. 

de hejdlöst roliga festerna; NN 

ordnar  o l i ka s t udent ikos a 

evenemang under hela årets lopp. 

Det är fråga om temasitzar, dam- 

och herrmiddagar, Slaktgasque där 

Nationens svin slaktas; och, förstås, 

årsfesten och sillisen (- som enligt 

ryktet är den bästa på Akademin).  

Nyländska Nationen ser också till att 

man inte får allför ledsamt efter 

varandra under sommaren genom 

att ställa i ordning en hejdundrande 

rolig sommarträff i allas vår kära 

Nyland. Dessutom ordnas mer 

seriöst program som teaterbesök, 

idrottsverksamhet, nationskvällar och 

dylikt.  

 

Men framför allt finns Nyländska 

Nationen till för oss nylänningar, och 

för oss samman under ett tak där 

man alltid kan känna sig som 

hemma. - För kärlek är något vi 

nylänningar klarar bra, både inom 

och över fakultetsgränserna! 
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Du skall alltså på Nyländska Nationens 75-årsjubileumsårsfest (det här är inte 

rätt tillfälle att få the basics om bakfoten!). 

 

Långt hår skall vara uppsatt. 

 

Killar: strumporna skall vara svarta och höglästade! Helst av silke! 

 

Flickor: extra säkerhetsnålar samt ett extra par strumpbyxor kan behövas! Täck 

axlarna (fram tills middagen är avdukad). 

 

Nationsband och eventuella medaljer och övriga förtjänsttecken på plats? 

 

Överväg att ta med bytesskor och -dräkt, speciellt med tanke på nachspielet. 

 

Av med armbandsuret! 

 

Lämna VISA-kortet hemma. Och annat icke-oumbärligt, speciellt om du har 

en tendens att ”förlägga” dina attiraljer i kvällens senare skeden. 

 

”Första dansen” består de facto av två danser, och tillägnas din bordspartner! 

 

Nog är du väl utrustad med förfriskningsbiljetter för eftersläpp och sillis? 

 

Ställ färdigt in väckarklockan för sillisen, klockan 12 på söndag! Det kan löna 

sig att färdigt lägga fram utstyrseln också. 

 

Redo för årsfest? 
 

- Osäker på etiketten? Ta en sista minutens snabbkoll på årsfesthemsidan. Sångbladet 

brukar även innehålla en hel del nyttiga tips! Är du ändå lite osäker på hur man för 

sig; lugn, tänk sunt bondsförnuft - trevlighet och artighet är viktigare än alla småsmå 

detaljer! Let the fun begin! 

Oh noes! 
-Springa ut och in ur salen (då det inte är konferans). 

-Störa tal och framträdanden. 

-Ha telefonen på ljud. 

-Förolämpa/ignorera din bordspartner. 



www.itemprofiili.fi 
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6. Små saker i livet man älskar 

7. Dålig vana 

8. Motto 

9. Är du en Elvis eller Beatles av personligheten? 

10. Fobier 

1. Smeknamn 

2. Civilstatus 

3. Party-trick 

4. Föremålet man inte klarar sig utan. 

5. Best Drunken Escapade 

1. Mamma kallar mig för Iio. 

2. For me to know ... 

3. Jag kan allt! 

4. Nog e de datorn som e 

nära hjärta. 

5. Svårt att välja, ett ärr på 

hakan påminner om en 

vinglig cykelfärd. 

1. Hulioo brukar en del ropa 

ibland? 

2. Singel. 

3. Jag kan slicka mig i/på näsan. 

4. Min kalender, utan den är jag 

heelt hukassa. 

5. Haha, den är lite lång, men 

kan säga att jag skulle fylla 15 

följande dag. Äventyret 

inkluderar klädpoker, en frys, en 

6. Att sova. 

7. Är alltid bland de sista på festen, när 

man inte fattar att gå hem. 

8. Bättre att inte ha en, när man ändå 

inte följer den säkert. 

9. Beatles, ingen fan men vissa låtar är 

bra. 

10. Att drunkna skulle vara perseestä. 

borttappad skjorta och en bil. 

6. Kramar, varma bad, solsken och 

långa ensamma promenader. 

7. Fullständig tidsoptimist som 

fortfarande inte har lärt sig säga nej 

tillräckligt ofta. 

