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LEDARE
Skribent: Leo Orre, redaktör

I skrivande stund vet vi ännu inte

Koivisto som digitaliserade över

vilka lyckliga Ålänningar som ska

överräckte som gåva.

500 bilder från ÅSL:s historia och

ta sina första staplande steg längs
I

med Aura Å i höst, men vi på

årets

upplaga

av

strömmingsbladet har vi samlat

redaktionen och i styrelsen vill

styrelsens bästa tips till en lyckad

passa på att hälsa er lyckligt utvalda

sitz

välkomna till Åbo!

som

kompletteras

av

en

utförligare guide till hur man
Till en början kan Åbo kännas

överlever en sitz med ÅSL enligt

främmande och annorlunda. Du

ex-ordförande Emma Blomqvist.

känner inte alla du möter i butiken

Vi får även en inblick i hur ett

och all service finns inte på

utbyte i Århus kan se ut, ett

svenska. Men ge det några veckor

fantastiskt mattips för studeranden

så kommer du att känna dig som

och självklart gör messa strömming

hemma.

comeback.

Vi på redaktionen vill passa på att

Oavsett om du som läser det här är

tacka

medlemmar,

gulis, ska påbörja ditt andra år eller

vänföreningar, alumner och övriga

redan tillbringat för många år i Åbo

representanter för ett fantastiskt 85-

(kan man det?) så ser vi fram emot

års jubileum. Framförallt vill vi

att se dig på många evenemang

rikta ett stort tack till ÅSL:s

under året.

alla

alumner Dan Sundqvist och Calle
Trevlig läsning!
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Skribent: Linnea Grönholm, ordförande

Hej alla ålänningar och åländskt

vid Åbo Akademi ” så ska vi göra

sinnade!

gruppen är förövrigt ett bra ställe att

Nu är hösten här och vi har alla

kolla in om man söker efter boende,

vallfärdats till Åbo för att inleda

behöver få någonting fraktat från

studieåret. Sommaren har varit

Åland, vill ha sällskap på färjan

lång, glassar har ätits, drinkar har

mm.

druckits, en och annan tå har

Nog för att sommaren är härlig men

doppats i havet och en och annan

nog är det lite skönt att få komma

bässe plockats bort, men nu är

tillbaka till vardagen igen. Det är

sommaren slut och vi får plocka

inte bara studiemotivationen som

fram

måste plockas fram utan också

(eller

tvinga

vårt bästa för att hjälpa till. Fb-

fram...)

studiemotivationen igen.

kängorna,

Jag hoppas att alla gulnäbbar har

studiekortet. Kom ihåg att lämna

kommit tillrätta och att ni börjar

tillbaks biblioteksböckerna i tid, att

lära er att hitta i stan och i

dubbelmenyn

akademikvarteren.

”kerrosateria” och att det är coolt att

Ifall

det

är

tjocktröjorna

på

hese

och

heter

någonting ni funderar över så är det

ta varannan vatten.

bara att höra av sig till någon av oss

Hösten kommer vara fullspäckad

i styssen, eller göra ett inlägg i vår

med evenemang som jag hoppas att

fb-grupp ”Åländska Studentlaget

vi ses på!
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STYRELSENS TIPS TILL GULISARNA
1.Ditt bästa tips för en lyckad sitz?
2.Bästa ställe att plugga på i Åbo?
3.Vilket evenemang får man inte missa i höst?

Linnea Grönholm, Ordförande

bekväm med spelar det ingen roll

1.Rookie mistake nummer 1 är att

om du känner resten och ni kan

förfesta för hårt. Att ha en öl eller

mingla tillsammans! Och kom ihåg

två i systemet före man kommer till

att vara avslappnad, det är helt

sitzen kan vara trevligt men det är

seriöst

inte särskilt roligt (varken för dig

varannan vatten (Med det sagt

eller bordssällskapet) om du däckar

behöver man inte själv följa sina

före varmrätten! Var lugn, det

tips. Reds. Anm.).

kommer finnas drickbart på sitzen!

roligare

då

man

kör

2.Eftersom ASA är mitt andra hem

2.Jag måste slå ett slag för det

är jag ju tvungen att säga ASA:s

gamla, hederliga biblioteket. Åbo

aula (om ni kan koncentrera er med

har många olika bibliotek att

folk runtom). Annars tysta salarna i

erbjuda.

stadsbiblioteket, dom har hjälpt mig

ASA,

Axelia

och

stadsbibban är mina favoriter.

fixa många femmor.

