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.....................................
Helena Rosenström
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E

fter en lång och utdragen
vinter är våren och snart
sommaren äntligen här. Detta
innebär att de flesta NyläNNingar drar
iväg till sin hemstad och lämnar kära
Åbo för några månader. Åbo
förvandlas då från att vara en
studiestad till att vara en turiststad,
men för dem som stannar kvar finns
det ändå sommarsysselsättning (mer
om detta på s. 21).

mina besvär och eftersom någon varit
så smart och byggt både en järnväg
och en motorväg mellan Åbo och
Helsingfors, var tröskeln inte så stor för
att göra detta.

Då jag upplevt en sommar under
studietiden kan jag säga att det
kändes otroligt skönt de första
veckorna när jag insåg att jag faktiskt
inte har några studier att tänka på.
Men efter en tid började jag sakna
studiekamraterna och NN-vännerna,
samt längta tillbaka till den egna
bostaden. Dessutom började jag sakna
Åbo, staden där allt finns nära till
hands och jag aldrig behöver anpassa
mig
efter
allmänna
fortskaffningsmedel (vilket är det
j o b b ig a st e
med
att
bo
i
Huvudstadsregionen). Staden där det
alltid är möjligt att ringa upp en vän
och ta en spontan träff på någon av de
fina åbåtarna eller uteserveringarna
eller varför inte lägga sig och sola vid
åstranden.

Det jag också insåg är att sommaren
går snabbt då man har roligt och brist
på sysselsättning har man aldrig. Ifall
saknaden till NN blir allt för stor kan
jag alltid se framemot hösten och
framförallt sommarträffen. Denna
sommar samlas NNfamiljen i Östra
Nyland och det kommer att bli min
första
sommarträff,
så
mina
förväntningar är väldigt höga, då jag
dessutom vet att jag får återförenas
med mina nyfunna schweiziska vänner.
Nu när vårens sista nummer av
NyläNNingen är klappat och klart tar
jag paus från skrivandet och låter min
hjärna vila och även kanslidatorn får ta
sig ett välförtjänt sommarlov. Jag vill
önska er alla en riktigt skön sommar
och vi ses igen senast på hösten!

Då jag sedan förra sommaren fick
Åboabstinens, insåg jag att endast en
liten utflykt till staden kunde bota
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Kurrespalten
.....................................
Caijus Ahlroth

Kurator 2013

caahlrot@abo.fi

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

N

u har det hänt en hel del både
för styrelsen och nationen. Jag
tänkte berätta kort vad jag
upplevt, tycker och tänker om vårens
evenemang och vardag.

och det var en trevlig upplevelse och en
fin fest som vår s.k. syster i Helsingfors
ordnade. Det var mycket representanter
från nationer runt om i Helsingfors och
en hel del utländska gäster, somliga
kände man även igen från tidigare. Man
får ju omedvetet en tanke om ett eget
nationshus då man besöker deras ”borg”
och ser den historia som ligger bakom
även vår nation. Sillisen, den var nog
mycket annorlunda och själv föredrar jag
NNs sillis!

För att följa en kronologisk ordning
börjar jag med vårt äventyr till Schweiz.
Ingen hade riktigt berättat vad det
egentligen innebar, alla sade att jag
måste uppleva det med egna ögon. Så
att fara iväg var lite spännande .
Under resan lärde man sig för det första
att leva med styrelsen och lära känna
varandra på ett helt annat sätt. För det
andra fick man träffa alla Schweizare . Nu
fick man äntligen ett ansikte på och en
egen uppfattning om alla Concorder
man endast hört historier om. Det var öl,
massor av nya traditioner och historier,
och ännu mera öl. Vi fick uppleva allt
detta tillsammans med ett otroligt livligt
och underhållande sällskap, som mer än
väl vet hur man lever gott.

Jag märker nu att jag ordentligt förstått
vad det i praktiken betyder att vara
kurator, och ju mera kött jag får på
benen desto roligare blir det. Våra
vännationer är mera än vad jag kunde
förvänta mig och det finns många aktiva
och hjälpsamma medlemmar i nationen
som gör allting så mycket trevligare och
lättare. Ni skall alla ha en jätte bra
sommar och hoppas att många kommer
på årets sommarträff!

