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familjen 7
”Jag hade oroliga fötter då 
och har det fortfarande.”
KENNETH NEOVIUS I PRATSTUNDEN.

kultur 8
Stockholm beskrivs som en 
guldgruva i barnkultur av Alice 
Sundman i hennes ”Utblick 
Stockholm” på kultursidan.

nyheter 12
I dag den 30 mars 
fi ras Ålands demilita-
risering, med allmän 
fl aggdag. 

nöje 15
Brad Pitt har problem i 
”Babel”, som går upp på bio 
Savoy. Men fi lmen är bra.

NYHETER. Benjamin Sandell, 6 år, har 
sett ett vårtecken han gärna hade klarat 
sig utan. I söndags befann han sig vid sina 
farföräldrars stuga på Föglö Odonskär där 
han sprang runt på klipporna.

Men leken tog ett abrupt slut när han 
blev biten av en huggorm.

– Jag trodde det var ett snöre, säger han.
Akutens klinikchef Jan Österberg och 

hans kollegor för inte någon statistik över 
antalet huggormsbitna. Men han vet att be-
rätta att Benjamin Sandell blev årets för-
sta patient som drabbats av ett bett från en 
huggorm.

– Lite tidigt var det nog, onekligen. Man 
väntar sig normalt inte sådana här fall för-
rän i maj, säger Österberg.

SIDAN 10

Sexåring blev huggormsbiten

Biten hand. Benjamin Sandell, 6 år, visar upp handen som plockade upp vad han trodde var 
ett snöre – men som visade sig vara en huggorm. Det gjorde så ont att han direkt förstod vad som 
hade hänt. De tuschade linjerna har läkarna streckat. Foto: MALIN TILLSTRÖM

KULTUR. Fredrik Törnroos 
och Nina Andersson har just 
kommit hem från sin resa 
till Kenya tillsammans med 
fotolinjen på Folkhögsko-
lan. De fi ck kämpa för att 
ta unika bilder av populära 
motiv. Nu vet de hur man fotar 
de fem stora i dammiga förhållanden.

SIDAN 8

Konsten att fota 
en savann

NYHETER. För fem år se-
dan drabbades Kauko Salin i 
Mariehamn av stroke, propp 
i hjärnan. Vägen tillbaka har 
varit lång, och helt återställd 
blir han inte.

Det han märkte under 
sin rehabiliteringstid var 
att det inte fanns någon 
grupp för strokepatienter 
och deras anhöriga på Åland, trots att många 
drabbas varje år. Nu bjuder han in dem som 
har fått stroke och deras anhöriga till träff i 
Handicampen den 10 april. Gruppen ingår i 
föreningen Vårt hjärta. SIDAN 5

Det är många
som får stroke

NÖJE. Vad du 
kan se – och vad 
du absolut inte 
får missa.

Det tipsar Nöje 
om när det gäller 
sommarens stora 
festivaler Ruis-
rock, Provinssi-
rock, Roskilde, 
Hultsfred, Arvi-
kafestivalen och 
Sweden Rock 
Festival.

Här visas var 
du får en un-
derbar nostal-
gitripp, kan se 
en av de stora i 
musikhistorien 
eller var du hittar det ryska skapunkbandet 
Leningrad med 14 medlemmar. SIDAN 14

Stor guide till
festivalerna

Asha Ali kan du se i Hults-
fred.  Foto: SARA
  MAC KEY

Kauko
Salin. 

Byggolycka till hovrätten
NYHETER.  Arbetsledaren och vd:n för det åbo-
ländska elementföretaget, som båda dömdes för 
arbetarskyddsbrott och dödsvållande gällande 
byggolyckan vid Kantarellen, har anmält miss-
nöje med sina domar. Även arbetskamraten 
till den döde, som precis undgick döden då han 
lämnat platsen vid väggelementet för att hämta 
ett redskap, har anmält missnöje med domen, 
som nu går till Åbo hovrätt. SIDAN 5

Missnöje med röjning
NYHETER. Landskapets trafi kavdelning är 
som bäst i färd med att putsa bort buskar längs 
vägarna. – Visst är det befogat på många stäl-
len att ta bort sly längs vägarna, men nu har 
man tagit för mycket, säger Lennart Perander 
i Västernäs, som framför allt är missnöjd med 
att en massa havtornsbuskar har sågats ner. 
– Vi har en skyldighet att hålla vägarna fria 
med tanke på trafi ksäkerheten, säger vägun-
derhållschef Björn Ekblom. SIDAN 17

SPORT. Aldrig tidigare har golfsäsongen kört 
igång så tidigt på året. Men både anläggning-
en i Sund Kastelholm och i Eckerö Kyrkoby 
kan slå upp portarna inför påskhelgen, fl era 
veckor tidigare än normalt.

– Man hade inte kunnat drömma om det 
här, men gräset växer och greenerna har ald-
rig varit i så här bra skick den här tiden på 
året – inte ens en månad längre fram på vå-
ren, säger ÅGK:s klubbchef Kjell Hansson.

SIDAN 18

Golfbanor öppnar
redan till påsk

NYHETER.  En utomstående tekniskt kon-
sult från Sverige utreder som bäst varifrån 
och varför det läcker ut orenat vatten från 
reningsverket i Eckerö Storby. Konsulten 
har anlitats av Eckerölinjen, som nu aktivt 
tagit del i att lösa problemen vid renings-
verket. 

Det är ännu inte klarlagt vad som orsa-
kade driftstörningarna tidigare i veckan. 
Flera olika vattenprov har tagits, men man 
väntar ännu på de första svaren. 

En av de starkaste teorierna är dock att 
verket inte klarat de pumpningar som gjorts 
från Eckerölinjens färjor, vilket gjorde att 
man stoppade mottagningen av avlopps-

vattnet därifrån redan på tisdagskvällen. 
Representanter från Eckerö kommun 

och Eckerölinjen träffades i går för att dis-
kutera situationen.

– Vi jobbar nu för att hitta både kortsik-
tiga och långsiktiga lösningar på det här 
problemet. Vid Eckerölinjen säger man att 
händelser som denna inte får ske igen och 
att de måste förebyggas, sade kommundi-
rektör Jörgen Lundqvist, när han informe-
rade fullmäktige i frågan i går kväll. 

Det blev ett långt möte som till största 
del handlade om reningsverket. 

 SIDAN 4

Eckerölinjen utreder
utsläppen i Storby
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Annika Orre
Epost: annika.orre@nyan.ax 
Telefon: 528 450

Greenpeace teori är att ener-
gibolagen kommer med sitt 
utspel just nu när regeringsför-
handlingarna pågår. Fortum, 
som ägs av staten, vill på det 
här sättet försäkra sig om en 
kärnkraftsvänlig formulering 
i det nya regeringsprogram-
met trots att det är riksdagen 
som fattar det slutliga beslutet 
om en eventuell utbyggnad av 
kärnkraften, hävdar miljöor-
ganisationen.

Problem med bygge
Greenpeace anser att det är 
befängt att tala om behovet av 
en ny reaktor när reaktorby-
get i Olkiluoto har stora pro-
blem. Byggslarv leder till för-
seningar och till att krävande 
arbetsmoment måste göras 

om, och det franska företaget 
Areva, som ansvarar för byg-
get, har i olika repriser kriti-
serat fi nländska strålskydds-
myndigheter för att ställa för 
höga krav som fördyrar byggt 
betydligt jämfört med de tre 
miljarderna euro som bygget 
ursprungligen skulle kosta. 
Projektet försenas med minst 
ett och ett halvt år och mer-
kostnaderna blir stora.

Greenpeace pekar på att 
de sysselsättande effekterna 
för fi nländarna varit betydligt 
lägre än det som sades från 
början. Dessutom utreds de 
statliga subventionerna från 
både Frankrike och Tyskland 
av EU-kommissionen som 
bäst. Miljöorganisationen me-
nar att reaktorbygget drevs 
igenom med hjälp av orea-
listiska kostnadskalkyler och 
grundlösa uppgifter om tidta-
bell, säkerhet och byggets sys-
selsättande effekt.

En uppgift för den kom-
mande regeringen borde 
vara att reda ut om det femte 
kärnkraftverket har uppfyllt 
samhällets helhetsintresse i 
enlighet med kärnlagens krav, 
heter det.

Förnybar energi
Med gårdagens demonstra-

tion ville Greenpeace skicka 
ett budskap till de partier som 
för tillfället förhandlar om 
den nya regeringens samman-
sättning: Satsa på förnybar 
energi för att få ner klimatut-
släppen!

Organisationen påpekar att 
det statsägda energibolagen i 
Sverige och Norge under de 
senaste åren har gjort omfat-
tande investeringar i olika 
vindkraft- och bioenergipro-
jekt, något som Greenpeace 
förväntar sig också av de fi n-
ländska energibolagen.

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450

Protest mot sjätte reaktorn
Gulklädda Greenpeace-aktivister demonstrerade för satsning på förnybar energi

Stopp.  Greenpeace-
aktivister demonstrerade 
vid energibolaget Fortums 
huvudkontor i Esbo i går. 
Protesten är en reaktion 
på bolagets planer att byg-
ga en sjätte kärnreaktor.
 Fotograf: HENNA TAHVA-
 NAINEN/GREENPEACE

I går på förmiddagen 
protesterade Greenpeace-
aktivister vid energibo-
laget Fortums högkvar-
ter i Esbo. Orsaken är 
onsdagens besked att 
Fortum tillsammans med 
Industrins kraft ska inleda 
en utredning om miljökon-
sekvenserna av ytterli-
gare ett kärnkraftverk, 
det sjätte, i Lovisa eller 
möjligen Olkiluoto där det 
femte byggs just nu.

� I onsdags beslöt staden San 
Fransisco i USA att förbjuda 
plastpåsar i affärer och andra 
inköpsställe. Orsaken är att 
plastpåsar av oljederivat inte 
bryts ner i naturen, de skräpar 
ner på land och är farliga för 
djur som lever i vatten. 

Alla inköpsställen behöver 
ändå inte bry sig om förbudet 
– det gäller bara för affärer 
med en omsättning på mer än 
cirka 1,5 miljoner euro per år. 
San Fransisco är först i USA 
med att förbjuda plastpåsar. 
Motsvarande förbud fi nns på 
många håll numera – i Sydaf-
rika, Taiwan, Bangladesh och 
Paris.

Förbud mot
plastpåsar

� Kallare luft har börjat 
sippra ner från Norska havet 
passligt till påsk. I går var det 
fortfarande varmt, men mor-
gondagen kan ge minusgrader 
på en del håll.

Prognoserna för påsken pe-
kar på betydligt kallare väder, 
så låt sommarkläderna hänga 
kvar i garderoben ett tag till.

Kallare till påsk

Är det inte dags att vinka adjö 
till bensinslukande bilar?
 INGBRITT KJERNER, CHEF-
 REDAKTÖR PÅ MILJÖAKTUELLT”

 Arkivfoto: STEFAN ÖHBERG
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I går vid 8-tiden på morgo-

nen voltade en bil. Bilen var 
på väg från Mariehamn mot 
Lemland och strax innan Ön-
ningebysågen fanns en isfl äck 
som gjorde att bilen voltade 
och blev liggande på taket.

– Det är nu som folk börjar 
byta till sommardäck, utan 

att tänka på att solen lyser på 
vissa ställen men inte på alla, 
säger polis på plats.

Lindriga skador
Chauffören var ensam i bilen 
och fi ck endast skrubbsår. 

– Det gick mycket bra för 

chauffören trots att man inte 
skulle ha trott det då man såg 
olycksplatsen. Han fi ck ytterst 
lindriga skador, men vi brukar 
alltid hålla kvar dem som varit 
med om en olycka några tim-
mar, säger Jan Österberg, kli-
nikchef på akuten.

Bilen hade sommardäck 
men höll hastigheten. Den 
blev dock totalförstörd.

– Det blir nog aldrig bil av 
den igen, säger polisen.

KARIN ERLANDSSON
karin.erlandsson@nyan.ax

Bil totalförstörd efter
singelolycka i Jomala

Aldrig bil igen. Bilen voltade och blev liggande på taket mitt i körfältet.  Foto: JONAS EDSVIK

En singelolycka inträffade 
i går på morgonen i Joma-
la Önningeby. En isfl äck i 
kombination med stark sol 
som bländade chauffören 
gjorde att bilen voltade.

– Vi har skaffat lamporna till 
de som delar ut post med sina 
privata bilar, berättar Robert 
Jansson, chef för utdelningen 
på Posten. 

