Missade du Vårbalen i
Uppsala? Läs på sidan 10 om
hur en båtlast Nylänningar
festade på andra sidan viken.

If i could turn back time...
På sidorna 22-23 funderar en
f.d. kurator på vad han kunde ha
gjort annorlunda.
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Tillsammans är man mindre ensam
ENLIGT EN FÄRSK undersökning av
Studenthälsan plågas vi Åbostuderande i högre grad av ensamhet än våra kolleger annanstans i
landet. Ensamhet kan vara en gudagåva - något alla som levt i kollektiv
vet - men liksom det mesta andra i
livet endast hälsosam i lagom doser;
och det här med ”lagom” är (som
bekant ur andra sammanhang) inte
alltid lätt att hålla sig till.

Anna Abrahamsson
Pr-chef 2010
annabrah@abo.fi

Vår sociala utsatthet härleds till de
spridda
hemorterna
som
karaktäriserar
Åbo
studentkårs
brokiga skara. Också vi nylänningar
har packat ner våra forna liv i lådor,
kramat mamma och pappa och
vinkat den gamla hemtrakten adjö och plötsligt är ingenting sig längre
likt. Nya studier, i en ny stad.
Tryggheten i det gamla livet ligger
rätt som det är flera timtals väg bort.
Vi har tagit ett enormt skutt ut på
okänd mark.
Att finna sin plats är inte lätt
inget längre känns självklart,
omfattningen av allt det nya
tyckas kvävande. Men; vi är
ensamma om vårt utanförskap,

när
och
kan
inte
och

det behöver sannerligen inte bli
isolerande. Inom nationerna vänds
utanförskap till gemenskap; vårt
flydda ursprung binder oss samman.
Sedan jag själv gick med i NN som
gulis för ett år sedan, har jag aldrig
varit rädd att göra bort mig eller inte
passa in, och aldrig någonsin har jag
behövt känna mig ensam – snarare
tvärtom!
Nyländska Nationen har förenat
nyländskt sinnade studerande sedan
1936; och inget slut är i sikte. I gott
sällskap tycks hoppet ut i det okända
helt plötsligt inte alls så skrämmande
- tvärtom brukar det bli oförglömligt
roligt.
Välkomna med!
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Kurrespalten
HALVTIDER ÄR FÖR mig som
reklam-pauser: en snabb spurt upp
från soffan för att fylla på förråden
för att sedan förväntansfullt bänka
ner sig för fortsättningen. Är starten
på ett nytt läsår då en halvtid eller är
det en helt ny match? För stysse
2010 är det en halvtid, men för alla
nya i Åbo är det en helt ny era!

Anki Bender
Kurator 2010
anbender@abo.fi

För de lite äldre studerandena
kanske det är ett slags halvtid; då
man samlat krafter och odlat öl- och
korvmagen under heta sommarmånader, för att nu återvända till en
ny dust med böcker, tenter och –
naturligtvis – NN. Av dessa tre kan
jag garantera att NN kommer att
vara trevligast – alla gånger, inte
bara ibland.
Vi har ett helt ljuvligt gäng gulisar
som dykt upp i höst! Jag hoppas att
ni har hittat hem till Nationen och att
ni inte är lika förvirrade längre över
MinPlan och annat märkligt. De lite
mer garvade NN:are som ni träffat
har säkert föregått med gott

exempel och visat hur det hela går
till här hos oss? Kom ihåg att vi alla i
NN finns till för varandra: vare sig du
är gulis eller gamyl; så är vi alltid
bara ett mail-klick eller ett samtal
ifrån.
Diskutera, umgås och ha roligt; de är
mina mål för hösten. Förstås hoppas
jag på att träffa en massa nya
människor och återse alla gamla
bekanta. Hör av er om det är något
som stysse 2010 kan stå till tjänst
med under vår andra halvlek; vi
ämnar fortsätta med högt tempo och
varierande program!
Ses i studievimlet!
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Utlandshälsningen,

Hej kära nationsvänner!
HÄR I LUND rullar terminen på och
hösten har nu kommit till stan. Man
börjar nu komma tillbaka till
v ar d ag en
och
p r e ci s
n är
inskrivningen av nya studenter tagit
slut
så börjar
den massiva
planeringen inför GA.

Linn Hultberg
Qurator
Göteborgs Nation i Lund
q@goteborgsnation.com

Jag som aldrig anordnat GA tidigare
har nu börjat förstå innebörden av
denna fest och hur mycket det är att
förbereda. Men jag kan lova att
Festmästarna är i full gång och gör
sitt bästa för att hela helgen ska bli
den bästa någonsin! Hemliga artisten
till lunchen är redan bokad och
balmenyn har avsmakats så allt är på
gång.
En av de roligaste delarna av GA är
att alla våra nära och kära, vänner
från när och fjärran kommer och är
med oss denna underbara helg. Det
är därför så roligt att våra kära
vänner från Åbo kommer även detta
år och är med på GA.

