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Suvi Sundqvist 
Pr-chef 2011 

susundqv@abo.fi 

- skickligheten på att få blåmärken på 
armleden efter layoutveckor har ökats 
 
- talangen av att balansera ett par 
hundra tidningar på sin cykel 
anskaffat 
 
 
Härmed önskar jag lycka till åt min 
efterträdare Filippa Andersson! 
Hoppas stysse’12 har det lika skoj som 
vi haft det i stysse’11! 

ISTÄLLET FÖR att skriva en 
melankolisk text om hur ledsamt det 
är för oss alla i stysse’11 att avgå, 
tänker jag bara skriva en random 
ledare om vad vi gjort i år. After all, 
random är jees. 
  
Jag anser att desto mera man vågar 
göra bort sig, desto mera lär man sig 
(ergo jag har blivit ett geni!). Förutom 
att vi i årets styrelse berikats med nya 

färdigheter över våra ansvarsupp-
gifter, har vi även vuxit som personer 
och gått i livets skola. Efter många 
långa timmars kårvaktande har vi alla 
fått respekt för vaktmästare, och efter 
att vi ibland arbetat på otillräckliga 
utrymmen har vi lärt oss om konsten 
att vara MacGyver. Ibland har man 
t.o.m. fått öva på skickligheten över att 
sprida glädjen av all uppäten mat på 
sin bordsherre eller vid ingången till 
bal. Min personliga meritlista som PR-
Chef ser däremot ganska random ut: 
 
-utdraget Facebooknördande som ny 
expertis 
 
- höjd förmåga att arbeta dygnet runt, 
resulterat med midnatts-infomail 
 
- kunskapen om enormt hat mot 
datorer som inte fungerar har för-
stärkts ytterligare 
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kan jag berätta att de verkligen lönar 

sig!  

 

Sist men verkligen inte minns vill jag 

tacka styrelsen för det bästa året i 

mitt korta liv, det har varit en ära att 

arbeta tillsammans med er för 

Nationen!  Jag vill även önska den 

nya styrelsen lycka till, jag är 

övertygad om att Nationen är i goda 

händer! 

 

God Jul och Gott Nytt År! 

 

Iiro Lantonen 

Kurator 

NyläNNingar och väNNer! 

 

ÅRET BÖRJAR närma sig sitt slut 

och därmed är detta sista gången jag 

har äran att skriva denna spalt. Nu är 

det dags för mig att ge rum åt nya 

krafter, och i nästa nummer får ni 

läsa vår nyvalde Kurator Andreas 

Johannsons funderingar.  

 
Iiro Lantonen 

Kurator 2011 
ilantone@abo.fi 

Det gångna året har varit minst sagt 

fenomenalt, intresset för nationen 

och dess evenemang har många 

gånger överträffat styrelsens 

förväntningar. Nationens evenemang 

har så gott som alltid varit fullbokade 

och stämningen har alltid, enligt 

nyländsk kutym, varit på topp! Detta 

är något jag får tacka er, 

NyläNNingar (och väNNer) för, ni har 

gjort det lätt värt att slita lite 

emellan.  Vi har i år även haft äran att 

välkomna väldigt många nya 

medlemmar till vår kära nation. Jag 

hoppas att ni trivts och att ni 

fortsätter att vara aktiva inte bara på 

evenemangen men även i 

nationsarbetet, med facit på hand 

Kurrespalten 
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på nationen varit livligt som alltid, 

även i år. 

Det annalkande året för inte med sig 

någon misströstan emedan 

konceptet torde fortsätta. I april är 

det åter dags för årsfest och andra 

medföljande festligheter på 

Kaserngatan 40. Vi hoppas givetvis 

att se så många av er, kära systrar 

och bröder, bland gästerna. 

Ömsesidigt ser vi även fram emot er 

glädje när ni i åbo firar er 

bemärkelsedag! 

 

Det börjar vara dags att sjunga ut 

året så SKÅL, trevlig helg och gått 

nytt år!  

NÅ MORJENSMORJENS kära 

Nylänningar! 

  

Hälsningar från storstaden. Ett till 

verksamhetsår har gått och 

nylänningar som vi är har det varit 

full rulle hela året. Julhelgen kommer 

väl till pass inför att de nya 

funktionärerna och den nya styrelsen 

upptar sina poster. På tal om, gott 

nytt år! Nästa år kommer samarbetet 

säkerligen emellan oss Nylands 

Nation vid Helsingfors Universitet 

och Nyländska Nationen vid Åbo 

Akademi att fortgå i samma taktfasta 

manér. 

För oss har den kanske största 

händelsen under året varit 

kuratorsskiftet under hösten, då 

Kurator Emeritus Axel Nyman överlät 

ansvaret åt Kurator Patrik 

Westerback. Därtill har Nylands 

Nations klubbutrymme fyllt 20 år i år 

vilket markerat en synnerlig milstolpe 

i nationens moderna historia. Som 

sig bör ordnades det stor fest 

jubileet till ära. För övrigt kan man 

med facit I hand konstatera att livet 

Vänföreningshälsningen, 

Nylands Nation hälsar, 

 

Johannes Riska 
Nylles chefredaktör 

johannes.riska@helsinki.fi  

” 

” 
Hälsningar från storstaden 
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DET HÄR är den fjärde och 

avslutande delen i serien 

Nylandiania. I denna del reflekterar 

jag över skillnader mellan Nyland 

och Österbotten och jag menar att 

förmågan att se både verkliga och 

inbillade skillnaderna och kunna 

förklara dem slutligen torde göra 

mig kompetent som inspektor för 

Nyländska Nationen.  