3.ÅSL:s legendariska julfest!

3.ÅSL:s gulissitz, SF:s evenemang
av olika slag, Back to school,

Esther Djupsund, Vice ordförande

Glöggis, ÅSL:s julfest osv.
1.Definitivt att ha med sig sina
kompisar, för ifall du har med en

Pia Sundqvist, Sekreterare

eller flera kompisar som du är

1.Varannan vatten
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2.Hemma i sängen

3.Alla evenemang som innehåller
något från fråga 1

3.Nationernas sitz

Aino Kiviniemi, Värdinna

Leo Orre, Skattmästare

1.Ta med dig ett gott humör, ät

1.Ät före sitzen och för att låna från

innan sitzen och drick varannan

ÅSL:s sångbok: alla får sjunga,

vatten

även de som har en sångröst

2.Stadsbibban eller längs åstranden

2.Bibban eller valfri aula om du inte
är lättstörd av ljud och spontana

3.Alla gulissitzar och nationernas

besök

sitz

3.ÅSL:s

julfest

och

Är du snäll under årets sitzar så får du

den

mytomspunna CW bastun
William Stenius, PR-chef

1.Helan före halvan
2.Stadsbiblioteket
3.Calja-Weikots fotbollsmatcher
Hugo Häggblom, Sportchef

1.Koskenkorva och Stenius som
sångledare
kanske hälsa på tomten på julfesten.

2.Gymmet.
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LAGET (ELLER BASTUN) SOM MITT HJÄRTA
SLÅR FÖR
Skribent: William Stenius, redaktör
Calja-Weikot (CW) är Åländska

studerande rör på sig eller för den

Studentlagets

som

delen hur fantastiskt kul det är att

grundades 1970. Syftet med CW är

vara med i Calja-Weikot. Faktum är

att genom olika evenemang med

att man som studerande inte

sportslig anknytning sammanföra

behöver röra på sig, det är ju så

åländska

Åbo.

förbannat jobbigt och dessutom får

Föreningen har vunnit flera titlar i

man ju faktiskt den träning man

både innebandy och fotboll, senaste

behöver

gången år 2008 (enligt Wikipedia).

promenera istället för att ta taxi till

I regel är det Sportchefen i

baren. Det har heller inte varit kul

Åländska Studentlaget som har

att spela med Calja-Weikot de

uppgiften att se till att Calja-Weikot

senaste åren då de sportsliga

sköts.

resultaten inte gått som planerat

idrottsklubb

studeranden

i

fått

en

att

säsong!

anledning missat vad Calja-Weikot
något

väljer

som ger sig, 2018/2019 är vår

någon oförståelig och oförklarlig

för

man

(domarna är sämst), men skam den

Sådär, nu har ni läsare som av

är

om

snabb

Det viktiga är såklart inte att vinna

introduktion.

eller att ha roligt, det viktiga är att
känna gemenskap, värme och få

Denna text kommer inte handla om

minnen för livet. Det får du

hur viktigt det är att man som

möjlighet att göra om du väljer att
~8~
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representera Calja-Weikot och du

År 2018 höll katastrofen på att bli

får delta på den traditionsenliga

ett faktum då de ansvariga hade

bastukvällen.

årets

glömt att sätta igång bastun, men en

höjdpunkt. Det finns allt för många

van bastubadare som redan upplevt

historier om dessa legendariska

en Caljadush mindes att detta har ju

kvällar för att ta upp alla, men jag

hänt tidigare. Kom på nästa bastu så

tänkte nämna några fina minnen

får ni höra den historien. Som tur

som jag fått äran att uppleva under

var blev det inte en duschkväll

min tid i Åbo. Sportchefen, som år

denna gång utan efter ett gediget

2017 var jag själv brukar ha en

arbete av undertecknad kom en

tendens att vara lite för taggad på

ansvarsperson och satt på bastun.

denna kväll därför är minnena från

En liten beerpong turnering för att

Caljabastun 2017 väldigt oklara,

fördriva tiden var inte fy skam det

men sportchef 2015 och 2016 måste

heller. Denna kväll slutade med att

ha ätit något konstigt till middag

sportchefen 2018 bjöd på efterfest

(detaljerna behöver ej nämnas i

där

skrift). År 2016 som var mitt första

obligatorisk) slog in och ett stackars

studieår och därmed min första

bord fick se sin sista dag.

Caljabastun,

ädeldrycken

(som

är

Caljabastu hade Grace haft torka på
drycken…

(JA,

DET

BJUDS

VANLIGTVIS PÅ DRYCK).

