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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	(förutom	det	som	vi	har	
stulit	eller	på	annat	sätt	kommit	över).		
	
Detta	nummer	utkommer	i	tryckt	format	tack	vare	
våra	annonsörer	och	de	generösa	själarna	på	
Mariehamns	tryckeri.	Tack!	
	
 
Chefredaktörer (och oansvariga utgivare): 

 
Lucas	Mattsson	
	
Studerar	fjärde	året	vid	Hanken	(den	bättre)	med	
nationalekonomi	som	huvudämne.		
	
Gulis	2013-2014	och	minns	året	med	värme.		
Målskytt	i	första	fotbollsmatchen	med	Calja-Weikot	
och	årets	ÅSL-gulis	2013.	
	
	

	
	

Joakim	Wennström	
	

Studerar	historia	för	tredje	året.		
	

Gulis	2014-2015.	Sammanfattar	gulisåret	som	
mängder	med	nya	vänner	och	trevlig	samvaro	varvat	

med	intressant	kunskap.	
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Ledare 
Av: Lucas Mattsson, chefredaktör 
	

Det	du	nu	håller	i	din	hand	(eller	läser	på	nätet	om	du	inte	lyckades	få	tag	
på	ett	tryckt	exemplar)	är	det	första	riktiga	numret	av	Strömmingsbladet	
som	utkommer	i	tryckt	format	sedan	tillsättandet	av	nya	chefredaktörer.	
	
Nu	skulle	jag	kunna	bli	klyschig,	tråkig	och	sentimental	och	skriva	om	hur	
viktigt	det	är	för	en	förening	att	ha	en	gemensam	medlemstidning	att	
samlas	kring.	Att	vi	skapar	en	gemensam	identitet	genom	att	samlas	kring	
de	gemensamma	texterna	likt	våra	förfäder	samlades	kring	lägerelden	för	
att	berätta,	och	lyssna	till,	sagor	och	berättelser.	Att	en	medlemstidning	är	
viktig	även	för	att	minnas	det	som	föreningen	en	gång	har	varit	och	för	att	
bevara	minnen	åt	kommande	generationer.	Jag	skulle	till	och	med	kunna	
bevisa	det	genom	att	citera	min	gamla	läromästare	i	samhällskunskap	vid	
Ålands	Lyceum	Anders	Casén,	när	han	på	facebook	kommenterade	under	
länken	till	tidigare	utgåvor	av	Strömmingsbladet:		
	
”En	trevlig	upplevelse	att	bläddra	i	de	arkiverade	bladen;	många	bekanta	
personer	och	miljöer.	Och	så	kändes	det	aningen	nostalgiskt	eftersom	den	
egna	studietiden	vid	ÅA	ploppade	upp	i	tankarna.”	
	
Om	jag	skulle	vilja	skriva	om	allt	det	där	så	skulle	jag	även	kunna	skriva	om	
att	det	är	roligt	att	få	vara	med	och	jobba	med	att	göra	Strömmingsbladet	
till	en	någorlunda	regelbundet	utkommande	medlemstidning	som	
föreningens	medlemmar	kan	vara	stolta	över.	Att	det	är	fantastiskt	roligt	att	
det	finns	så	många	medlemmar	som	ville	ägna	en	eftermiddag	eller	två	åt	
att	skapa	material	till	den	här	tidningen,	så	att	du,	jag	och	alla	andra	får	
njuta	av	slutresultatet,	en	fullvärdig	medlemstidning,	skapad	av	och	för	
ÅSL:s	medlemmar.	
	
Vidare	skulle	jag	också	kunna	skriva	ett	stycke	där	jag	liknar	detta	nya	
kapitel	i	det	tryckta	Strömmingsbladets	liv	med	det	nya	liv	som	årets	
gulisar	står	inför	när	de	nu	flyttar	till	Åbo	för	att	inleda	sina	
universitetsstudier.	Men	usch	vad	det	allt	det	där	skulle	vara	klyschigt.	
	
