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E

erfarenhet på detta område tar jag
det hela som en utmaning och tack
vare otroligt bra utskott så fixar jag
nog det här.

tt nytt år innebär ny vind i
seglen, styrelsen för 2013 har
inlett arbetet och därmed är
det dags för mig att åstadkomma
mitt första nummer av NyläNNingen.
Detta gör jag tillsammans med Proch layoututskotten samt några
gästskribenter.
Layoutmässigt
kommer tidningen att hålla samma
linje som förra året och gällande
innehållet kör jag på rätt så samma
linje. Eftersom årsfesten är bakom
knuten är innehållet rätt så
årsfestrelaterat och det finns många
praktiska tips för hur man kan
förbereda sig inför årsfesthelgen.

Men samtidigt insåg jag att detta år
jag har framför mig kommer och vara
fyllt av upplevelser och jag kommer
att få minnen för livet. Jag väntar mig
ett hejdunderligt år tillsammans med
styrelsen och hela NN familjen.

Då jag blev vald till NNs nya Pr-chef
var jag inte fysiskt närvarande
eftersom jag befann mig på en
guppande båt någonstans mellan
Stockholm och Åbo, därför tog det
en stund för mig att smälta nyheten
att jag blivit vald till NNs styrelse.
Det var först under jullovet som jag
småningom började inse att jag har
ett styrelse år framför mig och nu är
det jag som är Pr-chef och
chefredaktör för NyläNNingen. Men
eftersom jag inte har så värst mycket

.
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Kurrespalten
.....................................
Caijus Ahlroth

Kurator 2013

caahlrot@abo.fi

.....................................

H

ej på er alla! Vi har fått året
igång bra och tillsvidare ser
allting riktigt fint ut.
Utskotten verkar kommit mycket bra
i fart och styrelsen är fortfarande
mycket nöjd och ivrig med året.

Jag har vairt förvånad hur mycket
aktiva medlemmar det finns inom
nationen och hur bra ÅFK ordnat
årsfestplanerandet. Jag vill säga ett
stort tack till er alla och det har varit
skönt att veta att man alltid får hjälp
när man frågar. Det är sällan man har
så mycket ansvar men samtidigt så
roligt. Nu respekterar jag mycket
mera de gamla styrelemedlemmarna
och de individer som jobbat hårt för
nationen, helt fantastiskt.

Vi skall se till att alla i nationen
kommer att trvias extra bra i år, och
kom gärna med förslag för aktiviteter
om ni har några förslag. Första NNsitzen kommer att ordnas på våren,
efter vi firat vår kära nations
födelsedag.

Som sista ord skulle jag villa önska
alla i nationen en bra fortsättning på

NN deltog än en gång i pulkka
åkningen på fastlagstisdag och NNSail Team tog nästan guld i år, men
bara nästan. Pulkkan var fin och
farten bra, så jag misstänker mutade
domare. Men, man kan ju inte alltid
vara bäst på allt, så nu siktar vi på att
verkställa Åbos bästa årsfest.

året och jag hoppas alla kommer
ihåg att njuta av livet också och inte
studera ihjäl sig.

Jag och alla de fina människorna i
styrelsen kommer att fara o besöka
Concordia
i
Schweitz
nu
i
månadsshiftet och jag ser mycket
framemot det och lovar ge er en
sprängande bra berättelse om allt vi
kommer att uppleva och finna där,
keep tuned!

.
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Inspektorns hälsning
Magister Nordströms senare äventyr
.....................................
Linnéa Henriksson

Inspektor

lihenrik@abo.fi

.....................................

H

istorien
om
Nyländska
Nationen presenteras på NN:s
hemsida, nedtecknat av Joakim
Ramström (ca år 1987). Här framkommer
att föreningen grundades den 6
december 1936 av ett ivrigt gäng
nylänningar under ledning av Magister
W.E. Nordstöm som tyckte att Åbo
Akademi var en alltför färglös plats.

också hedersdoktor (PD) vid ÅA 1968.
Nordström gifte sig med FM Gunvor
Bäckman 1938 och fick fyra barn (1940,
1947, 1949 samt 1950).
Nordström gjorde sin karriär inom
tidningsbranschen och var redaktör vid
Åbo Underrättelser 1936-43, rektor för
Åbo svenska arbetarinstitut 1943-44 och
blev VD för Ekenäs Tryckeri Ab 1944,
vilket han fortsatte med till sin pension
1976. Nordström var huvudredaktör för
Granskaren 1937-40 och tog initiativ till
Svenska pressföreningen i Finland och
var dess förste styrelseordförande. Därtill
skrev han ett otal antal skrifter, bland
annat; Skeppsbefälhavarföreningen i
Åbo (1943), Fyrtio år svensk politik i
Finland (1946), Svartå bruks historia
(1961), Pojo sockens historia (1966) samt
Vision och verklighet (1976).

NN:s historia upptar inte mer
information om honom, denne magister
Nordström - det är ju föreningen och
inte mannen som är av intresse. Men om
man
ändå
ägnar
magister
Nordströms
livshistoria
lite
uppmärksamhet noterar man att han var
en initiativrik och flitig man. Historien
om W.E. Nordströms liv kan också läsas
som en bild av vad livet kan föra
med sig, om man engagerar sig i NN:s
verksamhet.

