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Anna Abrahamsson 

Pr-chef 2010 
annabrah@abo.fi 

o f r å n k o m l i g  d e l  a v 

läkningsprocessen.Till det är 

styrelseåret i mitt fall inte helt 

långsökt att jämföra. Nya hudceller 

ersätter vad som varit trasigt och 

inflammerat, skinnet blir tjockare, 

tåligare, och ärrvävnaden påminner 

mig om att inte göra samma misstag 

två gånger. 

 

Tillbaka till cykelallegorin: Min smala 

lycka är att den är en sjusitsad 

tandemmodell – jag behöver inte ta 

varje uppförsbacke ensam. Där 

individen inte räcker till, för gruppen 

oss framåt. Visst klagar Lance på att 

det går lite långsamt ibland, men han 

ger även en klapp på axeln då och 

då, och, är ju trots allt tacksam för 

skjutsen. 

ATT KOMMA in som gulnäbb i en 

styrelse och börja ordna och 

rumstrera är ingen lätt uppgift: för 

det första känns det konstigt att leda 

äldre och klokare; för det andra har 

man ingen aning om vad man håller 

på med. Lite som att lära sig cykla 

utan stödhjul, med Lance Armstrong 

på pakethållaren. 

 

Learning by doing är en trossats jag 

fått tillämpa X antal gånger under de 

flydda månaderna. Inte alltid med 

förträffligt resultat men ej heller alltid 

helt åt helsike. Ett tillvägagångssätt 

där man aldrig riktigt har full kontroll 

över slutresultatet är tufft, och tidvis 

– för en perfektionist som jag – 

ångestskapande. Men; långsamt och 

tveksamt har jag till och med lärt mig 

uppskatta detta tillstånd av kroniskt 

livskaos. Man lär sig leva med en 

helmassa is i magen och håll i hatten. 

Inget bra blir gjort utan lite blod, 

svett och tårar, och däremellan också 

en helmassa skratt. Kraven på 

skavanklöshet skalas av, och visst 

känns det som att riva loss ett 

plåster: man rycker till av smärtan, 

men sedan är det över – och en 

En cykel kommer lastad... 
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KOMMER ni ihåg landsplågan från 

vår tidigaste barndom: ”Makalös 

manick?” Den får mig osökt att tänka 

på barnkalasen under 90-talet; hur 

de var evighetslånga, sommaren 

varade en evighet och en hel evighet 

tog det att vänta i bilen när mamma 

handlade. 

 

Årsfesten är över, och fast den 

sträckte sig fyra ljuvliga dagar tog 

den slut i ett nafs. Strax är det 

 
Anki Bender 
Kurator 2010 

anbender@abo.fi 

sommar och jag hoppas alla har 

sommarjobb, och till er som inte 

ännu lyckats hitta sugarmaman 

(eftersom pappa tvingas betala 

sitzen) som betalar ert studieliv nästa 

år: andas, det ordnar sig. För nog är 

det en hel evighet kvar till sommaren 

ändå, men tiden går så fort när man 

har roligt — något vi Nylänningar 

definitivt behärskar, kanske lite för 

bra? Vad gör man när ens egen 

maskin, kroppen, inte tycker om 

evighetstänkandet i fast forward? 

När fyra dagars festande de facto är 

fyra dagar och inte den korta 

stunden det kändes som, och 

kroppen protesterar genom att bli 

slö&urkig i dagar efteråt? (Min egen 

morkkis/krabbis botades faktiskt av 

sillisstädning. Jag skämtar inte. Men, 

kanhända måste det ske i ställskap 

av stysse'10 för att funka.) 

 

Evighetsmaskinen, duracellkaninen, 

skuttar vidare av ren livsglädje efter 

otroligt fina fester med trevliga 

mänskor. Vem hinner vara trött och 

slö när det finns så mycket kvar att 

se och göra i NN före året är slut? 

Det varar inte heller för evigt.. 

Årsfest, sillis och vänskap – det gör 

livet värt att leva! Visst är livet 

härligt? Trots att de där 

evighetslånga sommararna nog 

aldrig kommer tillbaka, tyvärr. 

Kurrespalten 
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VÅREN börjar komma till Uppsala, 

fåglarna har börjat kvittra och just nu 

hör vi dem extra bra med tanke på 

att inga flygplan stör med sina 

motorljud. Det har vi en vulkan att 

skylla, eller kanske tacka för. Vad 

innebär då våren, jo här hos oss, på 

andra sidan pölen är det full fart. 

Valborg står vid dörren och lite 

längre fram skymtar den årliga 

vårbalen. 

 

 

Våren för en Göteborgare (i Uppsala) 

börjar i mars. Det är då vi åker på en 

resa som får vårkänslorna inom en 

att blomma. Det är då vi åker på 

NN:s Årsfest. Så gjorde vi även den 

här våren. Det var knappast vädret 

som gav upphov till vårkänslor (isen 

som skrapade finlandsbåtens sidor 

fick oss osökt att tänka på barnvisans 

ord ”än är det vinter kvar säger mor”) 

det var istället ni Nylänningar som 

fick knopparna att blomma. Roligare 

helg får man verkligen leta efter. 

 

Kan det vara så att våren är en 

sinnesstämning mer än vad den är 

en årstid. Det är på våren man får 

energin, blir kär och höjer ansiktet 

mot solen istället för att envist gå 

böjd och titta ner i marken. Då tycker 

jag att Åboresan varje år är ett bra 

startdatum för våren. 