Sedan var det årsfest! Det blev en
ganska så stor fest och personligen
tycker jag att marskalkerna gjorde ett
utomordentligt arbete. Jag tycker
årsfesten i sin helhet var mycket lyckad,
och jag har fått höra mycket positiv
respons både från finländare och
utländska vänner. Ett stort tack till alla er
som var med!
Jag, Pr-chefen Helena och Sekreteraren
Bettina var och firade vår vänförening
Nylands Nations 370 årsjubileum i april

.
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Inspektorns hälsning
.....................................
Linnéa Henriksson

Inspektor

lihenrik@abo.fi

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

H

Cederlöf tog i med hårdhandskarna även
i andra sammanhang (än NN). Cederlöf
var medlem av stadsfullmäktige i Ekenäs
1951-88, varav ordförande 80-88 och
därtill ordförande för stadsstyrelsen 1976
-79. Cederlöfs uppfattning om hur man
bör uttrycka sig i fullmäktige (vårdat och
korrekt) lever tydligt kvar bland de
beslutsfattare från Ekenäs som upplevt
Cederlöf i egenskap av antingen politiker
eller rektor.

enrik Cederlöf tog över
ledningen av NN under kritiska
förhållanden år 1946 och enligt
historieskrivningen tog denna ’i med
hårdhandskarna för att få upp nationen
ur den hotande dvalan’.
Henrik Vilhelm Cederlöf föddes i
Helsingfors den 10 januari 1922. Han
blev student 1941, FM 1948, FL 1966 och
FD 1968. Han förärades professorstiteln
1996. Cederlöf gifte sig med Gunvor
Åberg 1947 och fick tre barn (1948, 1951
samt 1961).
Cederlöf gjorde sin livsgärning i Ekenäs.
Cederlöf var redaktör vid tidningen
Västra
Nyland
år
1948
o ch
redaktionssekreterare 1950. Cederlöfs
huvudsakliga yrkesarena var dock skolan;
han var lärare i engelska och historia,
lektor och slutligen rektor för Ekenäs
gymnasium och dess föregångare 195385.

I Vem och Vad 1984 nämns inte
Cederlöfs ordförandeskap för NN. Även i
detta sammanhang har Cederlöf dock
lämnat outplånliga avtryck. Joachim
Ramströms historieskrivning förtäljer
nämligen att det ’var under Henrik
Cederlöf tid som det [...] beslöts att ordna
en sommarträff. Henriks önskemål var att
detta skulle bli en tradition. Det är säkert
med stolthet och kanske också en tår i
ögonvrån som Henrik kan blicka tillbaka
på [...] NN:s traditionella sommararträffar
på diverse ställen i Nyland.’

Cederlöf var aktiv i och ofta ordförande
för en mängd olika organisationer, bland
annat ordförande för Västnyländska
ungdomsringen 1950-53 och för FSU
1954 -61 .
Ce d er lö f
var
o c k så
programchef vid Radio Västnyland 195068. Cederlöf har skrivit många skrifter,
huvudsakligen historiker och andra verk
med lokalhistorisk och –kulturell prägel.
Cederlöf har belönats med flera pris och
hedersmedlemskap som tecken på
uppskattning för hans insatser.

.
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Henrik Cederlöf lever vidare i Ekenäs.

Greetings from Switzerland
.....................................
David Disler

v/o Titan

Medlem i Concordia

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

O

n March 14th we were
ready for a great
weekend
with
our
Finnish friends,
cause the
beloved Årsfest was coming up.

was driving cause there was ice
everywhere on the street, and he
was driving like some sort of Kimi
Raikkönen, well at the end we
arrived safe at our destination
(thanks Kimi). We met our friends
from the Board and we were
really looking forward to this
moment cause we had a great
time when they came to visit us in
Bern.

We met at the train station early
in the morning because the
departure of our plane was
already at 7 am, the thing which
gave us some hope was that
HERMES was so kind to bring us
some liquid breakfast… Lonkero
for everyone!

We met each other in this famous
brewery, it was a really interesting
place cause the brewery was a
school before and of course also
because of the beer which was
really good. In the evening there
was a Party in this sort of
basement where they have their
own place for different occasions,
it was a lot of fun as always but
we were really tired of travelling
and drinking the whole day, so
our group left really early to get
some sleep.

So the adventurous journey could
begin, of course the next few
hours were characterized by a
drinking party instead of a nice
quiet flight, but it’s always like this
when you travel with Concordia.
Finally we arrived at Turku, it was
my first time in Finland and I was
a bit surprised how the cab driver

On Friday we started the day with
a few Bloody Marys and after this
poor Breakfast we met again at
the brewery which became some

.
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sort of meeting place. The day
started well and we had a lot of
fun in the afternoon playing laser
tag. The sits in the evening was
great, good food, great mood
and we also had the chance to
meet the people from Sweden
and others.
Finally Saturday, the day with its
main event arrived, and everyone
was excited and also curious
about the evening.

evening and to meet new
interesting people. It was well
organized and after the dinner
and the dance a bus brought us
to the after party. I think I should
not write to much about it, it was
just legendary and still in my
memories… well not everything
but the most of it. ;)

It was really traditional and nice
and the people were all well
dressed and you could see how
important this evening was to
everyone. We had a great dinner
together with a lot of singing and
many speeches; unfortunately our
Swedish isn’t that good so we
were not able to laugh that
much ;) anyway again we had the
opportunity to enjoy a great

Sunday the most of us had to
leave back to Switzerland, so we
just went to the after party to say
goodbye and then we left, tired
but happy. I’m really thankful for
this experience, we all had a great
time and I hope that we can meet
each other again as soon as
possible.