Nordström var ordförande för ÅA:s
studentkår 1934-35, tillhörde diverse
organ inom SFP i Åboland och Nyland
1936-1952
och
medlem
av
stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i
Ekenäs i olika repriser (varav ordförande
1946-47
och
ersättare
för
stadsdirektören 1961). Och så var han
ordförande för Nyländska Nationen år
1938 och för Ekenäs öl- och
porterbryggeri Hultman Ab 1950-55.

Werner Edvard Nordström föddes den
15 mars 1911 i Kimito. Han blev student
1930, FK 1934 och FM 1948. Han blev

.

5

.

Detta enligt Vem och Vad 1980.
Magister
Nordström
levde
uppenbarligen färgrikt vid flera olika
tillfällen av sitt liv.

Nylänningen tar reda på:

colatestning

.....................................
Filippa Andersson

Pr-chef 2012

Värdinna 2011

Fanny Häggblom

.....................................

V

i i redaktionen var trötta på den eviga debatten om vilken cola sort som är
bäst och på att höra yttranden så som ”man smakar nog skillnad mellan
cocis ligt och pepsi”. För att en gång för alla sätta punkt på tvisten och
trygga er nattsömn tog vi reda på hur det riktigt står till.
Till vårt förfogande hade vi tre intet ont anande NyläNNingar handplockade ur
gados matkö. Det slumpmässiga utvalet av deltagare ökar givetvis tillförlitligheten
av detta experiment. På förhand hade vi valt tre cola sorter av intresse för
blindtastningen våra deltagare skulle ta del i. Deltagarna fick tre numrerade
muggar framför sig med olika sorters cola i. Deras uppgift var sedan att gissa vilken
cola sort som fanns i muggen och kommentera den smakmässiga upplevelsen.

1. Pirkka Fairtrade
Med den ekologiska konsumenten i åtanke har Pirkka framställt
denna cola-sort som på deras hemsida beskrivs som ”fräsh och
bubblig” (det kan dock ifrågasättas?). Drycken tillverkas i Finland
och säljs i 1,5 liters flaskor, priset ligger kring 1,89€. Som
sötningsmedel används rörsocker som delvis kan förklara den
säregna smaken. Colan innehåller 36 kcal per

A: HYI! Smakar som mehukatti blandat

med julmust. Euroshopper Cola light HUI!
Jag sku aldrig köpa dethär.

B: Smakar lite konsitgt... Mycket sötare än de

andra, smakar som blandsaft på ngt sätt. Mehukatti
-cokis? Plommon? Någon billig sort!

C: Lidl joulu cola/ Premier cola.

.
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2. Coca-cola zero
Sötad med sötningsmedel. Målgruppen för marknadsföringen är
unga män, som en motsvarighet till Coca cola light eftersom det
ansetts förknippas för starkt med kvinnor. I Storbrittaninen har
även smeknamnet ”Bloke Coke” figurerat. Cola sorten lanserades
i Finland november 2006. En halv liters flaska kostar runt 1,79€.
Sötningsmedlen varierar beroende på land, pga av länders olika
livsmedels restriktioner och bestämmelser. Kalorimängden är
självklart inte hög, utan ligger kring 0,75 kcal per 100 ml.

A: Inte gott. Gissar på Pepsi max
B: Pepsi max?
C: Pepsi-max

3. Coca-cola
Den traditionella cola-drycken som varit ett registrerat varumärke
sedan 1944. Till Finland kom drycken i och med de olympiska
spelen i Helsingfors år 1952. Drycken säljs i alla länder förutom
Cuba och Nordkorea. Coca-cola förknippas starkt med USA och
inte utan orsak, i medeltal dricker varje amerikan 399 portioner
cocis per år. Den traditionella coca-colan är aningen mer
kaloririk än den lätta ”zero” varianten och innehåller ca 40 kcal
per 100 ml..

A: Gott, säkert vanlig cocis

Redaktionen utnämner
coca-cola som den
överlägsne vinnaren
och konstaterar att alla
självutnämnda
colaexperter haft rätt:
”man märker skillnad mellan light
och vanlig cocis”

B: Bäst av alla tre sorter,
måste vara vanlig coca-cola
C: Coca-cola

.

7

.

NN goes Inredning
.....................................
Bettina Lindgren

Sekreterare 2011

belindgr@abo.fi

.....................................

Våren börjar närma sig och du kanske vill förnya i din lägenhet? Nylänningen tar
fasta på Do-It-Yourself- trenden och tipsar om några enkla och billiga
inredningstips.

.....................................
Unika tavlor
Med en canavasram, en nitpistol
och ett vackert tyg gör du enkelt
en unik tavla! Tyget spänns fast
på ramen och nitas fast med
nitpistolen på baksidan av tavlan.
Du kan exempelvis använda ett
mönstrigt eller trycka eller rita på
tavlan med textilfärger.

Tygtryck
Med tygfärg, en svamp och en schablon
gjord av kontaktplast kan du göra fina
mönster på dynor, tavlor och andra
tyger.