I	stället	vill	jag	passa	på	att	hälsa	alla	läsare	välkomna	tillbaka	till	världens	
bästa	studiestad,	och	till	de	nya	gulisarna	vill	jag	säga	välkomna	in	i	
gemenskapen!	Ni	kommer	att	bli	väl	omhändertagna,	ni	kommer	att	trivas	
och	det	kommer	att	vara	ni	som	för	den	brinnande	ÅSL-facklan	vidare.	
Välkomna,	och	trevlig	läsning!	
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Ordförande har ordet 
Av: Linn Ekebom, ordförande 

	
Jag	sitter	som	bäst	i	soffan	hemma	i	Tjudö.	Jag	
har	just	ätit	och	försöker	nu	att	få	lite	jobb	
gjort.	Katten	har	underhållit	sig	med	att	ligga	
och	snarka	i	min	famn	i	fåtöljen	bredvid	och,	
när	hon	fått	för	varmt,	platt	på	parkettgolvet.	
Utanför	är	himlen	50	shades	of	gray	och	inne	
har	mina	tår	påbörjat	sin	provspelning	som	
Elsa	i	Frozen	(spoiler-varning:	De	fryser	till	is).	
Sommaren	är	kort	och	har	den	senaste	veckan	
verkligen	regnat	bort.		
	
Nu	är	hösten	här	igen	(vare	sig	man	vill	det	eller	inte),	och	med	den	
kommer	inte	bara	nya	kurser,	regnigt	väder	och	ett	större	behov	av	
magsyretabletter.	Med	hösten	kommer	också	nya	äventyr!	Mitt	nya	äventyr	
var	att	simma	ut	på	djupt	vatten	och	tacka	ja	till	ett	musiklärarvikariat.	Så	
här	sitter	jag	nu:	Med	huvudämnet	religionsvetenskap,	biämnet	
marknadsföring	och	numera	med	ansvar	över	ett	par	hundra	barns	
musikundervisning	6	veckor	framöver	-	och	ett	hopp	om	att	mina	
professorer	skall	tänka	att	detta,	trots	fel	ämne	och	helt	fel	tidpunkt,	är	en	
bra	satsning	för	mitt	framtida	yrkesliv.		
	
Med	äventyr	kommer	ibland	också	uppvaknanden,	ibland	mindre	och	
ibland	mer	brutala.	Jag	har	fått	lära	mig	att	jag	inte	är	den	hippa	ungdom	jag	
trodde	jag	var	(alternativt	Jack	Black	i	School	of	Rock)	utan	motsvarigheten	
till	den	där	pinsamma	vuxna	som	använder	ord	som	”yolo”	och	”swag”	
(tydligen	är	det	inte	ens	populära	ord	längre?!)	och	klär	sig	i	obey-keps	och	
magtröjor	med	emojitryck	(som	för	övrigt	hette	smilisar	på	min	tid).	
	
Denna,	för	mig,	sorgliga	historia	kanske	kan	kännas	smått	irrelevant	i	en	
välkomsttext	i	Strömmingsbladet	men	det	bevisar	en	viktig	sak:	Inte	bara	
att	jag	helt	klart	haft	en	felaktig	bild	av	mig	själv	utan	även	att	tiden	går	
väldigt	fort	och	att	det	nu,	om	inte	förr,	är	väldigt	viktigt	att	börja	ta	vara	på	
den	(innan	man,	tydligen,	räknas	som	gammal	och	helt	ute	och	cyklar	när	
det	kommer	till	aktuella	trender	;)	).		
	
Jag	vill	här	passa	på	att	välkomna	alla	gulnäbbar	till	Åbo	och	akademin	och	
jag	hoppas	att	ni	alla	ser	till	att	njuta	av	er	studietid	och	verkligen	ta	vara	på	
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er	tid	här	i	Åbo.	Studietiden	är	en	speciell	tid	i	livet	och	vi	i	ÅSL	skall	göra	
vårt	bästa	för	att	ge	er	en	så	bra	start	som	möjligt!	
	
För	våra	gamla	och	mer	erfarna	studerande	vill	jag	säga	välkomna	tillbaka!	
Jag	hoppas	att	ni	i	sommar	ha	hunnit	vila	både	kropp	och	knopp	och	nu	är	
redo	att	återvända	till	studierna	och	studielivet.	Denna	höst	kommer	vara	
fullspäckad	med	evenemang	och	aktiviteter	som	vi	hoppas	att	både	nya	och	
äldre	studerande	vill	hänga	med	på!	
	
Jag	har	tyvärr	inte	möjligheten	att	vara	på	plats	i	Åbo	och	hälsa	er	alla	
välkomna	men	jag	hoppas	att	alla	får	en	bra	start	och	så	ses	vi	snart!	
Fridens	liljor!	
	
Puss	och	kram!	
	
