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Strömmingsbladet är Åländska Studentlaget vid Åbo
Akademis medlemstidning. Tidningen utkommer
när chefredaktörerna känner för det och är i sin
helhet fyllt med material som föreningens
medlemmar har producerat (utom det som vi har
stulit eller på annat sätt kommit över).
Detta nummer är en specialutgåva som utkommer
speciellt till firandet av föreningens 83:e årsfest som
går av stapeln den 13 februari 2016.

Chefredaktörer

(och oansvariga utgivare):

Lucas Mattsson
Studerar tredje året vid Hanken (den bättre) med
nationalekonomi som huvudämne.
Deltog i ÅSL:s 82:a årsfest som ordförande.

Joakim Wennström
Studerar historia för andra året.
Är ännu oskuld vad ÅSL:s årsfester beträffar.
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Följande har medverkat i produktionen av denna tidning:
Lucas Mattsson (layout, text och bilder)
Joakim Wennström (text)
Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi (text)
Östra Finlands Nation vid Åbo Akademi (text)
Isak Karlsson, ordf. Åländska studentföreningen i Helsingfors (text)
Henrik Ståhl, PR-chef Nyländska nationen (text)
Åbolands nation (text)
Sabina Schauman (bilder)
Google (bilder)
Strömmingsbladet har även sökt Åländska studentföreningen i Uppsala för en
hälsning, men utan resultat.
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Ledare
Halloj!
Det som du nu håller i din hand är den första tryckta versionen av
Strömmingsbladet i modern tid. Det är en riktig ära att ha blivit utsedd till
chefredaktör för denna anrika tidning, som har sina anor så långt bakåt i
tiden som det mörka och mystiska 1900-talet. För att sätta saker och ting i
perspektiv gavs det första numret av Strömmingsbladet faktiskt ut redan
innan Calle Koivisto började studera.
Vårterminen har börjat och vi har alla för en tid sedan återvänt till ”Suomen
perse” från Finlands Hawaii. Detta kan kännas tungt i början men efter
några sitzar samt andra typer av evenemang börjar vardagslivet kännas bra
igen. Studierna kommer att gå som en dans, speciellt när vi vet att det
roligaste evenemanget på hela året är på kommande, nämligen Åländska
Studentlagets årsfest. Detta ser vi alla fram emot.
Detta första nummer har vi valt att göra som en sorts special årsfest-edition
för att liksom mjukstarta våra karriärer som nya och osäkra chefredaktörer.
Vi står fortfarande på ostadiga och nervösa ben och hoppas att vi inte ska
göra någon upprörd och att vår vackra fru ordförande Linn (vi har
fortfarande inga sponsorer så det är hon som bestämmer om pengarna,
därav denna spontana hyllning…) ska tycka om denna produktion.
Till detta nummer har vi valt att inte
producera så mycket själva. Vi intalar
oss själva och vår omgivning att vi är
flitiga och upptagna personer som inte
har så mycket tid att producera en
tidning så här i början av året, men
sanningen står kanske närmare att
finna i att släktet chefredaktörer
överlag är kända för sin lättja. Ni, kära
läsare, kommer därför i stället att få
njuta av årsfesthälsningar från
vänföreningar, gamla mästerverk från
tidigare nummer av Strömmingsbladet
och diverse bilder som vi har stulit från
olika hårddiskar, molntjänster och
sociala medier.
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Vidare vill vi meddela att det faktiskt är möjligt för alla ÅSL-medlemmar
(och andra som av någon anledning skulle vara intresserade) att skriva
något intressant, lustigt eller på annat sätt underhållande och (mer eller
mindre) samhällsnyttigt till denna tidning. Kontakta chefredaktörerna så
gör vi plats en sida eller två i nästa nummer för dig.
Som avslutning på detta försök till ledare för Strömmingsbladet nummer
1/2016 vill vi två chefredaktörer önska Åländska Studentlagets styrelse
2016 med ordförande Linn Ekebom i spetsen ett gott verksamhetsår samt
önska alla årsfestdeltagare en trevlig årsfest!
Trevlig läsning!
/Lucas & Jocke

En glad ordförande med underlig hårfärg
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Åländska Studentlaget – En
historia värd att berätta
Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f. är
en mycket anrik förening. Vi är den näst äldsta
nationsföreningen vid Åbo Akademi med våra
83 år fyllda.
Professor Otto Andersson grundade ÅSL år
1933 för att ena ålänningar i Åbo. Om
Andersson skulle jag som historiker kunna
skriva en hel kandidatavhandling men jag tror
att det får utebli i denna text. Det finns dock ett
antal saker jag vill nämna om denna man.
Andersson var musikvetare och folklorist och
samlade bland annat ihop visor från hela
Svenskfinland och var med i rekonstrueringen
av de finlandssvenska folkdräkterna. Han var
mycket karismatisk och vågade verkligen stå
upp för sina åsikter och stod till och med upp
mot självaste Ålandskungen, Julius Sundblom,
under återföreningskampen.