8. Life is what you make of it. 

9. Elvis så klart! Rock 'n roll forever! 

10. Nä.  

1. Betty, Bettan, Betti, Betski ... 

Men när jag var liten ansåg jag 

att jag hette ”bara Bettina”. 

2. Singel. 

3. Bakar goda kakor. 

4. Kalendern - våga bara stjäla 

den så är jag på totalt fel plats 

vid fel tid! 

5. Omvägar ... 

6. Smycken och varma sommardagar. 

När man hinner med bussen fastän 

man är försenad! 

7. Jag sätter en del saker på ”bra” 

ställen – ytterst bra ibland! 

8. Si je veux, je peux (om jag vill så kan 

jag). 

9. Beatles. 

10. BLOD! Ryser ren av obehag!  

Stysse 2011 

Kurre Iiro 

Sekreterare Bettina 

Pro-Kurre Julia 



1. Ari, Artiee, Turtur, Tuktuk 

osv. 

2. Jag har en flickvän. 

3. Kan alla världens 

huvudstäder och flaggor 

utantill! 

4. Jag måst väl svara datorn. 

5. Lärarmiddagsjatkon, 

festlokalen var i en stor 

byggnad var det också fanns 

kontorsutrymmen. Hittade mig 

ensam till dessa utrymmen av någon 

anledning, men hittade inte bort 

därifrån mera. 

6. Att sova på dagarna, god mat och 

föreställa sig Finland i fotbolls-VM. 

7. Ibland när jag är trött, glömmer jag 

bort allt jag borde göra, och bara 

sover istället. 

8. Att inte ha ett motto. 

9. Beatles med överlägsen marginal. 

10. Björnar.  

1. Mini-Elsa, Jelsa, Jemäre och 

Jeneeeey. 

2. Single. 

3. Jag kan slicka min armbåge 

och göra Kalle Anka -röst. 

4. MacBook Pro. 

5. Hoppade i en taxi med 5st 

random Rastafari jäbän. 

Hamnade sedan på random 

efterfest med dom och slocknade i 

badrummet. 

6. Kaffe och säng. 

7. Är alltid försenad. 

8. Huh? 

9. The Beatles. Man får en bra fiilis. 

10. Klaustrofobi.  

1. Fanipala, Fannski, Möhkö  

2. Singel 

3. Att hitta folks muskelknutar 

och få dem att skrika. Och jag 

överlever tidvis med 

abnormalt lite sömn.  

4. Mitt levande arkiv (dvs. 

kalendern inkulsive diverse 

lappar) och läppomada. 

5. Härjade förra prewappen 

mycket sent på en efterfest, 

tills det blev dags för TENTEN jag hade 

på förmiddagen. Sprang snabbt hem för 

ett klädbyte, och en trea blev det ändå. 

6. Känslan efter riktigt hård träning. Att 

prata i telefon i hundra år. Kaffe. Choko.  

7. Är konstant sen och otroligt dålig på 

att stiga upp på morgonen. 

8. Inget blir bättre än du själv gör det” 

och ”Bättre sent än aldrig”. 

9. Beatles såklart! 

10. Ogillar höjder och att stå på huvudet.  

1. Spamqvist som Pr-

artistnamn, därpå bl.a. 

Suppe, Spuvi, Spuvve, 

Suvve, Supi, Spurgu, Suffeli, 

Supé, Spuveli osv. 

2. Secret!  

3. Kan stå på ena benet 

med andra benet bakom 

huvudet. 

4. Min dator. Nuff said. 

5. Efter min första kräftskiva, vaknade jag 

ensam på tågstationen i spyor. Sen ringde 

jag till mamma och hon kom efter mig.  

6. Att duscha efter en lång dag/natt, och 

lägga ner sig i sin säng, med rena lakan. 

7. Jag försover mig nästan alltid, är 

ostädig och knaxar fingrarna.  

8. Random e jees. 

9. Elvis. Bara för att han är (var?) så najs! 

10. Är livsrädd för nålar …  Pr-Chef Suvi 

Värdinna Fanny 

Klubbis Artur 

Skattis Jenni 
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Halv 8 hos Suvi 

 

Kvällens värdinna är den fattiga studeranden Suvi Sundqvist. 

Hon går på den så kallade Low Carb – dieten, vilket 

betyder att hon inte äter potatis, sötsaker, bröd 

och annat som innehåller stora 

mängder kolhydrater. Vi 

skall i dag se vad dagens 

gäster tycker om denna 

livsstil. 