	 	

Nästan	alla	Linns	kollegor	i	styrelsen	under	vappfirandet	i	
Vårdbergsparken.	
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Tips till gulisarna  
Av: Michela Söderlund, ordförande emerita 
	

Det	är	inte	alltid	så	enkelt	när	man	flyttar	hemifrån	och	helt	plötsligt	ska	stå	
på	sina	egna	ben.	Så	här	är	6	tips	från	en	riktig	studieveteran,	tips	som	
kanske	kan	göra	den	första	tiden	lite	lättare.	
	
1. Titta	upp!	
Självklart	är	Google	Maps	din	bästa	vän,	men	ibland	kanske	man	har	
tappat	sin	telefon,	har	slut	på	batteri	eller	har	slut	på	data	efter	att	ha	
tittat	på	Youtube-videor	10	timmar	i	sträck.	Om	du	befinner	dej	i	
någon	av	dessa	situationer,	titta	upp!	På	många	ställen	i	Åbo	kan	du	
då	se	domkyrkan	och	använda	den	för	att	navigera.	Som	bonus	får	du	
också	njuta	av	hur	vackert	Åbo	kan	vara	om	du	bara	släpper	blicken	
från	skärmen	en	stund.	

	
2. Var	social!	
Kom	ihåg	att	alla	är	lika	nya	som	du	och	alla	letar	efter	nya	kompisar,	
så	fråga	den	där	personen	du	hamnade	bredvid	på	föreläsningen	om	
hen	vill	gå	och	äta	lunch	eller	kanske	plugga	tillsammans.	Intressera	
dej	verkligen	för	personen	du	sitter	bredvid	på	en	sitz.	Gå	med	i	
föreningar	och	delta	i	aktiviteter	som	just	du	är	intresserad	av	och	gå	
självklart	med	i	ÅSL.	Din	studietid	är	ett	perfekt	tillfälle	att	hitta	
vänner	för	livet.	

	
3. Fråga!	
Klyschan	”det	finns	inga	dåliga	frågor”	stämmer	verkligen	i	det	här	
fallet.	Om	du	undrar	någonting,	fråga!	Fråga	den	du	sitter	bredvid	på	
föreläsningen,	fråga	din	tutor,	fråga	vem	som	helst	i	ÅSL.	Alla	har	
någon	gång	själv	varit	gulis	och	hjälper	mer	än	gärna	till.	Det	är	bättre	
att	fråga	än	att	sitta	och	grubbla,	om	du	får	det	praktiska	på	koll	har	
du	mer	tid	över	till	roliga	upplevelser	som	att	till	exempel	ta	en	tur	till	
Nådendal	och	hälsa	på	Mumin.	

	
4. Positiv	inställning!	
Du	har	flyttat	hemifrån	och	har	en	ypperlig	chans	att	pröva	på	nya	
saker	och	kanske	hitta	nya	intressen.	Prova	nya	sporter,	spel,	
upplevelser,	maträtter	och	allt	annat	som	kan	tänkas	vara	kul.	Du	
kanske	inser	att	du	är	nästa	Gordon	Ramsey	(men	bättre	på	att	
hantera	din	ilska)	eller	nya	Annika	Sörenstam.	Om	man	inte	provar	
kan	man	inte	veta,	så	hitta	det	som	passar	just	dej.	
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5. Gå	på	sitz!	
Att	gå	på	sitz	är	ett	perfekt	tillfälle	att	lära	känna	många	nya	
människor	på	en	gång.	Man	går	på	sitz	för	att	träffa	folk,	sjunga,	
dansa,	skratta,	diskutera	och	ha	kul.	Ingen	är	på	en	sitz	för	att	sitta	
tyst	och	sura	så	prata	med	dina	bordsgrannar,	sjung	med	i	
snapsvisorna	(målet	är	inte	att	sjunga	snyggast	utan	att	delta)	och	
njut	av	stämningen.	

	
6. Ta	vara	på	den	här	tiden!	
Du	är	nu	en	studerande,	vilket	betyder	att	du	har	fullt	ansvar	för	hur	
du	fördelar	dygnets	timmar.	Du	måste	självklart	se	till	att	du	studerar	
och	att	du	når	de	akademiska	resultat	som	är	förväntade	av	dej	men	
hur	du	når	dem	är	bara	upp	till	dej	själv.	Du	har	nu	turen	att	inte	
behöva	följa	standardarbetsdagar	från	9	till	5,	du	sätter	dina	egna	
tider.	Studerar	du	bäst	mellan	02-05	på	natten	så	gör	du	det.	Vill	du	
åka	på	en	spontanresa	och	vara	borta	i	två	veckor	gör	du	det	
(studierna	går	såklart	först	men	ofta	kan	man	skriva	uppsatser	eller	
plugga	på	förhand).	Kom	ihåg	att	leva	på	ett	sätt	som	du	själv	är	nöjd	
med	varje	dag.	