Låt oss nu skapa nya minnen både på planen och i bastun även denna säsong.
It`s coming home.
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HUR MAN ÖVERLEVER EN ÅSL-SITZ?
Skribent: Emma Blomqvist, ex-ordförande

Välkomna till vår kära studiestad

2. Ät innan! En sitz går ut på att

all nya och gamla ansikten! Både

låt dig inte luras av hur fint detta

som en osäker gulis och en (alltför)

låter. En middag kan dra ut på tiden

erfaren gamyl finns det alltid ett

och vara av varierande kvalité, och

evenemang som man bara inte får

det där med att ta första snapsen på

missa på hösten, nämligen ÅSL:s

tom mage är aldrig en bra idé, så se

gulissitz! För att guida nya (och

till att äta något på Gados late lunch

gamla) medlemmar har jag sett till

innan!

man äter en trerätters middag, men

att samla ihop lite matnyttiga tips,
3. Håll för Guds skull inte samma

som jag efter några år av aktiv

tempo som gamylen bredvid dig!!

sitzande lärt mig, och ännu försöker

(Hur man känner igen en gamyl?

lära mig av...

Det är personen bredvid dig som
1. Kom som du är! Till en ÅSL-sitz

sitter och skrävlar om att det

är alla välkomna, så ta din närmsta

minsann nog var bättre förr…) Se

nya kompis under armen och testa

bara till att ta snapsandet i din egen

på en åländsk sitz. Har du ingen du

takt, och det där med att ta hela

känner ännu i Finlands mesta

helan är ju faktiskt aldrig en bra

studiestad? Var bara lugn, efter den

idé…

här kvällen har du lärt känna både
3. Läs på om vad som händer i

två och tre nya ålänningar.

hembygden. Ingen vill väl bli
ihågkommen som den där som inte
~ 10 ~

Strömmingsbladet 2018

sade något till sina bordsgrannar?

man någon notis att skrävla om.

Känner du för att förbereda dig på

Och

bästa sätt för en ÅSL-sitz kan du

hembygdsskvaller alltid uppskattas

alltid

när man befinner sig öster om

läsa

igenom

de

lokala

dagstidningarna innan, alltid hittar

kom

ihåg

att

lite

pölen.

Skribenten (näst längst till höger) på plats i Uppsala och lär sig/lär ut hur man sitzar.

4. Vattenkannan är inte bara en

underskattas

dekoration,

klubblokal.

den

bör

för

den

optimala upplevelsen användas en
eller två gånger under kvällen. Nog
för att Jesus gjorde vatten av vin,
men drycken i sig självt ska aldrig

~ 11 ~
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5. Var inte rädd för att sjunga - både

tillställningarna. De flesta har sett

högt, rent eller falskt, gör du det

det mesta och alla tycker att deras

vågar grannen haka på också. Det

egna gulissitzar absolut var den

bästa

är

vildaste. Men det allra roligaste

snapsvisorna, så köp en ÅSL-

med gulissitzen är förstås själva

sångbok och leta fram din inre

intagningen som sker innan, så se

Carola och sjung dig igenom

till att inte missa den. Efter att ni har

sitzarna!

läst igenom den här texten förväntar

med

sitzkulturen

jag mig att möta er alla på hösten

Så, ta nu till dig dessa tips och se till

under alla evenemang, så leta fram

att skapa en massa oförglömliga

ditt bästa partyhumör och häng med

minnen tillsammans med ÅSL!

på en höst med ÅSL!

Kom dock ihåg att undertecknad
och alla andra runt omkring dig
också har varit nybörjare, nog kan

P.S. det lönar sig alltid att repetera

första sitzen gå både hit och dit men

Ålänningens sång både en eller två

det är också charmen med de här

gånger innan en ÅSL-sitz!
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ESTHERS FANTASTISKA MATTIPS
Skribent: Esther Djupsund, vice ordförande

Har du också tröttnat på nudlar?
Känns pasta med tomatsås lite
uttjatat? Ska du verkligen äta Pirkkas
pyttipanna en femte gång denna
vecka? Självfallet inte för här
kommer ett recept som både är
fantastiskt gott, mättande och bra för
plånboken (hjälp jag börjar låta som
självaste Jocke Wennström nu med
mina budgettips...).
Okej så du ska nu alltså laga en paj, receptet kommer från mormor i Närpes så
jag ska inte ta åt mig all ära här nu liksom. Du kan självfallet slänga i (nästan)
allt du hittar och pajen kommer högst troligtvis bli delikat hursom, men detta är
min personliga favoritkombination!
Deg:

3 dl vetemjöl
125 gram rumstempererat smör
3 msk vatten

~ 13 ~
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Fyllning: 8-10 körsbärstomater skurna på mitten
200 gram fetaost
3 ägg (jag kör fyra ibland bara för att liksom)
2 dl mjölk
1 msk vetemjöl
150 gram riven ost
1 dl hackad färsk basilika
1/2-1 tsk salt
2 kryddmått svartpeppar

Sätt ugnen på 200 grader, blanda ihop ingredienserna till fyllningen (förutom
den rivna osten som ska var ovanpå), tryck ut pajdegen i formen och på med
fyllningen, grädda i mitten av ugnen tills du ser att den ser gyllenfärgad ut (ca
15-25 min beroende på ugn och form). Servera, ät, njut.
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HANDDUKSMATCHEN

ELLER

”SEJJERN

E

VÅR!!!”
Skribent: Leo Orre

I april 2012 var det dags för vårens

Weikot skulle dra det kortare strået.

upplaga av den välrenommerade

ställdes det självklart inte några

Calja-Weikot
bastubadandet

Klartänkta som bastubadarna var så

bastun.

Under

krav på vad som skulle ske med

hörde

några

motståndarna vid en vinst för Calja-

spelsugna

bastubadare

Weikot.

beerpongliknande ljud från det
intilliggande

marlirummet.

Matchen

En

marlirummets

kvartett gjorde slag i saken och
sekunder

senare

gled

var

igång
anrika

och
väggar

skakade till tonerna av ”Krusarn,

de

Krusarn, Krusarn!!!”. Helt plötsligt

handuksbeklädda herrarna in i

stod det fyra muggar kvar på Calja-

Marlirummet, med ett tydligt mål.

Weikots sida av bordet och bara en

Purfinnarna från östra Finlands

enda vindpinad mugg stod kvar på

vildmarker skulle besegras.

östfinnarnas planhalva. Då sker det
Första punkten på agendan var att

som alltid, utan undantag, sker i

sätta reglerna för vad som skulle

halvtid när Calja-Weikot leder i

ske med förlorande laget. De

någon form av idrott. Hybrisens

handduksbeprydda herrarna i Calja-

vindar drabbar spelarna. Drabbade

Weikot gick enhälligt med på att

av denna ökända hybris börjar

handdukarna skulle ryka under en

Krusarn och Dan att kasta bollen i

stripshow utan dess like ifall Calja-

taket för att fånga stilpoäng hos
~ 15 ~
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östfinnarna som var i publiken.

Med

Motståndarna psykar Sajmon Kej

värdigheten i behåll begav sig de

som har tappat sitt sikte och nu

nyblivna segrarna till bastun för att

börjat

att

motta beröm och ryggdunkar från

lagkamraterna tagit ut segern i

de väntande bastubadarna. Moloket

förskott. Paniken sprider sig bland

konstaterar sittande sportchef att

de handduksbeklädda herrarna då

beerpong kan nog Calja klara av

östfinnarna hela tiden knappar in

men inte kan ni vinna en enda

och plötsligt står det bara två

match Sähly.

reta

upp

sig

på

handdukarna

kvar

och

ölfyllda muggar kvar på planen, en
på var lags planhalva.
Östfinnarnas utjämnande följdes av
många rundor med hög puls och ett
ständigt

planerade

av

den

stundande stripshowen bland CaljaWeikots

kämpar.

Som

från

ingenstans tar Calle i taktpinnen
och slungar iväg en boll som med
Se alltid på dina kära som skribenten ser på
snapsen så kommer du att ha ett långt och
lyckligt liv (Kanske?).

nöd och näppe letar sig ner i den
sista muggen på andra sidan bordet.
Ett massivt segervrål utbryter och
spelarna firar med ringdans till
tonerna av ”Segern e vår”. Nu hade
Calja-Weikot en gång för alla visat
björnarna hur man spelar beerpong.
~ 16 ~
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Sportchefens uttalande ledde till en

För att avsluta ytterligare en

omfattande diskussion om den

bastukväll

kommande

handuksherrarnas

säsongen

i

och
seger

fira
styrdes

akademifotbollen som sedvanligt

stegen mot Bristol där matchens

utmynnade

lirare behövde vila upp sig lite för

i

att

spelarna

konstaterade att det i år finns bra

att orka fortsätta firandet på Sode.