 

Förberedelserna går kanske inte helt som i 

Strömsö. Maten handlas i butiken i sista 

minuten, utan förhandsplanering för 

gästernas dieter:  en är mjölk -

proteinallergiker, en annan vegetarian. Det blev alltså lite svårare än tänkt. - 

Jag har aldrig tidigare lagat mat för så många personer. Dessutom är jag 

ganska lat och brukar bara äta mikro-mat, stressar Suvi, samtidigt som flera 

saker glöms bort på första butiksresan. 

  

Kaos pågår i köket, när det endast finns en stekpanna 

och väldigt lite utrymme till hands. Efter att köttet är 

stekt, sätts det åt sidan för champinjonerna som också 

bör stekas. Suvi undrar hur svampen lyckas, eftersom 

hon aldrig prövat det förr. I varje fall, såsen blir olika för gästerna p.g.a. deras 

allergier. Men nej, vad skall vege-Anna få istället för kött?! Tiden börjar ta 

slut och det ända som finns för henne är ett ägg, vilket värdinnan INTE 

ORKAR koka.  

  

När alla fem gäster anlänt, bjuds det på välkomstdrinkar. Men ojdå … Det 

kanske inte är en succé med tanke på att gästerna festat hårt kvällen innan. 

Maten serveras med vin (för dem som vågade sig på det) PÅ SÄNGEN, 

eftersom matbord saknas hemma hos Suvi. Den underligt installerade TV:n 

slutar fungera, som hade varit planerad att utgöra kvällens underhållning för 

gästerna. Bortsett från detta tycker vår värdinna att det var en lyckad kväll 

och är tacksam för ett så trevligt sällskap! 

               MENY 

Goldwasser som aperitif 

Stekt maletkött med 

gräddsås, stekt champinjon 

med fetaost-sallad 

Vindruvor och kapkrusbär på 

tandpetare 

Jaa, hur gick det 
med kolhydraterna 

här då? 

Så riskabelt och modigt av 
henne-eller bara dumt? 

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:
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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En trevlig och glamourös välkomstdrink liksom värdinna stod redo 

då vi anlände. Förrätten som var ett glas snaps med guld i botten 

fick många av oss att känna kväljningar av bara lukten eftersom 

föregående kväll spenderats med nyländska funktionärer på sitz. 

Minuspoäng för att Suvi inte tänkt på detta. 

 

Huvudrätten såg god ut 

och Suvi hade lagt upp den på ett kiva sätt på tallriken. 

Måltiden serverades i bohemisk anda på sängen, vilket 

visserligen var lite svårhanterligt för knivar, gafflar och 

glas, men skönt mjukt under rumpan. Köttfärsen hade 

dock hunnit kallna (stackars Anna som bara fick svamp 

på grund av Suvis lathet) -vilket ohemult 

diskriminerande sätt av kvällens värdinna! 

 

Efterrätten var också god och passade också som 

sängmat då man bara plockade åt sig av 

fruktstickorna. Men även här blir de minuspoäng för 

att Suvi inte visste vad hon bjöd på!  Var det 

kapkrusbär, physalisfrukter, appelsinkörsbär eller 

”ananaskirsikka”?? Efterrätten var kanske lite under 

förväntningarna, skulle ha föredragit en lite maffigare 

efterrätt. Upplägget var väldigt... personligt!  

Stämningen på middagen var angenäm och kvällen förlöpte ganska långt 

enligt förväntningarna. Allt som allt en helt okej kväll och sällskapet drog 

upp på poängena!  

Där kom de första minuspoängen 

Gästernas kommentarer om kvällen 

 
= 31 p  

visst, lite ”egen touch” 
med cocktailpinnarna.. 

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:






22  nyläNNingen 

”Jag åkte upp i en hiss och läste en 

bok. Väl framme var jag för 

uppslukad av min bok för att stiga av. 

Hissen fortsatte neråt varvid jag 

reagerade och ville ut. En karl steg på 

och bad mig förklara vad jag höll på 

med. Han tog med mig tillbaka upp, 

till en våning som såg ut som en 

hotellaula. Där klev vi av och började 

titta på teven i aulan. Vi blev 

avbrutna av ett öronbedövande 

musikskrål, som visade sig komma 

från min iPod. Karlen blev arg, för att 

grannarna skulle störas. Han röt till 

när det strax började skråla pånytt, 

vilket nu visade sig vara hissmusiken. 