	

Skribenten	(till	vänster)	tycker	om	att	dricka	champagne.	
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Har du ansökt om studiestöd och studielån?

•	 Ta	kontakt	med	AMS	för	att	ansöka	om	studiestöd	och	studielån.
•	 När	du	fått	ditt	beslut	från	AMS	om	studielånet	så	kommer	du	med	beslutet	i	original	till	banken.

Har du internetbanken och bankkort?

•	 Ta	kontakt	med	Ålandsbanken	för	att	se	över	vad	du	har	och	behöver.	

Åker du till Sverige och studerar?
• Ålandsbanken	har	ett	Sverige-paket	som	innehåller	konto,	internetbanken	och	ett	kort	i	Sverige.	
•	 Ta	med	ett	pass	eller	id-kort,	du	behöver	inget	svenskt	personnummer	för	att	bli	kund	i	

	Ålandsbanken	Sverige	och	använda	bankens	tjänster.
•	 Ta	också	med	studieintyg	/antagningsbesked	så	får	du	Sverige-paketet	avgiftsfritt.

Har du egen bostad på studieorten?
• Ta	kontakt	med	Ömsen	för	att	ordna	en	hemförsäkring,	den	är	viktig	ifall	olyckan	är	framme.
•	 Oberoende	vilket	land	du	studerar	i	så	kan	du	ha	en	hemförsäkring	hos	Ömsen.

Tar du med bilen till studieorten eller blir den hemma oanvänd?
• Ta	kontakt	med	Ömsen	för	att	kontrollera	vad	du	behöver	tänka	på	i	din	situation.

Är du rätt försäkrad om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall?
•	 Ta	kontakt	med	Alandia	Försäkring	för	att	få	information	om	hur	din	försäkring	gäller	på	

	studieorten.

Vilket lands sociala skydd tillhör du?
•	 Det	finns	möjlighet	att	ansöka	om	att	ha	kvar	socialförsäkringen	i	Finland	under	din	studietid	

	utomlands.		Ansökningstiden	är	1	år	från	det	att	studierna	påbörjas.
•	 Mer	information	får	du	på	www.fpa.fi/flyttning	och	din	ansökan	kan	du	göra	via	www.fpa.fi/etjanst.

CHECKLISTA	
INFÖR STUDIER PÅ ANNAN ORT

KONTAKTA OSS GÄRNA!

018-29 000 018-27 6000204-29 011
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Reportage från sommarträffen 
Av: Jonatan Isakas, PR-chef 
	

Året	var	2016	och	Storbritannien	hade	precis	röstat	för	att	lämna	EU,	men	
trots	ett	försvagat	europeiskt	samarbete	höll	ändå	ÅSL	sin	årliga	
sommarträff	i	god	anda.	En	sen	kväll	i	juli	bestämde	sig	föreningen	för	att	
styra	kosan	mot	Isses	stuga	mitt	i	den	idylliska	åländska	farleden	mellan	
Lumparn	och	Önningebyfjärden.	Transportyachten	smektes	sakta	av	havets	
våg	mot	destinationens	brygga,	där	Lemlands	majestätiska	berg	tornade	
upp	sig	mot	den	unga,	gyllenröda	sensommarhimlen.		
	
Kvällens	evenemang	spenderades	som	vanligt	enligt	god	åländsk	sed,	med	
dryck,	mat	och	lite	mera	dryck.	Efter	hela	havet	stormar	och	en	omgång	så	
ska	det	låta,	som	dominerades	av	vår	egen	axelbandsmedlem	Jocke,	styrdes	
kosan	tillbaka	till	staden,	ty	förfriskningarna	hade	tagit	slut.	ÅSL:s	
sommarträff	avslutades	således	där	alla	löften	bryts	och	där	drömmar	
krossas,	stadshotellet	Arken.	Med	dessa	ord	vill	jag	på	styrelsens	vägnar	
tacka	alla	inblandade	som	gjorde	sommarträffen	till	en	riktig	succé.			
	 	

Glada	deltagare	på	sommarträffen	(innan	dryckeslagret	tog	slut).	



	

12 - Strömmingsbladet  

Åbo som studiestad 
Av: Joakim Arnold Wennström, historienörd 
	

	
Denna	smått	seriösa	artikel	kommer	
att	behandla	Åbo	som	studiestad	samt	
Åbo	Akademi	(ursäkta	alla	novianer).	
Historisk	bakgrund	kommer	tas	med	
eftersom	undertecknad	försöker	
framstå	som	en	hugad	historiker	och	
inte	bara	en	partyglad	Axelbandit.	
	