Postens egna bilar är höger-
styrda och behöver inte köra 
över på fel sida av vägen för 
att sätta i posten i postlådan. 
Många av utdelarna använ-
der dock sina egna bilar för 
att köra ut posten och med en 
vänsterstyrd bil behöver man 
ibland köra över på fel sida av 
vägen för att nå lådorna.

– Med den nya lampan på 

taket är det tillåtet att köra 
över på vänster sida, berättar 
Jansson. Samtidigt påpekar 
han att man förstås ändå bör 
hålla sig på rätt sida av vägen 
så mycket som möjligt.

– Även om utdelarna nu har 

fått lamporna bör de förstås 
köra över på vänster sida så 
sällan som möjligt, säger han.

Utdelarna har haft de nya 
lamporna i ungefär en vecka. 

MALIN LUNDBERG
malin.lundberg@nyan.ax

Blinkande lampor 
varnar för postbilar

Delar ut med varningslampa. Kenneth Strandvik är 
en av de utdelare på Posten som har fått en gul varningslampa 
monterad på taket på sin bil. Med den får han köra över på vän-
ster sida av vägen utan att bryta mot lagen.  Foto: JONAS EDSVIK

Enligt den nya trafi klagen 
som trädde i kraft den 1 
mars i år måste alla fordon 
som av någon anledning 
är tvungna att köra över 
på fel sida av vägen ha 
en varningslampa på 
taket. Därför har man den 
senaste tiden kunnat se 
postutdelare köra runt 
med en blinkande gul 
lampa på taket.

På vänster sida. Med en vänsterstyrd bil behöver man 
ibland köra över på fel sida av vägen för att nå postlådorna. Enligt 
den nya trafi klagen som trädde i kraft 1 mars måste alla fordon 
som av någon anledning behöver köra över på fel sida av vägen 
märkas med en gul varningslampa.  Foto: JONAS EDSVIK

� Inför den kommande turist-
säsongen har Ålands turistför-
bund utvärderat den befi ntliga 
turistinformationen och infört 
ett helt nytt koncept för verk-
samheten 2007. Istället för att 
som tidigare erbjuda kommu-
ner turistinformationstjänster 
i utbyte mot fi nansiering skall 
turistföretagare nu få en möj-
lighet att agera som Ålandsin-
formatörer.

Företagen utbildas av tu-
ristförbundet och får en li-
ten ersättning för att fungera 
som Ålandsinformatörer som 
komplement till deras egen 
verksamhet. Företagen kom-
mer att skyltas med en speciell 
Åland info-skylt och besöka-
ren skall hos dem kunna få de 
viktigaste Ålandsbroschyrerna 
samt allmän turistinformation 
om Åland.

Det här innebär att det blir 
fl er informationsställen med 
en bättre geografi sk spridning 
än tidigare. Dessutom för-
längs öppensäsongen som ti-
digare bara varit två sommar-
månader. Det nya samarbetet 
gynnar även privatnäringen 
eftersom många besökare rik-
tas via informationsställena.

De företag som turistför-
bundet har valt att samarbeta 
med inför säsongen 2007 är 
Café Lugn & Ro i Eckerö 
Post & tullhus, Ålands Jakt- 
och fi skemuseum i Eckerö, 
Ålands brandkårsmuseum & 
Klaras Café i Hammarland, 
Getaboden, Ålands Bryggeri 
Stallhagen i Finström Godby, 
Handverket vid Firma Erik 
Mattssons parkering i Fin-
ström Godby, Grindstugan 
vid Kastelholms slott, Kvarn-
bo Butiken i Saltvik Kvarnbo, 
Föglö info vid Väntsalen vid 
färjfästet i Föglö Degerby och 
Kökar Handels Ab.

Dessutom skall biljettförsäl-
jare ombord på m/s Alfågeln 
som går mellan Hummelvik och 
Torsholma samt biljettförsäljare 
ombord på m/s Viggen som går 
mellan Åva och Osnäs fungera 
som informatörer. (ml)

Tolv företag
blir Ålands-
informatörer

Grindstugan vid Kastelholms 
slott är ett av de företag som tu-
ristförbundet samarbetar med.
  Foto: JONAS EDSVIK

� En död man hittades i går 
morse i vattnet vid Stadsgårds-
kajen i Stockholm rapporterar 
DN. Liket som fl öt i vattnet 
utanför Viking Lines terminal 
ställde till problem för kryss-
ningsfärjan Gabriella som inte 
kunde lägga till innan kroppen 
var bortförd.

Kroppen upptäcktes vid halv 
tio på torsdagsmorgonen, strax 
för klockan elva hade kroppen 
bärgats och Gabriella kunde 
lägga till vid terminalen. (ml)

Lik hindrade
Vikingfärja
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� Ålands penningautomatför-
ening redovisar preliminärt en 
vinst på 30,9 miljoner euro för 
år 2006, en ökning med 78 % 
procent jämfört med föregå-
ende år.

– Lotteriskatten för 2006 
uppgår till 6,1 (4,1 år 2005) 
miljoner euro och återbärs 
i sin helhet till Ålands land-
skapsregering. PAF:s sam-
manlagda resultat inklusive 
lotteriskatterna uppgick 37 
miljoner euro (+73 %), sägs i 
ett pressmeddelande.

Omsättningen år 2006 har 
stigit med 42 % jämfört med 
år 2005 och uppgår till sam-
manlagt 67,4 (47,3) miljoner 
euro.

– Tillväxten kommer i sin 
helhet från spelen på inter-
net som 2006 stod för 67 % av 
den totala omsättningen, sägs 
vidare i pressmeddelandet.

PAF-koncernens bokslut för 
2006 fastställs och publiceras i 
sin helhet i maj.

Kanon-
resultat
för Paf

� För ett par veckor sedan ge-
nomgick ett 50-tal marieham-
nare en noggrann behandling 
med en salva mot skabb. 

Det gick bra, men nu har yt-
terligare en person drabbats. 
En vuxen person i Mariehamn. 
Det innebär att samtliga perso-
ner i den drabbades omgivning 
ska genomgå behandling. Det-
ta sker under det inkommande 
veckoslutet.

– Det är typisk skabb att dyka 
upp på nytt så här, säger över-
läkare Ove Mattsson. Smittvä-
garna är svåra att följa.

Det skulle inte förvåna ho-
nom om ytterligare fall upptäckt 
inom en nära framtid. Den som 
får nattlig klåda och hudutslag 
ska genast kontakta hälso- och 
sjukvården för att kontrollera 
om det är skabb. (ka-f)

Mera skabb
i Mariehamn

Svinryggens deponi i Jomala 
Ödanböle håller öppet för sista 
gången på lördag. De senaste 
dagarna har det varit fullt upp 
på deponin då massor av folk 
har kommit dit med sina sopor.

– Så här mycket att göra har 
vi inte haft sedan renhållningen 
slutade köra hit hushållssopor, 
berättar Annica Ivars, kontorist 
på Svinryggens deponi.

Ivars tror att rusningen beror 

på att allmänheten inte är be-
redda att betala MISE:s avgif-
ter.

– Så det är källartömning som 
gäller nu, folk kommer hit med 
alla möjliga sorters avfall, säger 
hon.

Ni håller inte öppet längre 
än vanligt de här sista 
dagarna?

– Nej vi håller öppet som van-
ligt. Mellan 10 och 16 på fredag 
och mellan 10 och 13 på lördag 
eftersom det är den sista lörda-
gen i månaden. Vi får väl se hur 
mycket folk det dyker upp då, 
säger Ivars.

MALIN LUNDBERG
malin.lundberg@nyan.ax

Rusning till Svinryggens deponi

� Mars-april 2006: Diffusa föroreningar i avloppsvattnet.
� Juni: Krav på fettavskiljare i Eckerölinjens fartygskök. Pro-
cesstörningar i reningsverket.
� Juli: Sjöbevakningen tar prov på platsen där det renade 
vattnet släpps ut i havet.
� Augusti: Stopp för mottagning av avloppsvatten från Eck-
erölinjens fartyg. Fettlager har upptäckts i avloppsvattencister-
nerna i Berghamn.
� September: Provsvaren visar att problemen orsakas av fett.
� November: Inga offerter har lämnats in på ombyggnaden 
av reningsverket.
� Januari 2007: Överenskommelse ingås mellan kommunen 
och Eckerölinjen om uppdelningen av kostnaderna för byg-
gande av bufferttank och driftsstörningskostnader under 2006.
� Februari 2007: Kommunfullmäktige frigör medel för om-
byggnaden av reningsverket.
� Mars: Avtal om ombyggnaden ingås med Dykbolaget ab 
och konsulten Carl-Gustav Flink.
� 26 mars: Vattnet är åter gulfärgat vid utsläppspunkten. Vat-
tenprov tas. På nytt stoppas mottagningen av avloppsvatten 
från Eckerölinjens fartyg. Felsökning inleds.

Bakgrund/Reningsverket

Den sista mars stänger 
Svinryggens deponi. Nu 
går allmänheten man 
ur huse för att föra sina 
sopor till Ödanböle innan 
dörrarna slås fast.

� I samband med ett bråk i ett 
hem där polisen ingrep upp-
täckte poliserna en person som 
körde sin bil på en gårdsplan 
under påverkan av alkohol. 
Blåsprovet visade 1,42 promil-
le och personen misstänks nu 
för grovt rattfylleri. 

I Jomala har någon kört på 
ett rådjur som sprang över vä-
gen. (ml)

Körde rattfull
på gårdsplan

Lemlands kommunfullmäk-
tige ger kommunstyrelsen 
bakläxa. Med röstsiffrorna 
13-2 beslöt fullmäktige i ons-
dags kväll att inte köpa cirka 
1,7 hektar mark av Henrik 
Dahlman för 500.000 euro, 
vilket styrelsen hade före-
slagit. Först ska kommunen 
titta på andra alternativ.

– Alla markägare ska få 
samma chans. Annonse-
ringen som planerades blev 
aldrig gjord, säger kommun-
fullmäktiges ordförande 
Gun-Mari Lindholm (ob).

Vad tycker du om priset 
på marken?

– Jag tycker att det är ett 
högt pris. Kommunen ska 
inte vara kostnadsdrivande 
genom att köpa mark för 28 
euro per kvadratmeter. Vi 
ska inte höja priserna i om-
rådet.

Lemland vill få inflyttning 
till kommunen genom att bo-
stadsplanera nya områden, 

bland annat i Järsö/Nåtö-
området. Kommunen kö-
per i dagsläget inte Henrik 
Dahlmans mark, men man 
går vidare med den andra 
delen av avtalet som innebär 
att kommunen bekostar bo-
stadsplaneringen av en an-
nan del av hans mark, så att 
han kan stycka upp den och 
sälja den till privata intres-
senter.

Kommunen är villig att 
göra samma sak för andra 
markägare i området.

ANDERS SIMS
anders.sims@nyan.ax

Lemland avvaktar med markköpet
Lemlands kommun kö-
per inte marken på Järsö 
som kommunstyrelsen 
föreslog. Åtminstone inte 
innan man har gett andra 
markägare samma möjlig-
het.

� Åland skall inte vara med i 
det nordiska nätverket för att 
främja livsvillkoren för personer 
med utvecklingsstörning.

Nordiska samarbetsorganet 
för handikappfrågor har an-
sökt om 20.000 danska kronor 
för att täcka kostnaderna för 
Ålands medverkan, men land-
skapsregeringen meddelar att 
det inte fi nns pengar i budgeten. 
Avsikten med nätverket är att 
förmedla kunskaper och utbyta 
erfarenheter inom Norden. (ht)

Nej till pengar
för nätverk

� Stenlund & Hellman  är ett 
nyregistrerat aktiebolag i Marie-
hamn. Det är Bjarne Stenlund 
och Bert Hellman, som sålde 
Quickly tvättcentral ab till det 
internationella textiltjänstföreta-
get Comforta Oy tidigare i vint-
ras, som äger det nya bolaget. 
Aktiekapitalet är 20.000 euro.

Det var ett långt möte och 
ibland hårda ord när kom-
munfullmäktige behandlade 
problematiken med ”gul-
brunt utsläppsvatten” utan-
för reningsverket i Storby i 
går kväll. En viss frustration 
tyckte finnas över att det 
som hände förra sommaren 
hade hänt igen och vissa rik-
tade hårt kritik mot kommu-
nens tekniska förvaltning.

Sedan tidigare fanns punk-
ten ”Granskning av drift-
störningar i reningsverket i 
Eckerö 2006” på föredrag-
ningslistan, men på grund 
av den senaste veckan nya 
utsläpp lade man till nuläget 
vid reningsverket som ett ex-
tra ärende.