Vi ser fram emot att återgälda för
den underbara helg vi fick uppleva i
Åbo i mars då vi blev otroligt bra
omhändertagna och upplevde en
helg som vi alla sent kommer att
glömma. Det är vårt mål att även ni
som kommer till GA i år kommer få
en otroligt rolig helg! Vi ses den 6e
november i Lund.
Väl mött,
Linn Hultberg
Qurator

DEN MEST BRUTALT uppriktiga CRIBS-artikeln i NyläNNingen har nu i den
tredje episoden bestämt sig att fynda allt hemligt och avslöja allt personligt i
ett ”gamyl-nummer” på kämppisarna Johannes, Jonte, Daniel (kallad Kongo
[läs: Ålänning]) och Petter.
Besöket i lokalen vid namn ”Maaniittu” började med
hektisk städning i ett fösök att gömma allt skumt –
Suvi Sundqvist synd för dem att storebror ser allt. Denna 111m² stora
crib, belägen på Mariegatan i centrala Åbo, är inte
Studerar på ESF
susundqv@abo.fi
känd för sina fina vyer. Nästan alla fönster – förutom
Petters, Kongos och
Johannes – är täckta av
plast; då det bl.a. byggs en ny balkong (som inte går att besökas)
till huset. På remontsidan av huset, där Jonte huserar i sin skrubb,
har byggnadsgubbarna satt upp en lapp där det grammatikaliskt
inkorrekt står: ”Sulkekaa vieresen huoneen ikkuna -> KIITOS!”.
Förutom den oestetiska utsikten och vädringsförbudet, klagar
Jonte på att han tvingats upp klockan sju varje morgon till ljudet
av byggmännen.
Det som gör denna crib speciell är inte bara kaljakylskåpet, som
Marchvinst från Houtskär.
är utrustad med spargris dit gäster betalar 1€/öl - invånarna är
också lyckliga ägare av tavlan de vunnit genom att vandra 14 km
på Houtskär. Varför, förklaras av Petter med orden ”vadå, se på den, man behöver ingen
förklaring”. Till kämppisarnas favoritsaker hemma hör PS3 och Canal +. De har aldrig lämnats
ensamma på sina spel- och fotbolls kvällar. Grannar och vänner kallas till platsen genom att
banka kvasten i taket – vilket transformerar vardagsrummet till
ett ungdomshem. Johannes kan dock inte sluta sig till konsensus;
utan presenterar sin favoritsak som en barndomsbild, tagen av
hans syster. Bakom valet ligger inte narcissism, utan pur nostalgi.

”Das Boot” - en gåva
från Schweiz

Dammnivå: Som sagt, nyligen stressdammsuget.
Disknivå: Just denna vackra dag har inte endast Das Boot
blivit diskad av Jonte, utan även spisen har skrubbats
ren från matlagret med sockerbitar!
Vad gömmer sig i kylskåpet? I matkylskåpet hittas
massvis fond, i kaljakylskåpet hittas föga förvånansvärt
sprit och öl, i frysen enorma köttklimpar.

JOHANNES

i
Kaljakylskåp et
vardagsrumm

Bäddat/ Obäddat
Vad gömmer sig under sängen?
Pälsen av ett dött djur/jakttrofé som
matta.
Allmänt rumsskick: Mycket
städigt,
med
NN:s
fana
hängande i taket.

Johanne
miniatyrfors i
mat

KONGO
Bäddat / Obäddat
Vad gömmer sig under
sängen? Tomma
ölburkar och
saftkartong, batteri,
snusburk och ensam
svart handske.
Allmänt rumsskick:
Lampan fattas –
vilket i detta fall var
en fördel eftersom
mörkret döljer allt
rådd.

PETTER

Bäddat/ Obäddat
Vad gömmer sig
under sängen?
Sladdar, Jesus-tejpat
golv och mystisk låda.
Allmänt rumsskick:
Fint!

Familjeporträtt av m
Mariegatan: Johannes anskapet på
, och i soffan
fr.v. Kongo, Jonte, Pe
tter

JONTE

te
a lär sig in
rn
a
g
in
n
n
lä
Å
én?
bädda i arm

Bäddat / Obäddat
Vad gömmer sig under sängen
Högtalare och odefinierbar grön
fläck.
Allmänt skrubbskick: Städigt
för att vara en skrubb.

Vatten dricks på
egen risk

Enligt kvartetten är det ända negativa med criben bristen på soffor, och behovet av en större
TV till ”ungdomskvällarna” - hoppas planerna på bygget av en våningssoffa lyckas! Till denna
livliga och vällokaliserade crib ger NyläNNingen

- tack vare Jonte som mutat skribenten med att ge bort sin studentmössa.
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Sommarträff 2010:
or how Concordians survived the Finnish way of party-making
11th OF AUGUST 2010, our trip
started in Bern. Destination: Helsinki.
Mission: Attend the famous Sommarträff of our friends from the
Nyländska
Nationen.
Full
of
1
anticipation, Martell, Corax and my
humble self climbed on a plane
which brought us up to the far
north...