.
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Styssen
i
Schweiz
.....................................
Lisa Forss

ProQ 2013

lforss@abo.fi

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

D

et
var
en
gång
sju
styrelsemedlemmar
som
började
en
resa
mot
Schweizerlandet. Tisdagen 26.2 steg vi
ivrigt ombord Viking Disgrace, som
snällt tog oss till Stockholm och nya
äventyr. En lång dag hade vi framför
oss; hel dag i København och en något
mindre bekväm natt i en kupé
opassande för astmatiker. Men
humöret i topp kom vi efter 40h på
resa fräscha och vackra fram till Bern
där Martell, vår värd, snällt väntade på
oss. Men ingen vila för oss, ölen
väntade!

kvällen, finlagade med studentmössor
på huvudet. Dryckesreglerna började
så småningom inprintas i huvudet på
finländarna, som dock saknade
traditionen av en klunk efter en sång.

Borttappat, dock upphittat:
Caijus: Byxor, plånbok, lonkku
Topster: Tågbiljett, telefon, plånbok
Ookki: Plånbok, telefon, minnet (det
senaste dock inte upphittat)
Lisa: Pulkbiljett, sångbok, kamera
Bettan: Kamera, läppomada, hörseln
(I have shit in my ear!)
Helena: Tandkräm
Jeannette: Nyckeln till huset

Veckoslutet blev värsta adrenalinkicken
för allihop. Tidigt på lördag for vi upp
till Alperna i strålande solsken! Herr
Presidenten själv, Pernilla prokurator
12 och några andra schweizare följde
med på en awesome kälkåkningsdag.
Snön yrde omkring, tjut hördes från
åkarna! För att hålla uppe den
schweiziska stilen åt vi som avslutning
på dagen raclette i källaren. Man
kunde ju tro att en vanlig middag
skulle sluta lugnt; då har man fel. Med
varierande mående tillstånd tog vi oss
nästa dag till skjutbanan. Vissa hade
lite skakiga händer som försämrade
deras
sikte
medan
varenda
skottlossning
lät
som
värsta
dunderbang i somligas huvuden. Efter
denna aggressiva dag var det en lugn
kväll i källaren som gällde. Pulsen
måste ju komma ner någon gång.

Duschen dagen därpå gjorde mirakel;
den putsade bort all gegga från två
dagars resande + en relativt vild kväll i
Berns nattliv. Som nya människor for vi
ut på en shoppingrunda, ölköp på
krog räknas väl också till shopping?
Concorderkillarna har varje fredag sin
motsvarighet till vår sitz, och det var
dit som också våra steg förde oss på

Den nya veckan började vi med att låta
vår kompis Tåget ta oss till
grannstaden Fribourg/Freiburg. Där
gick vi runt medan Martell berättade
fakta om staden, som vi alla
naturligtvis kommer ihåg. Med
växande oro märkte några av oss att vi
hela tiden höll på gå neråt och väntade
med skräck på den kommande

.
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trappuppstigningen. Men som tur var
tog vi istället en hiss upp, och inte
heller vilken hiss som helst, utan en
hiss som fungerade med hjälp av
avloppsvatten. I sällskap av bl.a. Titan,
Efes, Fasan och några andra
schweizare gick vi till en fantastisk
terrass med utsikt över hela staden.

var en och annan straffsnaps som
måste delas ut. Men styrelsen var
väldigt nöjd med sin prestation och var
glada över att de inte behövde städa
källaren efter sitzen; antalet ölflaskor
som blivit slängda i väggen lågt runt
20 000.
En aning tröga vaknade vi nästa dag,
inte heller alla finska killar i sina egna
sängar (läs: Concordia består endast av
herremän). Dagens bowling framskred
med varierande framgång; vi lärde oss
att hålla för öronen då det var Helenas
tur och Lisa märkte också att en öl
ibland förbättrar siktet. Sista kvällen i
Bern firades i Concordiahuset, för att
hemmafest e’ bäst!

För att utmana logiken gick vi först
efter att i fem dagar bott i Bern på en
rundvandring som inkluderade en
guide. Vi proppades åter fulla med
information. Det var dock kvällens
traditionella Finland-sitz som snurrade
i huvuden på alla. Vi pysslade hela
dagen med sångblad, mat, dukning
och allt möjligt skoj, och fick för första
gången stolt sätta på oss våra
splitternya stysseskjortor. Maten togs
emot med glada miner av killarna, och
Lisa behövde inte alls leda sången så
mycket som hon trodde (svenska är
praktiskt taget Concordias andra
språk). Lite svårt hade herrarna med
reglerna som gällde under kvällen; det

Slutligen var det dags för farväl! Efter
en helt suverän vecka steg vi ombord
på planet som tog oss hem till kalla
Finland igen. En rolig vecka låg bakom
oss, men personligen tror jag inte att
våra levrar skulle ha tålt en vecka till. Vi
hade dessutom en viss årsfestvecka
ännu framför oss…

.
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Inred m
.....................................
Bettina Lindgren

Sekreterare 2011

belindgr@abo.fi

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

H

ar du tänkt på hur färgerna i omgivningen påverkar dig? Med rätt färg i
rätt utrymme kan du skapa rätt stämning. I nylänningens inredningsserie
får du denna gång möjlighet att bekanta dig med hur de olika färgerna i
inredningen påverkar dig.