underlag och framgångarna togs i

Texten är en omarbetning av

sann Calja-anda ut redan innan

”Sikarlss” omfattande matchreferat

säsongen börjat.

publicerat i hetsboken den 5 april
2012

Delar av CW-truppen hösten 2017

~ 17 ~
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VEM I STYRELSEN ÄR DU?
Vad gör du en onsdagskväll i Åbo?
A. Självklart så är jag på gymmet!
B. Pluggar till sent på natten, dödens tenta på G...
C. Flashar stamgästkortet på Skärgårdsbaren
D. Ser till att stamgästen kommer hem när vakten tycker kvällen är slut
Hur ser en kväll på baren ut?
A. Spränger kontot. Man är ju kung kung kung i baren!
B. Minglar på dansgolvet med mina vänner
C. Dubbel lonken på dansgolvet, blicken letar efter en likasinnad
D. Hävdar att jag är nykter, men kör ändå dubbel lonken
Hur spenderar du tiden ombord på färjan?
A. Införskaffar badrockar och handdukar från SPA
B. Försöker beställa tryffelpasta i á la carten
C. En iskall lonken i rockbaren
D. Bunkrar punsch och happy hour öl till ÅSL

~ 18 ~
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Hur ser en vanlig sitz ut för dig?
A. Efter ”punschen kommer” hittas jag på CHIC med en chic
B. Är all over the place förutom på min plats
C. Sjunger Peter Holm, minst 5 gånger!
D. Ger bort drickakort åt hen som sjunger Peter Holm
Vad hos ÅSL håller du kärt?
A. Vad är ÅSL? Kan nån skicka en länk?
B. Den fantastiska gemenskapen och de fina kvällsmötena
C. Att man som sångledare bestämmer hur många gånger Peter Holm
sjungs. Självklart även den lilla lappen med plats för 10 kryss!
D. Calja-Weikot bastun och alla båtar man får när man bunkrar
Hur var/är du som gulis?
A. Vad är en gulis? Var hittar man en sån?
B. Minglade målmedvetet och tindrade för fullt
C. Minns inget. Men det gör inget, gulistiden tar aldrig slut...
D. Bakfull som en medelålders

~ 19 ~
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Vad beställer du i baren?
A. Öl
B. Dompa
C. Kaks lonkero!
D. Bailey´s, flaskan tack!
Hur Ser en silliz ut för dig?
A. Vad f*n är en silliz? Kan nån skicka GPS?
B. Grundar med skönhetssömn, vaknar upp med frukost på sängen och
halaren färdigt upphängd. Väl på sillizen tar jag varannan vatten.
C. Vaknar en timme efter att sillizen börjat och grundar med en svart
lonken i taxin. Sedan är det show de la show
D. En timme sömn, fracken på och försöker beställa Bailey's med kaffe
Resultatet hittar du på sidan 26

~ 20 ~
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MESSA STRÖMMING
Skribent: Andreas Packalén, rutinerad messare

När jag idag sku fara på jobb till

När ska landskape börja med

Södra Jomala möttes av jag av en

byggnaden av kortruttsystemet i

inga

inga,

skärgårn? De e utredning efter

näämligen att Ålandsvägen had

utredning å färjorna e redan 40 år

grävts opp igen... Jag som trodd att

gamla å äldre blir de för varje år

jag sku komma i tid till jobbe för en

som går å snart måste de gå i

gång skull men nä då hadd

pension... Nu får ni börja sparka

landskape tänkt annorlunda... Arg

varann i arsule å börja göra någi för

Vargsundabo

jag e trött på allt från Skarvar till

helt

ovanlig

syn

Gudingar! 045...

Nu e de sommar igen å utböölingar
kommer till holmin igen å fylla å

Durakar e vi allihopa allihopa,

elände... Nä nu e de dags att fara till

allihopa - du mää å jag mää

ut till sin egen holme där jag ska sitt

TheGreatDurak

enda tills de blir höst igen... Trött

Kommunsammanslagningsutredni

Kökarbo

ngar hännän å dännän... Tror ni

Sommar å alla dras till de lokala

verkligen att kommunerna kommer

vattenhålet, eller ja dännän går man

att

ju varje helg ändå för annars sku

Frågeställarenmedstorafrågor

man törsta ihjäl sej Törstsläckaren
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Om