Arriving in Helsinki, we were picked
up at the airport by Basti, who
introduced us to the enjoyable
nightlife of the capital. One should
note that there were some novelties

Christian ”Löy”
Leuenberger

Member of Concordia
chriguleuenb@gmx.ch

As
one
of
the
“younger”
Concordians, I had already heard a
lot of stories about the NN and the
extraordinary events, but I hadn't
ever got in touch with any Finns nor
Finland
–
until
the
funny
“Finnenwoche” 2. After, there was no
doubt: I had to visit this place as
soon as possible. So, as you can
imagine, it was a real pleasure for us
to be invited to the Sommarträff!

Lonkero - the Swiss summer romance.

Too long a walk to the beach?

for a Finland-greenhorn like me, as
my first date with “lonkero”3
(surprisingly not a Finnish girl), which
was, nevertheless, quite passionate…
After two relaxing days at Basti`s
parents wonderful place, including a
short sailing trip, enjoying nature
and a few sauna attendances, our
journey’s
highlight
was
the
beginning of the Sommarträff –
probably the
best
party in
Scandinavia.
First of all, it was great to meet our
friends from the last Finnenwochen
and, of course, all the other friendly
guys from NN again. One by one,
members arrived, heavily loaded with
stuff for the following days. Once the
party started, it developed into a
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dancing like maniacs,
it’s no
exaggeration to say that everyone
was completely wasted the next day!
Consequently, packing and returning
to Helsinki was quite a torture, and
we were sad, first of all because those
amusing days had come to an end so
quickly.

The new song book was inaugurated.

very funny festivity, which lasted all
night long.
On Saturday morning, a severe
thunderstorm woke everybody up
and made sure that nearly every tent
and its inhabitants got soaking wet.
An incident, however, the rising sun
quickly made us forget. After a
hangover
breakfast
we
were
requested to participate in the
ambitious NN Olympic games –
fortunately without any doping tests.
Since there was enough of “liquid
gold“; beer, everyone was a winner –
and from my point of view, that`s
exactly how Olympic games are
supposed to be: just for fun!
In the evening the sitz was held,
which was quite unique to us –
particularly for me since I hadn't seen
many of them before. The vodka
poured like water and made several
members
–
including
the
Concordians, who like to see
themselves as invincible – reach their
physical limit. After a long and
extraordinary night with drinking and

As a former Finland-greenhorn, I can
now say that it's been a real pleasure
having experienced the annual
Sommarträff. All I had heard in
advance hadn't been exaggerated – it
was just amazing! So, NN, thanks a
lot for your hospitality and your
kindness when having us with you!

Sitzing out in the open... Under a tent.

And a special “thank you“ goes to
Basti Rusk, who took care of us and
was the perfect host!
För dem som inte är insatta i Concordias,
dvs. vår Schweiziska vänförenings, anor
följer här lite bakgrundsinformation:
1
Inom Concordia går medlemmarna under
kodnamn; de ”civila” namnen yppas knappt.
2
Veckan (i februari) då årets styrelse åker på
besök till Schweiz.
3
För Schweizarna är lonkero en obekant
delikatess som saknar motsvarighet i deras
hemtrakter.
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Vårbal i

-what´s up- psala!
INTRESSET FÖR en legendarisk
Uppsalahelg var stort och den
nyländska delegationen
väldigt
representativ och uppslutningen
munter.
Blodbadet hade bytts ut mot en
fredagssittning, vilket blev en succé.
- Värd 2010 fick bekräftat att den
omrykt ad e
gaz p ach on
från
dammiddagen inte var dålig i sig; det
är bara så att kulinariska finesser inte
verkar gå hem hos oss nylänningar..

Anki Bender
Kurator 2010
anbender@abo.fi

Vårbalen påbörjades traditionsenligt
för en del bröder redan kl 12. Vi
andra tog en sväng på stan där
Ofvandahls’
fick
bjuda
på
krabbismorgonmål, och senare togs
en fördrink på nationshusets tak.
Vårbalen var en bal i balers rätta
bemärkelse. Alla nationer i Uppsala
firade vårbal och överallt fanns
finklädda studerande. Kuratelet i
Uppsala blir helt kvinnodominerat
från och med hösten, vilket
lundensarna ville avvärja – eller
balansera upp – med sin vårbalspresent: den ryska dvärghamstern
Glenn. En liten söt lurvig filur som
hädanefter hittas på kansliet.

På söndag drog vi på halarna och
gick till Stockholms nation på deras
version av sillis – galet, galet.. Av
detta kommer vi ihåg hur kurator
efter idogt kämpande förlorade mot
ÖNs Lotta i en slagkamp; hur
flickornas ”Your mum would love
me”-t -skjortor
väckte
upp märksamhet; och hur tacksamma vi
kände oss över pizza och popcorn.
- Göteborgs nation är en över 300 år
gammal samlingsplats för Uppsalastudenter. De äger ett stort nationshus, i
vars källare finns ett rum som reserveras
för NN under vårbalsveckoslutet.
- Nationens ansvariga kallas kuratel
och består av en Förste, Andre och
Tredje kurator.
- Vårbalen är årets mest glamourösa
studenttillställning. Eftersläppet är ett av
de mest välbesökta och de flesta fester
brukar någon gång under natten leda
dit.