Snabbt krismöte
Ordförande för tekniska 
nämnden Sven-Eric Carls-
son inleder med att redogö-
ra för hur man gått tillväga 
efter att ”den gula fläcken” 
åter syntes på vattenytan i 
tisdags, den 27 mars. Redan 
samma kväll sammankal-
lades det till krismöte där 
kommundirektör, styrelsens 
ordförande och tekniska 
nämndens ordförande del-
tog.

– För att undvika samma 
situation som ifjol tog vi 
ett drastiskt beslut om att 
stoppa mottaningen från 
Eckerölinjen. Reningsver-
ket saneras och fungerar nu 
som det ska, säger Sven-Eric 
Carlsson. 

Enligt protokollet från det 
mötet skedde bräddningen, 
alltså att avloppsvatten åkte 
orenat förbi reningsverket 
och ut vid utsläppspunkten, 
under tolv minuter den 27 
mars. 

Möte för samförstånd
Kommundirektör Jörgen 
Lundqvist berättar också 
detaljerat för fullmäktige 
om vad han vidtagit för åt-
gärder och vem han pratat 
med efter att han upplystes 
om att ett utsläpp hade skett 

igen. Bland annat har man i 
går på förmiddagen haft ett 
möte med representanter 
från Eckerölinjen och att 
”åtgärderna för att begränsa 
belastningen vid reningsver-
ket sker i samförstånd.”

Rederiet har anlitat en 
konsult som redan har på-
börjat sin granskning av av-
loppshanteringen ombord på 
fartyg, vid kajen i Berghamn 
och längst hela kedjan fram 
till reningsverket. Konsul-
ten kommer även att genast 
göra upp en åtgärdslista för 
Eckerölinjen.

– Man funderar på en 
snabb lösning för extra 
fettsanering på land i ham-
nen, fettavskiljningen sker 
i dag ombord, säger Jörgen 
Lundqvist.

Raka besked
Flera fullmäktigeledamöter 
kräver raka besked om va-
rifrån vattnet som orsakat 
utsläppet kommer, men det 
kunde ingen ge på gårda-
gens möte.

Det har tagits flera vat-
tenprover, direkt när utsläp-
pet upptäckte och även flera 
gånger därefter, men man 
väntar de första svaren från 
miljölaboratoriet i dag, fre-
dag. 

– Man avvaktar nu resul-
taten innan tillförseln från 
Berghamn till reningsverket 
kan fortsätta och när det 
sker ska det ske etappvis och 
under övervakning, säger 
Jörgen Lundqvist.

Vill ha på papper
Fullmäktige fick dock veta 
att de första provsvaren inte 
kommer att kunna ge säkert 
svar på varifrån det förore-
nade vattnet kommer. Man 
har dock skickat provvatten 
till laboratorium i Sverige 
som borde ge definitivt be-
sked, på dessa svar måste 
man dock vänta minst en 
vecka.

Fullmäktige förde sedan 
till protokoll att man vill ha 
en skriftlig rapport av vad 
den av Eckerölinjen anlitade 
konsulten.

Rent i alla utom en
Kommuntekniker Rune 
Småroos berättar att man 
gjort extra kontroller vid alla 
sju pumpstationer som finns 
i kommunen efter utsläppet 
och att alla var rena, utom 
den i Berghamn där man 
fann rester av fett.

Misstanken att Eckerölin-
jens vatten är det som stört 
reningsverket stärks även av 

det faktum att det skett ex-
tra pumpning av avloppsvat-
ten från färjorna.

– De brukar ringa ibland 
och vill pumpa också på da-
gen, och det har de fått göra. 
Men när vi denna vecka 
märkte att något var kon-
stigt i reningsverket fick de 
inte det längre, säger Rune 
Småroos.

Gult utsläppsvatten kan 

fortsättningsvis komma att 
synas vid utsläppspunkten. 
Det handlar då inte om nya 
utsläpp utan är ”rester” från 
veckans störning.

ANNA BJÖRKROOS
anna.bjorkroos@nyan.ax

tfn 528 463

Foto: ERKKI SANTAMALA
erkki.santamala@nyan.ax

tfn 528 470

Eckeröutsläpp utreds i samråd
Fullmäktige får vänta på svar om avloppsvatten

Info från rederiet. Kommundirektör Jörgen Lundqvist hade suttit i möte med representanter från Eckerölinjen tidigare på tors-
dagen. I går kväll fi ck fullmäktige, här ledamot Monica Häggblom och Bernt Mattsson, ta del av protokollet.

Reningsverket i Eckerö 
fungerar som det ska igen. 
Nu återstår att få fastställt 
vad de är som orsakar ut-
släppen och hur man kan 
förhindra att det händer 
igen. 

Mycket tyder på att av-
loppsvattnet från Eckerö-
linjen är boven, så nu ska 
kommunen och rederiet 
utreda i samråd.

Den ”gula fl äcken” på 
vattenytan kan synas ännu 
i två veckor.
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� Civilekonomen Carl-Petter 
Eriksson har utnämnts till av-
delningschef vid Ålandsban-
kens internetavdelning.

Eriksson kommer att jobba 
på huvudkontoret i Marie-
hamn. Han är uppvuxen på 
Åland men har studerat och 
jobbat i Sverige. Bland annat 
har han tidigare jobbat som 
försäljnings- och marknads-
chef på Tele2Vision. (ke)

Bortaålänning ny
avdelningschef

Carl-Petter Eriksson.  Foto: ÅAB

Än hörs det inget från EU-
kommissionen om det åländs-
ka snusförbudet.

I den nya tobakslagen för-
bjuder Åland försäljning av 
snus på fi nländskt och åländs-
kt vatten, men inte på svenskt. 
Det här motsvarar inte helt 
det som EU krävde, så nu 
väntar man på eventuella re-
aktioner från Bryssel.

Ålands specialmedarbetare 
i Bryssel Andreas Backfolk 
konstaterar att frågan åtmins-
tone inte var uppe när kom-
missionen förra veckan hade 
möte om olika frågor av det 
här slaget. Den sortens möten 
ordnas fyra gånger per år.

Backfolk vet inte om kom-
missionen har hunnit få med 
den åländska notifi eringen till 
det här mötet. Om inte så bör 
den hinna med till nästa möte 
i sommar ifall kommissionen 
har något att invända. (ht)

Än så länge 
tyst om
snuset

� Ab Skogen utsåg i onsdags 
Joakim Blom till ny vd för fö-
retaget.

Blom är 29 år och uppvuxen i 
Nykarleby men för närvarande 
är han verksam i Stockholm. 
Han är utbildad ekonomie 
magister men har också avlagt 
skogsbrukarexamen. Blom har 
gedigna språkliga kunskaper. 
Tre språk behärskar han fl ytan-
de och dessutom har han nöj-
aktiga kunskaper i fyra språk.

Den nye vd:n har haft an-
ställning vid såväl fi nska skogs-
industrin som hos tillverkare 
av skogsmaskiner. Tio perso-
ner hade sökt tjänsten som vd. 
Blom tillträder tjänsten den 
första maj. (ml)

Ab Skogen
har valt ny vd

� Vid elvatiden i går på för-
middagen fi ck Strandnäs frivil-
liga brandkår och Räddnings-
verkets personal rycka ut till 
Ålands centralsjukhus.

En dataserver på datorenhe-
ten hade börjat ryka och utlöste 
automatalarmet. Det auto-
matiska släcksystemet Hi-Fog 
släckte branden och släcknings-
arbetarna kunde återgå.  (ml)

Dator utlöste 
automatalarm

– Föreningen Vårt hjärta har 
tagit sig an oss, berättar Kau-
ko Salin när han hälsar på på 
Nya Ålands redaktion för att 
berätta om stroke-gruppen 
som startade i januari.

Han går med hjälp av 
krycka, men det har inget att 
göra med att han fi ck stroke 
– blodpropp i hjärnan – för 
fem år sedan. Att ena benet 
strejkar nu har andra orsaker.

Bowlar med vänster
Kauko använder mest vänstra 
handen nuförtiden. Den hö-
gra fungerar, men är svagare 
än förr.

– Jag kan i princip skriva 
mitt namn för hand. Annars 
tar jag datorn till hjälp. Och 
så har jag lärt mig bowla med 
vänster hand, jag var ju så illa 
tvungen!

Med det vill han säga att det 
går att komma tillbaka till ett 
aktivt liv även om man drab-
bas av stroke, något som – sta-
tistiskt sett – ett 50-tal ålän-
ningar per år råkar ut för.

Han fi ck sin stroke mitt i 
livet, utan desto mera förvar-
ningar.

– Jag var på mitt jobb på 
Goodtech MR ab i Norrböle. 
När jag vaknade ur koman så 
var högra kroppshalvan förla-
mad och jag kunde inte tala.

Stroke i London
Tal- och rörelseförmågan kom 
tillbaka rätt fort. Han blev så 
pass bra att han åkte till Lon-
don tre månader senare för 
att hälsa på familjebekanta.

Då fi ck han sin andra stro-
ke och hamnade på sjukhus i 
storstaden.

– Det var ingen riktigt rolig 
upplevelse.

Han gick i rehabilitering 
vid Gullåsen under hela det 
år som följde. Han har blivit 
bättre undan för undan, men 

har inte kunnat gå tillbaka till 
jobbet. Han har nu varit pen-
sionär i fyra år.

Har förändrats
En stor del av sviterna av stro-
ken syns inte utanpå. Humör-
svängningar, talsvårigheter, 
svårighet att hitta ord – sådant 
märker han mest själv.

– När man drabbas av stroke 
blir man ofta mycket känsli-
gare än man var före. För mig 
kan det vara så att om jag ser 
något sorgligt på teve så kan 
jag börja gråta, beskriver han.

Han har också blivit ord-
blind. Att läsa går bra, men 
skriva är svårare. Han vet hur 
orden ska se ut, men någon-
ting fattas.

Det är vanligt bland stroke-
patienter att de känner att 
omgivningen inte förstår sig 
på deras symtom.

– Alla vet inte att man har 
ett sådant här fel. Många 
fungerar som vanligt ända tills 
de börjar prata. Då undrar ju 
folk vad han eller hon dillar 
om.

Det leder till att den som 
drabbats helst håller sig inom 
trygga ramar och umgås med 
bekanta människor som vet 
vad som har hänt.

– Om sällskapet är obekant 
brukar jag berätta att jag haft 
stroke och därför kan ha lite 
svårt att uttrycka mig. Man 
spänner sig ju också mera 
med främmande människor, 
och det kan i sin tur förstärka 
talproblemen.

Också för anhöriga
Det kan också leda till att stro-
ke-patienter isolerar sig. Det 
är en orsak till att Kauko Salin 
nu vill slå på trumman för att 
få så många stroke-patienter 
och anhöriga som möjligt med 
på gruppens nästa träff den 
10 april i Handicampen i Ma-
riehamn. Anhöriga är, säger 
han, den största medicinska 
hjälpen.

– Det är meningen att vi ska 
ha program på våra träffar un-
der våren. Vi försöker få nå-
gon från FPA som kan berätta 
om vilka rättigheter vi har till 

stöd och hjälp. Alla känner 
inte till dem.

Det märkte han själv när 
han vistades på Sunnanvind, 
Finlands strokeförbunds reha-
biliteringscenter i Åbo, efter 
stroken. Där fi ck han viktiga 
upplysningar.

Det var också där han bör-
jade tänka på hur viktigt det 
är att de som är drabbade får 
en möjlighet att träffa andra i 

samma situation.
– Alla har vi ju något ge-

mensamt.
I ett kommande nummer 

intervjuas Annica Jansson, 
mamma till ett hjärtsjukt barn. 
Hjärtebarngruppen träffas 
den 3 april i Handicampen.

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450

’Vi är många som fått stroke’
Kauko Salin hoppas få sällskap i nystartad grupp

Kom med! För fem år sedan fi ck Kauko Salin stroke. Nu vill han att också andra strokepatienter och deras anhöriga ska komma 
med på de träffar som strokegruppen ordnar inom föreningen Vårt hjärta. Nästa träff hålls den 10 april.  Foto: ERKKI SANTAMALA

Kauko Salin i Mariehamn 
drabbades av stroke för 
fem år sedan. Lätt har det 
inte varit att kämpa sig 
tillbaka, och helt återställd 
blir han inte.

– Många på Åland 
drabbas varje år, och jag 
hoppas att så många som 
möjligt kommer med i vår 
nystartade grupp, säger 
han.

Både arbetsledaren och vd:n 
för det åboländska element-
företaget, som båda dömdes 
för arbetarskyddsbrott och 
dödsvållande av Ålands tings-
rätt, är missnöjda med sina 
domar. De har nu 30 dagar 
på sig att lämna in en besvärs-
skrift och sedan går ärendet 

vidare till Åbo hovrätt.