Åbo,	Finlands	äldsta	universitetsstad	
samt	det	svenska	rikets	näst	största	
stad.	Åbo	var	faktiskt	Sveriges	näst	
största	stad	efter	Stockholm	i	det	
svenska	riket.	Hit	vallfärdade	folk	för	
att	studera,	ja	det	vill	säga	de	som	hade	råd.	Katedralskolor	fanns	det	för	
blivande	präster	men	även	de	ställde	till	med	roliga	ståhej	som	exemplevis	
dåtida	invigningsriter	för	nya	studerande.		
	
Även	fast	det	har	pågått	universitetsundervisning	från	år	1640	då	Kungliga	
akademin	i	Åbo	grundades	så	är	dagens	Åbo	Akademi	grundat	år	1918.	
Kungliga	akademin	flyttades	efter	Åbo	brand	till	Helsingfors	(ugrernas	
huvudstad).	Att	vara	student	i	Åbo	har	under	alla	tider	haft	samma	
grundläggande	mönster.	Det	vill	säga	mest	trevlig	samvaro	med	lite	studier	
vid	sidan	om.	De	flesta	alumner	har	goda	minnen	från	sin	universitetstid	
och	tänker	för	det	mesta	tillbaka	på	den	som	den	bästa	tiden	i	deras	liv.	
	
Om	Åbo	Akademi	tål	att	nämnas	att	det	är	ett	litet	universitet	men	ändå	ett	
universitet	med	bred	akademisk	bildning.	Flera	ämnen	finns	att	nämna,	allt	
från	snikna	ekonomer	och	sprängglada	kemitekniker	till	”röda”	statsvetare	
och	flummiga	humanister.	Alla	ryms	med	i	den	familj	vi	kallar	Åbo	Akademi.		
Man	kan	även	säga	att	Åbo	Akademi	är	den	finlandssvenska	
betongblandaren,	här	blandas	folk	från	Svenskfinlands	alla	hörn.	Nyländska	
seglare	blandas	friskt	med	österbottniska	minkfarmare	och	åländskt	
”ööööö”-folk.		
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Åbo	Akademi	har	även	två	kolonier	i	Vasa	och	Jakobstad.	Det	som	”tyvärr”	
är	synd	är	att	barnträdgårdslärarna	får	flytta	ner	från	Jakobstad	till	Vasa	
snart	för	att	fortsätta	klippa	och	klistra	där.	
	
Ett	kapitel	i	sig	är	förstås	att	Åbo	Akademi	brukar	kallas	Svenskfinlands	
största	äktenskapsförmedling.	Många	har	träffat	sin	framtida	livskamrat	i	
någon	av	källarna	på	Biskopsgatan,	på	Kåren	eller	i	föreläsningssalarna.	
Undertecknad	är	själv	ett	barn	av	ett	Åbo	Akademi-äktenskap	där	två	
personer	från	olika	delar	av	Svenskfinland	träffades	i	en	tvättstuga	i	Vasa	
där	den	ena	behövde	hjälp	med	att	stryka	sin	skjorta.	Vem	dessa	två	är	samt	
vem	av	dem	som	behövde	hjälp	att	stryka	sin	skjorta	får	ni	läsare	själva	lista	
ut...	
	
Du	åländska	gulnäbb!	Med	dessa	ord	sagda	vill	jag	gratulera	dig	till	ett	klokt	
val	av	studiestad.	Åbo	är	en	fantastisk	studiestad	(om	man	bortser	från	
slasket	på	vintern).	Vi	från	ÅSL	är	glada	att	ni	är	här	och	jag	kommer	lova	
att	ni	kommer	tycka	om	både	oss	och	era	andra	studiekamrater.	
	
”Pappren	inne	sol	i	sinnet”	(okänd	finlandssvensk)	
	
Välkommen	till	Åbo!!!	
	