Fullt ös ända till det bittra slutet; det
var dags att gå till stationen för att
åka hem med de röda båtarna.
Uppsala satte ribban högt - en galen
studentfesthelg där stämningen var
hög
vart
man
än
tittade.
Legendariska
juttun,
borgar sovställningar, fylla och videobloggsinledning – sådant man bara kan
uppleva med ett gäng nyläNNingar
helt enkelt. Trevligare svenskar än de
på Göterborgs nation får man leta
efter, och succéen var ett faktum.
Nästa år igen!
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Vad hände med Apan Arvid?
NÄR JAG FICK uppdraget att skriva
om maskoten Apan Arvid så var det
en gnutta osäkerhet som jag först
kände av. Det andra var att jag inte
hade någon aning om denna maskot
som NN hade haft.
Med lite hjälp av diverse muntliga
källor och självfallet artikeln som
Apan
Arvid
har
skrivit
till
Nylänningen 2003/02 har jag fått en
uppfattning om vem denna apa var
och hur hans liv såg ut på nationen.
Allt började en vacker dag vid
gränsen
mellan
Indien
och
Bangladesh i en liten textilverkstad

som en stenhård nylänning, känd för
sitt festande och goda humör.
Styrelse 2003 tog med Arvid på alla
fester. Under åren som aktiv medlem
i nationen höll Apan Arvid alla de
andra nationsmedlemmarna sällskap,
som under den tiden hade fattat ett
extra stort tycke för socialt umgänge
på golvet eller under borden på
Nyländska
Nationens
diverse
evenemang.

Sebastian Rusk
Studerar på ESF
serusk@abo.fi

driven av barnarbetskraft och slavar.
Här föddes Apan Arvid som sedan
började sin långa färd till Finland, där
hans öde blev att bli uppköpt av ÖN
strax före NN:s årsfest 2001. Hans liv
på vår nation präglades i början av
lugn och han njöt av ett väldigt stilla
liv på specialföreningskansliet. Han
innehade något av en ”sidelineroll”
och kunde från sin plats observera
hur livet rullade vidare på kansliet;
årstiderna växlade, och styrelser kom
och gick.
Det var visst år 2003 anno domini
som Apan Arvid an-ammade sin roll

på
bildbevisen
ta
is
s
e
d
Ett av
existens
Apan Arvids
Som det konstaterades i början så har
Apan Arvid faktiskt skrivit för
Nylänningen om hans äventyr på
Pampas Nationaldag i början av
årtusendet. Apan Arvid fördes mot sin
vilja iväg långt upp till norr, där onda
p am p e s e r n a
h är s k ar .
Arvid
konstaterade snabbt att pampesen är
ett väldigt konstigt slags djur; ett slag
en nyländsk apa aldrig skådat förut.
Konstiga lekar på torget föll inte alls

13 nyläNNingen
slutet för Arvid, och styrelse 2004
bestämde att ha en begravning för
honom. Han visade dock under sin tid
hur det är att vara en nyländsk apa:
Leva livet och dö ung.
De som vill hedra Arvids grav är illa
tvungna att resa ett minnesmärke för
denna apa, eftersom döden för
honom innebar ett dopp i roskisen
utanför kansliet.
Apan Arvid i smaken, men det kan
väl gemene nylänning förstå. - Tar
man en närmare titt på de sadistiska
fotona där Apan Arvid blir
misshandlad och insvept i plast kan
man bra förstå att han inte var sig lik
när han steg in på kansliet igen...
Tyvärr har alla liv sina slut, Apan
Arvids likaså. Det hårda festandet
och badandet i livets elixir betydde

Arvid chockeras över pampesiska
kulturen i NyläNNingen 2003/02

Kungsgatan 8 tel 019 2412170 annkristin@annkristins.com
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Månadens bild

BEVINGADE
UTTRYCK
”...kände just domkyrkoklockan
klämta till i min arma skalle, fy
fan vilken krabbisdag!!”

Man love i Uppsala. (Basti tar
sommarsemester från kändisminglet)
■ DEN 5-7.11 styr styrelsen kosan
mot Svenska riket, denna gång
med väNNerna i Lund i sikte. På
agendan står den anrika Gustav
Adolfs Bal - jättefest i en borg
väntar. Säg Uh-ah GA-bal, säg uhah GA-bal! Säg Uh-ah GA-bal, säg
uh-ah GA-bal! Säg Uh-Ah...
■ NATIONENS virtuella vardagsrum www.nylandskanationen.org
överraskade med en efterlängtad
make over. Hurraropen som svepte
över de nyländska tang-entborden
lät inte vänta på sig; att sitta
hemma och data har sällan varit en
större fröjd för ögat.
■ NYA SÅNGBOKEN togs emot
med storm under sommarträffen i
Tenala. Trots skillnaderna i numreringen gör snapsandet till en
liten siffervisa lyckades alla hålla
takten.
■ FÖRNYELSENS VINDAR sveper
- förutom över nätsida och
sångbok - även över nationens
halare: ett splitternytt märke
framröstas under höstmötet att
pryda våra uniformer.