Inom ankdammen ligger en av de 

största (och kanske mest 

konstgjorda) motsättningarna mellan 

Österbotten och Nyland. I 

Österbotten tror man att man där 

har de enda områdena där man talar 

svenska på riktigt och att alla 

nylänningar är välbärgade, 

skrytsamma och lever på finska. (I 

Raseborg ligger medelinkomsten en 

rejäl bit under grannkommunerna, 

ansenliga delar av befolkningen talar 

knappt någon finska överhuvudtaget 

och någon utpräglad skrytsamhet 

syns inte heller till.) Å den andra 

sidan tror man i Nyland att 

österbottningarna är religiösa, men 

dricker hembränt och går med 

stövlar på fötterna dygnet runt. Och 

ja, visst finns det vissa områden i 

norr som är utpräglat religiösa. 

Hembränt dricker man säkert på sina 

ställen (men i mindre utsträckning i 

Kronoby, där nykterhetsrörelsen har 

ett stolt förflutet). Och jordbrukarna 

använder stövlar, men i Jakobstad är 

invånarna påfallade välklädda, vilket 

torde bero på ett ganska starkt 

rikssvenskt inflytande och en lokal 

kultur som bygger under detta. 

 

Fördomar och förenklingar alltså, åt 

alla håll. Det enda man med säkerhet 

kan konstatera är att ingen bryr sig 

om hurudana åbolänningarna är.  

 

En klar skillnad finns dock. I Borgå-

trakten firar man namnsdagar i en 

helt annan utsträckning än i resten 

av landet. Det skickas kort och gåvor 

åt både närmare och mer avlägsna 

bekanta (och det här sker uppen-

barligen på både svenskt och finskt 

håll). Om någon har någon förklaring 

till det, eller bara annars vill önska jul 

eller förmedla andra lustigheter, 

emottages de på adressen 

lihenrik@abo.fi. Nästa år skall mina 

NN-kolumner handla om Nylands 

position i den finländska samhälls- 

utvecklingen. Njut av julen! 

Är jag kompetent som nyläNNing nu? 

Inspektorns hälsning  

Linnéa Henriksson 
Nyvald inspektor 

lihenrik@abo.fi 



Styrelse 2011 tackar 
för det gångna året,  

och önskar alla lycka och 
välgång år 2012! 
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OJ NEJ, VAD 

HÄNDE 

I GÅR?  
HUVUDET BULTAR. Du staplar till köket efter lite vatten och tänker på gårdagens 

händelser. Det blev en öl, två-tre till och sedan lite shottar, men du gick hem tidigt 

visst. Gjorde inte bort dig. Men, sedan får du en flashback och en till och plötsligt 

blir gårdagens händelser mycket klarare. 

Det var du som bjöd shottarna, du gick inte 

hem tidigt och ja, du gjorde bort dig rejält. 

Du kryper tillbaka till sängen, drar täcket 

över huvudet och planerar att tillbringa 

resten av dagen där, ensam med din nya 

bekantskap Morkkis och du svär att aldrig 

dricka alkohol igen. - Känner du igen dig? Ta i så fall en titt på historierna nedan så 

kanske morkkisen blir bättre. 

”Var för full att sitta på barstolen, så mina kompisar fick hålla i mig. Blev 
därefter utslängd från krogen. Sade till mina kompisar att jag skulle ta en 
taxi hem. Efter det blev det svart. Nästa morgon vaknade jag hos en okänd 
kille i Raisio. Tur var han en gentleman och körde mig hem.” 

”Gjorde av med 400€ på sprit en kväll på krogen. Men det var 

värt det” 

”Spydde på krogen, låg på vessagolvet med byxorna nere. Var i 
vessabåset en två timmar då diverse kompisar kom och kollade hur jag 
mådde, kom efter det ut med spyor i håre. Men tydligen passade den 
looken mig då jag ett tag efter det hånglade med en kille. (fyfan!)” 

”Kom till flickvännens hus efter en krogkväll. Vi hade en jävligt paha strid hemma 

hos henne. Tjejens föräldrar hade vaknat till det så klart och sade nästa morgon att 

jag aldrig mer var välkommen i deras hus då jag är full”  

 
Filippa Andersson 

Studerar logopedi 
fanderss@abo.fi 
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”Kom inte in till krogen för att jag var för full. Tyvärr kom jag och 
mina vänner in till en annan krog där vi träffade ett par killar. Delade 
sedan taxi med en av killarna, tvingade honom att betala och att 
komma hem till mig. Spydde på golvet och försökte sedan hångla 
med honom (han avstod, no wonder)” 

”Var på sitz i Helsingfors och min avec var inte på plats så jag drack hela 
vinflaskan, plus lite absinth till. Tog tåget hem (Kyrkslätt), men hoppade av 
misstag på fel tåg och slocknade. Nästa jag vet är att jag vaknar upp i Vanda 
och polisen kommer och för mig till butkan.” 

”Var till krogen med några kompisar, försvann mittiallt och hittades på 

pojkvessan av kompisarna, kom ut ur vessan nonchalant, gick bort igen, 

hittades tio minuter senare hånglandes med en huvudetkortare och 

betydligt yngre kille, blev utskälld av kompisarna och ramlade  nån minut 

senare från barstolen under bordet så att alla såg och skrattade tydligen. 