 

Jag hoppas ni vill komma till oss och 

möta våren i Uppsala när vi den 15 

maj återigen anordnar vårbalen. Då 

kan vi tillsammans välkomna våren 

ordentligt och samtidigt ta avstamp 

mot sommaren. 

 

Tack för vår upplevelse i Åbo! 

Varmt välkomna till oss! 

Kära Nylänningar! 

 
Caroline Magnusson 

Förste Kurator,  
Göteborgs Nation i Uppsala 

1q@goteborgsnation.se 

Utlandshälsningen, 

javascript:popup_imp('/horde/imp/compose.php',800,650,'to=Caroline+Magnusson+%3C1q%40goteborgsnation.se%3E&thismailbox=INBOX');


I den andra episoden av CRIBS har NyläNNingen varit och dykt i två medlemmars 

största hemligheter. Offren, som hunnit studera i Åbo redan ett par år och som 

kanske har de finaste smeknamnen: Nadina Vihinen och Henrik Lehelä, presenterar 

här sina cribs. 

NANA, och hennes rumskamrat Emsi, bor i en tvåa 

nästan idylliskt nära akademin och allt väsentligt i Åbo. 

De två, i alla fall Nana, har hunnit samla ihop en ganska 

stor del saker på de 3 respektive 4 år de bott där. För det 

första; skorna. Samlingen fortsätter från den 

fullpackade tamburen till skåp runtom i lägenheten. I 

offrets klädskåp hittas nästan ett dussin 

årsfestklänningar, en tattartrumma och många sillisläckerheter 

som t.ex. en fjäderboa och färggranna solglasögon. Nanas favorit i criben är sängen, 

i vilken hon vistas dagligen. Den är alltid bäddad i snyggt skick för TV-tittande, 

drickspelande med PS2-spel och datande. 

 

Suvi Sundqvist 
Studerar på ESF* 

susundqv@abo.fi 
 

Nana, Herodes, Plussa, Tino, Gäddan och Hildur 

Det som gör Nanas crib speciell är alla hennes 

mjukisdjur och hennes barnsliga sinne. Husdjuren har 

döpts genom namnomröstning under dopet. Djuret hon 

sover med heter Valentino eller Tino, sedan finns 

Gäddan, Plussa, hennes första barn Herodes och sist 

men inte minst Hildur med en snuskigt lång och hård 

svans. Barbapapa och anka-hårfönen hör likaså till 

denna kategori.  

 I toaletten hittas tvättmaskin med bläckfisk-

hängare, en duschhatt med utseendet av en ko och ett 

söndrigt WC-lock. Annat värt att påpeka är sättet att 

öppna dörren hos Nana: innan hon öppnar skriks ”Peter, 

jag öppnar!” för att skrämma bort våldtäktsmän. 

NyläNNingen belönar denna crib hela 

 

 

Nana torkar sig med en anka 

         - enda minus brist på matbord... 



 

HÖNÖ och hans fina enrummare är lokaliserad lite längre ifrån 

kärnan av Åbo, nära Mikaelskyrkan med andra ord. Han har 

redan hunnit bo i lägenheten något under 2 år, men i 

verkligheten tillbringar han största delen av sina dagar hos 

bruden. Detta förklarar det halvtomma klädskåpet. Hälften av 

kläderna är i väskan medan några använda kläder hittas runt 

golvet. Till Hönös favoritsaker hör en amerikansk fotboll, och 

såklart den legendariska puuhöylän!  

Bäddning är ingen rutin i 

denna crib, eftersom man inte behöver göra det när man har 

lyxen av ett loft. Bortsett från det är dimensionerna i 

lägenheten ett specialfall. Badrummet är ett av världens 

minsta, och ugnen är definitivt världens minsta. En pizza 

ryms knappt in då ost klibbas fast i kanterna av ugnen. Några 

saker som gör denna crib så speciell är mycket fina 

whiskeyglas, Hönös favoritpuuhöylä såklart, och en fältkuk 

som förklaras med orden ”täljandet av fältkuk i inttin – något 

av det viktigaste man kan göra”.  

 Ett stort minus får Hönös crib endast för att Allégatans 

tipparfond, i vilken han samlar spelmaskinsvinster, endast 

innehåller en vinst på 2,15€. Därför utdelar nyläNNingen  

- i hopp om högre framtida vinst... 

Dammnivå: ”S***ns dammigt” 

enligt Nana. Iverkligheten inte så 

farligt, bortsett från matfläckar på 

mattan. 

Disknivå: Liten nivå observeras. Det 

sägs ha diskats innan de lagat 

lasagne. 

Vad gömmer sig… 

...under sängen? FLERA plastpåsar 

med kläder som skall föras till UFF, 

med sällskap av en tom blomkruka, 

vars växt Emsi dödat. 

...i kylskåpet? Vanligtvis full med öl, 

förutom denna tragiska gång. 

Lyckligtvis hittas Reissumies och 

Nordic Berries Kossu i frysen. 

Dammnivå: Chockerande hög nivå uppe 

på skåp och hyllor, annars obetydlig 

tack vare dammsugaren som förvaras 

under kylskåpet. 

Disknivå: Obetydlig; en skål och 

enstaka bestick skådas i lavoaren. Vi 

vill inte veta hur länge de stått där, 

enligt Hönö. 

Vad gömmer sig… 

...under sängen/loftet? Skrivbord och 

skåp med trädbit (möjl. för hyvlande?), 

en spritsamling och annat nyttigt. 