- Status update på facebook
torsdag 7.10 kl 19.15

- Gamylerna kör raka rör i sina
sitzanmälningar..

”Aj, är det där Hitler?”
- Suvi presenteras för Johannes
favorittavla ...på Mannerheim.
”Emil påpekade att man kan ju nog svälja
medan man har de i mun.”

- Meningar rycks ut sitt sammanhang när
styssen diskuterar intagningspunkter .

”Ni är ju helt okej.”
- Mickus överraskas positivt av stysseboysen
under Vårbalen.

”Alla fick, utom jag - och det är
jag stolt över. Jag kommer alltid att
vara jungfru.”
- Gulis (av manskön) öppnar sig; pratar han
stjärntecken eller har han ännu inte råkat
på flickorna från Sjundeå??
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+

Orientering i Åbonatten
Det är som känt svårt att hitta hem som
nyinflyttad gulis i Åbo. Efter intagningssitzen sågs
nykomlingarna åtgärda dilemmat genom att ta
varandra* i hand och försvinna parvis ut i natten så hittar man åtminstone hem till någondera?
- Vi kallar det praktisk tillämpning av kärlek över
fakultetsgränserna.
*eller någon äldre hjälpsam själ.

+

Fåraktig framgång
Fårmärket gjorde - alla tvivlande röster till trots braksucce på Gulisakademin och sålde slut
(nästan) i samma takt som en ny iPhoneversion.
Prisspekulationerna på svarta marknaden
omryktas nu - om man sku bry sig...

+

-

Nyländsk globalisering
De etablerade lagren i nationskretsarna har under
året utarmats i en massiv migrationsvåg: USA,
Kanada, England, Nederländerna, Sydamerika...
Med så många utvandrare kanske nästa nummer
blir UtläNNingen?
Psykiskt studiestöd
Studerande vid Åbo Akademi kräver en
studiepsykolog. Nylänningarna har redan länge
funnit stöd, tröst, och terapi i trängda stunder
hos sin egen trogna klippa i stormen; Tapio.
Hösttröttheten
Känner du också hur krafterna sinar i mörker,
regn och rusk? Nu kan du i varje fall skylla alla
plötsliga tupplurer under föreläsningarna och
blackouts under tentamina på det ondsinta H1N1
-vaccinet!
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INTAGNINGSKVÄLLEN tenderar i all sin luddighet etsa in sig, på alldeles speciell
plats i var nationsmedlems hjärta. Det är en kväll då allt kan hända - och ofta även
så gör. Vi kan garantera att både hud och själar blottades; gränser av alla slag
tänjdes till det yttersta; och en ny årskull gulisar togs i äkta och hedersvärd NNanda in i nationen under denna ödesdigra kväll.
En sanningsenlig och detaljerad återgivning av intagningskvällens skeenden skulle
inte leva upp ens till NyläNNingsredaktionens tvivelaktiga krav på sedlighet och
journalistisk etik. Och med facit på hand är, i detta evenemangs fall en viss mytomspunnen dimmighet riktigt klädsam... I stället låter vi bilderna tala sitt klarspråk.
I slutet av kvällen tömdes vinnar-stopet
av ”Glaset är aldrig tomt”; som åtnjöt
en
jordskredsseger över såväl
veteranlag och (dittills) oförstörda
guliskämpar.
Ett års NN-vana på
nacken var bevisligen ett äss i ärmen
för pojkarna, i förhållande till de
sönderslitna gamylerna jämte de
orutinerade gulnäbbarna..
”Den fjärde lagmedlemmen” höll
lagandan uppe och punkthållarna
belåtna; såväl som gjorde laget
sällsamt väl förtjänt av sitt namn.

T.v. Vinnarna ”Glaset är aldrig tomt”

”

”

Übergamylerna både spydde,
visade skinn och åt rå
strömming. Och vem har sagt
att gammal e tråkig?
EB i efterdyningarna på KP.