.....................................
Vitt är en neutral färg som symboliserar renhet, balans och rymd. Vitt reflekterar ljus
och då vitt används i inredningen upplevs den som ren och lugnande. I höga doser
kan dock vitt upplevas som tråkig och kylig. Det kan således löna sig att piffa upp
den vita lägenheten med några andra färger.
Svart är en stark färg som associeras till elegans och mystik men även makt,
kontroll, formalitet, sorg och ondska. Färgen svart kan ses som avsaknaden av ljus.
Svart skapar kontraster i inredningen och kan fungera bra med starka och ljusa
färger.
Rött är en kraftfull och positiv färg
som associeras till kärlek och
överlevnad. Den ger energi och väcker
känslor och dessutom symboliserar
den ambition, ledarskap och
uthållighet. Rött kan användas för att
framhäva något. Det lönar sig dock att
vara försiktig med rött i stora
mängder eftersom rött kan framkalla
irritation och ilska.

.
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Gul är en energigivande färg som uppmuntrar till aktivitet. Den associeras till glädje,
lycka, intellekt och energi. Gult ökar koncentration och inlärning och
rekommenderas för studier. Kanske dags att måla din läshörna gul?
Blå är havets och himlens färg. Blått associeras till renlighet och fräschhet och
denna färg anses ha en lugnande effekt kropp och sinne. Denna färg symboliserar
visdom, intelligens, sanning, lojalitet och förtroende.
Grönt är naturens färg och symboliserar harmoni, tillväxt och fräschhet. Den har en
lugnande och läkande effekt. Grön har en stark koppling till säkerhet och visar på
stabilitet och uthållighet

.....................................
Har du hittat den färg som passar hemma hos dig? Tänk då på:
Det finns oändligt med nyanser av olika färger och deras påverkan på
dig kan variera, Nyllnningen tar därför inget ansvar för om den
önskade påverkan inte uppnås med en viss färg.

Det lönar sig att kolla med hyresvärden om du får måla
i din hyreslägenhet. Ifall du inte får måla kan du alltid
hämta färg till ditt hem med textilier och tavlor.

Njut av färgernas värld!

.
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UtläNNingen
Grüezi miteinander!
.....................................
Pernilla Siggberg

ProQ 2012

psiggber@abo.fi

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

F

ör en hel del Nylänningar
är Schweiz ett välbekant
land. De som upplevt en
”Finnenwoche” glömmer den inte
i första taget. Efter dryga två
månader här jag dock konstatera
att Schweiz är så mycket mer än
bara ost och öl.

går rätt till. För en tid sen läste jag
en artikel "Svensk punktlighet
väcker muntra skratt" (HBL
25.3.2013) där man jämför hur
mycket ett svenskt tåg och ett
schweiziskt tåg får komma för
sent utan att det klassas som
försenat. I Schweiz medför redan
ett tåg som anländer två minuter
för sent till stationen en
anmärkning, medan motsvarande
tid för svenska tåg är mer än 15
minuter. Det samma gäller
föreläsningstiderna. Här existerar
ingen akademisk kvart, tvärtom
kommer studenterna en kvart
innan föreläsningen börjar för att
försäkra sig om en bra plats.

För det första kan jag konstatera
att stereotypen om att allt är så
välfungerande i detta land faktiskt
stämmer. Man kan räkna med att
tågen går i tid, att människorna
passar tiden och att allting i övrigt

I början var jag väldigt förundrad
över att alla bilar alltid stannade
då jag närmade mig skyddsvägen.

.
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Jag kände mig riktigt smickrad tills
jag blev upplyst om att det finns
en bestämmelse i lag om att
bilisterna
måste
stanna
för
fotgängare. En annan lustig detalj
som gäller bilar och som
eventuellt kan uppfattas som
diskriminerande av en grupp
läsare är att det på vissa platser
här finns kvinnoparkeringsplatser
som är extra breda och placerade
närmare ingågen till varuhus. Då
jag blev informerad om tanken
bakom detta, det vill säga att
kvinnor lätt ska kunna få t.ex.
barnvagnen ur bilen och att de
inte ska behöva gå så långt i en
mörk
parkeringshall,
känns
kvinnoparkeringsplatser ändå helt
okej.