...i kylskåpet? Karkki och choklad, som 

Hönö inte själv äter, något att släcka 

törsten med och dessutom en hård ost 

som genast kastas bort. 

Nana Hönö 

Hönös ögonsten väcker 

fadersinstikt i honom 

PUUHÖYLÄ 
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En ny sångbok tar form... 

EN ALLDELES vanlig förmiddag i 

april bestämmer sig en nyfiken 

nylänning för att ta reda på vad 

ståhejet med den nya sångboken är. 

För att göra detta söker sig 

nylänningen till Hanken där 

medlemmar av sångbokskommitén 

ofta hittas lunchande.  Där sitter ju 

Janna Järvinen och Victoria 

Mäkimartti, två medlemmar i 

sångboksgänget! 

process och att de har vuxit som 

människor, Vicke tillägger att 

kommitén kommit att bli som en 

familj! Då det frågades vad som är 

kommer att vara annorlunda svarade 

Janna klurigt: det får vi se sen! Vicke 

gav lite mera vinkar; hon avslöjade 

att det kommit in lite nytt, tagits bort 

lite gammalt och ändrats lite.  

Oho! Vilka avslöjanden! Båda två 

poängeterade att det ändå är NNs 

sångbok — så någonting alldeles 

radikalt lär det inte bli. 

 

Det har också spridits rykten 

om hujsiga fester, är det sant? 

Visst anser flickorna att det festats en 

del — de är ju nyläNNingar. På 

sångbokskommitténs första möte 

sjöngs hela sångboken igenom på en 

12 timmar lång fest som gav 

grunden till hela arbetet. Janna anser 

att det var helt galet, men ändå 

produkivt möte. 

 

Nu behöver inte nylänningarna vänta 

länge mer på den nya fina boken, 

som kommer att finnas alla tillhands 

från och med nästa höst. Då är det 

bara att rusa till kansli för att få tag 

på en alldeles fräsch, ny bok!   

Efter att ha fått reda på allt detta om 

den kommande sångboken fortsätter 

den nyfikna nylänningen ut i vårsolen 

och på nya spännande äventyr .  

Varför behövs en ny sångbok? 

Både Janna och Vicke tycker att 

nuvarande sångboken är föråldrad 

(Janna kunde inte ens komma på hur 

gammal den är!) och dessutom 

bristfällig,; det fattas en massa 

sånger. Därutöver tillägger flickorna 

att det är jubileumsår nästa år, och 

att det endast finns 1 gammal NN-

sångbok kvar som arkivarien försöker 

hålla hårt i. 

 

Hurdan process har det varit att 

skapa en ny sångbok? 

Initiativ togs av speciellt Anna Nöjd 

och Martina Björklund till att skapa 

den nya sångboken, enligt Janna och 

Vicke och efter det har projektet 

rullat på väldigt smidigt.  Janna 

påpekar att det har varit en fantastisk 

 

Johanna Lillqvist 
Studerar statskunskap 

jlillqvi@abo.fi 
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Hälsningar ur Nylänningars sångböcker 

”Jag är tydligen den ända som inte har hånglat med alla, nett 
skit. Sjacke mår bra :) speciellt pojkarna” 

"Kun on A-oikeudet ja 

hyvää seuraa, siitä ei 

hyvä seuraa!" 

” Rädda ett träd,  

Ät en bäver ”  

”Man kan prata väder och vind, men vi hade 

nånting mer. 0505419XXX” 
”spiderpig was here” 

”Här sitter vi på NN fest i Åbo...Är du 

också en ensam Åbobo bland tokiga 

nylänningar? Ring då: 040 7787XXX” 

”en spenatplätt två spenatplättar 

kanske en tomat” 

”I would like to have some other baby reindeers as well” 

”om de kommer så 
kommer de, men idag 

kom de int!” 
”Hej jag är en 

flodhäst” 

”Ingen har spytt.. Vi 

måste supa hårdare!” 

”jou, åbo e nog int kanske en 
pensionär stad after-all?” 

” d en där jävla  
snabeldraken! ”  

”Hej på dej, om fem(5) år kommer 

du att vara lika gammal som jag, 

men det e helvetes lite du kan göra 

åt det.MEN, bevara din värdighet, 

din humor, din integritet...allt 

som gör dig till en unik individ. 

Och bli int som xxx, ett rynkigt, 

sorligt russin med mjäll och utan 

hem, och klåda i skrävet" 

”Hönö äter dina ballar!” 
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Ta oss tillbaka! 

Legendariska Schweiz... 

ALLT var planerat in i minsta detalj; 

tidtabell, packning, ekonomi... ja, allt. 

Till och med så långt att vi beslöt oss 

att ta en tidigare buss för att hinna 

försova oss—vilket två av oss 

naturligtvis gjorde. Det fick de värsta 

organisatörerna i gruppen att inse; i 

Schweiz går det inte att planera, där 

är man bara. Å ho vi va! 

sjön så ser geologen på väggen”- 

vissa har svårare än andra att koppla 

av studierna, men efter några öl på 

en restaurang så var den saken 

åtgärdad. På kvällen åt vi fondue, 

små smaklöksorgasmer av ljuvlig ost 

som följd! Nästan ingen spottade i 

glaset här! (bortsett från en stackare). 

Söndag är vilodag – men inte i Bern! 

Skjutbanan nästa! Cati blev 

nationens nya gunslinger, tryggare 

kan ingen vara än i Catis sällskap. 