Tygfärger

hittas

i

bl.a.

pysselbutiker och finns i ett flertal
färger. Enkelt, personligt och kul!

Tips! Ifall du inte kommer på vad
du vill ha på tavlan kan den
fungera som en gästbok så får
dina gäster bestämma dess
utformning.

.
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Roliga texter
Väggarna kan även prydas med
roliga citat och texter som piggar
upp dagen. Dem kan du klippa ur
svart
kontaktplast
(fås
från
pysselbutiker och K-rauta) och
sedan limma på väggar, kakel,
möbler o.s.v. är fullt med citat och
bilder som kan användas som
inspirationskälla. Det här är ett lätt
tips att använda för att snabbt
förnya
i
hyreslägenheten.
Kontaktplasten lämnar i huvudsak
inga märken då man tar bort dem,
väggar med tapet lönar det sig
visserligen lite att se upp med.

Ge dina möbler ett nytt liv
Är du trött på dina Ikea möbler och känns
det som något som finns hos alla? Då är
det dags att med lite färg och bilder pigga
upp dem. Lackbordet från Ikea kan lätt
pimpas upp med lite lim, lack och bilder.
Bilderna, varför inte fotografier, limmas
fast på bordet och därefter lackas bordet
så att det blir en yta. Googla på
”decopage” ifall du vill ha en närmare
beskrivning.
Gå på loppisar
Den personliga mixen gör ett hem unikt.
På loppisar hittar du udda och spännande
accessoarer till ett billigt pris. På loppisar
finns det även stora mänger av gamla
gardiner som du billigt kan använda som
gardiner eller lite dynor eller varför inte en
tavla?

Tips! Den sanna NN:aren kan pyssla
NNs logo på sitt bord.

Bytekväll med kompisarna
Har du tröttnat på dina prylar hemma kanske du kan ordna en byteskväll med dina
kompisar- billigt och framför allt kul! Ett annat alternativ är att ordna en pysselkväll
och varför inte testa Nylänningens inredningstips?

.
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UtläNNingen

På äventyr i Bamberg...

.....................................
Tanja Holm

Studerar marknadsföring

taholm@abo.fi

.....................................

Samma valuta har de ju också och
människorna där är trevliga och
organiserade, lite som vi finnar.
Helt enkelt så kändes inte
Tyskland speciellt exotiskt. Som
turist ser man tyvärr inte hela
verkligheten.
Då jag anlände till Tyskland
började jag märka alla dessa små
olikheter som jag tidigare inte
visste att existerade. Det första jag
lade märke till i Tyskland var
skillnader i människors beteende i
butiker. För det första behöver
man lägga en 1 euros slant i varje
kasse och ficka. För om man inte
har en så går det inte att handla.
Det finns bara kundvagnar
överallt och alla kräver att man
sätter i en peng. I Tyskland finns
dessutom inga ”rullband” efter
kassan, så att man i lugn och ro
kan packa ner sina saker i en påse
och gå ut. Nej, här skall man med
en himla fart skyffla bort alla sina
varor från kassatantens famn före
hon blir arg och tittar surt på en
för att man är långsam.

F

öre jag inledde hela mitt
äventyr hade jag en del
tankar om hur mitt utbyte
skulle vara. Jag hade nämligen
planerat detta utbyte i flera år
förrän jag äntligen åkte iväg. Mina
åsikter om Tyskland hade formats
under ett flertal år genom
familjeresor till olika städer i detta
mellaneuropeiska land.
Jag tänkte, visst är Finland och
Tyskland ganska lika, europeiska
civiliserade land som de båda är.

.

10

.

En annan grej som man märker
under de första veckorna är hur
annorlunda biblioteket fungerar.
Då man kommer in måste man
lämna alla sina ägodelar i
garderoben, i ett skåp som också
kräver att man lägger i en 1euros
slant. Endast skolmaterial och
datorer är tillåtna i biblioteket.
Dessa saker ska sedan placeras i
en plastig korg som fungerar som
en väska inne i biblioteket. Varken
väskor eller rockar är tillåtna, vilket
förbryllade mig som brukar frysa,
hur gör man när det blir kallt?
Resultatet är att jag så sällan som
möjligt
besöker
biblioteket.
Efter en lite längre tid upptäckte
jag att det var ett krav att hälsa på
varje människa man träffade,
ingen skillnad om man kände
varandra eller inte. Platsen som

man träffades på spelade heller
ingen roll. Vem visste, att då man
går in i eller ut ur en allmän bastu
i Tyskland så skall man hälsa. Eller
att man i joggingspåret skall le
mot alla som kommer emot och
artigt säga ”Guten Tag” trots att
svetten rinner ner för pannan. Där
tyckte jag faktiskt att den tyska
artigheten gick lite till överdrift!
Med tiden blir man van vid alla
dessa små konstigheter. Man lär
sig

att

leva

med

dem

och

slutligen så känner man sig som

Namn: Tanja Holm
rg
iska staden Bambe
Utbytesstad: Idyll
skland
i norra Bayern, Ty
lla
om regionen: Ka
Intressant detalj
n Bamberg för
aldrig en person frå
ället ordet
Bayersk, använd ist
a
niskorna i det forn
”Fränkisch”. Män
ga om sin identitet
Franken håller no
bli igenkända som
och vill gärna inte
en del av Bayern.

en expert då man alltid har sin
slant med sig. Under min tid här
har jag lärt mig att detta är
charmen med Tyskland och jag
har lärt mig att till och med tycka
om en del av dessa galna, galna
grejer.