Tre år sedan
Olyckan de dömdes för 
skedde vid utbyggnaden av 
Kantarellen i mars 2004. En 
byggnadsarbetare omkom då 
ett cirka sju ton tungt väggele-
ment lossnade från sina fästen 
och välte över honom. Under 
utredningen, inför rättegång-
en, visade det sig att olyckan 
vid Kantarellen var en av de 
första av det här slaget i hela 
landet.

Av tingsrätten fi ck arbets-
ledaren för elementföretaget 
straffpåföljden 35 dagsböter, 

totalt 840 euro och vd:n för 
elementföretaget fi ck straff-
påföljden 38 dagsböter, totalt 
1.596 euro. Tillsammans med 
företaget skulle de även be-
tala ersättning åt den dödes 
anhöriga.

Kollegan också
Även arbetskamraten till den 
döde, som precis undgick dö-
den då han lämnat platsen vid 
väggelementet för att hämta 
ett redskap, har anmält miss-
nöje med domen. 

Han yrkade på ersättning 
för inkomstförlust och för sve-
da och värk från byggplatsens 

huvudentreprenör Allbygg, 
men fi ck ingenting.

Den ansvarig arbetsledaren 
för Allbygg, Birger Lindholm, 
var också åtalad, men frikän-
des på alla punkter av tings-
rätten. Eftersom åtalet mot 

Lindholm och Allbygg för-
kastades kan ingen ersättning 
betalas ut på dessa grunder till 
arbetskamraten.

ANNA BJÖRKROOS
anna.bjorkroos@nyan.ax

tfn 528 463

Domar i Kantarellen-
olyckan överklagas

Utreds vidare. Byggolyckan vid Kantarellen, som skedde i 
mars 2004, är en av de allvarligaste som hänt med väggelement i 
Finland.  Arkivfoto: STEFAN ÖHBERG

Tre anmälningar om miss-
nöje har inkommit mot 
Ålands tingsrätts domar 
gällande byggolyckan vid 
Kantarellen.

Ärendet kommer således 
att skickas för vidare pröv-
ning i Åbo hovrätt.

Fakta/Vårt hjärta
� Grundades 1999. Är Ålands enda hjärtförening.
� Vill främja ett sunt leverne – hjärt- och kärlsjukdomar kan i 
hög utsträckning förebyggas. Risken för att insjukna minskar 
bland annat om man undviker stress, äter sunt, låter bli att röka 
och motionerar.
� Arbetar på ideell basis. Finansierar verksamheten med lot-
terier, medlemsavgifter och bidrag.
� 2000 startade projektet Kvinnohjärtan med hjälp av pengar 
från Postens julmärkesförsäljning.
� 2006 startade gruppen Hjärtebarn – hjärtsjuka barn och 
deras anhöriga.
� 2007 startade Strokegruppen för strokepatienter och deras 
anhöriga.
� I höst tar Annette Bergbo över som föreningens verksam-
hetsledare på deltid.
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Maj-Len Lindholm
Epost: majlen.lindholm@nyan.ax
Telefon: 528 449 Tage, Guy

Dagens namn

Gratulerar 75 år

Gratulerar 85 år

Döda

Vi firar  1-15 år

   DÖDA

   GUDSTJÄNSTER

JOMALA
FÖRSAMLING

Sönd.1.4  kl. 11 Högmäs-
sa (N), R Syrén, H Öst-
man, kl. 16 (obs!)  konsert
med Oratoriekören, 
inträde

Andakter i Stilla veck-
an: Må 2.4 kl. 19 andakt i 
Taizé-stil i tornkyrkan, Ti 
3.4 kl. 19 vid ljusgloben, 
On 4.4 kl. 19 vid kruci-
fixet

Vår älskade

Etel Maria Nordlund
f. Granqvist

* 03.07.1921  Vörå
† 22.03.2007  Mariehamn

Det vackraste i världen är kärleken hos Mor 
den är så sann och ärlig, den är så stark och stor. 
Det mjukaste i världen, är väl en moders smek 
där gömmes inga taggar där finnes intet svek. 
Tack för kärlek rik och stor, 
tack för allt Du gav oss Mor.

Gunbritt och Viking

Johnny

Yvonne och Jarl-Olof

Så var Du en länk till en tid som var, 
en epok sedan länge förliden. 
Med hjärtat varmt och tanken klar 
levde Du helt i tiden. 
Finge vi be om en gåva ännu, 
det vore att åldras så vackert som Du, 
och möta vårt öde så värdigt 
när livet på jorden levts färdigt.

Kjell och Marita 

Konrad, Lukas och Anton 

Bosse och Mikaela 

Tom och Pa 

Mikael och Noy 

Fön 

Tessa och Emil 

Kalle 

Daniel och Anna-Maria 

Lova

Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum torsdagen den 5 april kl. 15.00 i
Mariehamns begravningskapell. Därefter minnesstund i
Margaretagården vartill alla vänligen inbjudes.

Lisa Mattsson i Mariehamn 
fyller 11 år i morgon, den 31 
mars. Gratulerar gör mamma, 
pappa och storebröderna Oli-
ver och Philip.

BRAGE
ANDERSSON
Namn: Bo Anders Brage 
Andersson.
Född: den 6 april 1932 i 
Vårdö Lövö.
Bor: i Vårdö Vargata.
Yrke: pensionerad maskin-
mästare.
Familj: fru Valny, två söner 
med familjer.
Födelsedagen: är bortrest.

GUNVOR
KARLSTRÖM
Namn: Gunvor Karlström
Född: den 3 april 1922 i 
Kumlinge.
Bor: i Kumlinge, Prästgården.
Yrke: pensionär, har jobbat 
på Kumlinge Frys och på 
Remmaren, samt hemma 
med jordbruk och familj.
Familj: änka efter Ade Karl-
ström, fem barn med familjer 
i vilka ingår barnbarn och 
barnbarnsbarn.
Födelsedagen: fi ras lördagen 
den 7 april med öppet hus för 
släkt och vänner klockan 14-17.

RAGNHILD
MATTSSON
Den 27 mars avled Ragnhild 
Elisabet Mattsson lugnt och stil-
la in efter en kort tids sjukdom. 
Hon föddes den 5 september 
1923 på Nötholm i Svartsmara, 
Finström. 

Ragnhild Mattsson var den 
mellersta av tre syskon, hon 
hade en äldre bror, Ragnar, och 
en yngre syster, Hjördis.

Efter folkskolan och Tosarby 
hemslöjdskola utbildade hon 
sig först till kontrollassistent och 
sedan seminör, på den tiden 
Ålands enda kvinnliga. Semi-
nolog hette det senare och som 
sådan arbetade hon ända till sin 

pensionering. Tack vare sitt yrke 
lärde hon känna hela Åland och 
många minns säkert hennes be-
sök i ladugårdarna. Hon var en 
gemytlig men bestämd person 
som vårdade allt gammalt. Hon 
var mycket social och tyckte om 
att vara i farten och träffa män-
niskor.

Sitt kära Nötholm ville hon 
inte lämna fastän hennes hälsa 
började svikta. Tack vare goda 
vänner, byssbor, snälla gran-
nar och kommunens hemvård 
kunde hon bo kvar in i det sista. 
Länge höll hon sig med får och 
sina kattor som hon älskade, 
dem ägnade hon mycken tid och 
omsorger. 

Ragnhild Mattsson skrev 
dagbok och varje dag noterade 
hon detaljer om väder och vind 
och sådant som hon gjorde eller 
skulle göra. Så länge krafterna 
räckte, hade hon en omfattande 
korrespondens med vänner och 
släktingar i när och fjärran. 

Hon ansågs som pratglad i 
ordets rätta bemärkelse. När 
hon fi ck besök eller ringde nå-
gon vän eller bekant, var hen-
nes obligatoriska replik: ”Nej, 
nu ska du få höra”, och sen lade 
hon ut texten. Och besökte man 
henne, fi ck man inte gå förrän 
hon fått bjuda på något gott och 
hon unnade sig själv också fast 
hon hade besvär med sockret.

Och besökte man henne,  fi ck 
man inte gå förrän hon fått bju-
da på något gott och hon unna-
de sig själv också fast hon hade 
besvär med sockret. 

Kultur och antika saker hörde 
till hennes intressen. Likaså na-
turprogram i tv. Till Ragnhilds 
Mattsson höga nöjen hörde en 
bra bok, som kittlade hennes 
fantasi, eller ett spännande tv-
program, gärna en serie, och då 
fi ck man inte ringa och störa. 
Gjorde man det fi ck man åter-
komma. Hästhoppning på tv 
var också något hon njöt av. 

Hon bodde på gränsen mel-
lan Svartsmara och ’Röjsböle’ 
(Rågetsböle), och båda byarna 
var viktiga för henne. De när-
maste grannarna var ju Röjsbö-
leborna som månade om henne 
och såg till att hon fi ck handlat 
och posten in när inte de egna 
krafterna räckte till längre.

Ändå var hon nog Svartsma-
rabo i själ och hjärta, men fram-
för allt Finströmare!

Hennes far, Johan Mauritz 
Mattsson, var sjökapten och 
efter honom fi nns en hel del 
dokumentation om åländsk 
sjöfart. Forskaren Göte Sund-
berg har redan fått intressant 
material av henne och kommer 
säkert att fi nna mera material 
bland det som hon vårdat och 
sparat efter föräldrarna.

Närmast sörjande är brors-
dotter med familj bosatta i 
Järpen, Jämtland, svägerska i 
Stockholm, kusinbarn med fa-
miljer och förstås alla hennes 
vänner.

Börje Karlberg har varit bosatt i 
Sverige i 40 år, men återfl yttade 
till Åland för ett tiotal år sedan. 
I somras såldes hans gård ”Sol-
berga” på Brändö och då har 
han inte längre utrymme för alla 
de gamla sakerna i lägenheten i 
Mariehamn.

Bland annat går en 16 liters 
kaffepanna under klubban och 
engelsk lantärna och en rysk 
samovar. Allt i koppar.

– Kopparsakerna har jag köpt i 
fl era olika länder, berättar han. 

Posten Ålands bilsamling säljs 
komplett, gamla klockor går 
också under klubban samt tav-
lor, målningar, ett dragspel, och 
mycket annat.

Bland antikviteterna fi nns en 
tunnbrödsspade från 1883.

Börje Karlbergs särbo Brita 
Rosén säljer hantverk på auktio-
nen, bland annat midsommar-

kronor i tre storlekar.
Mäklare är Eric ”Grönbacks-

Eric” Gustafsson. Auktionen 
äger rum i Vikingahallen på 
söndag. (ka-f)

Cykeltavlor går 
på auktion

Skolgården. Detta är en av de 13 målningar av Juha Pykä-
läinen som säljs på auktion på söndag. Målningen har namnet 
”Skolgården” och den ställdes ut på Ålands museum 1998. 
 Foto: BENGT HELLSTRÖM

Den första privata vårauk-
tionen äger rum på sön-
dag. Det är Börje Karlberg 
som säljer bort föremål 
som han samlat på under 
35 år. Bland annat säljs en 
mängd kopparföremål och 
13 cykelmålningar av Juha 
Pykäläinen.

FREDAG 30.3

BOKPRESENTATION 
OCH SIGNERING
� �  Mariehamns stadsbib-
liotek kl 13.00-15.00. Krister 
Sundbäck presenterar och 
signerar sin nya bok ”En historia. 
Femtio foton”.

NÖJE
� �  Parks bar kl 22.00. 
Andreas Norlin underhåller
� �  Arkipelag nattklubben kl 
22.00. Rabalder.
� �  Dinos kl 22.00. Rockka-
raoke/Rock DJ.

TEATER
� �  Saltvik Högtomt kl 
19.30. ”Konsten att begrava en 
kärring”. En pjäs i två akter av 
Mikael Niemi i regi av Synnöve 
Westerberg.

ÖPPET HUS,          
PRICKTEST
� �  Ålands centralsjukhus 
poliklinik kl 16.00-20.00. 
Allmänheten har möjlighet att 
gratis visa upp födelsemärken för 
hudspecialisterna Seppo Saari 

och Leena Koulu. Tidsbeställning 
fredag kl 9-15 och så länge det 
fi nns tider.

LÖRDAG 31.3

BIO
� �  Bio Savoy kl 19.30. 
”Babel”. F-15. En recension av 
fi lmen kan läsas på sidan 15 i 
dagens tidning.

DANS
� �  Arkipelag restaurangen 
kl 21.00. Casablanca.
� �  Solbacka kl 20.00. Sun-
nys. Dansens vänner arrangerar.