vargen

kommer

hit

till

att

Järsö

ska

börja

(på

riktigt

tillhöra

Torrbolsta då ska jag banne mej gå

Mariehamn

efter hagelbössin å låta den tala för

Jomala) inga... Å inga vill jag ha

inga har vargen någgi hännän å

med Eckerö heller för den delen

göra... Bo-Yngve från Torrbolsta

inga, dör de e rent utsakt tokoga
sådär

Hooliger va denna sommar e het,

lång

västerut,

Södra

å

inga

Hammarland heller inga, å inga

man måst ju drick tri ämbar vatten

Jomala heller inga för de e så stora,

per daa för kunn överleva Stig-Erik

å inga Lemland. Jaha kvar blir då

från Mångstekta

Lumparland, så jag säger NEJ
Dehäran med klimatförändringen

TACK

ger sej till känna denna sommar å

SAMMANSLAGNINGAR!!!

snart blir nog Åland de nya Ibiza på

Stolt

riktigt

Lumpo

där

alla

homosapiens

TILL

KOMMUN-

Lumparlänning

från

vallfärdar till det lokala vattenhålet
Höddö du som kom körandes från

för att släcka sin törst (å hunger för

Kvarnbo rondellen mot Rangsby i

den delen å) Arken4ever

den vita Volvon å nästan körd över
Enligt
Jomala,

lanskapets
Eckerö,

förslag

ska

mej! Nästa gång de händer så ska

Haamarland,

jag s...t.. skick jakthunden på dig

Lemland (btw. Ålands sexigaste

Fotvandraren

kommun) å Lumparland bli en enda
Jag e för kommunsammanslagning

kommun men inga Järsö för de ska

å ökad integration för vill kunna gift

Mariehamn få av nån j..vla orsak...

mig inom kommunen men ändå ha

Höddni nu får de bli stop med dehär

ett stort urval att välja på Leffe från

fånigheterna, inga kan man tillåta

Sottunga
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Jahaa då var Rockoff över igen å

Igår såg jag Butkaleffe å Tramjesus

holmen somnar till sömns igen

från Hulta hänga ihop på ”Grillen”

Rockoffdeprimerad

eller som ortsborna säger Kiosken,
då tänkte jag: ”Vart e världen
påväg”??? Godbybon

Har du dåligt med blandvatten på efterfesten eller vill ha en halvgod drink till Esthers fantastiska
paj kan du pröva denna (bild lånad från XIT).
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EN ÅLÄNNINGS VILLFARELSER I ÅRHUS
Skribent: Joakim Wennström, ex PR-chef

Efter tre och ett halvt år i Åbo så

var Åland ligger. Detta kan enklast

tyckte jag det var dags att vidga

dansken genom att använda tre

vyerna lite och se andra ställen än

enkla hjälpmedel, två flaskor öl och

Åbo. Hade två kriterier när jag

en dosa snus. Sätt två öl bredvid

valde utbytesland, att jag skulle

varandra och förklara att den till

förstå språket som talades av

vänster är Sverige och den till höger

lokalbefolkningen och att ölen

är Finland, i mitten sätter du

skulle vara billigare än i Åbo. Detta

snusdosan

gjorde valet ganska lätt eftersom

symboliserar Åland, även om snus

mina språkkunskaper är begränsade

är

till engelska och finska på åländskt

hembygds ö. För att bli extra god

vis så blev valet Danmark och

vän med dansken så stannar du och

närmare bestämt Århus. En mycket

dricker mera öl.

illustreras

olagligt

för

och

att

den

säger

köpa

ovetande

att

på

det

vår

trevlig stad i samma storlek som
Efter det geografiska läget är

Åbo men med ett desto större

uppklarat kan det vara bra att

universitet än Åbo Akademi.

förklara det här med språket. Ja, jag
Att vara ålänning i Åbo kan ibland

är från Finland men pratar svenska

vara svårt, en del finländare och

som modersmål. Detta har man fått

svenskar har inte sällan dålig koll

dra för svenskar också och det blir i

på Åland och fördomar existerar. I

vissa fall förvånande. Danskarna

Danmark däremot skall man vara

upplever jag att förstod det bättre i

glad om de danskar man träffar vet

och med sin egen tyskspråkiga
~ 24 ~
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minoritet i södra Danmark. Här är

Sundberg lysa genom är det han

även Färöarna och Grönland till

som skrivit texten? Reds. Anm.).

stor hjälp då man utmärkt kan

Det som dock har saknats under

använda sig av dessa för att förklara

halvåret i Århus har varit sitzar och

Ålands speciella ställning i Finland.