(Observera inga minnen finns från ifrågavarande kvällen)” 

”Var i Kokkola på krog, bodde själv i en stad nära. Skulle ta nattbussen hem, 
men slocknade på en parkbänk efter pilkkun. Vaknade upp nästa dag vid 
lunchtid när en mamma skuttade förbi med barnvagn” 

”Var utomlands på ett skidställe. Vi hade tagit lite för mycket att dricka. Kom på smarta idén att pissa på 

en kille som låg på marken. Killen blev tokig och skulle pissa på mig tillbaka, men sedan kom hans kompis 

och stoppade honom. Efter några drinkar senare blev vi riktigt goda vänner, trots allt” 

”Kom hem från en festival. Spydde ner hela sängen och mig själv. Mamma vaknade och 

tvättade mig i duschen och städade sängen. Nästa dag var hon skitförbannad och sade 

att det var det svåraste hon någonsin gjort eftersom jag inte är så liten och tydligen 

inte kunde stå på mina egna ben.” 

”Hade varit i Estland och for direkt ut på krog då vi kom tillbaka. Bjöd alla på 

dricka. Det var bra meno, enda tills polisen kom efter min kaveri. Polisen sade 

att jag skulle sticka om jag inte också ville hamna i butkan. Slutade med att 

jag slocknade i busken utanför krogen. Mina kompisar hade sökt efter mig 

hela natten. Nästa dag då jag vaknade var plånboken borta och telefonen 

”sönder.”  

”Hoppade på skoj ner från kommandobryggan på båten i fyllan och bröt revbenen” 

”Hoppade på en killes rygg, han föll och jag föll, och slog hakan i 
asfalten och måste till akuten.” 

Fortfarande morkkis? Jaa, vad skall man säga, tiden läker väl alla sår? 
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To be or not to 

be Glöggrunda? 

GLÖGGRUNDAN ÄR en mycket 

gammal tradition och samlar 

studeranden från alla håll av Finland 

till Biskopsgatan en natt I november. 

Där träffas studeranden för att 

mingla och dricka glögg som 

föreningarna bjuder på. Men i år blev 

det stopp för fesltigheterna då 

polisen inte beviljade lov åt Kåren för 

att ordna evenemanget. 

Glöggrundan är alltså en gammal 

tradition som har levt med 

studerandena länge. Sedan år 2000 

ligger ansvaret för att ordna 

evenemanget på Kårens axlar, de tar 

på sig ansvaret att fixa vakter och 

baja-major för hela glada patrasket 

av studeranden. Nina, En före detta 

Åbo studerande från slutet av 60-

talet, berättade om hur glöggrundan 

såg ut i Åbo då. Då var festligheterna 

inte på Biskopsgatan utan 

studerandena gick från förening-

arnas egna lokaler till nästa. ”Bas-

ingrediensen var rödvin (billigt) - 

som jag minns det började de billiga 

rödvinerna komma till Finland just  i 

mitten av 1960-talet; de två sorter vi 

använde var dels ett ungerskt rödvin, 

Egri Bikaver och ett från Algeriet, 

minns att det helt enkelt hette 

Algeriskt rödvin. I vår humanistiska 

glögg fanns också socker, pomerans-

skal (eller apelsiner) och vanliga 

glöggkryddor som kanelbark, 

kardemumma och nejlikor. Lite 

vatten också. Den färdiga glöggen 

kunde sedan få lite extra krydda av 

Koskenkorva, Pöytäviina eller någon 

liknande kryddblandning, priset var 

viktigt, sprit var förhållandevis dyrt i 

Finland på 1960-talet” Det var 

problematiskt att köpa ut vinet då 

man måste vara 21 år gammal att 

köpa vin på den tiden, men Nina 

 
Johanna Lillqvist 

Studerar statskunskap 
jlillqvi@abo.fi 

 

” 

” 
Med kärt minne bevarad  
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berättar att det nog alltid fanns 

någon villig äldre studerande som 

hjälpte till. Från dessa tider har 

evenemanget ändrat form och 

nuförtiden samlas alla på 

Biskopsgatan under några timmar en 

mörk natt i november. Polisen har 

tidigare år beviljat lov att ordna 

evenemanget och sett lite mellan 

fingrarna med laglydigheten.  

I år beviljades inte polislov för 

evenemanget och det avbokades 

därmed. Många studeranden blev 

väldigt besvikna och hade planerat 

inför festligheterna i förtid. Ett helt 

gäng Vasa studeranden hade till 

exempel färdigt bokade bussar. 

Finlandssvenska medier rapporterade 

om ”Glöggrundans död” och 

intervjuade poliser om vad som skett. 

Enligt kommissarie Bengt Lagerros är 

det olagligt att dricka alkohol på 

allmän plats och utskänknings-

tillstånd krävs för att servera alkohol, 

därför beviljades inte heller lovet till 

Kåren. Enligt Kåren var polisernas 

vilkor inte möjliga att uppfylla. 

Många studeranden protesterade 

mot beslutet, bildade grupper på 

f a c e b o o k  o c h  d e l t o g  i 

”protestglöggrunda” och gick till 

Biskopsgatan med sin egna glögg 

endå. På Biskopsgatan kunde man 

också den 25.11 på natten se en 

massa tända ljus för att protestera 

mot beslutet.  