Magnum-revolvrar, niomillare och 

adrenalin, vilket lyckorus. Revolvern 

var en klar favorit, det kom eld när 

man tryckte på avtryckaren! Efter en 

häftig dag samlades vi i källaren för 

raclettes, smälta ostskivor med 

potatis och annat småplock. Ljuvligt! 

Kombinationen ost—öl slog inte fel 

här heller. 

 

Trots att skönhetssömnen vid det här 

laget blivit alldeles för kort så 

fortsatte vi glatt vidare – sova kan 

man i graven och alla ser ju ändå lika 

förstörda ut, så vi for och bowlade. 

Klot-sten-mästaren blev vår klubbis 

från NN-gänget, med stark 

konkurrens från resten av karlarna. 

Flickorna drack mest öl; ”svårt att 

koncentrera sig då” blev deras 

I Zürich möttes vi av en orkester, 

folkmassor och paparazzis – inte 

skulle de ha behövt för vår skull, 

tänkte vi, tills vi såg Simon Ammann 

och insåg: Schweiziska OS-laget är 

på tafsavstånd från oss! Bra början, 

och bättre blev det. 

 

Huset, hemmet och paradiset för 

öltörstiga NN:are tog varmt emot 

oss. Efter en dusch och några öl 

hägrade Finnenstam, sedvanligt på 

en fredag.  Begrepp som 

koomakännit ,  quartvor och 

presidentens tumme blev bekanta. 

En trevlig, dimmig kväll. I Murten 

stiftade vi följande dag bekantskap 

med staden, befästingen och njöt av 

utsikten. Vissa mer än andra; ”När 

alla andra såg ut genom fönstret på 

 

Anki Bender & Tommi 
Lindblom 

Kurator & Klubbhövding 2010 
anbender@abo.fi & tolindbl@abo.fi  

” 

” 
 

Ingen spottade i glaset här! 
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ursäkt. På kvällen ordnade vi en 

Finlandssitz á la NN-style. Då det 

kom fram att vi inte använder oss av 

dryckesbestraffningar blev herr 

President fasttejpad i sin stol av 

vildsinta fuchsar, men så småningom 

fick vi läget under NN-kontroll och 

alla verkade ha en trevlig kväll 

(Martell blev frisläppt efter ett tag). 

 

Bernrundvandringen följande arla  

gryning genomfördes i stabil krabbis. 

Oförglömliga citat och smålustiga 

incidenter fick oss att undra om vi 

kanske ännu var marinerade från 

kvällen; hela veckan förflöt de facto i 

en mustig marinad. Bern är en mysig 

stad, så det är synd att vi inte hade 

mer tid. Vi såg katedralen, gamla 

stan, klocktornet och björnarna, men 

resten får bli tills nästa gång. 

Bernbjörnen hade dessutom två 

ungar, men de gömde sig. Björnen 

Finn hade tidigare i höst tuggat på 

en ovälkommen besökare, så han fick 

hålla sig i en egen bur frånskilt från 

ungarna. 

 

På kvällen i Fribourg träffade vi 

sympatiska mänskor och gick en 

stadsrundvandring. Vi hann på en 

ypperlig barrunda, trots att orken 

började tryta och promillen ta ut sitt 

så var ändå humöret på topp: NN-

style. Natten blev en chock för de 

kvinnliga styssemedlemmarna: 

plötsligt avbröts ljuv nattsömn av ett 

paraply efterföljt av finsjungande 

gossar som ömsom sjöng 

Pumppulaulu och RAAARARARARA. 

Paraplyet lär ska ha varit 

skyddsutrustning mot flygande 

föremål, men vi bara log vackert och 

somnade om medan de härjade på 

(vet inte när de insåg att vi sov). 

 

På onsdagen handlade vi och åt en 

sista måltid i huset som började 

kännas  som ett  hem;  i 

vardagsrummet svajade finska 

flaggan, man fann oss självmant 

diskandes i köket och tandborstarna 

hade funnit sig tillrätta. Men så som 

alla fina resor hade den här också ett 

slut. Både fysiskt och psykiskt – för 

med facit på hand, varken kropp eller 

huvud skulle ha klarat av en droppe 

till av fantastiska intryck eller 

skummande drycker. Det var dags att 

åka hem från den finaste resan 

någonsin, med otaliga dumma juttun 

och citat som inte är av denna värld i 

bagaget. 

Med (än så länge) fläckfria hattar.... 
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Månadens bild 

■ Vårmötet blev en riktig 

långkörare på fyra nervkramande 

timmar. Till Årsfestmarskalker 

2011 valdes enhälligt Henrik 

Lehelä och Sebastian Rusk. 

Idrottminister för inkommande år 

blev Jonathan Sjöblom. PR-

utskottet stärkte sina led med 

Danica Vihinen. De punkter som 

inte hann behandlas bordlades 

till ett extra nationsmöte i maj, 

under vilket ÅFK:s budget också 

återupptas till diskussion. 

Nyheter från Nyländska Notisbyrån 

■ Den 14-16.5 styr en icke 

oanselig del av nationens hjältar 

kosan mot Svenska marker. 

Folkvandringen beror såklart på 

den (ö)kända Vårbalen våra 

vänner i Uppsala annordnar! På 

programmet står både blodbad, 

baluns och sillis. Vi önskar alla 

deltagare en härlig fest och att ni 

återvänder med sinnet och 

gemene kroppsdelar i välbehåll. 