	 	

Glöggrundan	2015.	Copyright:	Merkantila	klubben.	Fotograf:	Samuli	Salo	
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Messa strömming 
Redaktör: Andreas Packalén, strömmingspilkare 

Nog	e	de	rent	utsagt	förjävligt	nog	
att	inga	staden	sköter	sig	med	
upphandlingarna	gällande	
Storagatan.	Hännän	har	man	fått	
köra	i	månader	på	en	grusgata	(U-
stad?)	för	att	dedär	j...vla	
durakarna	inga	kan	upphandla	
saker	å	ting,	ifall	jag	sku	få	
bestämma	dännän	sku	de	va	raka	
rör.	Getabon	
	
Åland	en	enda	kommun,	dedär	
svenska	utredarna	e	rena	
durakarna.	Man	kan	inga	sätta	ihop	
16	olika	folkslag	inga	å	tro	att	de	
kan	leva	med	varandra	i	en...	De	
sku	bara	bli	inbördeskrig,	man	ser	
ju	hur	de	gick	med	Jugoslavien...	
Filosofin	
	
Jag	läängtar	tillbaks	ti	tiden	när	
Skitholger	körde	min	skit	till	stan.	
Rännskitarn	
	
Hääj	alla	män!	Jag	e	en	man	i	mina	
bästa	år	som	söker	en	vilogert	
byggd	man	som	jag	kan	dela	livet	
med.	De	enda	kravet	jag	ställer	e	
att	du	inga	ska	nojsa	eller	jåla	
någgi,	för	då	får	du	simma	hem!	
Tom	of	Kökar	
	
Tack	AW	för	ett	vilogert	kalas!		
När	du	inga	täär	någi	
	

Vems	frasse	e	de	som	springer	
runt	i	Rågetsböle	och	jagar	min	
kastrerade	honkatt?	Håll	din	
frasse	i	styr	för	snart	ringer	jag	
djurskyddsmyndigheten	som	får	
ta	hand	om	din	frasse!	Jag	kan	
också	säga	att	min	kasterade	
honkatt	inga	e	intresserad	av	din	
feta	frasse!!!!	Frasshataren			
	
Om	Jón	Arason	e	urfader	ti	
nästan	hela	Islands	befolkning,	
vem	e	då	Ålands	befolknings	
urfader?	Månne	han	hette	
Karlsson	i	efternamn?	
Historikern	med	många	frågor	
men	med	få	svar	
	
När	Peter	Holm	drar	fram	sin....		
0457...	
	

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.	
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Alltså	nog	har	Lagtinget	varit	
riktigt	tövliga	gällande	Vårdöbron,	
de	enda	dom	gör	i	lagtinget	e	att	
pallra,	så	från	och	med	nu	kallar	
jag	de	Pallertinget.	V-årdöbon		
	
JAG	VILL	BARA	SÄGA	EN	SAK	OM	
EVENTUELLA	
KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR,	
Å	DE	E	ATT	JAG	INGA	VILL	ATT	
HAMMARLAND	Å	ECKERÖ	SKA	VA	
SAMMA	KOMMUN	INGA,	FÖR	DE	
DÄR	ECKERÖBORNA	E	RENT	
UTSAKT	TOKOGA!	
Sannhammarlänningen	
	
Du	din	durak	som	körd	framför	
mäj	i	Granboda	vägskäle	varav	jag	
måsta	tvärnita	så	att	mina	päron	
flög	in	i	framrutan	och	blev	
stampade	päron.	Tänk	däj	för	
nästa	gång	för	annars	gör	jag	
stampade	päron	av	däj!	
Päronbondin	
	
Förra	helgen	klumade	jag	både	på	
rattarna	å	arsule	på	kvinnfolket	på	
Stadshotellet	å	blev	utslängd	å	förd	
till	butkan,	men	jag	ångrar	inga	
någi	inga	för	i	butkan	fick	jag	
äntligen	träffa	Butka-leffe.	
Krappis-Olle	
	
Vem	vare	som	slog	mäj	i	bakhuve	
så	ja	föll	i	marken	kl.	4.39	utanför	
Select?	Nu	har	ja	flera	blånnor	tack	
vare	däj!	Fy	skäms	på	däj	å	hoppas	
att	polisen	tog	dig!	Snorkpelle		
	

När	ska	landskape	börja	med	
byggnaden	av	kortruttsystemet	i	
skärgårn?	De	e	utredning	efter	
utredning	å	färjorna	e	redan	40	
år	gamla	å	äldre	blir	de	för	varje	
år	som	går	å	snart	måste	de	gå	i	
pension...	Nu	får	ni	börja	sparka	
varann	i	arsule	å	börja	göra	någi	
för	jag	e	trött	på	allt	från	Skarvar	
till	Gudingar!	Sot-tunga	
	