Även gamylerna fick se helt nya sidor av
varandra
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Gulisarna försöker smälta sitt möte med Tapio
Intagningen uppfyllde sitt gemenskapsfrämjande syfte: under kvällen knöts många
nya vänskapsband och (kropps)kontakter.
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Tillbaka till hembygden
För att saknaden hem till hembygden inte skall bli för stor skall vi i
reportageserien ”tillbaka till hembygden” i tre omgångar
presentera vår kära hembygd, Nyland, och jämföra den med vårt
andra kära hem - Åbo - så att chocken inte blir allt för stor när det
är dags att packa iväg sig hem igen inför sommaren.
NÄST I TUR har vi en stad flera av
dagens aktiva NyläNNingar är
hemma ifrån. Staden ifråga är
nuförtiden en del av kommunen
Raseborg, som såg dagens ljus den
1.1.2009. Staden är en av Raseborgs
äkta pärlor; m.a.o. Ekenäs – och jo,
där de flesta rullar med äRRen.
Staden är även känd för att ha haft
Finlands största koncentrationsläger,
Dragsvik, som i dagens läge fungerar
som landets enda svenskspråkiga
brigad.

Lasse MäkiHokkonen
Studerar på ESF
lamaki@abo.fi

Året 1546 gav Kung Gustav Vasa
Ekenäs
stadsrättigheter.
Hans
majestäts plan var att göra Ekenäs till
the-place-to-be;
”Finlands
hufvudstad”. År 1550 påbjöd han
dock att borgerskapet i Ekenäs skulle
flytta till hans
nya projekt;
Helsingfors – som ni läste om i förra
numret. Orsaken till detta var att
man snabbt insåg att vattnet inte var

tillräckligt djupt i Pojoviken för
passage för de större fraktfartygen.
Vad vet man, om moder jord hade
gjort viken djupare skulle vi kanske ha
Kampen där Prisses (lokala Mantun
grilli) ligger; H:fors domkyrka där
gamla vattentornet befinner sig; eller
möjligtvis skulle Brunnsparken vara
dagens Stallörspark!
Vi skall dock inte svamla om alla
dessa om och men, utan istället gå in
på vad man egentligen kan göra i
Ekenäs. Först och främst är staden
väldigt trygg för en finlandssvensk;
man kan gala och härja bäst man vill
på svenska utan att vara rädd för att
bli nerslagen medan man väntar på
sin snägäremat – förutom om man
kilar, ser snett på folk, ser gläser ut,
heter Mohammed eller missbrukar
Beckas och Biisn’s namn.
Den dystra sanningen är att man bara
rikit pårikit besökt Knäset om man
har varit på visit under sommaren.
Staden har ett brett urval av terasser
att välja mellan; allt från Number One
(“Ettan”) till Magasinet. Däremellan
finns
Strandshell/Baywatch och

19 nyläNNingen

Om man är av den utforskande typen
kan man vandra i gamla sta’n, gå till
Ramsholmen, plocka vitsippor och
beundra den sköna naturen. Jag

rekommenderar
att
ta
med
simutrustning på vandringen; man
hittar
alltsomoftast
en
liten
strandremsa att bada vid längsmed
vägen. Det bästa i Ekenäs är inte
centrum, utan områdena där
omkring. Plockandet av vitsippor och
badandet
rekommenderas helst
under varmare tidsperioder.

”

Alban,
“bakom”
Alban
finns
Stadshotellet/Lavida och om vi
fortsätter gå 100 meter från
Magasinet västerut kommer man till
Knipan. Det är ganska långt i
området kring Stallörsparken och
stranden där det mesta händer. Om
man inte orkar se på alla andra
turister, Ekenäsbor på terassen, eller
samma mopeder & bilar som kör
“raggarrundan” runt området om
och om igen, så kan man gå till
Bossanova där årets Popkalas befann
sig, eller till Santa Fé som befinner
sig vid stadens
kommerciella
centrum. Ifall man vill dansa loss är
det “Ettan” som gäller på fredagar,
men främst på lördagar.

”

Det bästa i Ekenäs är inte
centrum, utan områdena där
omkring.
Man kan väldigt lätt resa till Ekenäs
året runt med både tåg och buss.
Resetiden med tåg från/till Åbo är 1h
22min och till från H:fors 1h 19min.
Hjärtligt välkomna till Uno Cygnaeus,
Helene
Scherjfbecks,
Tommy
Tabermanns och Habator, son av
Ultrabors hemstad!

Få ut det mesta av nationslivet – ett styrelseår blir oförglömligt med unika tillfällen till
fester, resor och tokroliga upplevelser. Samtidigt skaffar du dig såväl föreningserfarenhet, kontakter och andra färdigheter du har stor nytta av i framtiden.

DU i Styrelse 2011?
Men vad går det ut på? Med en nypa salt
sammanfattar nuvarande
styrelsemedlemmar sina poster nedan...