INFORMATION
� �  Mariehamns stadsbib-
lioteks grupprum kl 14.00-
16.00. Steinerpedagogikens 
vänner på Åland arrangerar ett 
informationsmöte om Waldorf-
barnträdgård, ett daghem för 
barn från tre år som startar i 
Mariehamn till hösten. 

NÖJE
� �  Parks bar kl 22.30. Child 
in time. Rockshow med klassiska 
låtar från Deep Purple och Uriah 

Heep.
� �  Arkipelag nattklubben kl 
22.00. Rabalder.
� �  Indigo cirka 24.00. Six 
Figure Transatlantic spelar.
� �  Mariepark kl 22.00. 
Sixten Jansson håller release-
konsert för sin nya skiva Gröt i 
kaffepanna. Kuttens bluesband 
ackompanjerar. Insläpp från kl 
21.00.
� �  Pub Bastun kl 18.00. 
Chaos Metal 2007. Banden Difu-
sion, Eleuthera, hiisi, Vargagrav 
och Biomech spelar.

TEATER
� �  Saltvik Högtomt kl 
19.00. ”Konsten att begrava en 
kärring”. En pjäs i två akter av 
Mikael Niemi i regi av Synnöve 
Westerberg.

ÖPPET HUS, PRICKTEST
� �  Ålands centralsjukhus 
poliklinik kl 09.00-13.00. 
Allmänheten har möjlighet att 
gratis visa upp födelsemärken för 
hudspecialisterna Seppo Saari 
och Leena Koulu. Tidsbeställning 
fredag kl 9-15 och så länge det 
fi nns tider.

OBS Det händer

Birka Cargo Ab Ltd
Baltic Excellent: Braviken 30.3, 
Hallstavik 31.3, Amsterdam 3.4, El 
Ferrol 6.4.
Birka Exporter: Chatham 1.4, Terneu-
zen 2.4, Gävle 6.4, Terneuzen 11.4
Birka Transporter: Gävle 30.3, 
Terneuzen 4.4, Antwerpen 5.4, 
Fredrikshamn 9.4
Birka Shipper: Fredrikshamn 2.4, 
Gävle 3.4, Chatham 8.4, Terneuzen 9.4
Birka Carrier: Antwerpen 30.3, Hel-
singfors 2.4, Hangö 3.4, Kotka 4.4.
Birka Express: Bilbao 3.4, Antwerpen 
6.4, Helsingfors 9.4
Birka Trader: Raumo 29.3, Hull 2.4, 
Raumo 5.4, Hull 9.4,

Godby Shipping
Link Star:  Dublin 30.3, Rotterdam 2.4  

Holmsund 6.4, Sundsvall 6.4, Dublin 
12.4, Holmsund 18.4.
Midas: Rouen 3-4.4, Amsterdam 
5.4, Bremerhafen 6.4, Fredrikshamn 
10.4, Raumo 11-12.4, Rouen 17-
18.4, Amsterdam 19.4, Bremerhaven 
20.4, Fredrikshamn 24.4.
Mimer: Blyth 31.3, Fredrikshamn 
4.4, Rostock 7.4, Hull 10.4, Rouen 
12.4, Fredrikshamn 18.4.
Miranda:  Zeebrugge 30.3, Helsing-
fors 2.4, Fredrikshamn 3.4, Raumo 
4-5.4, Ferrol 10.4, Santander 11.4, 
Zeebrugge 13.4, Helsingfors 16.4, 
Fredrikshamn 17.4.

Mistral: Santander 3-4.4, Zeebrugge 
6.4, Helsingfors 9.4, Fredrikshamn 
10.4, Raumo 11-12.4, Ferrol 17.4, 
Santander 18.4, Zeebrugge 20.4, 
Helsingfors 23.4.

Rettig Group Ltd Bore
M/S  Belgard: Anl. 4.4 Kaskö
M/S  Magnolia: Anl. 3.4 Fécamp
M/S  Nedgard: Anl. 2.4 Hull
M/S  Nordgard: Anl. 2.4 Grangemouth
M/S  Ostgard: Anl. 2.4 Raumo
M/S  Passaden: Anl. 2.4 Pärnu
M/S  Seagard: Anl. 2.4 Tilbury
M/S  Sydgard: Anl. 4.4 Rochefort
M/S  Transgard: Anl. 2.4 Sheerness
M/S  Westgard: Anl. 3.4 Boston

Gustaf Erikson
mv Green Selje: Dover 6-10.4 .
mv Finnoak: Helsingfors 1-3.4, Kö-
penhamn 5.4, Oslo 6.4, Halmstad 7.4, 
Malmö 7.4, Helsingfors 9-10.4.
mv Josefi ne: Norrköping 2.4.
mv Nathalie: Dalsbruk 2.4.

Positionslistan
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Heladvokat och halvpensio-
när.

Så beskriver han sig nu för 
tiden, Kenneth Neovius, le-
ende och avspänd, i sitt hem på 
Klockargränd.

– Jag får arbeta, men behöver 
inte!

En rätt så trevlig situation att 
befi nna sig i, vilket i praktiken 
betyder att han fortsättningsvis 
arbetar – med sådant som är 
intressant och roligt. Sedan hös-
ten är han deltidspensionär och 
advokatbyrån har överlåtits åt 
medarbetaren sedan många år, 
Daniel Widman.

– Men jag har arbetsrummet 
kvar och jag har även ett ar-
betsrum i Helsingfors eftersom 
många av mina kunder fi nns 
där.

 Precis som alla andra som 
trappar ner sin yrkesutövning, 
har Kenneth tänkt göra allt det 
där som han inte tidigare hunnit 
med.

– Städa garaget, sorterar fo-
ton och diabilder, tvätta fönster 
- men allt är ogjort. Det får ta 
den tid det tar.

Han citerar sedan kloka ord 
av en gammal industripamp han 
kände:

– Man måste lära sig leva med 
ogjort arbete.

Långa vägen
Efter studentexamen 1967 bör-
jade han studera juridik, det 
passade hans läggning.

Kanske blev han också inspi-
rerad under sitt år som utbytes-
student i Ohio, USA. I familjen 
där han bodde var pappan ad-
vokat.

– Det var en bra familj och 
jag har fortfarande kontakt med 
gamla mor och barnen i famil-
jen.

Kenneth Neovius gick den 
långa vägen eftersom han vid si-
dan av studierna hade olika jobb 
hela tiden. Bland annat var han 
reporter på tidningen Västra 
Nyland och trivdes bra med det.

Han auskulterade vid Rase-
borgs domsaga och fortsatte att 
arbeta vid sidan om med juridik 
vid Föreningsbanken. Det inne-
bar att han redan hade praktisk 
yrkeserfarenhet när han var klar 
med studierna och gav sig ut i 
världen.

 Det blev Luxemburg i två år, 
där han jobbade som jurist vid 
Föreningsbanken dotterbank. 
Tillbaka i Helsingfors var han 
praktiserande advokat på en ad-

vokatbyrå i fl era år innan Åland 
blev det nya målet.

– Jag hade oroliga fötter då 
och har det fortfarande!

Flygande start
Han ledde en kurs i byggnadsju-
ridik i Mariehamn och träffade 
samtidigt Föreningsbankens di-
rektör Rainer Wasström, som 
inspirerade honom att fl ytta till 
Åland för att arbeta som affärs-
jurist.

– Sommaren 1985 kom jag hit 
och fi ck en fl ygande start. Det 
var under ett skede då mycket 
som varit reglerat och förbjudet 

i samhället öppnades upp och 
tog fart, det var bara att tuta och 
köra och försöka hänga med.

Rederi Ab Sallys tankers 
såldes den här tiden och stora 
förändringar var på gång inom 
sjöfarten.

– Jag råkade hamna på rätt 
plats vid rätt tidpunkt, jag var 
intresserad av sjöfart även om 
mina kunskaper var mycket be-
gränsade.

 Affärskonsult startades med 
honom som vd. År 1989 tyckte 

han det var läge ett separera af-
färerna från juridiken och star-
tade då sin egen advokatbyrå, 
med fortsatta arbetsuppgifter 
inom sjöfartsnäringen.

 – Arbetet har varit oerhört in-
ternationellt, tankertrafi ken gick 
ju inte precis i Östersjön. Därför 
har det varit mycket resande i 
tjänsten, Sverige är kanske det 
land jag arbetat minst i.

Fanns tid
Då i början var inte infrastruk-
turen så utvecklad som nu, inga 
mobiltelefoner eller internatio-
nellt fungerande bankkort till 
exempel.

– Det var att ta tjocka plån-
boken med sig ännu på 80-ta-
let. Möjligheterna att överföra 
dokument snabbt var också be-
gränsade, det var ett annat sätt 
att göra affärer då. I dag gäller 
bara här och nu.

– Då fanns det ännu tid att 
fundera, nu med internet och 
e-post går allting snabbt, beslut 
och avgöranden ska ske genast.

Han tillägger fi losofi skt:
– Men mänskan är som tidi-

gare, hon behöver vila, avkopp-
ling och motion.

Vi pratar om hans resande i 
tjänsten, han har alltid tyckt om 
att resa och därför passade det 
honom som hand i handske att 
ta sig an just sjöfartsfrågor. Mest 
blev det resor inom Europa.

– Även om jag för det mesta 
satt i förhandlingar och möten 
fi ck jag lära mig förstå något av 
motparternas kultur och tradi-
tioner, det är stor skillnad mel-
lan alla länder även när det gäl-
ler affärer.

Han har också frapperats av 
hur bra språkkunskaper mäns-
korna i Norden har, jämfört 
med i de mellaneuropeiska län-
derna.

”Nej” blev ”ja”
För fem år sedan gick Neovius 
advokatbyrå samman med Ad-
vokatbyrå Hannes Snellman i 
Helsingfors och blev Hannes 
Snellman Mariehamn Ab.

– Vi tillfrågades fl era gånger 
om att gå samman, men sva-
rade nej. Men det hände att vi 
inte hade kapacitet att svara mot 
kundernas önskemål, vi behöv-
de möjligheten att skicka ut ett 
team emellanåt och därför blev 
svaret ja.

Nu när du påbörjat ned-
trappningen mot pension, 
vad tänker du tillbaka på 

som speciellt tillfredsstäl-
lande?

– Att jag haft nöjet att medverka 
till att fl era åländska ungdomar 
blivit praktiserande jurister och 
en tillgång i samhället.

Nu som deltidspensionär för-
söker han lära sig leva i ett lug-
nare tempo, också lära sig säga 
”nej” emellanåt.

– Det är svårt, det är ju så ro-
ligt att jobba.

Hur ser då den närmaste 
framtiden ut?

– Det blir första sommaren som 
jag kan vara helt ledig och då är 
det Långskär i Geta som gäller. 
Men jag kommer att fortsätta ar-
beta så mycket och så länge det 
fi nns intresse för mina tjänster.

Så berättar han om nöjet att 
hinna läsa dagstidningarna i sin 
takt och inte bara snabbt skum-
ma rubrikerna, att han gått en 
kurs i digitalteknik, att han nog 
är med i Juridiska föreningen 
och i Advokatsamfundet. Det 
fi nns knappast några problem 
att fylla fritiden med sysselsätt-
ning.

– Lea och jag är också med i 
Munskänkarna. Det är trevligt, 
vi gillar god mat och goda viner.

Ett annat gemensamt intresse 
är att resa.

– Vi reser gärna och ofta, gär-
na till storstäderna, vi är nyfi kna 
på allt och tycker om att bekanta 
oss med nya städer. Den dag jag 
inte vill resa, då är det slut.

Ibland reser de också till Ka-
narieöarna vintertid, till ett lugnt 
och skönt ställe för att vila och 
koppla av.

– Det skulle också vara trev-
ligt att bila i närområdena, Sve-
rige och Norge, då kan hunden 
följa med.

Vad känns angeläget och 
viktigt för dig i dag?

– Miljön, till lands och till sjöss, 
tendensen är inte bra. Vår värld 
tillhör den kommande genera-
tionen, jag skulle inte vilja vara i 
min ålder nu om hundra år...

– Jag hoppas att det ska ut-
vecklas andra energiformer 
snabbt!

Kenneth Neovius är en dis-
kret och korrekt personlighet, 
yrkesmässig mycket kompetent 
och privat en vänlig man med 
fi losofi ska tankar och en stillsam 
humor. Han njuter av naturen 
i sällskap med hunden och han 
fascineras och njuter av havet.