Karlen gick för att ta itu med saken, 

och räckte mig ett enormt visitkort, 

där han titulerades gårdskarl.” 

 

Anna analyserar: 

Hissdrömmar lär symbolisera riktning 

i livet, där uppåt tyder på framgång 

och lycka. Bekymmersamt blir dock 

att drömmaren är för ouppmärksam 

för att märka när han är på toppen, 

och det börjar gå neråt i stället. Är 

studierna så fascinerande att han 

tappar verklighetskontakten? 

Situationen förändras när en gubbe 

dyker upp och för drömmaren 

tillbaka till rätt våning - kanske är det 

tillförlit till en fadersfigur som (åter)

ställer saker och ting till rätta, när det 

går åt fel håll i livet? Han blir även 

uppfostrande och tillrättavisar 

drömmaren, som oavsiktligt påstås 

störa omgivningen med sin musik. 

(när källan till oljudet är en annan 

ges sedan förlåtelse, om dock efter 

oskyldiga anklagelser) Det stora 

visitkortet klargör tydligt karlens 

betydelsefulla roll. 

 

Att översta våningen utgör ett hotell, 

kan tolkas som att drömmaren är av 

mer jordnära natur och inte känner 

sig riktigt hemma på topp. Men, han 

tar nog gärna ut alla fördelar av 

besöket däruppe och njuter av det 

goda livet. Men borde han kanske 

hitta till sin egen hemvåning, där 

musiken inte stör grannarna, och han 

får bli sin egen gårdskarl? Då gäller 

det att hålla ögonen på vägen - och 

inte i en bok - för att hitta rätt! 

 
Anna Abrahamsson 
Aspirerande drömcoach 

annabra@abo.fi 
 

På Annas divan 
Vad rör sig egentligen i huvudet på en nylänning?  
- Svaret på denna fråga, liksom så många andra, 
finnes mellan lakanen. Utrustad med senaste 
kvasivetenskapliga rönen och knivskarpt sinne 
för amatörpsykologi snokar nationens 
självutnämnda kvacksalverska/sanningsägare 
fram drömvärldarnas dolda(?) budskap.  

Denna gång finner vi Tommi, klubbis 
emeritus, mer eller mindre frivilligt placerad i 
divanen.  
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Morjens! 
Under Hösten har NN endast deltagit i 
en enda sportgren; med andra ord i 
Mixedvolley, vilket är ganska svagt. Vi 
har spelat nästan varje onsdag sedan 
november. Resultaten har varit 
varierande - men att vinna är ju inte 
alltid det viktigaste, och vi har ju ändå 
inte varit sämst! 
 
Nedan följer turneringar i olika 
sporter, till vilka det är fritt fram att 
delta i för att få ihop ett lag för 
turneringarna. För att delta skall 
endast ÅA- motionsavgiften, dvs. 20€/
år, vara betald. Ni som är intresserade 
av att delta i något program, 
kontakta mig eller 
Myrberg. 
 
 

Medan Idrottsministern skriver 
artiklar för nyläNNingen, är 
Kulturministern för upptagen med att 
njuta av kultur på mångahanda vis:  

Ministrarna meddelar 

ÅA-Mästerskap i 

Badminton 11.03. 
Plats: Manhattan Sport 

Center.  

Klasser: Damer, Herrar Motion, 

Herrar Tävling, Dubbel.  
Beachvolley 02.04.  

Klasser: Mixed-, Herr- och 

Damvolley 

Rinkfotis 15-16.04 

Plats: Parkki.  

Lagen: 5 + målvakt, fria 

byten.  

Idrottsminister Jontte 
jonathan.sjoblom@novia.fi 

Kulturminister Johannes 
johannes.nysten@abo.fi 

Han går på fina tillställningar... 

...planerar nästa sillis-oufit... 

...och njuter av den kalla vintern! 