.
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BREV FRÅN NYLANDS NAT ION

.....................................
Iris Wrede

Nylands Nation

Kontaktsekreterare

.....................................

Hej kära nylänningar i den sanna/verkliga huvudstaden!
Här i Helsingfors har vi sakta men säkert kommit igång
med vårens program, trots all snö, kyla och avsaknaden av
Åbobor. (Vem vet om inte kylan orsakas just på grund av
det!)
Detta år kommer att vara väldigt speciellt, då
Nationsväsendet, och därmed också Nylands Nation, fyller
370 år. Därför skall vi försöka fixa en åtminstone lika fin
fest hos oss i år, som ni hade förra året då jag själv var på
besök. Hoppas många av er vill förgylla vår fest och ära oss
med er närvaro!
Som vanligt kommer även flera av oss
helsingforsbaserade nylänningar att vallfärda till
Nyländska Nationens årsfest, för vi vet ju alla vilken stad
som är bättre.
Nåja, om ni nu ändå skulle befinna er i Helsingfors (usch!)
någongång, så titta förbi oss på Kaserngatan 40, vi saknar
er så!
Mvh, Iris Wrede
Kontaktsekreterare
Årsfestmarskalk
Undercover-Åbobo i Helsingfors
P.S. Vi lovar att inte kakka i byxorna i
bussen/på tåget dit!

.
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Inför Årsfesten...

.....................................
Kläder:
För kvinnor är det långklänning (till vristerna) som gäller. Klänningens form, färg och
material spelar i princip ingen roll, så länge den är anständig. Men förra sommarens
beachklänning är kanske inte lämplig. Skor är att föredra, med eller utan. Männen
får välja mellan frack och mörk kostym. Väljer man att bära en mörk kostym skall
man dock lämna den färgranna slipsen hemma, diskret gäller. Svarta lackskor tas på
fötterna.

Accesoarer:
Som kvinna är det fritt fram att utsmycka sig så mycket man önskar. Har man
handskar bär man diskreta armband och klockor utanpå, men kom ihåg att ta bort
handskarna till maten. Axlarna bör vara täckta med en sjal eller dylikt tills
huvudrätten är utdukad. En elegant liten väska kan vara bra för att lägga bl.a
läppstiftet i. Observera att man inte få ha mer än tre accesoarer i samma färg.

.
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Cylinderhatt, vita handskar, fickur (observera inte armbandsur) och vit halsduk får
bäras med frack. Har man kostym kan får man utsmycka sig med ett armbandsur.
Specifikt för den kommande årsfesten skall man beakta temat och bära en mask.
Vill du inte ha en likadan mask som resten av bordssällskapet? Bläddra då framåt för
tips på hur du enkelt pysslar ihop en egen mask.

Frisyr:
Kvinnorna bär håret uppsat på valfritt elegant sätt, så att nacken syns. Männen har
friare händer, kom ihåg god smak och måtta med stylingprodukterna.

Förtjänsttecken och årsfestband:
Max antal band är tre och de bärs i följande ordning: kårband, nationsband, andra
föreningar. Den tyngre färgen på bandet kommer alltid längre ner. Kvinnorna bär
bandet som en rosett och fäster den på vänstra sidan. Med frack bär männen
banden under frackvästen från höger axel mellan de två synliga knapparna på
skjortan till vänster höft. Herrar i kavaj bär banden på vänstra kavajkragenDå det

.....................................

Checklista
Jag är anmäld och har betalat årsfesten
Kläderna i ordning (tvättade, strukna och matchande) och
masken pysslad eller köpt
Det kan vara bra att ta med: säkerhetsnålar, hårspännen, extra
strumpbyxor eller nagellack- för att fixa söndriga sådana
Införskaffat nationsband, kan köpas på kansliet (ons kl. 12-13)
Se till att cykeln är i skick och inte läcker i väskan/innerfickan.
Sillis-outfiten färdigt framlagd så att man inte behöver
anstränga hjärnan allt för mycket på sillisdagen
Gott humör och fiilis!