känner sig besvärade att prata
högtyska
och
menar
att
högtyskan
är
deras
första
främmande språk. Då man ställer
en fråga på högtyska får man
vanligtvis
svaret
på
schweizertyska. Om man dock
äntligen lyckats lära sig förstå
denna underliga dialekt kan man
inte räkna med att man förstår
dialekten överallt eftersom man
pratar väldigt annorlunda i olika
delar av landet. Schweizertyskan
är ett talspråk och var och en
väljer själv hur man vill skriva.
Mejl och textmeddelanden med
samma innehåll kan därför se
mycket olika ut, vilket är lite
lustigt tycker jag.
Det som jag gillar allra mest med
Schweiz
är
variationen
i
landskapet.
Är
man
en
stadsmänska finns det många
trevliga städer och mindre orter
att besöka, längtar man efter
lugnet och betande kossor och får
är det bara att åka en liten bit
utanför så är man på landsbygden
och vill man ha lite äventyr kan
man försöka sig på att bestiga ett
berg. Det finns någonting för alla
helt enkelt.

Den största utmaningen här är
språket. Många schweizare räknar
med att om man kan tyska så kan
man också schweizertyska. En del

Jag önskar alla Nylänningar en
trevlig vår och sommar och
hoppas vi ses igen senast till
hösten!

.
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Världens bästa
sommarläsning är:

Instruktioner
1)
2)
3)

Välj ett svar per fråga/påstående.
Varje svar är värt X antal poäng.
Räkna ihop dina totala poäng och se
vilken glassort du är!

a)Deckare 2p.
b)Blondinbellas blogg 1p.
c)Kalle Ankas pocket 3p.

Nylands mysigaste
sommarstad är:

a)...spela fotboll på. 2p.
b)...spela golf på. 3p.
c)...klippas. 1p.
d)(lägg in valfri aktivitet
här) 1p.

NYLÄNNINGENS
Århundradets stranddag regnar bort.
Vad gör du?

a)Satsar på en kulturell dag istället och
besöker både det lokala biblioteket och
museet. 3p.
b)Är det stranddag så är det stranddag
oberoende av vädret! I skydd av regnet
bygger du upp stranden på
vardagsrumsgolvet med ett hav av dynor. 1p.
c)Du plockar fram chokladasken från skåpet
och sätter dig i din favorit fåtölj med en hel
hög olästa böcker och litervis med te. I smyg
njuter du mera av regnet än den inplanerade
stranddagen. 2p.

a)Portobellosvampar med camanbert och rôti d’agneau gärna tillsammans med en
somrig Malbec från 2003. 2p.
b)Kan man grilla något annat än korv? Maten är ändå inte det viktigaste. Så änge det
finns tillräckligt mycket öl klarar man sig bra. 1p.
c)Grönsaker, grönsaker, grönsaker kryddade med självodlade örter och ekologisk
olivolja. Ett glas avkylt, rättvisemärkt vittvin kompletterar helheten. 3p.

.
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.....................................
Marina Stenbäck

Studerar marknadsföring

mastenba@abo.fi

.....................................
Din favorit sommarhögtid är:

Sommaren som årstid duger
enligt dig bäst till att:

a)Midsommaren! Oberoende om det innebär brasor,
midsommarstänger, dans på bryggan eller flick-/
pojkväns jobbiga släktingar så finns det ingenting
som slår midsommaren. 3p.
b)Kräftsäsongens inledning. Alla kanske inte inser att
det är en högtid, men du vet att det inte finns något
viktigare. Oberoende om detta firas på akterdäck
eller på sommarstugan så ser du till att det är en
hejdundrande fest. 2p.
c)NN’s sommarträff! I år firas dessa festligheter i
Östra Nyland 9-11.8. Sommarträffen förtjänar
egentligen status som nationell högtid och borde
vara en röd dag i kalendern men så länge styrelsen
lobbar gentemot riksdagen för att uppnå detta kan
du se till att vara på plats i år! 1p.

SOMMAR TEST
Du är som en
glasspinne, du är
ärlig och lurar ingen
med onödiga
krumelurer. De som
står dig närmast vet att
det allra godaste är på
insidan! I sommar
kommer du att uppleva
en massa roligt med
dina närmaste vänner,
kanske är det något
barnsligt roligt.
Huvudsaken är att du
inte jobbar ihjäl dig för
en hel glasspinne är en
kivogare kompis än en
smulten glasspinne.

Din personlighet
kan beskrivas som
en glasstrut, en smart
typ som ofta tänker ett
steg längre. Kom
därför också ihåg att
använda solkräm, man
kan faktiskt bränna sig
i skuggan också! Ifall
du åker utomlands
under sommaren löner
det sig att dubbelkolla
när flyget avgår. Det är
inte alltför kul att
missa sitt
semesterflyg.

.

15

.