 

Beslutet att inte låta studeranden fira 

sin glöggrunda på Biskopsgatan är 

väldigt ledsamt. En fin tradition med 

gamla anor riskerar nu att bli 

förlorad. Nästa år har Kåren ett tufft 

beslut framför sig om evenemanget 

skall ordnas officiellt och lagligt 

enligt polisens alla vilkor eller om 

man låter studeranden själva envar 

ta ansvar över festligheterna. Säkert 

är det dock att glöggrundan har 

förändrats och kommer att göra det i 

framtiden också. Men jag hoppas att 

kluriga studeranden nästa år hittar 

på ett bra sätt att fortsätta med 

rundan och glöggdrickandet i gott 

sällskap!  

Vår kära fest 

och tradition 
 

Glöggrundan 

”Glöggis” 
 

Med kärt minne bevarad 

I väntan på uppståndelse 

Studerande vid Åbo Akademi 

och Novia 

Studerande i Helsingfors 

Studerande i Vasa 

Minnesstund ägde rum på Biskopsgatan i stillhet den 25.11.2011. 

” 
” 

Nuförtiden samlas alla på 
Biskopsgatan under några 

timmar 
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Gustav Adolfs bal i Lund 

För Göteborgs nations medlemmar börjar GA-bals firandet redan på torsdagen. Då 

ordnas nämligen traditionsenligt en tema sitz där över 100 personer deltar. På 

fredagen då vi nylänningar oftast anländer till den vackra staden Lund, bjuder 

nationens Quratel NN:s stysse och Göteborgs nation i Uppsalas Quratel på middag 

som går av stapeln på Kållehuset, nationshuset. På lördagen ordnas en guidad 

rundvandring på stan och efter det bjuds man på lunch i botaniska trädgården. På 

kvällen sparkar sedan festligheterna igång ordentligt; först utdelas GA-medaljer på 

ordenskapitlet och efter det sätter man sig vid bords med ca. 600 andra gäster. 

Banketten varar i 6 timmar och därför ska också alla bordsherrar ha en 

underhållande present åt sin bordsdam. Festligheterna fortsätter med dans och sexa 

(nachspiel). På söndag morgon ordnas sillis med bänd och en hejdundrande fest.  

1964 ORDNADE Göteborgs nation i Lund sin första Gustav Adolfsbal, som idag har 

vuxit till att vara den näst största årligen återkommande frackfesten i Norden (efter 

Nobelfesten), samt nordens största studentbal. GA-balen ordnas varje år i 

anslutning till Gustav Adolfsdagen i november på AF-borgen för att hylla Kungen 

som grundade Göteborg år 1621. Nyländska Nationens styrelse har varje år äran att 

få delta på balen.  

 
 
 
 
 

”Låt denna fest vara en påminnelse om 
vårt folks storhet, våra kvinnors skönhet 
och våra hjältars mod och låtom oss fira 
den med våra tillresta vänner från när 

och fjärran.” 
 

I fredens tecken, Eder Hjältekonung 
Gustav II Adolf, Lejonet från Norden  

http://sv.wikipedia.org/wiki/1964
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Adolfsbal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nobelfesten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Studentbal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Adolfsdagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/1621


 



14  nyläNNingen 

Halv 8 hos Jannie 

 

FJÄRDE DELEN av ”Halv åtta hos mig” hostades hemma hos PR-chef och 
Kurator anno 2009. Jag kan börja med att konstatera att laga mat sådär 
lugnt sagt inte är riktigt min grej och hittills har jag haft tre stycken 
rätter jag varit kapabel att tillverka; siskonkorvsoppa, ”pata pata” (och 
jo, jag menar sådan där färdig påse) och makaronilåda. Därför kändes 

denna middag till att börjas med lite oöverkomlig.  
 
Jag funderade länge på vilka maträtter jag kunde tillreda för att 
behaga allas kräsna små magar. Vegetariskt och mjölkfritt 
kände jag att jag nog bra skulle klara av att 
framställa, men 
bestämde mig nog fort 
för att helt och hållet 
ignorera trenddieten 
LCHF och tillämpa 

dieten jag gillar mest, HCHF (high carb, 
high fat) och tvinga i Suvi lite kolhydrater, 
något hon inte verkade allt för ledsen över. 
 
Jag gjorde då som jag alltid gör när det 
kommer till att lösa problem gällande mat; 
jag ringde mamma. Mamma föreslog då sin 
favoritförrätt, nämligen Italiens bruschetta, 
en maträtt som egentligen inte kräver så 
mycket annat än att rosta bröd och blanda ihop ingredienser. Huvudrätten blev 
något som jag sett på TV, nämligen lax, sparris och Remouladsås, inte heller det alltför 
svårt att tillreda. Efterrätten plockades rakt ur Stockmanns frysdisk; Valios tjinuskisås 
glass, med lite pepparkakssmulor på. Jag förberedde allt i förväg och när gästerna 
sedan kom, så bjöd jag på bubbel och serverade något som faktiskt blev en riktigt 
lyckad måltid. Gästerna verkade ganska nöjda. Kanske de inte är så svårt after all, det 
där med att laga mat. 