Skogsbässar	är	vi	allihopa,	
allihopa,	allihopa.	
Skogsbässar	är	vi	allihopa,	
allihopa,	ja	mä’	
Ja	mä’,	å	du	mä’.	Ja	mä’	och	du	mä’	
Skogsbässen	i	Sund	
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Ålandsduell: ÖN vs. NN 
Quizmaster: Lucas Mattsson, enväldig 
	

	
Vi	ålänningar	är	kända	för	att	vara	stolta	över	vår	ö,	men	vårt	geografiska	
läge	i	stillsam	exil	på	andra	sidan	Skiftet	i	samband	med	vårt	självstyre	och	
vissa	språkförbistringar	gentemot	det	övriga	riket	har	gjort	att	
populationen	på	det	finländska	fastlandet	inte	hyser	lika	stor	kunskap	om	
landskapet	som	skulle	vara	önskvärt.	Därför	vill	vi	på	Strömmingsbladet	
kolla	vad	fastlänningarna	egentligen	kan	om	Åland,	och	framför	allt:	Vem	
kan	mest?	
I	den	första	Ålandsduellen	ställs	Österbottniska	nationens	sekreterare	
Tommi	Kippola	mot	Nyländska	nationens	värdinna	Sofia	Lindevall.		
	
1. Hur	många	invånare	har	Åland?	
(Rätt	svar:	28	983	st	den	31.12.2015	enligt	ÅSUB.)	
Tommi:	5000	+	Joakim	Wennström.	 0p	
Sofia:	Oojdå,	jag	gissar	på	5000?	 0p	

	
2. Vilket	är	Ålands	landskapsdjur?	
(Rätt	svar:	Kronhjort.)	
Tommi:	Hjort.	 1p	
Sofia:	Det	lär	väl	vara	någon	fågel	eller	fisk?	Kanske		 	
havsörnen?	 0p	
	

3. Vad	är	”Rökka”?	
(Rätt	svar:	Kultförklarad	korvkiosk.)	
Tommi:	Sex	på	åländska.	 0p	
Sofia:	Haha,	det	kunde	kanske	vara	en	ryggsäck!	 0p	
	

4. Vad	betyder	uttrycket	”issinga	jåla”?	
(Rätt	svar:	”Låt	bli	att	tramsa/prata	strunt.”)	
Tommi:	Det	var	väl	något	i	stil	med	”sluta	att	tala/gnälla”?	 1p	
Sofia:	Typ	tjata	inte?	 0,5p	
	

5. Nämn	minst	fem	åländska	kommuner	förutom	Mariehamn.	
Tommi:	Kökar,	Sottunga,	Långnäs,	Niska,	hande	stenen	lite		
väster	om	Mariehamn	och	Arken.	 0,4p	
Sofia:	Skojjar	du?	Hjälp!	Jag	kan	noll…	Jag	trodde	allt	var	en		
och	samma	kommun!	 0p	
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6. Vilken	är	huvudingrediensen	i	sviskonkräm,	som	traditionellt	
serveras	med	ålandspannkaka?	
(Rätt	svar:	Torkade	plommon.)	
Tommi:	Hjortron.	 0p	
Sofia:	Hmm	björnbär?	 0p	
	

7. Hur	lång	är	Ålands	längsta	vägtunnel?	
(Rätt	svar:	58	meter.)	
Tommi:	Har	ni	en	tunnel?	Okej,	ett	ordentligt	svar:	2	km.	 0p	
Sofia:	Tunnel	ute	i	skären?	Det	låter	lustigt,	där	finns	ju	bara		
färjor	och	broar	typ.	Jag	svarar	att	det	inte	finns	någon	tunnel!	 0p	

	
8. Vad	har	åländska	kvinnor	och	män	aldrig	svikit	enligt	texten	i	
”ålänningens	sång”?	
(Rätt	svar:	Sin	stam	och	dess	ära.)	
Tommi:	Sin	bygd.	 0p	
Sofia:	Punsch!	 0p	
	
Slutställning	
Tommi	Kippola,	sekreterare	ÖN	 2,4p	
Sofia	Lindevall,	värdinna	NN	 0,5p	
	
Grattis	Tommi	och	ÖN!	
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Alumnikolumn: 5,5 år – vart tog de 
vägen? Av: Cassandra Blomqvist, ÅSL-alumn 
	

För	ganska	exakt	åtta	år	
sedan	tog	jag	min	nyinköpta	
laptop,	som	då	var	den	allra	
senaste	modellen	från	Acer	
(den	vägde	ca	4	kg,	var	
minst	4	cm	tjock	och	
behövde	en	egen	väska,	
givetvis	med	axelrem,	för	att	
överhuvudtaget	kunna	
kallas	”bärbar”),	några	
färgkoordinerade	pärmar	
från	Marimekko	samt	en	
flyttlåda	fylld	med	diverse	
slevar,	grytlappar	och	andra	användbara	husgeråd	som	jag	samlat	på	mej	
och	flyttade	till	Åbo.	Här	kom	jag	att	bo	till	och	från	under	mina	5,5	år	av	
studier.	5,5	år	fyllda	av	(o)förglömliga	sitzar,	långa	dagar	på	biblioteket,	
söndagspromenader	längs	Aura	å,	sählyträningar	och	allt	för	många	timmar	
ombord	på	Viking	Line.		
	