.
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Stysse ’13
Jag heter: Caijus
Ålder: 21
Jag kommer från: Esbo
När jag är stor: Vill jag bli chef eller lärare
Min favortirätt: Något exotiskt
Tycker om att leka med: Vatten
Min favoritsång: Forever Young
Min uppgift i NN: Or df ör ande/ Jag ser till att du hålls
och stå och mår bra
3 ord som beskriver mig: Awesome, mysig, dynamisk

Jag heter: Lisa, the Force, lisaforss
Ålder: (1)9 år
Jag kommer från: Tammerfors
När jag är stor: Studerar jag musikvetenskap, vad för
nytta jag har av utbildningen får vi se i framtiden
Min favortirätt: Glass!!
Tycker om att leka med: Alla mina väNNer <3
Min favoritsång: Idag lutar jag mer mot Jamiroquai’s
Seven Days in Sunny June
Min uppgift i NN: Jag leker viktig utan att ha desto
större ansvar över något speciellt... På hösten ska jag
som ProQ trolla lite med abiturienter
3 ord som beskriver mig: Fixare, sarkasm, odödlig
Jag heter: Bettina/Bettan
Ålder: 19
Jag kommer från: Esbo
När jag är stor: Studerar jag på SF, arbetar med
något inom media
Min favortirätt: Allt som innehåller bacon ;)
Tycker om att leka med: Mitt hår
Min favoritsång: Anssi Kela- Puistossa
Min uppgift i NN: Jag är nationens kontorsrotta/
Sekreterare
3 ord som beskriver mig: Snäll, gymaddict, ibland en
aning trög :P

Jag heter: Toppe
Ålder: 21
Jag kommer från: Karis
När jag är stor: Ekonom, lycklig med vad jag arbetar
Min favortirätt: Rökt abborre!
Tycker om att leka med: Stysse-13
Min favoritsång: Old time Rock´n Roll o. Internationalen
Min uppgift i NN: Skattis
3 ord som beskriver mig: jäääätte kreativ, ärlig,
underhållande
Jag heter: Joakim
Jusélius, Ookki, Jusse, Jocke o 37,5 till
Ålder: 21
Jag kommer från: Grankulla
När jag är stor: Ekonom/Rockstjärna
Min favortirätt: Pasta eller biff
Tycker om att leka med: Instrument
Min favoritsång: Någon gammal punlåt säkert... Vi tar
"Blank Generation" av Richard Hell and the Voidoids
Min uppgift i NN: Fungerar som klubbis, så jag ser till att
du hålls i glatt tillstånd på fester
Jag heter: Jeannette Frondén
Ålder: 20
Jag kommer från: Ekenäs
När jag är stor: Nationalekonom/ Nobelpristagare
Min favortirätt: Tortilla, Ugnslax
Tycker om att leka med: Kingu
Min favoritsång: Internationalen ;)
Min uppgift i NN: Värdinna, ser till att magarna hålls
mätta och belåtna
3 ord som beskriver mig: Snäll, glad, uthållig

Jag heter: Helena Rosenström, Helenius, Lunis
Ålder: 20
Jag kommer från: Esbo
När jag är stor: Bli en nationalekonom och kanske jobba
inom EU
Min favortirätt: Nybakat focaccia bröd ;)
Tycker om att leka med: Med allt möjligt, ibland ensam o
ibland med mina vänner :)
Min favoritsång: ”Gör mig till Finlandssvensk”
Min uppgift i NN: Spammar era inboxar med infomail,
producerar NyläNNingen o att ha det skoj
3 ord som beskriver mig: Pratsam, blondi, glad

Kläder efter seder
Stora festligheter närmar sig – närmare bestämt den 16 mars. Du må ha klädkoden
under kontroll, men hur väl känner du till dess bakgrund? Medan damerna har en
uppsjö alternativ inför en högtidsafton, är männen mer begränsade till sin frack (vi ser
ju ändå rätt sällan folkdräkt eller kilt). Hur kommer detta sig? NyläNNingen ger sig ut
på en upptäcktsfärd i frackens och festligheternas historia.

.....................................
Anna Abrahamsson

PR-chef 2010

annabrah@abo.fi

.....................................

Vad?

Den filosofiska fakulteten
vid
Uppsala Universitet beslöt år 1838
om att under doktorspromotionerna
promovera doktorerna i frack som
högtidsdräkt – under 1600–1700talent hade det vait barocka och
karolingska dräkter som dominerat
den akademiska högtidsutstyrseln.
Under 1800-talet var frackarna ofta
färgsprakande,
tills en dåtida
modeguru fick den svarta fracken att
bli det nya svarta. Idag används frack
fortfarande av bl.a. cirkusdirektörer
(men alltid röda!) och tävlingsryttare.

Fracken är en högtidsdräkt för män.
Den utmärks av långa skört baktill
och slag av siden på rocken. Till
fracken bärs vit frackskjorta med vit
rosett – förutom ibland av
serveringspersonal, eller medlemmar
av vissa sällskap. Till fracken hör även
en väst, som i regel är vit – svarta
västar bärs dock ibland som
tjänsteplagg
–
exempelvis
serveringspersonal, vid begravning,
eller inom vissa slutna – strikt
manliga – sällskap .

Etymologi

Historia

Svenskan tros ha lånat ordet frack
från tyskan, som i sin tur lånat det av
franska fracque, frac, och som tros ha
inspirerats av det gamla engelska
frock, som betyder överrock. Varifrån
ordet ursprungligen härstammar är
oklart, men man tror att det kan vara
besläktat med fornfranska froc, som
betecknade munkkåpa.

Fracken utvecklades under 1700-talet
från långrocken. Under franska
revolutionen ansågs den redan vara
ett distinkt eget plagg. Under 1830talet fick fracken den form vi är vana
med idag. Fracken blev med tiden en
utpräglad festdräkt, som sedan
smokingens utbredning under 1900talet blivit allt mer högtidsbetonad.