MENY 

 

 Tomat bruschetta 

 

Lax med sparris och remoulade 

 

Tjinuskiglass med pepparkaka  

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.ramly.com.my/Ramly%2520Pix/ist2_6950728-empty-menu-board-cutout.png&imgrefurl=http://www.ramly.com.my/Ramly%2520Web%28Product%2520B1.html&usg=__930d3Gow2Jkrk7744a43YpCyKuE=&h=327&w=427&sz=138&hl=fi&start=0&zo
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.starcostumes.com/lgimages/J23317.jpg&imgrefurl=http://www.shopstopstore.com/s%7Eq-sega%7Ef-638870-275991.aspx&usg=__O63qSeCqQCtWg5cC7g_MS-b5pOw=&h=874&w=1250&sz=235&hl=fi&start=50&zoom=1&tbnid=1nPIATdbiW6hRM:
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När gästerna anlände till kvällens värdinna i slaskiga ytterkläder var det inte helt fel 
att bli serverade rosa skumvin. Stort pluspoäng för det Jannie! När gästerna hade satt 
sig till bords och förrätten blivit serverad, insåg vi genast att vi inte behövde vänta för 
länge på maten denna gång. Skönt att tidsplaneringen gått så bra! 
 
Förrätten var mycket god, men tyvärr lite för vitlökig. Egentligen kan man nog aldrig 
ha för mycket vitlök i maten, tycker några av gästerna. Sedan hände något förskräckligt 
– Lillen hittade ett Jannie-hårstrå i sin bruschetta! MINUSPOÄNG! Dessutom gavs 
minus åt att Jannie inte alls hade tagit i beaktande Suvis diet med att servera bröd åt 
henne. Huvudrätten var väldigt god. Vegetarianen Anna konstaterar dock att lax är 
etiskt och naturvänlighetsmässigt ifrågasättbart - men annars om nom nom! 
Efterrätten var också väldigt god och de smulade pepparkakorna på glassen gav en 
passligt julig känsla till rätten (ackompanjerad av julgubbe-servetter!). Trots allt gav 
även efterrätten obehag åt den anti-sockerätande-Suvi som inte vid denna rätt heller 
serverats med ett mindre kolhydratigt alternativ. 
 
Slutligen måste alla gäster konstatera att Janni ju är en riktigt bra kock! Hon 
överraskade oss alla med sin goda mat, trots att hon hela tiden sagt att hon inte kan 
kocka. Vi är strongt av den åsikten att hennes trashtalk över sina egna 
matlagningskunskaper var en del av hennes strategi, då vi alla fått så låga 
förväntningar att vi sedan såklart blev positivt överraskade av vad hon åstadkommit.  

Gästernas kommentarer om kvällen 

Efter demokratiska omröstningar enligt d’Hondts metod och 
med godkännande av valprövningsnämnden kan 
NyläNNingen utnämna Lillen till bästa kocken i PR-gruppen 
med 43 ½ poäng! Sannerligen är hon inte ärevördig 
värdinna emeritus för ingenting. I denna omgång Halv-8 
vinner man visserligen inga pengar, men desto större ära 
och berömmelse. 

=39½ p 
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heterna plötsligt drog tillbaka 

alkoholrättigheterna och man fick 

inte längre avnjuta några fredags 

pilsner på Kåren. Den tidens 

föreningsaktiva var ändå inte sena på 

att ta till spadskaftet och sätta igång 

arbetet; I oktober 1959 skapades 

därför en Alkoholkommitté på 

Kårstyrelsens initiativ som sedan kom 

att arbeta för, och lyckas med, att få 

alkoholen att flöda på Kåren igen.  

 

Ett annat evenemang som ordnades 

back in the days och som var mäkta 

populärt bland nationsmedlemmarna 

och också andra studerande, var 

ölstafetten. NN:s ölstafett gick av 

stapel i maj och gick ut på att man i 

tvåmannalag gick en runda till olika 

pubbar i Åbo, man drack en öl på 

stället och fortsatte vidare. De lag 

som kom först i mål vann.  Trots att 

den tidens ölstafett säkerligen inte 

skiljde sig allt för mycket från vår tids 

mer eller mindre (oftast mer) roijsiga 

barrundor, så var det  obligatoriskt 

att under ölstafetten bära kravatt och 

kavaj. Var du utan kravatt och kavaj 

blev du nämligen inte på 60-talet 

insläppt på pubbarna i Åbo.  

Vinnarna av ölstafetten fick ett 

mycket eftersträvat diplom.  

EFTER ETT helt år av rotande bland 

NN mapparna nere i huvudbibbans 

källare kan man snabbt konstatera 

att Nyländska Nationen i alla sina dar 

varit en nation vars medlemmar inte 

tackat nej till en fest eller två. 

Bestämde mig därför att denna gång 

skriva lite om de andra, mindre och 

vardagligare festligheterna som firats 

inom nationen genom tiderna.  

Under nationens gamla goda dar, 

med start på 40-talet och två 

decennier framöver, ordnades 

nationens alla sitsar, med undantag 

av julfesten, i roddbasängen på 

Kåren. På den tiden fungerade 

Roddis som en slags nationslokal där 

alla Åbo Akademis nationer ordnade 

sitsar och där nationernas 

medlemmar också under annan tid 

kunde knyta vänskapsband över 

nationsgränserna.  

 

1959 stötte nationsverksamheten på 

roddis på problem då myndig-

 

Jannie Rehnström 
Studerar juridik 

jrehnstr@abo.fi 

 

Grisfötter och snaps -  
en Nyländsk tradition genom tiderna 
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nationsmedlem uppträdde med ett 

pianosolo.  