Otto Andersson, legend

Åländska Studentlagets huvudsakliga uppgift har varit att samla åländska
studeranden i Åbo samt ordna trevliga evenemang för ålänningar och annat
folk i Åbo. Föreningen har haft sina toppar och dalar med antalet
medlemmar men i dagens läge är vi en stabil förening med många järn i
elden. Många tidigare ÅSL-medlemmar har nått framgång både i
landskapets tjänst men också inom den privata sektorn på Åland.
Nåja, detta var det seriösa som man bör nämna i en text som denna. En lite
mer informell (och kanske mer underhållande?) text skulle kunna se ut
ungefär så här:
ÅSL är föreningen där man som fundersam och vilsen ålänning i Åbo har en
rolig och trevlig punkt med många fadäser som påminner om fester och
Arkenkvällar hemma på Åland. Hört från andra föreningar är ÅSL den mest
livliga föreningen samt har de medlemmar som framåt natten brukar bli
mest ”sociala” och kanske även mest högljudda på fester. När man far på
ÅSL-evenemang är det massa saker som skall redas ut. Frågor som ”Vems
pojke/ flicka är du då?”, ”Bor du norr eller söder om Rökka?” och ”Vilken
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färg är du? Grön, gul eller röd?” brukar höra till vanligheterna. Dessa frågor
och många andra rörande Åland, släktskap och bekantskapskretsar brukar
ha en tendens att komma på tal på ÅSL:s evenemang.
ÅSL är alltså en viloger förening med många
olika evenemang. Jag har fram tills nu endast
nämnt festkulturen men det finns även en
mycket fungerande sportsektion inom ÅSL,
nämligen ”Calja-Weikot”. Laget har visat sig
vara en mästare i många olika sporter genom
tiderna och är mästare än idag, åtminstone
enligt oss själva.
ÅSL lever och består och kommer att leva i
minst 83 år till. Ålänningar kommer alltid att
vallfärda till Åbo efter de traditionsenliga abisitzarna som hålls varje år. Det var åtminstone
den som gjorde att undertecknad började
studera i Åbo. ÅSL kommer alltid att finnas för
att förena ålänningar i Åbo samt visa att man
definitivt inte behöver kunna finska för att
börja studera i Åbo.
Research och återberättande: Historikerstuderande Joakim Wennström

Calja-Weikot representerar glädje, kamratskap och envishet
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En 83-årig ålänning
Hur ser en 83-årig ålänning ut? För att besvara den frågan bör vi först
definiera begreppet ålänning. Uppgiften är inte lätt. Efter att ha sökt tre
timmar i Alma och tillbringat två dagar i biblioteket, är tron på att hitta svar
minimal. Men, ihållighet lönar sig och en snabb sökning i Wikipedia lyfter
bördan från dina axlar och känslan är lika euforisk som när man oväntat
hittar ett oanvänt ”förfriskningskort”. Dock får vi icke förvilla oss, utan
istället gå vidare. Wikipedia definerar en ålänning som:
”en person som innehar det åländska regionala medborgarskapet, en person
som är född på Åland och/eller har åländska föräldrar. Ytterligare ett sätt är
att definiera en ålänning som en person som bor på Åland.”
Så definerar Wikipedia en ålänning, men frågan var hur en 83-årig ålänning
ser ut? En fältundersökning till den autonoma kolonin visar att största
delen av ålänningar som överlevt över 80-års åldern, tillbringar sin tid på
att förstöra nerverna på alla de möter. Typiskt är att hitta personen
sittandes i Mattsons café där hen klagar över vägskyltar, radioprogram
samt upplever riket som Mordor, vars mål är att erövra ön genom att
landsätta försupna trupper med hjälp av färjtrafiken. Men det finns också
goda sidor. En 83-årig ålänning har blivit en vardaglig syn, vars avsaknad vi
alla skulle sörja. Utan en 83-årig ålänning skulle kansliet kännas tomt, även
om det skulle underlätta bokning av utrymmet, vilket i denna kontext inte
är relevant. Istället skall vi fröjdas åt det faktum att vi får dela med oss goda
skratt och snaps. Alla har vi olika karaktär som gör oss till den vi är. Så
därför lyfter vi vårt glas och önskar er en fröjdsam, åländsk 83-års dag!
Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f.
Artikeln är skriven av tredje part och
behöver inte reflektera tidningens officiella
åsikter. Redaktionen vill vidare varna
läsarna att österbottningar kan ha
extrema åsikter och underliga preferenser.
Det kan ha något med pälsfarmning,
tomater eller traktorer att göra, vi vet inte
säkert.
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En traktor, pampesens viktigaste
statussymbol, fortskaffningsmedel och
arbetsredskap

Hälsning från Öffen
Öffen vill gratulera er på ert 83dje år som
förening, och hoppas att ni har en trevlig årsfest
ni sent kommer glömma, och trevliga år
framöver!
Varma hälsningar,
Öffen-styssen
En björn, eller egentligen tre
om man ska vara noga.