”Som sekreterare gör du
anteckningar under mötena
och sammanfattar dem i
protokoll.
Du
hämtar
festinbjudningar,
räkningar,
paket och annat från posten.
Tycker du om att veta vad som
är på gång, få överraskningar
på posten och inte tycker att
det är jobbigt att skriva; är
sekreterarposten något för
dig!”
- Cati, sekreterare ’10

”Som PR-chef håller medlemmarna
uppdaterade om alla viktiga möten,
fester och övriga evenemang inom
nationens ramar. Du styr och ställer
även på nationstidningen NyläNNingen.
Posten lämpar sig särskilt väl för dig
som tillhör den skrivkunniga eliten, med
näsa för scoop... och som hänger lite för
ofta på facebook för ditt eget bästa.”
- Anna, PR-chef ’10

”Tycker du att du är viktig, och även
insett detta? Då är prokuratorposten
kanske något för dig. Till dina viktigaste
uppgifter hör att tillträda som
kuratorsubstitut i dennes frånvaro samt
hålla NN-fanan högt under alla fantåg.
Du har även koll på gymnasierelationerna och är hjärnan bakom ABImässan.” - Dani, prokurator ’10

”Som kurator uppmuntrar du,
organiserar, och är ser till att
kärleken finns med i styrelsen.
Du skriver kuratorspalter, håller
kontakterna till världen i skick
och ser till att allt blir gjort på ett
sätt som karaktäriserar NN.
Delegeringsförmåga, ett vackert
skratt och morötter är bra att ha
i bakfickan.” - Anki, kurator ’10

”Tycker du att pengar är det
viktigaste som finns i livet? Följ
då den väg där du får snusa på
pengar alltsom oftast; livets
fröjd uppnås enbart genom god
ekonomi. Som skattmästare får
du snusa på rena sedlar var och
varannan dag! Förutom detta får
du föra bokföring tillika som du
avnjuter sedlarnas olika dofter.
Den post som styr hela
nationen!” - Tova, skattis ’10

”Vill du bli tillsjungen på varenda
NN fest under ett helt år? Gillar
du att kocka, fixa och dona för
att ordna den bästa fiilisen? Då
skall du utan tvekan söka posten
som värdinna. Din huvuduppgift
är matlagning, men det krävs en
hel del mer än så för en bra sitz.
Tillsammans
med
klubbhövdingen fixar ni det praktiska
kring att NN:s fester blir
oförglömliga.”
- Emppo, värdinna ’10

”Klubbhövdingen bereder plats
och drickor åt törstiga NNmedlemmar vid festligheter. Med
värdinnan förs ett djupt samarbete,
så det är en fördel att ni är bra
kompisar. På senaste år har
klubbisarna av någon orsak varit
från Ekenäs, vilket högst antagligen
beror på att
vi är smått
alkoholiserade. Du kommer att ha
nytta av tillgång till bil – det är en
hel del körande med saker inför och
efter fester.” - Tommi, klubbis ’10

Styrelsen tillsätts under årsmötet 26.11. För närmare frågor eller
intresse angående posterna, ta gärna kontakt med styrelsen; direkt
eller på nn@abo.fi.
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Flashback
En f.d. Åbonylänning reminiscerar sin tid vid NN och ÅA. Vi går bakåt kronologiskt;
näst i tur är Joachim Ramström, kurator 1995. Allt kan hända under ett styrelseår,
och här är vad Joachim skulle ha att säga sig själv, om han kunde sända ett brev
bakåt i tiden, till 1995...
DET ÄR ALLTID rätt svårt att skriva
någon slags memoria där man skall
komma ihåg gamla goda minnen –
så även denna gång då jag ombads
vandra tillbaka i mina minnen till
mitten av 1990-talet för att begrunda
vad som hände i nationen vid den
tiden. Det man skriver skall ju ha

Joachim Ramström
f.d. Kurator i NN,
f.d. Åbo-nylänning

inslag av lite komedi, det skall väcka
känslor och tankar, helst skall
människor skratta lite, och så till sist
skall alla kunna luta sig tillbaka i sin
stol, dra ett djupt andetag, sucka
djupt och tänka: ”Det var nog bättre
förr!”
En sann utmaning, som jag tänkte
tackla genom att skriva ett brev som
skickas tillbaka i tiden och som
Joachim skall få läsa då han blir
kurator för Nationen 1995.
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Brev till Joachim, december Åbo 1994