 

Maten som serverades på lilla-

julsfesterna för 70 år sen var till en 

början nästan lika som den är idag; 

den traditionsenliga julgröten. Men 

när man sen bläddrar fram till 

nationsmötes protokollen från 60-

talet så lär man nog få sig en lite 

shock. Under 60-talet kom nämligen 

någon fifficus till nationsmedlem på 

att de vore dags att ändra 

traditionen och efter det serverades 

endast grisfötter och snaps under 

flera julfester framöver... Inte heller 

det alldeles annorlunda från hur 

julen tas emot på Nyländska 

nationen år 2011; i skrivande stund 

nalkas nationens andra, legendariska 

julfest, nämligen slaktgasquen där 

också denna gång nationets svin 

kommer att slaktas. Vet vet, kanske vi 

efter slakten också det här året 

kommer att serveras grisfötter till 

snapsen...   

Nyländska Nationens julfest har inte 

heller alltid sett ut som den gör idag. 

I slutet av 1930-talet då nationen 

nyligen grundats ordnades en 

småskalig lillajulsfest som kom att bli 

en tradition inom nationen ända 

fram till 50-talet då nationens 

verksamhets tillfälligt lades ned.  

 

 

Underhållningen under lilla-

julsfesterna var också ganska 

annorlunda jämfört med vad vi är 

vana vid idag. År 1948 ordnade 

nationen sin lillajulsfest den 20 

november och programmet under 

julfesten gick ut på att en 

nationsmedlem höll ett kåseri på 

gamla jultraditioner, en egenskriven 

novell lästes upp och en 

” 

” 
Den tidens föreningsaktiva var ändå 
inte sena på att ta till spadsskaftet 

och sätta igång arbetet 
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God Jul önskar svinet! 
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VI HAR anlänt till december och det är dags för mig att avsluta året med 

min sista klubbisspalt någonsin, och vad vore väl bättre än att avsluta 

med lite funderingar om att vara klubbhövding och en tillbakablick på 

nationens festverksamhet under de gångna 12 månaderna. 

 

Att vara Nyländska Nationens klubbhövding bjuder på en hel del 

utmaningar. Eftersom NN för tillfället ännu saknar en egen klubblokal 

att vara hövding över innebär det att vi skapar en ''NN-klubb'' på andras 

klubblokaler varje gång det är dags för fest. Jag är tacksam för att 

samarbetet med de som är ansvariga för lokalerna vi använt oss av gått 

bra och att vi alltid fått öppnat vår ''NN-klubb'' som en nyländsk sinnad 

festlokal där Åbos bästa fester äger rum. Jag är också tacksam för att våra 

medlemmar, trots att platsen för ''NN-klubben'' varierar, alltid hittar till 

oss för att ta del av festerna. Detta har verkligen varit något man märkt 

särskilt nu under hösten, då efterfrågan på sitzplatser varit enorm och vi 

tyvärr inte alltid kunnat erbjuda plats åt alla intresserade. 

 

Det stora intresset för våra fester märks inte bara genom att 

alla platser blir fulla på några dagar. Under årsmötet var 

intresset för att vara med i samkvämet också stort, vilket 

innebär att nästa års styrelse inte behöver vara oroliga för 

att de ensamma skall behöva ordna alla evenemang. Tack 

till er alla som visade intresse för nästa års samkväm och 

tack till alla som varit aktiva i årets samkväm. 

 

Det har varit ett händelserikt år, och trots att det i 

år varit jubileum så hoppas och tror jag att nästa 

blir minst lika bra och att vi får ta del av 

oförglömliga fester, oavsett i vilken lokal vår ”NN

-klubb” öppnas. Nu får vår nyvalda klubbis’12 ta 

över, vi ses. 

Tack, 

Artur von Bonsdorff 

Klubbhövding’11 
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På Annas divan 

I NN är vi som bekant väl förtjusta i både att ge 
och få (och ta) - och därav lämpar sig väl inget 
bättre som avslutning på ”Annas divan” än en 
säsongsenlig närmare titt på givandets glädje.  
 
Under NN:arnas julfest uppdagades både en och 

annan spännande skatt i jultomtens säck. En 
klapp är aldrig bara en klapp - här undersöker 
vi julens verkliga budskap!  

Ibumax: 
 

Detta är en gåva av någon som är mån om den andres 

välmående också på längre sikt, det vill säga också 

dagen efter. Gåvan tyder på att givaren är en rutinerad 

julfirare, som vill ge något mottagaren verkligen har 

glädje och nytta av. De bästa gåvorna bringar inte bara 

lycka, utan dämpar också olycka. 

Granatäpple: 
 

Bakom denna gåva finns också någon som vill värna 

om sin nästas hälsa, genom naturliga medel. 

Granatäpple är nämligen en väldigt hälsosam frukt – 

och dessutom en populär drinkingrediens, varav man 

kan kombinera nytta och nöje. Granatäpplet är också 

en symbol för fruktsamhet – också ett sätt att sprida 

julglädje! 

Diskborste: 

 

Här har vi en gåva som tydligt symboliserar revolt mot 

det kapitalistiska och materialistiska julfirandet. 