Hälsning från NN
Gratulerar på bemärkelsedagen!
Nyländska Nationen vid Åbo Akademi önskar gratulera ÅSL på dess 83:e
födelsedag! Den lilla åländska diasporan i Åbo har gång på gång, i över åtta
decennier, bevisat sin livskraftighet. Det är ingen liten bedrift i ett allt
finskare Åbo! Att som nylänningar se att det bland ålänningar alltjämt finns
ett intresse för fastlandet och våra gemensamma institutioner värmer våra
hjärtan.
Åbo har sedan urminnes tider fungerat som en gemensam knytpunkt för
invånarna i våra två landskap och förhoppningsvis lär det göra det ännu
långt in i framtiden. Nu när även
NN gör entré i 80-klubben hoppas
vi på att kunna diskutera ett
potentiellt fördjupat samarbete
över en burk strömming och lite
svartbröd någon dag!
Nyländska hälsningar,
NN-styrelsen
En segelbåt, nylänningens bäste vän
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LXXXII årsfest i bilder
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Hälsning från ÅSFH
Ärade förening och styrelse!
Med ålderdomen kommer dessvärre ofta en del tråkigheter. De förut så
välfungerande lederna börjar få slut på smörjmedel och dansgolvet blir ett
minne blott. För vissa tycks även humöret försvinna och otaliga är de
historier där någon äldre kvinna eller man tröttnat på allt och alla.
Ålderdomen kan te sig i alla de former och grader, de flesta har fått något
symptom. Vi får hursomhelst inte glömma att det finns positiva saker som
kommer i takt med rynkorna. Ens mor- och farföräldrar har ofta någon
visdom eller erfarenhet de vill dela med sig av till oss behövande.
Huruvida det här sistnämnda gäller er får någon annan avgöra. Men att er
ålderdom lett till mindre dansande och sämre humör? Det kan jag bestämt
förkasta! 83 år är trots allt idag inte så gammalt, vår generation skall ju
enligt forskarna bli 100! Därmed har ni hela 17 år på er att ta till vara på
tiden. Därefter får ni leva i tron på att forskarna missat i kalkylerna.
Jag vill härmed å Åländska Studentföreningen i Helsingfors vägnar
gratulera era 83 år!
Grattis!
Isak Karlsson, ÅSFH:s ordförande 2016

Riksdagshuset i Helsingfors, eller i folkmun ”Nauclér Plaza”
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Hälsning från ÅsNa
Tre haikun till våra härliga åländska vänner:
Åland har Arken
Åbo har Arken-parken
Något gemensamt
Sex timmar med båt
Via taxfreen och buffén
Till paradisön
Plåtbröd och Rockoff
Ålänningar är fina
Vi älskar er så

Hjärtliga gratulationer på ert 83 års
jubileum!
Åbolands nation
Åbo domkyrka, riktmärke för
folk som gått vilse sedan 1300

”Åbo skärgård”, eller mera korrekt Stor-Ålands skärgård
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Favorit i repris: Messa
strömming
Ensamstående man söker kvinna.
Hääj, Jag är en man i mina bästa år
som gillar att kluma kärringar på
rattarna å arsule. Jag söker en
kvinna som kan stå framför spisin
och laga mat. Allt av intresse
förutom kvinnor som jålar och
skrävlar. Karl-Anders
Du din DURAK. som körd mitt
framför mäj i korsningen i
Sottunga centrum. Kolla dig för
nästa gång å tro inga att du äger
vägarna inga för de gör landskape!
Jag fick en blånna tack vare dig.
Bilisten Roger
Ja nog är de bra att de finns viliga
bykmaskiner som tar hand om ens
byk. Butka-Roffe
Till dig som trynar runt knutarna i
Pansarnäs på nätterna. Jag vill ......
kärringen ifred! Lite integritet
tack! 045...
Jaja nu har de pallra i lagtinge igen.
Nya undersökningar för
Vårdöbron... Slut pallra å bestäm er
annars sku ni kunna ringa mig så
tar jag beslutet! Sauli
Inga Syrier till Åland, vi har inga
råd att ploga vägarna!!!!!
Inga nån rasist

Ordningsregler för
messaspalten:
- Du skall icke andra forum
(speciellt inte Jåådel) jämte
messaspalten hava.
- Språket ska vara ovårdat, för
sådant är åländskan.
- Alla inlägg med någon gnutta
intelligens undanbedes
vänligen.
- Rättstavning och
språkpoliser är strängt
förbjudet.
Jorden är barra en liten prutt i
universum och Åland är barra
inavel så ja tack till 20 Syrier till
Åland. Vi sku behöva lite nytt
blod!!! Hejmoffa
När live ger däj äpplen, se till att
dom e från Vårdö. Gammalt
jungelordspråk. Bro? Näj fan vi
kan ro
Dagens ros går till
Muumimamma, som alltid ställer
upp i vått och torrt.
Muumipappa

Andreas Packalén
Strömmingsbladet 2013/1/2014
Artikeln har redigerats i efterhand av
klåfingriga redaktörer som vet att det blir bäst
om man får göra saker själv (reds.anm.)

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f. - 13

Vi på Strömmingsbladets redaktion önskar lycka till åt den
nya styrelsen och ser fram emot att se vad ni ska hitta på
under året.

Ha en bra årsfest!
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