Hördu du Habbe,
Vad du än gör under ditt år i styrelsen, sällskapa inte med en annan styrelsemedlem! Det kan för
en tid kännas kul och spännande – men att sedan under en längre tid arbeta tillsammans med ett
ex är fasen inte roligt. Annat än det, just go for it ...Nå, det är säkert inte ett råd som hjälper dig
särdeles mycket, så något annat måste jag hitta på.
Det första du kommer att få tänka på, är resan till Schweiz; gör allt för denna resa – den kommer
att vara ditt bästa minne av hela året. När ni kommer till Schweiz; tänk på att inte genast släpa
fram öl-lådorna ur bilen – Schweizarna kommer inte att bli särdeles glada över saken. Och så ett
annat tips; när du får Schweizarnas nations-svärd i handen – försök att inte hugga det i bordet så
det lossar bitar från deras 500 år gamla bord... Det kommer att kännas pinsamt.
Många traditioner som Nationen har kommer att ifrågasättas; det kommer att kännas lite som
om nationen vore i trotsåldern. Kämpa inte emot; testa nya roliga saker att göra. Ölorienteringen håller på att gå till historien, så njut av årets orientering – det kommer inte många
fler. Men, om du bara lyckas; gå med i Pawlis orienteringsgrupp – så att ni inte sen efter
orienteringen behöver sitta i bastun och fundera varför det hela tiden dyker upp en massa
obekanta människor där. Aj jo, lämna också din nya NMT-900 Ericsson mobiltelefon hemma – du
kommer att tappa den.
I ditt tal på jubileumsårsfesten (som för övrigt kommer att vara för långt och för tråkigt) lyfter du
fram en fråga du kunde göra hela talet kring: ”Är nationen 65 år gammal eller 65 år ung?” Ta
Benjamin Franklins citat och spinn vidare på det; ”We do not stop playing because we are old; we
grow old because we stop playing." Tänk alltså att alla evenemang inte måste locka 50 eller fler
människor. Ni kommer att debattera detta fram och tillbaka i styrelsen, men tro mig; det kommer
att vara nationens gissel i all evighet: hur locka flere människor till alla evenemang? Se det från
ett annat håll; det är just så, att så länge det finns nya saker man prövar på, många små
evenemang – så deltar ändå rätt många människor under ett år. Detta är nationens styrka och
nationen identitet. Enjoy it, du hinner dessutom lära känna var och en mycket bättre om det inte
är 50 människor i samma rum. Och förresten, på nationens första årsfest på 1930-talet deltog 13
personer – och inte var det låga antalet deltagare döden för nationen.
Mitt sista råd. NyläNNingen fick förra året ett nytt format och ny form. Den vann också Kårens
pris för bästa tidning inom ÅA. Jobba hårt på NyläNNingen; det kommer att vara den mest
bestående delen av Nationen. Och gör nu för tusan något slags tack-plakat åt Macke och Patte –
utan deras arbete med att skapa den nya NyläNNingen skulle den ha dött ut.
Och sist men inte minst: du behöver inte dricka hela spritflaskan på styrelsebytarsitzen. Festen
går liksom lite förbi om du ligger avslocknad vid ett bord på SF-källaren...
Lev och njut, it’s worth it.

/Habbe

papa

razzi
Förevigade ögonblick från minnesvärda kvällar...

Gulisar på intagning
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Winds of change
NI NYA GULISAR har det inte lätt.
Förutom att allt är nytt och lite svårt
att greppa såhär i början, så talar
äldre studerande om företeelser och
instanser som inte längre finns eller
bytt plats. Och man bara förväntas
förstå vad de menar. Tro mig, jag vet
hur det känns.

Danica Vihinen
Studerar på ESF
danica.vihinen@abo.fi

Jag hör till första årskullen av
bolognasystemstuderande, och fick
tidigt vänja mig vid att folk räknade
studieveckor och inte fattade vad vi
gulisar menade med poäng. Det
drogs skiljelinjer mellan studerande i
”gamla” systemet och oss i det ”nya”.
Man talade också om språktjänst,
även om namnet bytts ut till ”Centret
för språk och kommunikation”. Och
så pratades det om ”inster”, även om
institutionerna i princip avskaffats.
I dagens läge antar jag att de flesta
ännu pratar om fakulteter, även om
man
numera
studerar
vid
institutioner (igen!) och fakultets-

områden. Fakulteterna var sju till
antalet och avskaffades vid årsskiftet.
Så om någon tillexempel påstår sig
studera vid TkF (eller KTF som det
hette ännu tidigare) hör den till
fakultetsområde tre och studerar
ungefär kemi eller datateknik. Det
här kommer antagligen att ta sin lilla
tid att avvänja sig från för oss äldre
studerande, så ni får ha lite översikt
med det.
Ett annat problematiskt fall är Öpu,
eller FC, eller CLL som det numera
ska kallas. I princip fungerar öppna
universitetet (Öpu) i CLL:s regi, alltså
Centret för livslångt lärande som
tidigare hette Fortbildningscentralen
(FC). Alla talar ändå om Öpu. Sen ska
ni inte heller bli förvånade om äldre
studerande inte hittar till fakultetskanslierna (som förövrigt säkert heter
något annat i dagens läge), eftersom
en stor del av dem flyttat under
sommaren. Samma gäller vissa
ämnesföreningars kanslier.
Med andra ord är förvirringen minst
lika stor hos oss äldre studerande
som hos er gulisar, så det gäller bara
att försöka smälta in!

Detta har hänt (sådant som inte
överskider nyhetströskeln för notiser)
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Gulisar rapporteras ha fattat tycke för
strömmingsögon under intagningen. Vi
andra kämpar med IKEA-hyllan
därhemma medan Kurator’10 bygger
ishallar i Karis. Prokurator’10 tog
personliga hälsningar ett steg längre
och signerade under sommarträffen en
sångbok med vad han ätit till frukost.
Halarmärkesleveransen inom NN har
lovat mer än den hållit under året: hundra
första får ett märke - att hämta på
kansliet om två veckor?