 

BEVINGADE 

UTTRYCK 

”Då man hittar sin pappa dansande på 
källarns dansgolv tillsammans med en hop 
andra nyländska föräldrar, omgivna av ett 
gäng porrigt klädda thorakaler i latex mini-
hotpants, piskor och genomskinliga-nät-
napablusar... då vet man att antingen ha 

man tagit fel piller ur skåpet eller så ha de 
varit en jävla lyckad pappa betalar sitz! ”  

"Her eyes are like Bambis'... and then the 

hunter killed it, of course"  

”UPPHITTATS Sångbok a la Tobias 
Zetter, DaTe Pinka halvsöndriga 

solbrilor Sombrero Lila halsduk Grön 
halsduk Bruna läderskor (Umberto, 
cirka 44?) Läderhandskar Vit mössa 

Och, jo, det var ganska bra meno” 

”Hört å sett från Nyland! Pr-chef 
och ex-klubbis sågs kramandes och 

liggandes under bordet i köket. 
Stämmningen var angenäm.  

Ei muuta. Fortsätt.” 

- ”oåterhämtad sofia” öppnar sig på KP. 

- Corax studerar lyriken på Årsfesten. 

- ”Danne o Tomppa” rapporterar kärlek 
över styssegränserna från Sode. 

- Martell analyserar nyländsk fägring. 

- Lost&Found efter Vimis&Suvis sillis-jatkon. 

Basti fortsätter mingla med stjärnor 
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- 

+ 

- 

- Ingen extraledighet 

Universitetsstrejken blåstes, till studerandes 

besvikelse, av i sista minuten. Personalens löner 

höjdes med några procent och vi blev utan en 

extra ledig dag. 

Varför sedan vi studerande anklagas för skolk 

istället för att få höjt studiestöd kan man ju fråga 

sig. 

Generationsklyftan inom NN 

Något måste ha gått snett när månadsmötena 

lockar mer deltagare än sitzarna... 

+ 
+ Årsfest och Sillis 

Kom och gick, minns du den kan du inte ha varit 

där  

NN:s identitetskris 

NN:s profil utåt tog en mycket schizofren 

vändning på vårmötet, i och med att vi dels lär 

vara kända för att vi bara klagar på varandra, dels 

för att vi delar ut för mycket förtjänsttecken åt 

varandra... 

WAPPEN 

Studernadenas julafton! På med halaren och 

studentmössa, fram med skumppan och fira 

vårens antågande i dagarna många! 

”Sommar(o)lov” 

Hem till mamma och pappa? Regelbunden 

dygnsrytm? Inga sitzar? Arbetsdagar fyllda av 

slit? Låter inte alltför lockande.... 
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blogg (avkortning av webblogg; 

av engelskans blog, kortform av 

weblog från de engelska orden 

’web’ och ’log’), webbjournal 

 

”Jag är snygg fastän jag ser ut som en 

gris”,* låter som något NN:s nyvalda 

svin skulle säga, men detta 

antagande är fel.  

 

Under en tidig söndagsmorgon ute i 

de västnyländska prärierna satt jag 

och bekantade mig med diverse 

bloggerskor. Det var inte frågan om 

den sedvanliga dagbokskrivande 

bloggaren, utan de extremaste av de 

extrema: individer vars existens 

borde evalueras om – personer som 

borde söka medlemskap hos 

närmaste församling för Jehovas 

vittnen. 

 

Överlag följer de flesta bloggar dessa 

trender: minst ett inlägg per dag, 

uppvisning av ”dagens klädsel” 

upprepade gånger (för såklart känns 

inte första plaggen som man 

prövade på rätt). Kommentarer om 

vädret, längtan till manikyr/pedikyr/

nästa utlandsresa, bilder från senaste 

klubbrundan... Länk till nyaste och 

hetaste Lady Gaga musikvideon... Ny 

mascara? Bäst att ta bild och visa 

resultaten!!! 

 

Det värsta är att största felet inte 

ligger i dessa bloggerskor – utan i 

dem som aktivt läser om dessa 

småpatetiska liv. Hur kan det vara så 

intressant att läsa om vad en fjolla 

håller på med? Har vi inte ett eget liv 

att hålla koll på? Flera bloggerskor – 

tro det eller ej - lever på att skriva 

om vad de gör dagligen.  

 

”Blondinbella” har runt 300 000 

besökare i veckan, vilket betyder en 

del pengar från intresserade 

annonsörer — och då är hon en av 

de ”mindre” populära... ”Kissie” har 

närmare 900 000 besökare i veckan. 

Kanske det i grund och botten var 

lönsamt för henne att skaffa 

silikonbröst som tonåring? 

bloggosfären 

På upptäcktsfärd i 

Lasse Mäki-
Hokkonen 

Studerar på ESF 
lamaki@abo.fi ” 

” 
 

Ny mascara? Bäst att ta bild och visa 

resultaten!!! 
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bild av ordinära bloggare. T.ex. 

personer som skriver under tiden de 

är på en utlandsresa för att deras 

kompisar kan kolla på vad han/hon 

pysslar med. Personer som skriver 

om aktuella politiska händelser, 

uttalanden och försöker påverka folk 

genom detta sociala medium. Eller 

helt enkelt människor som försöker 

hålla grepp om sina liv genom att 

återge dagens händelser kort och 

gott på sin webjournal. 

 
 

Vi kan enbart spekulera i vad som 

egentligen gått fel i dagens samhälle. 

De värsta fjollorna som tidigare skrev 

om sina fjantigheter i sina små 

färglada dagböcker kan i dagens 

läge publicera allt för hela världen att 

beskåda – frivilligt. Jag överväger att 

snart flytta till Kina, söka anställning 

som Internetcensurator and hunt ’em 

biatches down. 