MAJ-LEN LINDHOLM
maj-len.lindholm@nyan.ax

tfn 528 449

”Heladvokat och halvpensionär...”
PRATSTUNDEN

Goda vänner. Det är inte Lilli, hunden som fyller, det är husse Kenneth Neovius som jubilerar 
och Lilli älskar att ta stor plats och posera i hans famn.  Foto: MAJ-LEN LINDHOLM

� �  Eckerö marthaförening: 
Månadsmöte måndag 2.4 kl 13.00 på 
Ekergården.

� �  Fotoklubben Obscura: Sista 
veckan att se den österbottniska foto-
utställningen, pass på! Öppet tisdag, 
torsdag, fredag kl 18-20, lördag kl 12-
14. Åbo resan 21.4. blir billig, anmäl 
dig till Lena tel 23 249 före 1 april.

� �  FRK Mariehamn: Avdelningens 
vårmöte hålls måndagen 2.4 kl 19.00 
på Röda Korsgården. Efter mötesför-
handlingarna presenterar ungdomsav-
delningen sin verksamhet. Servering. 
Välkomna.

� �  Föreningen Vårt Hjärta: Alla 
som brukar ha vattengymnastik på 
måndagar i Allaktivitetshuset med 
Isabel, måndagen den 9 april, påskan-
nandagen är det ingen vattengym-
nastik. Glad Påsk önskar Karin/Vårt 
Hjärta.

� �  Geta hemgårdsförening: 

Årsmöte annandag påsk 9.4 kl 19.00 
i hemgårdens samlingssal. Alla 
välkomna.

� �  Hammarlands marthaför-
ening: Månadsmöte tisdag 3.4 kl 
19.00 på Marthabo. Demonstration av 
öronljus. Ta med egna ljus om du vill 
prova.

� �  Nordens institut på Åland: 
Göran Emzell, Ljusdesign AB föreläser 
om ”Teknik - ljus, ljud och multimedia i 
utställningslokalen” lördagen den 31.3. 
kl 10-15.30 i Öppna Högskolan Neptu-
nigatan 17. Avgift 15 €. Förhandsan-
mälningar på telefon 537 711. 

� �  Socialmissionen på Åland: 
Styrelsemöte 2.4 kl19.00 på Skar-
pansväen 28.

� �  Steinerpedagogikens vänner: 
Stadsbiblioteket lördag 31.3 kl 14-16. 
Information om waldorfpedagogiken 
och planerna på daghem i Mariehamn. 
Alla intresserade hälsas välkomna.

� �  Ålands Cavaliersällskap: 
Hundpromenad lördag 31.3 med 
start från ”Henry J Food” i Norrböle, 
Mariehamn. Fika-ryggsäck med! För 
mera info ring Marie Eriksson tel. 
0457-342 25 18 eller 22 989.

� �  Ålands Cavaliersällskap: 
Se hit alla ägare till en Cavalier 
King Charles Spaniel! Lördag 21.4 
ordnar vi en Cavalier-dag med temat 
vardagsvård och allmänt om rasen, 
dessutom kan man också få en 
bedömning av sin hund. Föreläsare 
och bedömare är Erna-Brita Nordin 
från Cavamir´s kennel i Sverige. 
Anmäl er före den 31.3! Närmare 
info om plats och tid ring Marie 
Eriksson tel. 0457-342 25 18, 22 989 
eller Pia Carlsson tel. 0457-5958520 
(kvällstid).

� �  Ålandsforskarna: Årsmöte 
lördag 31.3 kl 13.30 i Ålands mu-
seum. Förhandlingar samt visning 
av åländsk dokumentärfi lm. Alla 
välkomna!

� �  Ålands litteraturförening: 
Årsmöte fredag 30.3 kl 18.30 på 
Mariehamns stadsbibliotek. 

� �  Ålands lungskadeförening: 
Vårmöte i Folkhälsans Allaktivi-
tetshus tisdag 3.4 kl 19.00. Ingång 
Skeppargatan 11. Stadgeenliga 
ärenden och servering. Gäst Marga-
reta Bondestam ÅHS.

� �  Ålands marthadistrikt: 
Handarbetsakuten fortsätter sin 
turné till Lemland. Lördag 31.3 kl. 
13-17 på Solkulla. Servering. Alla 
välkomna!

� �  Ålands retrieverförening:  
Spårprovskurs kommer att hållas 
v.14. Anmälan och förfrågningar 
kontakta Denice Björke tel. 48 325.

� �  Ålands scoutgille: Vi säljer 
bröd på torget lördag 31.3 kl 09.00-
13.00.

Född: den 3 april 1947 i Karis.
Yrke: advokat.
Bor: i Mariehamn.
Familj: hustrun Lea f Silvennoinen, labradoren Lilli 2 år.
Födelsedagen: fi ras endast med de närmaste i familjen, är 
bortrest och har ingen mottagning.

Fakta/Kenneth Neovius 60 år

Kom ihåg

Vecka 14, 2-6.4

� � Godby
Måndag: Mannagrynsgröt, sylt, 
mjukt bröd och pålägg.
Tisdag: Italienskgratäng, sallad och 
grynost.
Onsdag: Påsklunch.
Torsdag: Blomkålssoppa med 
broccoli samt det som blev över av 
påsklunchen.
Fredag: Påsklov.

� �  Kyrkby/Vikingaåsen
Måndag: Wokad kyckling med 
grönsaker, ris, sallad.
Tisdag: Biff Stroganoff, potatis, 
sallad.
Onsdag: Pasta Corleone.
Torsdag: Rökt lax, kallsås, potatis, 
sallad. Memma.
Fredag: Påskledigt.

� �  Mariehamn
Olika menyer i varje skola.

Skolmaten

� Föreningen Kobba klin-
tars vänner r.f. höll i tisdags 
årsmöte i Ålands museum. 
Föreningen skall i juli fi ra 
sitt femårsjubileum och un-
der mötet diskuterades ju-
bileumsplanerna. Inför det 
kommande året har fören-
ingen även en del renove-
ringsplaner, de vill till exem-

pel göra vissa träarbeten i 
huset samt färdigställa vägen 
för rörelsehindrade.

På årsmötet deltog även 
representanter från Märkets 
fyr och de informerade om 
sin situation. Styrelsen om-
valdes och ungefär 30 perso-
ner deltog i mötet. (ml)

Kobba-vänner planerar jubileum
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Jan Kronholm
Epost: jan.kronholm@nyan.ax
Telefon: 528 466

Fotolinjen på Folkhögskolan 
är numera en utpräglad na-
turfotolinje. Tidigare om åren 
har de gjort fotoresor till Is-
land och Nordnorge, men då 
skolans rektor Kjell Frisk har 
släktingar i safaribranschen 
kunde ett billigt pris ordnas 
och fotolinjen fi ck vara med 
om mer äventyrliga motiv än 
fjordar.

– Det är dyrt att resa och 
bo i Norden. Resan till Afrika 
blev bara lite dyrare, säger fo-
tolinjens lärare Andy Horner.

De fem stora
Eleverna bekostade själva re-
san och målen uppnåddes. I 
sex dagar skumpade eleverna 
omkring på ett lastbilsfl ak på 
savannen. De lärde sig fota 
både i främmande miljöer och 
stora däggdjur.

– Vi hade tur, vi fotade sä-
kert alla däggdjur som fanns 
på savannen och lyckades 
dessutom se de fem stora, 
elefant, buffel, leopard, lejon 
och noshörning, säger Andy 
Horner.

Gruppen fångade också 
fåglar, gesälldjur och leopar-
der på bild. De fi ck jobba med 
känslorna som väcktes i sam-
band med den nya miljön.

– Det är så stora skillnader 
mellan rika och fattiga och 
intrycken var många, säger 
Andy Horner.

Han hoppas att det blir fl er 

liknande resor under kom-
mande år.

– Konceptet är bra, efter 
ett halvt års fotostudier är 
eleverna redo för en resa 
som den här. Det är också 
viktigt att de lär sig fota djur 
och i utomnordiska förhål-
landen.

Dammigt värre
Gruppen bodde i tält och 
hyddor och en särskild ut-

maning bestod att fota från 
ett ständigt skumpande last-
bilsflak.

– Fotade man i farten blev 
det sällan bra, säger Fredrik 
Törnroos, en av fotolinjens 
elever.

– Allt damm var också en 
ny erfarenhet. Vi måste hela 
tiden göra rent vår utrust-
ning, säger Nina Andersson, 
en annan elev.

Ljuset var annorlunda och 

ställde nya krav, och trots att 
motiven var nya för elever-
na, var de ofta upptagna av 
andra naturfotografer.

– Det var svårt att ta en 
unik bild, de flesta bilder 
med motiv från en savann är 
ju redan tagna, säger Fred-
rik Törnroos.

– Vi fick göra vår egen 
tolkning av Kenya, och det 
var som att fota sagodjur, 
säger Nina Andersson.

Ungefär 1500 bilder per 
person tog gruppen, och då 
de kom hem återstod en hel 
del sorteringsarbete. I maj 
ställs många av bilderna ut 
i biblioteket och Nyan åter-
kommer senare i vår med 
ett stort fotoreportage från 
resan.

KARIN ERLANDSSON
karin.erlandsson@nyan.ax

tfn 528 467

Fotoresa till Kenya

Resultatet av resan. Karolina Tillman, Birgitta Münck, Ylva Asklöf, Fredrik Törnroos, Nina Andersson och Sebastian Svensson 
gjorde resan till Kenya. Med på resan, men inte på bilden, var också Morgan Sjöström och Ludvig Andin.  Foto: ERKKI SANTAMALA

Folkhögskolans fotolinje 
har just kommit hem från 
sin fotoresa till Kenya. 
Resans mål var att elev-
erna skulle lära sig fota 
dels i en främmande miljö, 
dels skulle de lära sig fota 
stora däggdjur. Med sig 
hem från resan hade varje 
elev ungefär 1500 bilder.

Stopp i lagens namn!
Rösten är barsk, handens 

signal tydlig. Mannen på cykel 
stannar lydigt.

Snart står min drygt treårige son 
och den äldre herrn djupt inbegripna 
i ett samtal. Ämnet är Robert Rau-
schenbergs verk ”Monogram” (i 
folkmun kallad geten), som just nu 
visas i en stor utställning på Moderna 
museet.

Samtalet fortsätter sedan om 
Charlie Chaplins fi lm ”Moderna tider” 
och min son förklarar ingående hur 
Chaplin åker in i maskinen och runt 
mellan kugghjulen.

Själv står jag i bakgrunden, stolt 
och förundrad. Här står min son och 
samtalar om modern konst med en 
okänd äldre herre. Åldersskillnaden 
är sådär 60-70 år och ändå har de 
gemensamma referensramar och 
kunskaper.

Att det är så beror till stor del på att 
det fram till för bara några månader 
sedan var gratis inträde på de statliga 
museerna. Moderna museet har i 
närmare tre års tid varit en kär lekplats 
för Johannes - det är där han fått sina 
allra första konstupplevelser.

Men även de fria entréerna förutan 
är Stockholm något av en kulturell 

guldgruva för barn. Det insåg jag 
inte minst då vi under ett besök på 
Ateneum i Helsingfors frågade efter 
ett rum för barn. Damen i kassan 
trodde vi menade skötrum.

Vi menade ett rum där barn kan 
leka och skapa. Såsom på National-
museum, där ett rum är avdelat för 
utställningar som är anpassade för 
barn och där de även kan sitta och 
rita vid ett bord. Eller Arkitekturmu-
seet, där man kan leka bland små 
hus och bygga med klossar. Eller på 
Moderna museet, där det finns en 
verkstad för barn.

Ja, de flesta museer i Stockholm 
har någon typ av verksamhet för 
barn, särskilt för grupper som kom-
mer på visningar och sedan får ar-
beta i verkstad. Men också för barn 
på besök med föräldrarna.

Det finns alltså ingen anledning 
att rädas museer om man är på be-

sök i kungliga huvudstaden tillsam-
mans med barn.

Dessutom finns en rad teatrar 
för barn: Teater Pero, Dockteatern 
Tittut, Teater Tre, Teater Bambino… 

Teater Pero har arbetat om Pija 
Lindenbaums populära bok ”Git-
tan och älgbrorsorna” till en livfull 
föreställning med mycket mim 
och kroppsuttryck. Skickligt byter 
de båda skådespelarna skepnad: 
en blyg och tillbakadragen Gittan 
förvandlas på ett kick till häftig rap-
pande älgbrorsa.

Lika livfullt gestaltas gnisslande 
gråvargar i mörk skog i pjäsen ”Git-
tan och gråvargarna” – som tyvärr 
ges endast två gånger under april.