Du är som lösglass,
en social filur som
gärna omger sig med
många likasinnade
vänner. Du blir ofta
ivrig, också över små
saker och din iver
smittar lätt av sig :)
Under sommaren lönar
det sig dock att se upp
för vatten, för när du
minst anar det kan det
hända att du faller i
plurret. Du lyckas alltid
vända det negativa till
något positivt, tom. en
regnig sommar.

Nylänningen tar reda på:
.....................................
Filippa Andersson

Pr-chef 2012

Värdinna 2011

Fanny Häggblom

.....................................
Sommaren är här och även de mest kylslagna nylänningar inleder sin
glassätarsäsong. Den uppmärksamma redaktionen noterade att
glassutbudet i år vuxit med flertalet smaker. För att dämpa belsutsångesten
ni upplever vid glassdisken har vi solidariskt nog prövat en del glassnyheter.

Kismet
Denna nyhet skapad i samarbete med Pingviini och
Fazer består av chokladgräddglass med
chokladsmakande voffelöverdrag och nougatsås.
Förpackningen är nära besläktad med den bekanta kismetplattan och
”Glassen har en helt god smak, men lite tråkig. Hade förväntat mig mera. Ett
stort minus dessutom av att glassen inte höll ihop utan föll i bitar när man bet
i skalet. Jag trodde den skulle ha mera kex. Passar den som inte vågar testa på
något nytt, utan vill ha något gammalt och bekant”

Cornetto Enigma Popcorn
Man kunde tro att det här är perfekt för den USA-frälste;
popcornsmak, kolasås med salt och rispuffar med vitt
chokladöverdrag. Förpackningen är trogen cornettos stil med en
spetsig topp och söt liten hatt.
”Glassen har snitsiga popcorn bollar, men är jätte söt. Ett litet minus
för att det inte fanns några spår popcorn inuti glassen. Colasåsen
var en överraskande saltig, så det hela blev en blandning mellan sött
och salt. Trots detta var glassen helt god och
något jag kunde tänka mig köpa på nytt”

.
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Haribo
Haribos vaniljglass med jordgubbssås gömmer klassiska
vingummibjörnar med fruktsmak i pinnen. Glassen har en skojig
mekanism då den trycks upp ur sitt rör så som bilden visar.
”Jag tyckte om förpackningen, ens händer blev inte sottiga. Men
förpackningen hade sina nackdelar, nämligen glassen smakade papper i och
med att man blev tvungen slicka på röret. Dessutom var gummibjörnarna
elaka ville inte komma ut ur pinnen. Så det hela blev en besvikelse. Glassen
var också för söt, men kunde passa den barnslige.”

Magnum No2. Loving Kiss Meringue et fruits rouges
Inne i den lyxiga asken hittar man en vaniljglass med
skogsbärsås, sötade tranbär och marängbitar överdragna
med vit choklad samt ett tjockt mjölkchokladöverdrag.
”Glassen är en stark kontrast mellan surt och sött, man
måste nog tycka om tranbär för att gilla den. Kiva med
småmaräng bollar i glassen som balanserade syrligheten.
Ett minus var storleken, glassen är nämligen mikroskopisk.

Pingviini lakusydän
Vanlijglass med rikligt med lakritsströssel och en lakritskärna inuti.
Glassen är aningen större än de sedvanlgia pingvinstrutarna.
Naturligtvis kan man bonga en pingvin på förpackningen.
”Såhär skall en glass se ut. Mycket strössel och rikligt med laku, jag
gillar! Ett minus var att den goda lakukärnan mittiallt tog slut.
Lakritsen var aningen mer saltig än vad jag är van med,
men överlag var det en god glass. Plus för chokoändan i

Jättis kaktus
Päronglass med kaktusöverdrag och saltigkola sås. Lik de andra
jättisglassarna är denna också supersize.
”Denna glass ar en wildcard. När man luktade på den tänkte man främst på
gamla päron och blomvatten. Men smaken var något helt
annat. Glassen var en riktig positiv överraskning”

.
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Visste du att...

.....................................
Catherine Rantanen

Gulisar vid HHÅA

Sofia Slotte

.....................................
Alla har olika tungor. 250 olika bakterier byts då man hånglar. Tänk på det
nästa gång du hånglar med snyggaste killen i baren.
Bradley Cooper (han från Hangover) bor med sin mamma.
Cigarett tändaren uppfanns före tändstickan
Dö i parlamentsbyggnaden i London är olagligt eftersom byggnaden är ett
kungligt palats och den döde tekniskt sätt då får rätt till statsbegravning.
Enligt Forbes är Carlos Slim den rikaste mannen i världen, med 73 biljoner
dollar.
Färgen på hönsägget bestäms enligt färgen på hönornas öronsnibbar.
Getar har rektangulära pupiller
Harry Potter filmen som var minst framgångsrik tjänade ändå mer än den
mest framgångsrika Twilight filmen. (90 miljoner mer)
I reklam för glass används ofta potatis eftersom det inte smälter under
produktionen.
Justin Bieber har mest följare på Twitter med ca 38 miljoner följare. (lady
gaga 2, katy perry 3)
Krungthepmahanakonbowornratanakosinmahin
tarayudyayamahadiloponoparatanarajthaniburir
omudomrajniwesmahasatarnamornpimarnavata
rsatitsakattiyavisanukamphrasit är längsta
platsnamnet i världen.
Lungan på din vänstra sida är mindre än lungan
på din högra för att göra rum för ditt hjärta
Monowi är en by i Nebraska var det endast bor
en kvinna, Elsie Eiler.
National Safety Council har kommit fram till att
kaffe inte hjälper en att nyktra till en person.
Det kan t.o.m. göra fyllan starkare.