.
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Nationsband

praktiska skäl. Under de traditionella
klänningarnas högtidsepok i den
franska och brittiska societén
betecknade översvallande tyger,
krinoliner och stålstärkta underkjolar
social status och klass. I dag kan
dock
kanske
konstateras
att
pompösa kjolarrangemang fått ge
vika för möjligheten att sitta, kunna
dansa, och röra sig friare (i synnerhet
då klänningen följer med på trånga
dansgolv in på småtimmarna). Då
känns
aftonblåsan
som
ett
smidogare alternativ, utan att minska
på känslan av glamour.

Traditionen med frackband som
betecknar kår-, nationseller
ämnesföreningstillhörighet
lär
härstamma från de tyska 'coleuren'
som under 1800-talet började bäras
av tyska studenter som var aktiva
inom
Burschenschaftstudentrörelserna. Bland svenska
studentorganisationer
var
det
Kristianstads nation i Lund som
under 1920-talet var först med att
bära frackband under dess högtidliga
fest Snapphanebalen.

Och damerna?
Tidigare var balklänning det mest
korrekta som högtidsdräkt, men har i
allt högre grad ackompanjerats av
den lite mindre formella aftonblåsan.
Kvinnor har numer en bredare
garderobsrepertoar än män när det
gäller högtidsfester, både när det
gäller
form
och
färg.
Den
gemensamma nämnaren är hellång
modell och proper skärning, samt
täckta axlar. Balklänningar av
traditionell modell har fått ge efter
för snäppet enklare aftonblåsor,
antagligen av dels ekonomiska, dels

.
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Love at first sitz
.....................................
Catherine Rantanen

Sofia Slotte

Gulisar vid HHÅA

.....................................

D

å vi på sommaren fick det
tjocka
antagningsbrevet
med en underlig paffbit
dimpandes ner i postlådan stod det
klart och säkert att studielivet skulle
påbörjas i Åbo. Men vad förväntade
vi oss? Galna fester, nya vänner, egen
lägenhet… Ja, helt enkelt en massa
kul och att på samma gång skrapa
ihop
studiepoäng,
gå
på
föreläsningar och hitta det man
brinner för studiemässigt. Det
verkade lovande och vi hade höga
förväntningar. Samtidigt kände man
en rädsla för det nya, att lämna sina
kompisar och familjen.

Så vi packade våra kläder och
flyttade från Esbo till Åbo till egna
lägenheter (mega vuxenpoäng tack!).
Det var full rulle genast från första
början. Gulisintagningar, gulissitzer,
gulisbowling och en massa nya
ansikten. It was love at first sitz. Sakta
men säkert förstod vi ändå att det är
”work hard play hard” som gäller.
Det handlar inte bara om sjungande
och skålande utan också om 500sidors
böcker
och
tråkiga
föreläsningar vi valt att gå igenom.
Hemlängtan kände man också
stundvis speciellt om man bor
ensam, men samtidigt gjorde det att
vi fick en starkare gemenskap med
kompisarna här.

”

vad förväntade vi oss? Galna fester,
nya vänner, egen lägenhet… Ja,
helt enkelt en massa kul

”

Som nylänningar var det också extra
roligt att träffa människor från andra
ställen än den ”nyländska bubblan”.
Åbo livet introducerade oss till nya
människor från Vasa, Pargas,
Jakobstad och Tammerfors bara för
att nämna några ställen! Dessutom
hade vi nyländska nationen då

.
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hemlängtan
blev
för
stor.
De korta distanserna märkte vi också
att var ett sort plus i Åbo. Vi som är
vana med att springa till bussar och
att tömma kontot på dyra taxiresor,
upptäckte att vi nu kunde rulla hem
från fester när vi ville och snabbt
komma fram till föreläsningarna.

Att vara gulis är nog någonting alla
borde uppleva. Perfekt blandning av
roligheter, skolarbete och sociala
evenemang. Vi avslutar vår text med
ett citat som vi tycker summerar hela
gulisåret ganska bra. Citatet är av en
anonym och om hur hEns gulisår
varit så här långt: ”Det har nog varit
så HC att det kanske är bättre att inte
alla vet om det!” Amen.

”

Perfekt blandning av roligheter,
skolarbete och sociala evenemang.

”

.
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Klubbis & Värdinna

.....................................
Joakim Jusélius

Klubbis & Värdinna -13

Jeannette Frondén

.....................................
VäNNer!
Det är äntligen dags igen för festen med stort F, årets bästa fest, Årsfesten.
Nyländska Nationen fyller som ni vet 77 år i år och er kära Klubbis och Värdinna har
härmed tänkt ge er några exklusivt lyxiga tips på mat och ädel dryck för att
årsfesthumöret skall vara till max!
Champagnefrukost! Vad är inte bättre än att påbörja dagen med en rykande het
croissant med ost och marmelad, nybryggt kaffe, apelsinjuice och ett glas med
champagne?
Det är även viktigt att se till att magen är mätt innan du beger dig mot helgens
festligheter. Eftersom det ofta finns mycket att stå i då dagen D äntligen är här kan
en lättfixad lyx-måltid inte komma mer lägligt. Här följer ett enkelt men lyxigt recept
på räkpasta:

Lyxig räkpasta
- 200g räkor, helst
jätteräkor
-1 dl olivolja
-3 st vitlöksklyftor
- 2 msk sweet chili sås
- 1 lime

Gör så här:
Håll räkona ca 1 min under iskallt rinnande vatten.
Koka pastan enligt anvisning.
Värm upp olivoljan i en stor stekpanna. Lägg sedan den pressade vitlöken i olivoljan,
vitlöken får inte brännas!
Tillsätt sedan sweetchili och riv det gröna skalet av limen (det får inte komma något vitt
skal med i såsen). Då du rivit allt det gröna från limen, pressar du också ut saften i såsen.
Slutligen lägger du med pastan, räkona och mycket basilika. Krydda med peppar och salt.

.
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Ibland händer det sig, att en annars god medlem i samhället för rent festiva skäl
måste ge sig in på de mörkare delarna av den finska kulturen. Jo, jag talar om en så
kallad "ryyppyputki", eller supande flera dagar i rad. Ett intressant fenomen, som
bl.a. lett till flera fina artistiska och lyriska mästerverk, som t.ex. "Viidestoista yö" av
Juice Leskinen eller "Juodaan Viinaa" av Hector. Nå, tillbaka till poängen: en annars
trevlig, ansvarsfull och möjligtvis lite blåögd stackars student kan hamna in på
något liknande, speciellt i samband med en årsfestvecka. Jag har samlat tips för hur
man kan göra dagarna såpass sköna som möjligt!
Först av allt måste man tänka på att allt är i balans.
Alkoholbalansen måste hållas jämn. Det är lättare att göra
med svagare drickor då inga större överraskande
högkonjunkturer sker i fyllenivån. Dock, speciellt efter ett par
dagar, kan det vara svårt att bedöma läget samt "få någon
effekt" av dessa svagare drickor. Då kan det vara bra att införa
mindre doser av starkare lösningar. Vätskebalansen uppehålls
inte av alkohol, så speciellt om man är ovan är det bra att
komma ihåg att dricka vatten också så man orkar och mår
bättre. Vätskebrist känns som en baksmälla i sig själv, så
baksmälla+vätskebrist=något i stil med baksmälla^2, no fun. Näringsbalansen är
bra att uppehålla, oftast tyvärr med snabbmat då det närmast är den branschens
ställen som är öppna under de bästa (och första) timmarna i dygnet.
Avslutningsvis tar vi upp frågan: Hur komma igång igen? Finner man sig i svagt
tillstånd utan vilja att fortsätta, men måste fara på t.ex. Sillis, så finns det egentligen
bara ett alternativ framåt. Detta är förstås att ta sig till den gamla goda "hair of the
dog"-principen.
Enligt en gammal irländsk folkmyt kan mat bota hundbett med att hitta hunden
som bet en, och gnida dens hår i såret. Idén blir ju alltså dricka mera. Det lönar sig
att satsa på något man tycker om, men inte ens favoritdrink (eftersom risken för att
man "förstör" sin favoritdrink för sig själv ökar drastiskt vid ovannämnda tillfälle, jag
avslutade min screwdriver-karriär såhär..). Personligen brukar jag experimentera lite,
men här är en av mina favoritåterställare:
Klubbiskaffe
4 cl billig brandy eller cognac
Kaffe
Addera mjölk och socker enligt eget
tycke.
Ifall ni dricker bara för effekten (!!!!) så
kan ni ju helt enkelt ta er en öl eller cider
eller vad som helst!

.
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Nå, nu har jag listat självklarheterna och
kan konstatera att jag inte själv lyckas
alltid följa med mina egna råd heller.
Lycka till och ha en kul årsfest!

Er Klubbis och Värdinna

.

Saker som gör mig
förbannad
I USA
.....................................
Lasse Mäki-Hokkonen

. . . . . . . . . . . . . . . . .ProQ
. . 2009
. . . . . . . . . . . lamaki@abo.fi
.......

V

i har alla konsumerat någon sorts media från förenta staterna, vare sig det
har varit i form av tv-serier, filmer eller litteratur. Man skulle ju tro att vi är
härdade och förstår oss på det här folket, men när man går in på djupet är
man de facto ganska vilse som finländare. Eftersom folk oftast är skadeglada så skall
jag berätta fem saker vilka helt enkelt suger i det här landet.

TV

Första saken som gör mig förbannad är mängden TV
kanaler. Man kan ju inte välja vad man skall se på. Sedan
inser man att 90 % är reality-tv. Nyaste skräpprogrammet
är ”My Teen Is Pregnant and So Am I.” Om man hatar sig
själv skall man utsätta sig själv för amerikansk reality-tv i
all evighet. Hellre skärselden eller bli våldtagen av troll i de
djupaste skikten av Dantes helvete. Som tur är jag inte
katolik och dessutom har jag ingen TV.

Skor inomhus

På riktigt. Varför vill folk ha en massa sand, lera och
övrigt skräp i sitt rum? De försöker lösa problemet
med att ha en massa mattor på rummen, gissa om
de börjar lukta. Sedan måste man ju gå med skor i
badrummet också. Helvete.