Barbro Lindgrens och Eva Eriks-
sons lilla bilderbok ”Dollans dagis” 
har hos Dockteatern Tittut för-
vandlats till en vacker och poetisk 
föreställning som bygger ut små 
detaljer till njutbara scener. En snäll 
föreställning, men ändå fylld med 
intensitet.

När storebror ska ta hand om Lilla 
syster Kanin går rävarna på jakt. Det 
kunde bli farligt och läskigt. Men 
pjäsen ”Lilla syster Kanin”, efter en 
bok av Ulf Nilsson och Eva Eriks-
son, är precis så snäll och gullig 

som en pjäs för barn från två år ska 
vara. Och vad kan väl vara roligare 
än en blöja full med bajs?

Omtalad och omskriven är Ann-
Sofie Báránys ”Babydrama”, i regi 
av Suzanne Osten (Stockholms 
stadsteater). Detta är teater för de 
riktigt små, mellan 6 och 12 måna-
der. 

Det är ett drama för bebisar och 
om bebisar – och det handlar om 
livets tillblivelse och livets glädje.

Ändå saknas all nostalgi och allt 
gullegull. För här tas bebisarna på 
fullt allvar – och ensemblen litar på 
att även de små kan ta till sig av 
skådespel, språk och tema. Det är 
sympatiskt och angeläget. I april är 
det nypremiär, så passa på om du 
och din bebis har möjlighet.

En kulturell guldgruva för barn

Barnteater. Isabelle von Saenger 
och Karin Westholm i ”Gittan och älg-
brorsorna” på teater Pedro. 
 Foto: BENGT ALM

Passionsdramat
”Maria Magdalena”
av Margareta Skantze med 
Ylva Ekblad i den enda 
rollen ges nu i  Mariehamn 
och på Kumlinge. I Marie-
hamn ges föreställningen 
på onsdag, den 4 april, kl.19 
i S:t Mårtens kyrka, med 
efterföljande servering. 
Följande dag, skärtorsda-
gen den 5 april kl. 19.45 
kan man se  ”Marie Magda-
lena” i Kumlinge kyrka.

Föreställningen som 
har Kristina och Fjalar 
Holmqvist i Karleby som 
initiativtagare och produ-
center och Johan Fagerudd 
som regissör har från de 
ursprungligen planerade 
13 föreställningarna nu 
getts ett femtiotal gånger 
på fyrtio orter runt om i 
Svenskfi nland, men även i 
Sverige. Premiär på Åland 
var det i Finström i juni i 
fjol och föreställningen gavs 
också på Kökar i samband 
med Franciskusdagarna.

Efter besöket på Åland 
ges ”Maria Magdalena” 
även  i S:ta Katarina kyrka i 
S:t Petersburg i maj. �

En föreläsning
om ljus, ljud
och multimedia i utställ-
ningslokalen håller Stefan 
Gemzell från Ljusdesign ab 
i Gävle som en del i Nor-
dens instituts och Öppna 
högskolans gemensamma 
intensivutbildning i utställ-
ningsproduktion med fokus 
på den visuella konsten. 
Föreläsningen på lördag, 
den 31 mars kl 10.00-15.30 
är öppen för alla intres-
serade. Den hålls i Öppna 
högskolans lokaliteter, Nep-
tunigatan 17. Kursavgiften 
är 15 euro. �

Åbo Svenska Teater
försöker rädda
sin Tiljan-scen och därför 
arrangerar artistfören-
ingen på söndag kl. 19 en 
Tiljan-afton som engage-
rat en lång rad artister. 
Teaterns ordinarie ensem-
ble får sällskap av Johan-
na Ringbom, Ami Aspel-
und, Dick Holmström, 
Riko Eklundh och Da-
niela Fogelholm, Marika 
Westerling, Kent Sjöman, 
Ulla-Britt Boström, Pete 
Poskiparta, Jaana Järvi-
nen och Fred Negendanck 
i söndagens föreställning. 
Publiken får bland annat 
njuta av sång, musik, trol-
leri och gamla teaterpär-
lor i den unika omgivning 
som Tiljan erbjuder.

Artistföreningen motsät-
ter sig Stiftelsen för Åbo 
Akademis planer att hyra ut 
Tiljan till en utomstående 
krögare. Artistföreningen 
har även inlett en namnin-
samling för att teatern ska 
få behålla Tiljan. �

Janne Gallen-
Kallela-Sirén
har utsetts till ny direk-
tör för Helsingfors stads 
konstmuseum, skriver 
FNB Gallen-Kallela-Sirén 
är för närvarande direk-
tör för Tammerfors stads 
konstmuseum. �

Katta är som Leeds
– seg och ettrig
BENGT BERG, värmländsk poet”
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”Likt alla människor som lider har hon för-
stås också en benägenhet att tro, att hon 
allena har det så där svårt. Och att hennes 
lidande är enastående i världen. Hon vet 
inte att just det är mycket vanligt i tider av 
nöd och ofärd, att liksom hon lider just nu 
tusentals andra barn. Och att de snart skall 
bli miljoner. De har haft otur, alla dessa mil-
joner. De råkade födas i ett århundrade som 
kallades barnets när det började, men som 
blev skräckens.”

Så avslutar Anna Bondestam sin roman 
”Klyftan”. Den berättar om inbördeskriget 
sett ur ett barns perspektiv. Vi får i romanen 
följa den tioåriga Rut och miljöskildringen 
är hämtad från hemstaden Jakobstad.

Anna Bondestam var själv tio år gammal 
vid tiden för inbördeskriget och hade egna 
minnen av de stämningar som då rådde. 
Hennes far, plåtslagaren Otto Elfving, var 
aktiv i den fi nska arbetarföreningen och satt 
från 1919 en period i riksdagen för social-
demokraterna. Hennes mor Lina arbetade 
på tobaksfabriken från det hon var 13 år till 
fyllda 67 och hörde till den svenska arbetar-
föreningen.

Litteratur, historia
Anna Karolina, som hon döptes till, var enda 
barnet och trots att det inte var så vanligt vid 
denna tid fi ck hon möjlighet att gå i läroverk 
och ta studenten. Det förde henne senare 
vidare till studier vid Helsingfors universitet. 
Hon avlade en examen med två laudaturer, i 
litteratur och i historia. Hennes avhandling-
ar handlade om Dan Andersson, respektive 
småstäderna i Finland på 1700-talet.

 En sådan småstad utgör miljön för hennes 
debutroman ”Panik i Rölleby” från 1936, en 
dråplig skildring av 1700-talets ståndssam-
hälle. Romanen, med vilken hon vann pris 
i samma romantävling som Sally Salminen 
med ”Katrina”, har kommit ut i fl era upp-
lagor och blivit en ofta spelad teaterpjäs, i 
Bengt Ahlfors och författarens dramatise-
ring.

Det ligger tio år mellan debuten med ”Pa-
nik i Rölleby” 1936 och ”Klyftan”.

Däremellan kom romanerna ”Fröken 
Elna Johansson”, ”Bergtagen” och ”Lågt 
i tak”. Senare skulle hon skriva ”Sällboda 
frivilliga deckarkår”, novellsamlingen ”En-
skilt område” samt ”Vägen till staden” 
och ”Stadens bröd”. Den sistnämnda, som 
kom 1960,  blev hennes sista roman, men 
hon skrev också diktsamlingen ”Jordnära” 
(1972). Nämnas kan att hon redigerade och 
medarbetade i boken ”Sallys saga” som kom 
ut till femtioårsminnet av Sally Salminens 
”Katrina” år 1986.

Sökte svar
Med åren kom Anna Bondestam att allt 
mera ägna sig åt sakprosan. Hon skrev his-
toriker över de svenska arbetarföreningarna 
i Jakobstad och Åbo. Hon skrev om tidning-
en Arbetet i Åbo och hon skrev, på Ålands 
kulturstiftelses uppdrag, om Åland 1918 
och hon skrev, tillsammans med Alf-Erik 
Helsing, Finlands Svenska Arbetarförbunds 
75-årshistorik. Ännu 1990, 83 år gammal, 
kom hon ut med boken  ”Jakobstad vintern 
1918”. 

Fem år efter författarens bortgång utgavs 

även samlingsvolymen ”Eldsjälar” med 
uppsatser och artiklar som hon skrivit om 
gestalter inom den fi nlandssvenska arbetar-
rörelsen.

Boken om tidningen Arbetet betraktade 
Anna Bondestam  som sitt kanske främsta 
verk på sakprosans område, men såg också 
boken ”Åland vintern1918” som ett intres-
sant arbete. Säkert bidrog dessa böcker, till-
sammans med hennes övriga författarskap, 
till att hon 1977 fi ck ett hedersdoktorat vid 
Helsingfors universitet.

”Åland vintern 1918”, ses fortfarande 
som det grundläggande arbetet om hän-
delserna på Åland under inbördeskriget. I 
boken om Arbetet fi gurerar för övrigt ett 
par intressanta ålänningar: den unge medi-
cinestuderanden Eric Jorpes som i krigets 
slutskede blev chef för de rödas fältlasarett 
och  Gunnar Mörn, Arbetets sista redaktör, 
som arkebuserades av vita för de åsikter han 
framfört  i tidningen.

Den som kände Anna Bondestam vet att 
hon arbetade mycket samvetsgrant. När det 
gällde hennes historiska verk granskade och 
dubbelgranskade hon allt så långt det bara 
gick. Hellre lämnade hon bort en osäker 
formulering än riskerade att säga något för 
mycket.

Signifi kativ är dåvarande landskapsan-
tikvarien Matts Dreijers formulering i in-
ledningen till boken om Åland 1918: ”Jag 
tycker att författarinnan har lyckats bra 
med  konststycket att balansera upp de olika 
parternas synpunkter och klarlagt deras 
strävanden och härigenom fått fram en för-

domsfriare syn på det dramatiska händelse-
förloppet.” Dreijer beskriver boken som ”en 
oumbärlig del av Ålands historia”.

Lödig skildrare
Beträffande romanerna – alla utgivna på 
Schildts förlag –  skriver litteraturkänna-
ren Thomas Warburton i sin bok ”Åttio år 
fi nlandssvensk litteratur” att: ”Av trettio-
talets nya författare på den samhällsrealis-
tiska linjen blev det Anna Bondestam som 
infriade de bästa konstnärliga resultaten”. 
Warburton betecknar henne som ”den hit-
tills lödigaste skildraren av och talesmannen 
för den – relativt fåtaliga – fi nlandssvenska 
arbetarklassen.”

I en intervju jag gjorde med Anna Bon-
destam för Jakobstads Tidning inför hennes 
80-årsdag 1987 berättade hon att hon inte 
i hemmet blev matad med politik, men att 
hennes bakgrund ändå gjorde det naturligt 
att skriva om den fi nlandssvenska arbetar-
rörelsen. I boken ”Femtiosex österbottniska 
författare om sig själva”  skriver hon att hon 
av naturliga skäl dragits till de sociala moti-
ven : ”I den mån jag överhuvudtaget skapat 
något av värde är det också främst genom 
dem.”

Efter många år i Helsingfors fl yttade 
Anna Bondestam, sedan maken Hennings 
gått bort i mitten av sjuttiotalet,  tillbaka till 
sin hemstad Jakobstad. Anna Bondestam 
avled i februari 1995, ett par månader innan 
hon skulle ha fyllt 88 år

Hundra år sedan Anna Bondestam föddes

Hon skrev om 
Åland 1918

Författare. Anna Bondestam skrev både skönlitteratur och sakprosa. På Åland är 
hon bland annat känd för arbetet ”Åland vintern 1918”. Bilden ur boken ”Eldsjälar”.
  Foto: ANDERS LERBACKA

Anna Bondestam (1907-1995) kan 
räknas in bland Svenskfi nlands 
mera betydande författare under 
1900-talet, en berättare som blev 
mycket läst under sin livstid och 
vars böcker fortfarande efterfrågas, 
uppskattad såväl för sina skönlitte-
rära som historiska verk.

På Åland är hon bland annat 
känd för sin grundläggande studie 
”Åland vintern 1918”. På söndag, 
den 1 april, har det gått 100 år se-
dan hon föddes.