.
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Om du inte sover dör du snabbare än om du inte äter.
Pr-chefer genom tiden är kända för att gå med röda Converseskor, även den
sittande går stolt omkring med sina. Kanske det är ett krav för posten?
Quidditch, som spelas i Harry Potter böckerna, spelas också på riktigt och kallas
”Muggle Quidditch”.
Rädslan av ett tomt glas kallas cenosillicaphobia.
Starkaste muskeln i proportion till dess storlek i människokroppen är tungan.
Trycket hjärtat pumpar blod med är så starkt att det kan kastas ca 9 meter framåt.
Urho Kekkonen hade inte körkort.
Varje dag utövas sex ca 100 miljoner gånger.
Yngsta bekräftade flicka som fött barn är 5 år.
Året 2011 blev sociala median populäraste aktiviteten på internet (2:a plats: porr)
Är du allergisk för latex är det sannolikt att du också är allergisk för kiwi.
Öl är känsligt för ljus och värme och därför är den i mörka flaskor.

.
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Sommar

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

PR-chef 2010

annabrah@abo.fi

.....................................
Sommarträff - en omissbar fullträff

Du har väl prickat in det i kalendern redan? Helgen i augusti, då en grupp
nylänningar vallfärdar till ett fiilismecka på en på förhand vald plats i Nyland.
Sommarträffen är kanske det mest makalösa nyländska evenemanget som går av
stapeln utan frack och långklänning (ställvis rentav utan något alls). De senaste åren
har tredagarseskapaden, i allt mellan Tenala och Pernå, inkluderat Schweizare,
bastu, simturer, utomhusspel, dans, fisketävlingar, kärlek, grillmat och mer eller
mindre jäst dryck. Nyländsk sommaranda, när den är som bäst – i det ädlaste av
sällskap.
När: En helg i början av augusti.
Hur: Anmälningarna dyker i regel upp på
NN:s hemsida under våren någon gång.
Var: To be announced (någonstans i
Nyland).
Vem: Du nylänning med sting av
abstinensbesvär under de långa
sommarmånaderna borta från nationen!
Gulis som gamyl, djärv som blyg, det här
är inget du vill missa!

Klipp om Sommarträffar ur tidigare NyläNNingar:
”During the afternoon more and more people arrived and the sunny day was passing with
drinks, swimming and sunbathing. Oh, and with beer of course... ” - Ra, gäst från Schweiz, NN
3/2006.
”But who could resist drinking Salmiakki in the summer-sun? No reasonable person, I would
say, but I have to admit that this might not the wisest of ways to prepare for a sitz.” - Soleil,
gäst från Schweiz, NN 3/2005.
”Bastun besöktes flitigt i många omgångar och i något skede kändes varken bastuvärmen eller
duschens iskalla vatten längre. Vissa hittade någon att dela säng med medan andra somnade
riktigt gott på egen hand.” - Mikael Fagerlund & Jonas Lindqvist NN 3/2004.

.
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”The sauna was in use again as well and we partied till the first light of dawn.” - Fasan, gäst
från Schweiz, NN 3/2012.
”Our journey’s highlight was the beginning of the Sommarträff – probably the best party in
Scandinavia” - Löy, gäst från Schweiz, NN 3/2010.
”For us Swiss guys the rule is what happens in Finland stays in Finland.” - Martell, gäst från
Schweiz, NN 3/2009.
”I find it quite hard to describe the weekend in one word – there are so many positive
superlatives that apply more than perfectly … No, best of all were the constantly half naked
chicks and hunks. Very easy on the eye, I must admit.” - Heidi Eriksson, NN 3/2007.