Jag	påbörjade	som	sagt	mina	studier	vid	ÅA	hösten	2008	och	läste	ekonomi	
med	inriktning	redovisning	vid	Hanken.	Under	åren	som	gick	hann	jag	med	
två	utbytesterminer,	den	första	vid	University	of	Montana	i	USA	och	den	
andra	vid	Stockholms	Universitet	i	Sverige.	När	studietiden	började	lida	
mot	sitt	slut	skulle	man	visa	allt	man	hade	lärt	sej	under	åren	och	det	var	
dags	att	skriva	gradun.	Den	beryktade	graduångesten	fick	då	en	helt	ny	
innebörd.	Men	efter	mycket	blod,	svett	och	en	hel	del	tårar	klarade	även	jag	
av	det	och	den	24	februari	2014	fick	jag	magisterpappren	i	handen.	Vipps,	
så	hade	5,5	år	gått!	Det	kändes	som	det	var	igår	jag	stod	där	i	Viking	Line-
terminalen	och	undrade	vad	som	väntade	mej	där	borta	i	den	stora	staden	
Åbo.		
	
Idag	jobbar	jag	som	mäklarassistent	och	marknadsförare	vid	en	
fastighetsmäklarbyrå	på	Åland.	Jag	har	även	hunnit	med	ett	par	år	i	
Stockholm	efter	min	examen	men	är	nu	tillbaka	på	fredens	öar	igen,	den	här	
gången	för	att	stanna.	Tiden	i	Åbo	kommer	alltid	att	ha	en	speciell	plats	hos	
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mej	och	det	var	en	period	jag	gärna	skulle	göra	om.	Bara	någon	hade	
berättat	för	mej	hur	fort	tiden	verkligen	skulle	gå…		
	
Så	mitt	bästa	råd	till	er	alla	som	är	mitt	i	studielivet	och	som	sitter	där	och	
längtar	efter	att	få	komma	ut	i	arbetslivet:	Ha	inte	för	bråttom!	Ta	vara	på	
tiden	i	Åbo	och	utnyttja	den	till	fullo.	Var	med	på	så	många	evenemang	du	
bara	hinner	och	orkar.	Träffa	nya	människor.	Sitza.	Sitza	lite	till.	Stressa	inte	
igenom	studierna,	vad	gör	ett	extra	år	egentligen?	Ta	en	omtenta	nu	och	då	
(de	finns	ju	av	en	orsak).	Åk	på	utbyte.	Var	aktiv	inom	studentföreningar.	
Lär	dej	en	mening	eller	två	finska.	För	bäst	som	det	är	har	det	gått	8	år	och	
du	blir	tillfrågad	att	skriva	en	alumnikolumn	till	tidningen	du	en	gång	i	
tiden	satt	och	läste	i	bibbacaféet	på	en	av	de	allt	för	långa	kaffepauserna.	
Och	du	kan	för	allt	i	världen	inte	förstå	varför	just	DU	ska	skriva	en	
alumnikolumn!	Det	är	ju	bara	gamla	och	bortglömda	gamyler	som	gör	det!	
	 	

Nattcupen	i	innebandy	2009,	invigning	av	de	numera	klassiska	
spelartröjorna.	Isac	Boman	hade	på	eget	bevåg	beställt	tryck	på	tröjorna	
och	tyckte	Mattsson	passade	ypperligt	då	han	ansåg	att	det	var	det	
vanligaste	efternamnet	på	Åland.	ÅSL	fick	betala	en	hygglig	hacka	för	
trycket.	Sittande	skattis	(jag)	var	inte	speciellt	nöjd	med	hans	spontana	
initiativ.	
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#thråwback 
	
	

Gulisintagningen	2015.	Jesper	Carlsson,	Linnea	Larson,	
Sandra	Mattsson	och	Baltzar	Lindroos	visar	prov	på	
exemplariskt	samarbete!	