årsfester. Inte en enda gång har det

Du är från Finland och pratar

varit någon form av liknande

svenska, två bra saker enligt

festligheter som dessa i Åbo. Hade

danskarna. Nummer ett, om du

med både frack och mörk kostym

anstränger dig lite och danskarna
anstränger

sig

lite

förstår

till Århus och inte en enda gång

ni

hade jag nytta av någon av dessa två

varandra och nummer två, du är inte

plagg. Saknade även de många och

från Sverige.

vackra snapsvisor som Åländska

När man nu har förklarat om Åland

Studentlaget har på sina sitzar. Som

kan man fortsätta fara runt i Århus

substitut till en av dessa hittade jag

Universitets

dock en Peter Holms gata i Århus,

fredagsbarer.

Fredagsbarer är nog något som jag
kommer sakna med Århus. Det är
som våra klubblokaler i Åbo men
mycket öppnare och ingen vakt vid
dörren som skriker ”inga drickor
ut” när man skall ut för lite luft. Här
springs det gladeligen med öl och

dit borde ÅSL göra en exkursion i

annat i högsta hugg mellan barerna.

framtiden.

Det smakar även bra när ölen kostar
Skribenten (till höger i bild) saknade att
använda sin kära frack i Århus

under en euro (här börjar Ove
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Jag kommer att minnas Danmark

ångra ditt utbyte”1. Detta har hjälpt

och Århus med mycket glädje vissa

mig att hålla den åländska fanan

stunder detta på grund av alla de

högt i Århus och lärt mig ta an nya

människor man mött där och det

utmaningar och upplevelser. När

trevliga saker man fick vara med

jag nu återvänder till Åbo är jag mer

om. Många gånger har jag saknat

redo än någonsin för att ta mig an

livet i Åbo och det har varit tungt.

det som alla fruktar, Gradun.

Men likt som emigranternas första

(1”Du

budord har jag använt mig av
samma

första

budord

skall

aldrig

ångra

din

utvandring” Från ”Utvandrarna” av

som

Wilhelm Moberg)

utbytestuderande ”Du skall aldrig

Resultat till vem i styrelsen är du?
Flest A, du och sportchefen Hugo borde gymma tillsammans. Flest B, du och
vice ordförande Esther är soulmates. Flest C, akta dig för PR-chef William
annars slutar ni på Skärgårdsbaren. Flest D, du och skattmästaren Leo kommer
nog att hitta varandra under ett ÅSL evenemang.
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NATTKLUBBSKUNGENS BARTIPS
Skribent: William Stenius, PR-chef
I en Studiestad som Åbo finns det ett brett utbud av barer och nattklubbar. För
att göra det lite lättare för er att välja mellan dessa har jag gjort en lista med
några recensioner av de barer jag besökt mest aktivt under mina år i Åbo (Tro
oss, han har besökt många barer. Reds. Anm.).

Skärgårdsbaren
Lokal: Det finns något för alla, dansgolv för den danssugne och barsida för den
törstige. 4/5 Stallhagen
Pris: Vanliga priser på helger, bra priser på studieevenemang. 3/5 Stallhagen
(Med stamkundskort 4/5 Stallhagen)
Personal: I största del svenskspråkig och väldigt trevlig personal 5/5 Stallhagen
Utbud: Har aldrig varit med om att de inte har något jag vill beställa (mestadels
lonken/öl) och de har Stallhagen. Deras hembryggda öl Fishpiss är ett måste att
testa. 5/5 Stallhagen.
Forte
Lokal: Relativt stor nattklubb med mycket sittplatser och rökrum. 3/5 Stallhagen
Pris: Här skulle Ove Sundberg trivas, ibland är det billigare med dryck på Forte
än i butiken. 5/5 Stallhagen
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Personal: Finskspråkig personal och långsam service med varierande
bemötande av vakterna 2,5/5 Stallhagen
Utbud: Standard nattklubbsutbud. 3/5 Stallhagen

Chic
Lokal: Stor lokal med många olika dansgolv och mycket sittplatser. 4/5
Stallhagen
Pris: Lite billigare än Arken men i stort sätt samma (har väl inte stoppat en
ålänning förut) 2,5/5 Stallhagen
Personal: Trevlig personal med bra service och vakter som går att diskutera
med, tyvärr ingen svenska. 3,5/5 Stallhagen
Utbud: Har det mesta förutom Stallhagen… 3/5 Stallhagen