 

Det är synd att individer som 

ovanstående skapar en förvrängd 

”Kolla vilken söt idolbild jag tog med en bloggläsare, igår tror 

jag?! Jättesöt var hon iaf, jag såg lite röd ut..? Hmm.. Solade ju här om 

dagen!”* 

- Var fan har hon solat då hon har en vinterjacka på sig?  

*Bild och citat från Kissies blogg, www.kissies.se, Blondinbellas blogg på blondinbella.se 

Artikeln uttrycker skribentens personliga åsikt och erfarenhet och inte någon för nationen eller 

redaktionen dragen linje.  
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FÖRST ute är det ädla området runt 

H e l s i n g f o r s ,  n ä m l i g e n 

Huvudstadsregionen. Först lite fakta: 

Huvudstadsregionen består av fyra 

komm uner/ s t äder  näm l igen 

Helsingfors, Esbo, Grankulla och 

Vanda. 

 

År 2007 blev huvudstadsregionen 

(tro det eller inte) en metropol då en 

mycket omtalad liten flicka, också 

kallad ”metropolbebisen”, kom till 

världen som den miljonte 

Huvudstadsregionsbon och idag bor 

det ca. 1,2 miljoner människor i 

trakterna runt vår kära huvudstad. 

 

Begreppet Helsingforsregionen 

omfattar då alltså allt från Noux 

djupa skogar till de yttersta 

gränserna av östra Helsingfors 

(tidigare också känt som Sibbo). 

 

Ni som skall hem till den ädla 

Helsingforsregionen över sommaren 

har nu möjligtvis glömt bort det 

väsentliga från den ärade 

hembygden.  Därför vill vi nu 

påminna er om motsvarigheterna 

som man hittar i Åbo även finns på 

andra ställen i republiken. 

 

När du nu packat ditt pick och pack 

och tuff-tuff-tågat iväg till Helsingfors 

kanske du minns hur en vår/ 

försommardag kunde se ut i Åbo, och 

funderar kanske lite vemodigt hur i 

hela världen du nu skall göra för att 

För att saknaden hem till hembyggden inte skall bli för stor skall 

vi i reportaget ”tillbaka till hembygden”   i tre omgångar 

presentera vår kära hembygd, Nyland, och jämföra den med vårt 

andra kära hem - Åbo - så att chocken inte blir allt för stor när det 

är dags att packa iväg sig hem igen inför sommaren. 

Tillbaka till hembygden 

 
Jannie 

Rehnström 
jrehnstr@abo.fi 

och Sebastian 
Rusk 

serusk@abo.fi 

Käppa på Espan o kyylä på 

Havis muijan ”Mändi” 
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utsikten över Sveaborg och där 

samtidigt prova lunchbuffén på 

caféet. 

  

Efter lunchen tar du kanske en 

promenad ner till Åbo slott där du 

tar del i en guidadtur varefter du kan 

avnjuta en middag under valven i 

slottet. I Helsingfors kan du ta färjan 

över till Sveaborg och efter en 

guidad tur sätter du kanske ner dig i 

gräset med picnickorgen och 

engångsgrillen. 

 

När skymningen sen lägger sig över 

ån styr du dansskorna mot Onnela 

varifrån du, efter en mycket 

välhydrerad kväll, på hemvägen 

plockar med dig en box 

makkaraperunat med extra majonnäs 

från Krema. 

 

I Helsingfors fortsätter kvällen till 

K a i v o h u o n e s  t e r r a s s .  P å 

ons dagkvä l l a r  o rdnas  här 

beachpartyn och då samlas hela 

finlandssvenska ankdammen i 

Brunnsparken. Om du befinner dig i 

Helsingfors i slutet av augusti så kan 

det hända att också Nylands Nation 

på Kaserngatan har öppnat sina 

portar för törstiga Nylänningar.  När 

man sen på morgonkvisten vinglar 

hem från Nyllevinden med den där 

välbekanta fyllehungern kurrande i 

magen, är det bara att titta in 

hemma hos Ronald Mc Donald´s på 

en liten hamburgare. 

 

uppleva något l iknande i 

Helsingforsregionen. Här kommer 

vårt förslag på bot: En typisk 

sommardag i Åbo kan börja med att 

du efter en tidig morgonpromenad 

längs med ån stannar för en glass vid 

glasskiosken vid teaterbron. I 

Helsingfors kan du styra kosan mot  

Brunnsparken och efter en 

promenad längs strandvägen avnjuta 

en glass du köpt från Helsingfors 

glassfabriks kända kiosk. 

  

Din promenad i Åbo fortsätter via en 

åbåt varifrån du, efter att ha sörplat i 

dig en Auraöl, tar en lätt salladslunch 

på Blanco. Även om inget slår ett 

kallt stop på en åbåt kan du ändå 

försöka med att i Helsingfors sätta 

dig på Café Ursula vid kanten av 

Brunnsparken, njuta av den fina 

Spåra vi steissin
 

” 

” 
 

Då samlas hela finlandssvenska 
ankdammen i brunnsparken 
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GATSOPNINGSBILEN  knegar 

ändlöst långsamt fram mot följande 

korsning. Chauffören kisar med 

ögonen när han kör mot den låga 

vårsolen. Han gör ett otacksamt 

arbete som åtminstone för mig skulle 

kännas ganska jobbigt. Våren för 

nämligen med sig en märklig 

rastlöshet som bara tilltar mot 

sommaren.  