Ingenting är mer belönande i själen än kroppsligt 

hushållsarbete – en present betydligt mer 

karaktärsutvecklande än någon ny iWhatever eller 

Mockamaster. Sann julstämning uppnås endast genom 

blod, svett och tårar (och lite disklödder) – rött är ju är 

ju trots allt julens färg. 
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Morjens från idrottsministern! 

 

Nu börjar det snart vara jul igen och 

det innebär ju att man äter sig fet på 

julskinka och choklad. Efter det långa 

jullovet måste man börja fixa sig 

”rantakuntoon” så inte man misstas 

för en strandad säl. För att göra detta 

skall vi i början av nästa år fara till 

Kiipeilypalatsi och trotsa tyngdlagen. 

Dessutom planerar jag på att fara 

och se på lite ishockey till Åbohallen, 

TPS lär spela mer hyfsat än ifjol. 

Eventuellt då HIFK spelar 10.01. och 

Jokerit 14.01.  

 

Dessutom kan jag berätta att 

mixedvolleybollen går som Rocky-

filmerna. Efter första matchens 

förlust har vi vunnit alla följande 

matcher. Hoppas allt löper lika bra i 

slutet av serien också. 

Eftersom Kulturminister Johannes 

Nystén inte skickat någon text till 

NyläNNingen denna gång så 

upplyser vi er istället med en 

definition av kultur från National-

encyklopedin.  

 

kultu´r (franska culture, av latin 

cultu´ra 'bearbetning', 'odling', 

'bildning', av co´lo 'odla' m.m., se 

vidare kult), odling, bildning. Cicero 

talade om själsodling, renässansens 

humanister om att odla intellektet. 

Samuel von Pufendorf kontrasterade 

– i anslutning till Hobbes – 

kulturtillstånd mot naturtillstånd och 

vidgade begreppet kultur från 

individen till att gälla gruppen 

(1686). Kant definierade kultur som 

"något högre än vad naturen själv 

kan åstadkomma", Herder använde 

termerna kultur och kultiverad om 

den historiska utvecklingen – han 

talade om ett folks tilltagande kultur 

– och Spengler slutligen ansåg att 

kultur är en organisk livsyttring som 

föds, utvecklas, fulländas och dör 

inom nationer, folk och samhälls-

grupper. 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrarna meddelar 

Idrottsminister Tommi 
lindblom.tommi@gmail.com 

Kulturminister Johannes 
johannes.nysten@abo.fi 

latmask, lat person.  

http://www.ne.se/lang/kult/233220
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KAP VERDE består av 10 officiella 

öar och ligger 500 km västerut från 

Senegal, 2 timmar flygväg söderut 

från Kanarieöarna. Enligt en gammal 

folksaga var Gud stolt när han skapat 

världen – slog händerna ihop – och 

smulor från fingrarna trillade i 

Atlanten och bildade Kap Verde. 

Denna och andra intressanta 

historier, egentligen alla nya för mig 

lärde jag mig under mina 7 månader 

jag spenderade på Kap Verde och ön 

Boa Vista som reseguide för 

Finnmatkat, tillsvidare den enda 

researrangören som från Finland 

ordnar resor dit ner. Istället för att 

grundligt berätta vad mina 

erfarenheter bestod av ska jag 

försöka skriva ner det mest 

intressanta fakta jag lärde mig om 

Kap Verde. 

 

Kap Verde är en väldigt ny 

resedestination, därför behöver inte 

heller DU skämmas om du inte visste 

var Kap Verde fanns före detta 

inlägg. De 10 officiella öarna är alla 

mycket olika, längst i öst finns de 

härliga sanddyneöarna som fungerar 

som solparadis för turister (Sal och 

Boa Vista), sanden har blåst dit från 

Sahara och blandats med magnetiska 

koraller från havet – därför är den 

kall. På Boa Vista där jag bodde, 

finns det under 10 000 invånare och 

mycket fattigdom. Runtomkring Boa 

Vista finns upp till 80 stycken 

skeppsvrak, p.g.a. den hårda vinden, 

magnetiska korallerna i vattnet.  

Enligt en gammal historia så släckte 

invånarna fyrarnas lampor, band fast 

lampor i åsnesvansarna så skeppen 

tappade bort sig i mörkret och 

således fick invånarna gratis import. 

Åsnorna finns det mycket av, råkade 

själv t.o.m. se hur nya åsnor blir till!  

nyläNNingen 22  

Boa Vista = Land i sikte! 
Välkommen till Kap Verde 

 

Michaela Holm  
Studerar logopedi 

miholm@abo.fi 

Av dom här fanns det många av på 
Boa Vista 
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På grund av den höga fattigdomen 

(30 % räknas som mycket fattiga), bor 

flera KapVerdianer utomlands än på 

öarna. De som haft ”turen” att resa 

bort och hitta ett jobb skickar hem 

pengar till invånarna på Kap Verde. 

Därför är t.o.m. 21 % arbetslösa men 

NO STRESS är sloganet – för de får ju 

pengar av sina nära och kära som bor 

utomlands.  

Det finns inte någon ”normal familj – 

mamma, pappa och barn”. Nej de 

flesta har flera fruar eller flickvänner, 

och får barn i tonåren. På ön Fogo 

uppe i ”vulkanbyn” bor en man som 

har 9 ”fruar” och 46 barn! 

Medelåldern på Kap Verde är 

verkligen 22,3 år fastän det är svårt 

att tro! 