.
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Fahrenheit. Vem i helvete kom på
det?

Fahrenheit måste vara den mest idiotiska uppfinningen
någonsin. Vatten fryser till is när det är 32 F, det kokar
då det är 212 F. Logic? THERE IS NONE!

SLUTA FRÅGA HUR JAG MÅR

När man hälsar på folk frågar man ”Hey, how are
you? / How are you doing? / What’s up?” Varefter
med 99,9% säkerhet motparten svarar ”I’m good,
how are you?” fast hela familjen skulle ha råkat
för en bilolycka. Sedan kanske den första svarar
”Good good.” eller låter bli att svara över huvud
taget, och de båda går sedan sina skilda vägar.
Det här händer VARJE gång man ser någon man
känner på en allmän plats. Det är så onaturligt
och falskt.

Folks försök att vara mer
exotiska
än
vad
de
egentligen är

När man berättar att man är från Finland så
startar man en kedjereaktion om varifrån folk
härstammar. Jag tror att alla i det här landet vet
på pricken bråkdelarna på deras etniska
ursprung. T.ex. ½ Irländsk, ¼ Indisk och ¼
brittisk. Tack. Min intressesmurf hoppade en
volt i luften, sprang upp till intressetornet och
antecknade i sin lilla blåa intressedagbok. Har
de vetskap om dessa länder eller dess kulturer?
Kan de visa var de ligger på kartan? Nääi. DU
ÄR AMERIKAN, FATTA!

.
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Nyländska Nationen tackar!
Hej på dej!
Med alla dina blombehov betjänar Blombutiken NICOLE dej
på svenska, finska, engelska (och högstadie - franska ;)).
Kom ihåg förhandsbeställnings -förmånen! När du beställer
blommor minst 7 dagar i förväg, får du -10 % rabatt på priset
och deltar i utlottningen av månades bukett där du kan vinna
en blombukett värd 50 € !
Gör din beställning i butiken, via e -post eller telefon. Ingen
beställning är för liten.
Blombutiken NICOLE
Eriksgatan 29, 20100
Telefon 02-251 5820
kukkakauppanicole@gmail.com
http://www.facebook.com/#!/
KukkakauppaNicole

TULPA

NDAG

S!
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Som två bär

Kronprinsessan Mary

Filippa Andersson

.....................................
Dekorera enligt
önskemål, tex genom
att klä med papper eller
tyg.

Årsfestmask av
papperstallrik
Laga en mall av
papper och klipp
ut ur tallriken.

Klart!

.....................................
Inte har ni väl missat att
den
nyländska
delegationen på GAbalen figurerade i svensk
skvallerpress efter balen i
Lund? Svensk damtidning
förevigade de finländska
gästernas närvaro.

.
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Paparazzi

Styssebytarkryssning

Slaktgasquen

Funkkis

Fastlaskiainen

Nyheter från Nyländska Notisbyrån

BEVINGADE
UTTRYCK

Månadens bild

Nuvarande kurator raggar upp tjejer

En pigg klubbis på
styssebytarkryssning
Nylänningarna fick sig en första
titt på den nya styrelsen i Gado i
början av februari. Medlemmarna
visade sin skygga sida, men de
modiga som vågade sig på plats
fick
njuta
av
värdinnans
hambakta chokladkex.
I skrivande stund går årsfestplatserna åt som smör. Hoppas
du anmält dig, för snart lär det
vara för sent att anmäla sig till en
hejdundrande fest utan like!

”Nu e mitt hål här”
Bettan hittar sin plats på slaktgasquen

”Ja var orolig att ja sku snava på hennes
ta-pa-ta Tappar alltså nej Pattar ”
Ookki övar sig på att dansa inför årsfesten

”Ja to just en Berocca, ja känner mej
som en ny människa”
Berocca auttaa jaksamaan - eller hur skattis 12

Vem har fått?

Nationens aktiva medlemmar fick
sin årliga belöning då årets och
fjolårets funktionärer smalades
för funkkissitz. Då man vaknade
till liv dagen efter kände man sig
ändå inte särskilt inte belönad...

Sekreterare 13

”De här e livet: varm öl på
viking! ” Klubbis 13
Sätt ner sängen när ni e kåta!

Fastlaskiainen kom och gick.
Traditionsenligt firades tisdagen
med pulkaåkning på Vårdberget.
NN Sailteam hade vind i seglen
och tog sig helskinnade hela
vägen ner för backen. Hoppas du
åt tillräckligt med bulla, för nu är
det fasta!

Skattis 13 befaller sina styrelsevänner

Jepe gjorde de först...me Tobbe
Sekreterare 12 avslöjar styrelse 12:s hemligheter

.
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På kommande:
16.3 ÅRSFEST!
17.3 Sillis
Temasitz
Dammiddag
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Har du tappat dina ägodelar under
festen? Oroa dej inte, de finns
troligtvis på kansliet där du kan besöka
styrelsen på onsdagar klockan 12-13.

Www.nylandskanationen.org

NyläNNingen beklagar
störningar i (post) sändningen.