 I toptrim för 

strandsäsongen! 
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SÅ, JAG STEG av planet i Schiphol 
Amsterdam tillsammans med mina 38 
kg bagage, för att börja orientera mig 
söderut till landsbygden nere i 
Brabant. Även om det var 28 grader, 
gassande sol så gick jag omkring med 
min vinterrock, halsduk och 
vinterstövlar (av förekommen 
anledning tyckte Finnair inte om att 
mina väskor skulle ha vägt ett enda 

gram till) Den lilla oturen slog till och 
hela tågtrafiken söderut fick fnatt. Så 
det som skulle vara ett tågbyte blev 
fem tågbyten. Jag räknade ut att jag 
bar mina 38 kg upp och ner för 12 
olika trappor till olika spår. För att ni 
NyläNNingar o väNNer inte skall 
behöva utsättas för samma smärre 
kulturchocker som jag, så följer här en 
liten Guide till överlevnad i 
Nederländerna: 
 
1. Okej, så fast Nederländerna genom 
tiderna varit ett av de rikaste 
kungadömen i världen, så har de inte 
råd med några hissar, rulltrappor eller 
andra underlättande sätt att släpa på 
sitt pick och pack på tågstationerna. 
Landet är ju känt för sin liberala syn 
på livet. Detta innebär att ingen kille 
skulle komma på att erbjuda en tjej 

bärhjälp. Det skulle ju gå emot 
jämställdhet, så det så. Mitt första råd 
är alltså: Packa inte mer än vad du kan 
bära eller uppfinn en Mary Poppins 
väska. 
 
2. Nederländare föds på cykel. Har du 
ingen cykel så är du en börda, hjälplös 
ja rent ut sagt värdelös. Sen måst du ju 
tänka på att cyklar stjäls. Detta går till 
på alla tänkbara sätt. Om din cykel 
inte finns kvar när du hoppar av tåget 
så är det bara att ta en annan, om 
ingen ser lätt ut att låsa upp så kan 
man ju ta och pussla ihop lite olika 
delar av en bunt cyklar. Bevittnat är 
också att cykeltjuven först reparerar 
din söndriga cykel, sedan cyklar hem 
dig (eftersom det är uppenbart att en 
lätt promillehalt gör balansen lite 
skröplig) och sedan cyklar iväg med 
ilfart då du hoppar av utanför din 
dörr. För att då inte löpa risken att bli 
värdelös, så kommer här råd nr två: 
Köp sisådär ungefär tre cyklar på en 
gång. Inte fina utan sådana som tar dig 
från plats A till plats B. 

 
3. Som ni kanske vet så är det väldigt 
okej, att efter sin middag i en kaffe 
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Sofia Portin 
Studerar juridik 
soportin@abo.fi 
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butik, röka lite utvalda örter och njuta 
av livet inne i den mysiga atmosfären. 
Men råd nummer tre är klart direkt 
och lagstadgat: Tro inte heller att det 
skulle vara okej att tända på en 
tobaksprodukt inne bland ört röken. 
Noup, rökning är förbjudet inomhus på 
alla arbetsplatser och restauranger. Så 
röker du gräs får du röka på bäst du 
kan inne i värmen, röker du tobak; ut i 
kylan och regnet. 

 
4. Regnet ja. Fastän omvärlden inte 
förstår hur man kan leva i Finlands 
väder så måst ja säga att himmel och 
pannkaka vad jag är tacksam för vårt 
klimat. Råd nummer fyra kommer inte 
från en hönsmamma utan från en som 
förstår vad överlevnad betyder: Köp 
billiga skor i mängder, spraya dem och 
bli inte ledsen när de förstörs i 
vattenbadet nästa dag. När du går 
hemifrån ha med paraply, vantar, 
solglasögon, solkräm, vinterrock ... Ja, 
vädret ändrar typ med tio minuters 
mellanrum från ett extrem till ett 
annat. 
 

5. En normal diet här innebär 
bitterbollen (en friterad korv boll), 
kroketter (mosat kött som det också 
kastas i den obligatoriska 
friteringslådan), majonnäs, chilisås 
och äppelmos ihop blandat vilket 
sedan äts med franskisar från en typ 
två liters strut. Detta äts inte bara en 
eller två gånger per vecka, nej det äts 
ungefär lika ofta som vi dricker kaffe i 
Finland. Och toasten ja, varje 
morgonmål och lunch består av toast. 
Så råd nummer fem: är du på Low 
Carb High Fat diet – glöm Low Carb 
delen eller så måst du glömma 
Nederländerna. 
 