Koulu
Lokal: Mycket fin bar där man får lite hipster blandat med överklass känsla (hur
nu det går ihop) 5/5 Stallhagen
Pris: Dyrt men ändå prisvärt. 3/5 Stallhagen
Personal: Trevliga och softa. 4/5 Stallhagen
Utbud: Har det mesta plus en massa olika egen bryggda ölsorter 5/5 Stallhagen
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Alepub
Lokal: Nyrenoverad men ändå lite risig, tänk ett sunkigare gamla park. Väldigt
fint karaoke system och med en stor scen. 4/5 Stallhagen
Pris: Ove Sundberg vänligt. 5/5 Stallhagen
Personal: Säkert helt okej så länge man inte kommer 15 fulla ålänningar och tar
över karaokescenen. 3/5 Stallhagen
Utbud: Inget för översittaren men en vanlig drink eller lonken/öl på fat får du
givetvis tag på. 3/5 Stallhagen.

Som Stallhagen säger: drick mindre - drick bättre! (Skribenten följer snarare
visdomsorden, drick mer - drick bättre. Reds. Anm.)

Klä dig som skribenten så är du kung i Åbos barer.
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ÅLÄNDSK ORDLISTA FÖR DIG SOM HAR
STUDERAT FÖR LÄNGE
Skribent: Lucas Mattson, ordförande och sportchef innan Gracens rotorsegel monterades

Känner du att dina studier har dragit ut på tiden? Har du befunnit dig på
studieorten så länge att Landskapsregeringen hotar att dra in hembygdsrätten?
Har du helt tappat greppet om vad som händer på Fredens öar? Lugn,
Strömmingsbladet har här sammanställt en lista med ord och uttryck som
hjälper dig förstå vad som diskuteras vid kaffebordet när du återvänder till
öriket.
Chemtrail (subst.)

Den svans av livsfarliga kemikalier som blir
kvar på himlen efter flygplan som besprutar
Åland av okänd anledning.

Finströmare (subst.)

Skällsord som används av sundsbor och
getabor i syfte att skjuta upp eller avbryta en
förestående kommunsammanslagning.

HemPizza (subst.)

Det föreslagna, svenskspråkiga namnet på
den

stora

snabbmatskedjan

som

har

restaurang på Nygatan. På Åland pratar vi
svenska.
Hyperloop (subst.)

Stort och långdraget infrastrukturprojekt
som hetsigt debatterats men troligen aldrig
blir av.
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Kortrutt (subst.)

Se Hyperloop.

Korvpängar (subst. plur.)

Rökkas presentkort. Har en egen valutakurs
vars

värde

stärks

betydligt

framåt

småtimmarna och störtdyker vid stängning.
Pommerndocka (subst.)

Gigantisk plåtburk som kostar pengar och
ser förjävlig ut.

Rotorsegel (subst.)

Den nya fallossymbolen ombord på Viking
Grace.

En glad skribent (övre raden, tredje från vänster) tillsammans med Calja-Weikot, CW-Old Boys
och representanter från ÅSU efter innebandyturneringen en morgon i februari innan 85-års
jubileet
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Taffelflak (subst.)

Påhitt

av

Orklakoncernen

och

IFK

Mariehamn för att höja blodfetterna hos den
genomsnittlige ålänningen. 6 € för tre
megapåsar chips och tre påsar dipp under
sista kvarten av IFK:s hemmamatcher.
Varg (subst.)

Köttätande monster som fruktas av såväl
liten som stor. Siktats i flera omgångar på
den åländska landsbygden.

Wiklöf Holding Arena (subst.)

En plats där två sporter tidigare har kunnat
samsas i årtionden, men som nu i det
närmaste kan klassas som ett politiskt
kärnvapenkrig,

där

ordet

”konstgräsgranulat” är en stridsspets.
Ålandsrabatten (subst.)

Kapitalistiskt manifest som syftar till ökad
konsumtion

men

använder

barn

och

idrottsföreningar för att dölja dess hemliga
agenda.
Denna artikel innehåller stora mängder ironi och i likhet med många högljudda
åländska åsikter, bör den tas med en nypa salt. Inga djur skadades under
produktionen av denna artikel.

~ 32 ~

Strömmingsbladet 2018

FÖLJ ÅLÄNDSKA STUDENTLAGET VID ÅBO
AKADEMI

www.facebook.com/AlandskaStudentlaget/

www.alandskastudentlaget.ax/

www.instagram.com/alandskastudentlaget/

www.twitter.com/caljaweikot
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