Hjälp- Nylänning strandad i Åbo en hel sommar!
I takt med att utomhustemperaturen börjar stiga, börjar tempot i akademikvarteren
sina och staden töms sakta på välbekanta ansikten. Lunchträffar, tentdatum och
underjordiska fester lyser med sin frånvaro i kalendern – vad tar man sig egentligen
till en sommar i Åbo? Misströsta ej, för här följer NyläNNingens bästa, beprövade,
pålitliga tips:

-

Runsala strand nås lätt med cykel eller buss, en bit utanför stan. Bästa stället att
odla brännan! För den simningssugne är Samppalinnas simstadion ett närmare
alternativ.
Åstranden. Omsluten av en avslappnad hakuna matata-atmosfär, hela
sommaren lång. Perfekt för läsning, kompishäng, avsvalkande dryck och
spaning i sommarhettan.
Festivaler! Kolla in Ruisrock (5. - 7.7), Down by the lauturi (24. - 28.7) och
Linnan juhlat (15. - 24.8). Konstens natt i Åbo går av stapeln 15.8.
Åbåtar: Ett oemotståndligt måste. Strax vill man inget annat än sitta på däck
dagarna långa.
Stans terrasser. Blanko och Fontana är klassiker, men konkurrenterna blir fler
varje år!
Små happenings: Om somrarna ordnas olika kulturella stadsdelsevenemang
runtom i Åbo. Håll också ögonen uppe för pop-up-barer, -caféer och serveringar; parkloppisar och utställningar.
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Klubbis
&
Värdinna
.....................................
Joakim Jusélius

Klubbis & Värdinna -13

Jeannette Frondén

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

V

åren är äntligen här (ungefär) och med den många goda saker! Det ljusnar ,
och de därmed sjunkande melatoninnivåerna gör oss gladare! Det påstås
också att andra hormoner mm. som går vilda gör det lättare för känslorna
att börja härja på våren. Vare sig detta stämmer eller om det bara är en populär
orsak man skyller sina misstag på då man vaknar efter valborgsfirande vet jag inte,
men i allmänhet blir Finländare mera levande i mina ögon då våren kommer.
Efter vinterns dystra mörker kan man nu äntligen också njuta av det rika växtlivet i
vårt land. Detta har ju dock också sina negativare sidor, då 20% av vår befolkning
(inkl. undertecknad) lider av allergi för nämnda växtliv. Nå, till och med dessa
negativa sidor kan bortses ifrån då man minns att uteserveringarna öppnar igen!
Finns det ett bättre sätt att välkomna värmen än att sitta i gott sällskap utomhus
och njuta av någon uppfriskande dricka?
De som är trötta på överprisad Champagne rekommenderar jag att testa på spansk
Cava istället denna valborg/sommar! Som ni ser hade jag inte värst mycket att
komma med denna gång, så jag tänker avsluta här. Trevlig sommar!

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

P

icknicksässongen och tiden för skönt parkhäng är
här, värdinnan tipsar om vad du bäst fyller din korg
med om fanatsin tryter!

Basic: Pasta- eller potatissallad, focaccia, Cupcakes,
moccarutor, vindruvor, köttbullar, smördegsinbakade
knackkorvar, bärkvarg, grönsaker och dipp,
Charmören: Färska jordgubbar (med fördel doppade i
choklad), Stockmanns ostbricka, frasiga marränger och
rosenblad utsrtödda på marken
För den late: Subway är ju alltid ett alternativ, Arrezzopizza eller euron juusto...
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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
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Paparazzi

Årsfestveckan

Pampas vs Nyland

Klättring

Wappen

Nyheter från Nyländska Notisbyrån

BEVINGADE
UTTRYCK

Månadens bild

Jag är arbetslös så jag har inte råd
med sex!
SF-tjej om Åbåtssäsongen

”Traktorbottningar”
Sångledar-Jockum om Pampeser

Fräscha nyländska klättrare!
En grå tisdag begav sig NNs
18 modigaste själar på en
klättringsutfärd. De mest hugade
besteg toppen och även de
höjdrädda överträffade sig själva.
Veneziansk bal lockade rekordmånga
på
årsfest.
Under
årsfestveckan
var
även
vinprovningen, megazone och
nationskvällen välbesökta. Tack
till
alla
som
bidrog
till
festligheterna.
Under
årsfesten
tilldelades
Sebastian Rusk åran som är det
högsta förtjänsttecknet inom
nationen. Därtill utnämndes nya
gastar bland dem inspektor
Linnéa Henriksson som för första
gången deltog i årsfesten.
Nylänningar testade på att vara
pampes för en kväll under
Pampas vs. Nyland sitzen.
Hö
och
trak tore r
var
nylänningarnas hemliga recept
för en seger i outfit-tävlingen.

Fickhamster- Bettan
Sekreterare 13 får nytt smeknamn

Vad e bambi på engelska?
- Reindeer
Toppe bevisar sina kunskaper i engelska

Jag har aldrig mått såhär nyktert
fast jag är full!
Skattis 12 på Vårdberget

Känns som man sku va me i nån the
walking dead cosplay
Klubbis 12 beskriver omgivningen och sina
medmänniskor efter valborgsafton

I have shit in my ear!
Bettans hörsel är inte på
topp
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På kommande:
9-11.8
SOMMARTRÄFF!
GLAD SOMMAR
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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.