Känslan av att längta ut på landet, till 

havet eller badstranden och en helt 

annan värld än det ofta hektiska 

Åbolivet. Den avbryts först när jag på 

midsommaren kan sätta mig ner 

med en kall öl i handen och biffen på 

grillen och känna att jag har några 

slappa och roliga sommardagar 

framför mig;  ofta de första för 

sommaren eftersom början av juni 

spenderats på nytt sommarjobb och 

med annat som skall fixas. 

 

Jag har tyvärr svårt att njuta av 

sommaren. När jag äntligen inte har 

någonting att göra inträder den 

verkliga rastlösheten. De bekanta 

människorna från studielivet finns 

inte omkring mig och en känsla av 

att det händer någonting 

någonstans, som jag inte är 

medveten om, infinner sig. Jag 

hoppar i bilen och styr kosan mot 

annan ort.  

 

Under färden är allt ok, det känns 

skönt att vara i rörelse och jag ser 

semesterfinland röra sig längs 

vägarna. Väl framme på följande ort 

så känns det bra att vara framme, 

men snart känner jag att jag måste 

iväg igen. Så går sommaren, 

frenetiskt körande mellan ställen och 

sökande efter den rätta platsen; 

stället där det händer. På radion 

tutas ut var det gäller att befinna sig 

just nu och jag åker slaviskt dit X3M 

beordrar mig. På stranden klarar jag 

inte av att ligga längre än en 

halvtimme och böcker kan man läsa 

mörka höstkvällar! 

 

Jag undrar om detta är en skada jag 

ådragit mig genom några år av 

intensivt socialt liv i Åbo eller om jag 

bara är skapt för att befinna mig i 

rörelse. Hur som helst har jag 

bestämt mig för att leva med mitt 

handikapp och njuta av möjligheten 

och friheten att kunna åka runt. 

Billigt är det ju inte att hela tiden 

ligga på landsvägen, och inte särskilt 

miljövänligt heller. Dessutom har jag 

ingen A/C, så det verkar ju vanvettigt 

att sitta i bilen när solen gassar 

istället för att ligga i strandskvalpet 

någonstans och svalka sig. Men så är 

det... moottoritie on kuuma. 

 

Rasmus Karlsson 
Studerar på ESF* 

rakarlss@abo.fi 
 

På flykt undan rastlösheten 



Kungsgatan 8  tel 019 2412170 

annkristin@annkristins.com  

https://webmail2.abo.fi/horde/imp/message.php?index=17#
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Flashback 

EN NOSTALGISIDA i NyläNNingen. 

Det lät mycket intressant, då jag blev 

tillfrågad att inleda med minnen från 

Nyländska Nationen på mina tider. 

 

Jag ser mig ha tusentals minnen från 

den speciella tiden, men de är dock 

svåra att precisera. Dessutom är det 

svårt att minnas vad vi riktigt 

sysslade med i NN, inte bara pga ett 

lite svagt minne utan också pga 

verksamhetens karaktär i sig: 

snaaaps! som det ljuder var NN:arna 

än befinner sig. Kanhända att ni ändå 

är lite vettigare än jag och mitt gäng 

var, då det kom till detta. Vi var ivriga 

– ja, speciellt jag. 

 

NN på min tid var vilt och 

medlemstidningen NyläNNingen 

mitt kära, lilla skötebarn. Det började 

för mig som för vem som helst, på en 

omtalad gulissitz år 1999. Medlem 

blev jag väl pga den lockande 

Gulnäbbsakademin à la Kåren och 

den ännu mer lockade sloganen 

”kärlek över fakultetsgränser”, som 

jag såg vid ett av de många borden 

med spännande halarmärken. 

Plötsligt, efter en blixtsnabb höst i 

NN:s tecken, satt jag med i styrelsen 

år 2000 som PR-chef! Det hade varit 

galet roligt en hel höst med en 

massa fest hela tiden, glada och 

lyckliga nya vänner omringade mig 

och jag fick ju trots allt genast bidra 

med mina upplevelser från en 

hejdundrande gulissitz i den fina 

NyläNNingen. Då var det ju klart att 

jag utan tvekan ögonblickligen 

tackade ja till den lediga PR-posten 

som erbjöds mig! 

 

Vi njöt stort av de livliga festerna, 

snapsen och varandra! För att inte 

tala om Bomfunk MC's Freestyler, 

som nyss kommit ut och alldeles 

klart blev min egen sång inom 

nationen. Det gick inte att behärska 

sig på festerna, utan man släppte 

loss till det fullaste och jag kommer 

nog aldrig att glömma bl a Källarens 

lilla, fullpackade dansgolv och 

dansen där. Så otyglad var jag helt 

enkelt att jag fortsatte ett år till i 

styrelsen, vilket rätt många tyckte var 

galenskaper. Men jag njöt, så stort. 