 

Mest typiskt för Kap Verde är 

musiken som är härlig att dansa till 

(tro mig – det var en chock första 

gångerna jag var ut – det var liksom 

”förspel” på dansgolvet milt sagt som 

gällde). Nationaldrycken Grogue, vin 

och öl görs på öarna, härliga fisk-

rätter äter man och lokalbefolkningen 

är mycket vänliga. 

 

De andra öarna har lite mera 

infrastruktur men Boa Vista har sin 

egen lilla charm. Ambulansen hittade 

ingen bilnycklarna till på ett par 

månader. Landningsbanan på 

flygfältet är så kort så ett stort 

flygplan inte kan tankas fullt där, då 

hinner det inte lyfta. Det lönar sig 

inte heller att bli sjuk efter kl 18 för 

landningsbanan saknar lampor och 

tar emot nästa flyg först nästa 

morgon. Rån händer alltid då och då 

– men som tur finns det poliser som 

tar sitt jobb på allvar, men inte 

snackar engelska men bjuder dig på 

dejt istället. 

 

MEN tycker sjäv det är en fantastisk 

resedestination om man vill njuta av 

solen (det regnade 1 gång på 7 mån) 

och slöa. Härliga sandstränder, 

ljuvliga hotell, underbart lokalt 

bevarat och verkligen ”Afrikanskt”. 

Snygga killar, dansgolv där festen 

aldrig tar slut och nya lyxhotell som 

byggs för att just vi nordbor ska 

kunna komma och njuta. Och för att 

känna dig lite bättre kan du hämta 

med pennor och häften och donera 

till de lokala skolorna. Jag älskade 

jobbet som guide och kan 

rekommendera en paus i studierna 

och hitta på något helt annat! Man 

får både erfarenhet, minnen för livet 

och träffar otroliga människor! 
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” 

” 
På ön Fogo uppe i vulkanbyn, 
bor en man som har 9 fruar 

och 46 barn!  

Härligt att hoppa i sanddynerna!  



papa 



 

Förevigade ögonblick från minnesvärda kvällar... 
 

 

razzi 
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Månadens bild 

Nyheter från Nyländska Notisbyrån 

Nyvald klubbis har svårt med e och ä - eller? 

BEVINGADE 

UTTRYCK 

Nikolai var inte redo att lämna ifrån sig 
blow-up dollen på herrmiddagen  

”Han tycker om att köra treans 
spårvagn åt fel håll.” 

Nylänningar har inte alltid dom heller alla 
mumintroll i dalen... 

”Men ni är nog bara en 

sekundärkälla” 

 Julfestare tvivlar på andra 
nylänningars pålitlighet 

”Men jag är inte färdig ännu!” 

■ På höstmötet valdes 

årsfestmarskalken. Lasse Mäki-

Hokkonen tilldelades det 

ärofyllda uppdraget! Nyländska 

Nationens 76:e Årsfest hålls den 

3.3.2012.  

Jontes klubbiskvart på herrmiddagen 

”Jag behöver inte skydd för den” 

Tommi om sina ägodelar 

”Johannes har liten.” 
Fanny diskuterar handstil 

■ Vi vidgar vyerna och knyter 

kontakter norrut med att åka upp 

och hälsa på vänföreningen 

Nyländska Klubben i Vasa den 

4.2.2012. 

■ På slaktgasquen 9.12.11 

slaktades nationens svin Iiro 

Lantonen. Grattis(?) för det du 

åstadkommit! 

■ Ny styrelse valdes på 

årsmötet. Rekordstort intresse 

ledde till många val. Vi hoppas 

att alla aktivt hänger med i 

fortsättningen också! Nästa år 

leds nationen av: Andreas 

Johansson, Pernilla Siggberg, 

Tobias Wessberg, Emma Nygård, 

Linn-Marie Söderberg, Nikolai 

Abrahamsson och Filippa 

Andersson. Lycka till nya 

styrelsen! 

”Jävlit slugt av denhäran egentliga 

finlands kurt wallander att säga att 

beslutet angående årets glöggrunda it 

ligger i polisens händer o hänvisa ti en lag 

som man i 2 år ha skiti blanka fan i.”  

Klubbis’09 uttrycker sina känslor över 
glöggrundan 



Vill du bli populär bland 

dina kompisar? Skicka 

skvaller per mejl till 

NyläNNingens 

redaktion på nn@abo.fi! 

Detta har hänt (sådant som inte 

överskider nyhetströskeln för notiser) 

Det är vanligt med kärlek inom 

styrelsen, men detta år har endast   en 

bromance mellan Artur och Iiro 

blomstrat. Tyvärr tog bromancen slut 

efter slaktgasquen. Herrmiddagen gick 

vilt till med hål i huvudet, borttappade 

personer på Biskopsgatan och små 

tupplurer vid bordet. På slaktgasquen 

blev kurre pissad i linsen av resten av 

styrelsen. Nya klubbisen 2012 var lite 

osäker med sin färg på slaktgasquen, 

han vet inte själv heller om han är gul, 

grön eller röd... 

PÅ KOMMANDE: 
 

24.12 JULGUBBEEEEN! 31.12 Raketer och fyrverkerier! 1.1Nytt år, ny stysse! 12.1 Back to school 4.2 NK’s årsfest 
3.3 Årsfest 

- Bidra till b
ilderboken! Du kan 

nu själv skicka in dina 

festbilder, se instruktioner på 

hemsidan! 

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. 