6. Ett mycket viktigt sista råd: Folket 
här är extremt direkta. Så för att 
undvika några fräsiga kommentarer, 
säg inte att du är i Holland om du inte 
faktiskt befinner dig i regionen 
Holland. Ja menar; inte säger vi ju 
heller att vi befinner oss i Helsingfors 
regionen då vi är i Pampas. 
 
När du pluggat denna guide, köpt 
cyklar och skor, vant dig vid tanken på 
High Carb High Fat diet, skippat 
tobaken och börjat med gräs istället, 
då kommer du att känna dig sååå 
välkommen och hemma här. 
Sanningen är att i ett land med 16 
miljoner människor som tränger sig 
på en yta som inte är mycket att 
skryta om, så kan inte stämningen bli 
annat än mysig, händelserik och 
intressant. Jag garanterar att du 
kommer att trivas, vem skulle inte 
göra det i ett land där du hittar allt och 
lite till! 
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Sofia och henn
es Tilburg peep
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papa 
Nationens svin slaktas under Slaktgasquen 

Både gamla och nya styrelsen 

festar loss under 

styssebytarlryssningen 



 

Förevigade ögonblick från minnesvärda kvällar... 
 

 

razzi 

Förra och kommande årets 

mödor belönas på Funkkissitz! 
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Månadens bild 

■ Nationen tackar för Valentine’s 

Party, som blev en succé utan like 

för NN & ESN. Antalet festsugna 

festprissar som lockats på plats 

blev så stort att Apan fick  stänga 

portarna mitt under kvällen! 

Nyheter från Nyländska Notisbyrån 

■ De nya stadgarna godkändes 

för andra omgången, dock med 

en liten omformulering som 

kräver godkännande av ännu ett 

medlemsmöte.  Men man väntar 

aldrig för länge på något gott? 

”NO HOMO (forts.)”  

Suvis överlevnadsinstinkt tar 
överhanden på ett kallt kansli. 

BEVINGADE 

UTTRYCK 

”Ska vi sätta mikron på och 
titta om det hjälper?” 

Tummarna har  talat! 

” E nån med till sucsex o si på 
karar?” 

ProQ’06 känner sig ensam inför Valentines... 

”Jag föredrar kort och intensivt framför 

långt och utdraget” 
Pratar vi ännu om plågan i att cykla vs. 

att gå i vinterkölden, Pr’10? 

”I och för sig var vi på K 
när han lovade det...” 

Oj , oj Iiro hur skulle världen se ut 
om allt som sagts på K  stämde? 

” ’Sir d ut som om ja sku veta hu ja kom hem?’  
 Nu går d o sova i trapphuse o... ” 

Värdinna’10 reflekterar över 
Funkiskvällen. 

■ Nya (stadgeenliga!) revisorer 

för verksamhetsåret tillsattes 

också under revisionsmötet. 

■ Sent i december hann vi även 

utse nationens svin 2010: 3 

december slaktades Anssi 

Lindblom högtidligt under den 

traditionsenliga Slaktgasquen. 

■ En Pappa-betalar-sitz beslöts 

av revisionsmötet att hållas även i 

år. Den hejdlöst populära festen 

arrangeras senare i år. Håll utkik! 

”-475154      ” 



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) 

Är Raseborgsbörd en strafflindrande 

omständighet enligt båtpolisen, 

Värdinna’10? Hjärtan har bultat på 

Valentinesfesten och nylänningar har  

setts bekanta sig med varandras tungor 

på dansgolven. Idrottsministern tror 

inte på ”hyötyliikuntaa”: varför springa 

av och an till bardisken när man på en 

gång kan köpa hela kvällens snaps till 

bordet?  Kurre 09 visade lapdance 

talanger på funkkisen. Straffsnapsarna 

verkar sjunka ner för lätt  i 

nylänningarnas härdade magar - nu hör 

även en straffdans till bordsdiciplinen! 

PÅ KOMMANDE: 
 9.3 NN på Les Miserables 10.3 Bastukväll på Aboa Mare  12.3 NN 75-JUBILEUM! 13.3 SILLIS 

 25-27.3 Pampas Nationaldag  
 

- Bidra till b
ilderboken! Du kan 

nu själv skicka in dina 

festbilder, se instruktioner på 

hemsidan! 

”-475154      

-Flickorna på Klostergatan 

efterlyser huvudet till ormen som 

figurerat på NN-evenemang (se s. 

29) Svans och kropp redan hittade. 

Lugn, inga levande djur har 

skadats. 