 

 

 
Charlotta ”Lotta” 

Pettersson 
f.d. Pr- Chef i NN, 

f.d. Åbo-nylänning 

En f.d. Åbonylänning skriver om sin tid vid ÅA. Vi går bakåt kronologiskt; näst i tur 

är Charlotta Pettersson Pr-chef vid millennieskiftet... 
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Tillsammans med båda årens styrelser 

bilade vi ner till Schweiz och 

Concordia, lika besökte vi Uppsala 

och Lund och Göteborgs Nation. Jag 

minns det svenska kuratelet 

tillsammans med vilka vi släpade hem 

Gados enorma skylt från sillis-00 och 

givetvis allas vår legendariska Wolwo 

– honom kan väl ingen missa? Den 11 

mars 2000 var mitt livs första årsfest 

och många fler följde. Speciellt de 

första årsfesterna med sina sillisar var 

någonting helt extraordinärt och jag i 

synnerhet, med ganska många andra, 

ansåg mig inte i onödan behöva gå 

hem däremellan – istället höll man väl 

igång från fredag till söndag i ett 

sträck? Det var sommarvarma, 

omtyckta sommarträffar än i Borgå, 

än i Sjundeå, dit våra schweizare 

började dyka upp med sina helt 

u n d e r b a r a 

"paapaapaapaapapadapapaaaaaa"-

sånger... Detta påminner mig om min 

dyrbara NN-sångbok där jag har jag 

precis allting sparat i form av 

skriverier, men som för tillfället är 

gömd i någon källare bland andra 

gamla minnen. Jag sparar nämligen 

allt, om inte i mitt eget minne, så i 

källaren eller hyllorna och lådorna. 

S l a k t g a s q u a r ,  h e r r -  o c h 

dammiddagar, ju lfester och 

temasitzer, allting finns sparat. 

 

NN ändrade mitt liv och min tillvaro 

på många sätt med sina fina, 

betydelsefulla år. NN kändes som 

min familj där borta i Åbo, alldeles 

klart, speciellt mina styrelser kändes 

som så och kansliet på Tavastgatan 

blev mitt andra hem i Åbo. Där 

kunde jag tillbringa sena kvällar bara 

ihop med vår tidning. 

 

Ja, jag kunde skriva en bok om det 

hela, men ser mig vara tvungen att 

avsluta nu. Om denna nostalgi-sida 

förblir här, så återkommer jag säkert, 

det lovar jag, från min egen sida 

åtminstone. För mig är NN en klar 

hjärtesak. 

” 

” 
Det gick inte att behärska sig 
på festerna, utan man släppte 

loss till det fullaste... 

Lotta med sin styrelse anno 2000. 



papa 

 

Årsfest och 

Sillis 2010 



 

Förevigade ögonblick från minnesvärda kvällar... 
 

 

razzi 
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A. lkohol - drycken som släcker törsten likt ingen annan. 
B. lackout - inträffar oftare än du tror, men du minns det bara inte. 
C. igg – frisk luft (genom filtret). 
D. agen efter - alla huisiga sitzar och annars bara utekvällar lämnar en i 
behov av huvudvärkstabletter och flottig, salt mat. 
E. ftersläpp, jeejeeee eftersläpp! And the party never stops... 
F. PA – när inte pappa betalar. 
G. IRLS/GUYS NIGHT OUT – när man tröttnat på det motsatta könets 
sällskap. 
H. alare + Hangover – varje studerandes finklädsel. 
I. nternet - överlevnadens gyllene verktyg. Hur skulle vi annars veta var det 
är fest? 
J. enious som i ”genious” - vi studerar ju också lite ibland. 
K. ela – FPA för finnar (vars pappor ju inte betalar). 
L. önnkrogar – fattiga studerandes Mecka. 
M. agisterexamen - målet nånstans där långt borta i fjärran framtid. 
N. ationsföreningen NN – Kärlek över fakultetsgränserna (och alla andra 
gränser också för den delen) 
O. mtent – behövs förklaringar? 
P. ortförbud – alla kvällar slutar inte lyckligt. 

Q. som i aQua.  
R. evisionsmöte..not. 

S. tress för Studiepoäng. Var är de när man behöver dem? 
T. ent – fruktansvärt. 
U. nderkänt – brukar ovanstående resultera i. 
V. åndor – brukar ovanstående resultera i. 
W. C - dom bästa bilderna tas nog där. 
X. ylitoltuggummi - bra för att dämpa spritstanken. 
Y. ra, när, vad, var, hur? 
Z. zzzz.. 
Å. rsfest - årets fest! 

Ä. mnesförening – för att ingen skall känna sig ensam. 
Ö. l - när man inte mer har råd med annat. 

Studielivets 



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) 

Skattis 07 fick på truten av trappan i 

Sode. Enligt rykten var det en smärtsam 

syn. Nylänningarnas dryckesvanor 

bekräftades vara genetiskt betingade 

under Pappa Betalarsitzen. Det var 

förvånansvärt naket med tanke på 

temperaturen på Sillisen. En svensk fick 

ny frisyr under ÅF-helgen. Schweizarna 

satte finländska säkerhetssystemet på 

sträckbänken och kollade både 

brandsäkerhet och polisverkets 

utryckningshastighet på SuFo efter 

Sillisen.  Mak Hokk var synnerligen 

påtafsad under dammiddagen. 

     PÅ KOMMANDE: 
 

30.4 WAPPEN 

1.5 FÖRSTA MAJ 

11.5 NATIONSKVÄLL 

19. 5 SCHOOL’S OUT 

14-16.5 VÅRBALEN I 

UPPSALA 

13-15.8 SOMMARTRÄFFEN 

 

GLAD SOMMAR! 

Pressmeddelande 
 Nyländska kungahuset vill tacka nationens 

herrar för den extravaganta middagen de 

ordnade för nationens sessor. Alla njöt för 

fulla (och hastigt urdruckna) muggar 

(förutom Mario som skulle ha behövts 

räddas undan prinsessorna...) Till 

jämställdhetspolisens förträt åtnjuter 

kungligheterna diplomatisk immunitet på 

Åbolänska marker.   

   - Har du hört? ”Tyst där under bordet, vi försöker festa här uppe!”   ”Inget rött kött - alltså du vill ha biffen well done?” 