JAN KRONHOLM
jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

MARIEHAMNS-               
LIBERALERNA
��  Mariehamnsliberalerna rf håller 
vårmöte lördagen den 31 mars kl 13.00 
i Tekniska Verkens caféutrymmen.
På mötet kommer förutom de 
sedvanliga vårmötesärendena att 
avhandlas bl.a. följande saker:
� Genomgång av erfarenhe-
terna från riksdagsvalskampanjen 
tillsammans med Roger Eriksson. 
Avsikten är att med denna genom-
gång som avstamp se framåt mot 
lagtings- och kommunalvalen i 

oktober.
� Fd riksdagsman Gunnar Jans-
son presenterar ”Konsitutionella 
visioner” dvs hur en egen åländsk 
grundlag kunde se ut och vara 
uppbyggd inom ramen för den 
nuvarande självstyrelsen. Detta är  
ett spännande projekt som det är 
väl värt att bygga vidare på. Ett ge-
nomförande skulle ge en ny stabilitet 
och legitimitet för vår självstyrelse. 
Samtidigt skulle det defi niera de 
åländska medborgarnas rättigheter 
och skyldigheter på motsvarande 
sätt som grundlagarna gör i våra 
västerländska demokratier.
Alla intresserade är välkomna 
- såväl gamla som nya medlemmar, 
men även andra!
Information från Folke Sjölund, tel. 
0457 382 3324

� Palmsöndagen, nu på söndag 
den 1 april, samlas Kökarsbor 
och Sottungabor till mässa 
klockan 18.00 i S:t Mårtens kyr-
ka i Mariehamn. Detta är ett 
led i en serie försök att samla 
tidigare skärgårdsbor i staden. 

Vid mässan medverkar för-
samlingspastor Peter Karls-
son, Kökar. Efteråt hålls 
samkväm. Skärgårdsbor med 
rötter i ytterskärgården hälsas 
välkomna. (ka-f)

Palmsöndag i stan
för skärgårdsbor

� Nu fortsätter de åländska 
marthorna med succén hand-
arbetsakuten. Det första för-
söket i Hammarland för en 
tid sedan slog väl ut. Nu är det 
Lemlands tur.

Handarbetsakuten hålls på 
Solkulla i Flaka. Medverkar 
gör marthor från Lemland, 
Lumparland och Föglö.

– Meningen är att folk ska 

få komma med halvfärdiga 
handarbeten eller trasiga klä-
der och få hjälp, säger Ragni 
Eriksson. Alla som vill kom-
ma är välkomna.

Handarbetsakuten hålls i 
morgon lördag mellan klock-
an 13.00 och 17.00.

Nästa gång det blir dags är 
det Saltvik som gäller, den 22 
april. (ka-f)

Handarbetsakut nu i Lemland
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Sök till våra utbildningsprogram 26.3-13.4 2007

www.arcada.fi

Arcada är en internationell, modern och innovativ svenskspråkig 

yrkeshögskola i Helsingfors. Vi erbjuder praktisk högre utbildning inom 

teknik, media, ekonomi, turism och social- och hälsovård. På Arcadas campus 

skapar du ett spännande socialt nätverk. Våra studenter representerar drygt 

40 nationaliteter. Hösten 2007 erbjuder vi tio utbildningsprogram. Besök 

vår webbplats för mera information och ansökan! 

ekonomi  media  social- och hälsovård  teknik  turism 

Högskolestudier 
med  ett jobb i sikte!

SPRÅK
Diskussion om landskapets

språkpolitiska program

Måndag 2.4.2007 kl. 19.00
i Ålands hotell- och restaurangskola

Inledning av utbildnings- och kulturminister 
Camilla Gunell

Servering. Alla välkomna!

socialdemokraterna www.nyan.ax

Det hör inte till vanligheterna 
att huggormen är i rörelse i 
mars. Men 6-årige marieham-
naren Benjamin Sandell vet nu 
bättre

I söndags var han med sin 
pappa, lillasyster, farmor och 
farfar vid farföräldrarnas stuga 
på holmen Odonskär i Föglö. 
Nyfi ken som barn är, såg Ben-
jamin ett snöre på marken som 
han tänkte plocka upp. Istället 
blev han biten i höger hands 
pekfi nger av en huggorm.

– Det gjorde så jätteont, så 
jag förstod att det var en orm, 
berättar han.

Åkte helikopter
Benjamin sprang skrikande 
tillbaka till familjen som direkt 
förstod vad som hade hänt.

– Man såg blodet på fi ng-
ret, men annars syntes inte så 
mycket då, berättar Benjamin.

Med båt tog sig sällskapet 
till Kallsö, och körde därifrån 
till Degerby där ambulansheli-
koptern mötte upp dem.

– Jag tänkte inte så mycket 
på att jag åkte helikopter, jag 
var så trött.

Håller igång
När Nyan hälsar på honom vid 
barnavdelningen på sjukhuset 
under tisdagen, spelar han Su-
per Mario och känner sig rik-
tigt pigg.

– Det är inte ofta man ordi-
neras tv-spel, men det är bra 
att hålla fi ngrarna i rörelse, sä-
ger mamma Mikaela Sandell.

Sjuksköterskorna ger honom 
medicin via en kanyl på den 
friska handen.

– Kan jag inte få det i tablet-
ter istället? frågar Benjamin.

Men han håller god min 
och sitter lugnt och stilla un-
der processen. Svullnaden har 
gått ned väsentligt, och redan 
dagen efter skrevs han ut från 
sjukhuset. I går var han tillba-
ka på dagis.

Kommer du att vara för-
siktigare nu?

– Jo, om jag ser något rep, vet 
jag att det är en orm.

Text och foto: MALIN TILLSTRÖM
                  malin.tillstrom@nyan.ax

tfn 528 478

Benjamin, 6, blev biten av huggorm

Medicinering. 6-årige Benjamin Sandell tycker det är dags för tabletter, men ännu i tisdags fi ck han medicin genom en kanyl av barnavdelningens sjuksköterskor.

Det var ett vårtecken Ben-
jamin Sandell, 6 år, kunde 
ha klarat sig utan. När han 
var ute på Odonskär, Föglö, 
skulle han plocka upp vad 
han trodde var ett snöre.

– Men så blev jag biten av 
en huggorm, berättar han.

Det säger Jan Österberg, kli-
nikchef för akuten.

– Det är nästan fem grader 
kallt om nätterna, så ormar-
na är styva som pinnar! Och 
jag förstod att den hade varit 
ganska passiv också i det här 
fallet.

Den som blir huggormsbi-
ten, ska i första hand ringa 
till akuten och få rådgivning. 
Framför allt ger personalen 
direktiv för vad den drab-
bade inte ska göra.

– Man ska det lugnt och 
inte gör några språngmar-
scher och inte heller skära 
eller suga ut giftet. Kropps-
delen man blivit biten i ska 
hållas stilla, säger Österberg.

Någon specifi k statistik 
över ormbett förs inte, men 
helt ovanligt är det inte.

– Vi lever på en breddgrad 
där vi bara har Vipera Berus, 
alltså huggormen, och ingen 
har dött av det under mina 30 
år i branschen. Men det har 
funnits ett antal som varit i 
riktigt allvarligt skick och i 
behov av kvalifi cerad vård. 
Vi ska vara glada att vi inte 
lever i Australien med taipa-

ner, kobror eller vattenor-
mar – blir man biten av dem 
är man död.

Olika faktorer
Betten från huggormen kan 
variera; allt från hudskråmor 
till djupare bett vars effekt 
beror på om ormen nyligen 
jagat och tömt gaddarna, el-
ler om den drabbade är ett 
barn, en åldring eller en full-
vuxen karl.

– Av psykologiska skäl kan 
man kasta in några kortison-
tabletter, men det tar fyra 
timmar innan de ens börjar 
verka, och är det ett allvarlig 
förgiftningstillstånd går pro-

cessen mycket snabbare. Så 
det är egentligen inte myck-
et annat att göra än att söka 
vård.

Benjamin Sandell blev bi-
ten när han var ute i skärgår-
den, något som inte är ovan-
ligt.

– Det sker ofta ute på en 
holme där det inte rör sig så 
mycket folk. Ingen har mig 
veterligen blivit biten mitt i 
Mariehamn av naturliga or-
saker, säger Jan Österberg 
och fortsätter:

– Nu börjar säsongen!
MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax
tfn 528 478

”Nu börjar säsongen”

Akutens klinikchef Jan Öster-
berg. Foto: ERKKI SANTAMALA

– Lite tidigt var det nog, 
onekligen. Man väntar sig 
normalt inte sådana här 
fall förrän i maj.
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POSTEN ÅLAND, PB 99, 22101 MARIEHAMN 
TEL växel 6360 • FAX 636 608 • E-POST brev@posten.ax 
INTERNET www.posten.ax

TNT Express har Finland under kontroll!
Posten Ålands nystartade samarbete med TNT erbjuder dig 
en av marknadens bästa lösningar för inrikesförsändelser, 
hög servicenivå, unikt nätverk och vi garanterar dig opti-
mala leveranser från punkt A till B. Tag gärna kontakt så 
berättar vi mer!

Byggföretaget Allbygg har rest 
två stora studentbostadshus 
norr och söder om Strandnäs 
Hotell och Restaurang vid 

Gamla Godbyvägen i Ma-
riehamn. Men restaurangen 
har nu blivit ett minne blott, 
liksom bostadshuset med tre 
lägenheter.

– De var i så dåligt skick att 
det inte var någon idé att re-
novera dem, säger Christer 
Lindholm vid Allbygg.

Vad som ska byggas på om-
rådet där restaurangen och 
bostadshuset stod är ännu 
inte bestämt.

– Det funderar vi på nu.
Allbygg har inlett en total-

renovering av hotelldelen.
– Nu är det stängt, men 

planen är att det ska öppnas 
inom maj månad, säger Chris-
ter Lindholm.

Blir det några föränd-
ringar på hotellet?

– Nej.
ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax
tfn 528 455

Restaurang och 
bostadshus rivna

Byggnader rivna. Allbygg har rivit restaurangen som fanns i anslutning till Strandnäs Hotell 
samt bostadshuset som stod intill.  Foto: KENNETH BAMBERG

För ett par år sedan köpte 
Allbygg Strandnäs hotell 
och restaurang. Nu har 
krävskoporna och schakt-
maskinerna gjort sitt. Kvar 
står bara ett snart nyre-
noverat hotell och en tom 
yta.

Ägaren Lars Pettersson 
från Mariehamn håller som 
bäst på ett montera ned den 
lilla stugan intill Lemlands-
vägen.

– Stugan är rutten och ta-
ket är trasigt. Tar jag inte 
bort den så rasar den.

Den lilla stugan byggdes 
av Lars Petterssons farbror 
John Pettersson i början av 
1950-talet.

– Den var tänkt som som-
marbostad, men han an-
vände den aldrig, säger Lars 
Pettersson som köpte stugan 
1965.

Lars bodde på Sottunga 
på den tiden och övernat-
tade ibland i stugan när han 

varit på besök i stan.
– Men de senaste 20 åren 

har ingen använt den.
Bortsett från en period för 

knappt ett par år sedan då 
Mike Spenser sände radio 
från stugan.

– Spenser fick vara där 
gratis. Han hade planer på 
att lägga tak, men sedan för-
svann han, säger Lars Pet-
tersson.

ANDERS SIMS
anders.sims@nyan.ax

tfn 528 455

...och stugan på 
Nabben är snart borta

Plockas ned. Den lilla stugan vid Nabben i Mariehamn håller på att försvinna.  Foto: JONAS EDSVIK

Den lilla stugan vid infar-
ten till Nabbens badstrand 
som radiomannen Mike 
Spenser sände ifrån håller 
på att plockas ned.

Inget nytt planeras istäl-
let för stugan som inte har 
använts speciellt mycket 
genom åren.
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Här är hela resultatlistan för Cup 
culinaire junior 2007, där hotell- 
och restaurangstuderande från 
Åland och Sverige tävlar i bland 
annat matlagning, servering, 
dukning och drinkblandning. 

Pristagare servering
Första pris: Hotell- och res-
taurangskolan Riksäpplet, Ha-
ninge.

Andra pris: Ålands hotell- och 
restaurangskola. Laget bestod 
av Jessica Broo,Victoria Boman, 
Madelene Bergman, Emma 
Forsman.

Tredje pris: Sågbäcksgymna-
siet, Huddinge.

Matlagning
Första pris: Hotell- och res-
taurangskolan Riksäpplet, Ha-
ninge.

Andra pris: Nyköpings restau-
rangskola; Nyköping.

Tredje pris: Hotell- och res-
taurangskolan Matpedagoger-
na, Sundbyberg.

Showbord
Första pris: Sågbäcksgymnasiet, 
Huddinge.

Andra pris: Nyköpings restau-
rangskola, Nyköping.

Tredje pris: Hotell- och res-
taurangskolan Matpedagoger-
na, Sundbyberg.

Dekantering
Första pris: Jessica Broo från 
Ålands hotell- och restaurang-
skola.

Andra pris: Ellinor Rimstig 
Schalander från Hotell- och res-
taurangskolan Riksäpplet. 

Tredje pris:  Jonas Jokitalo 

från Sågbäcksgymnasiet.

Matsalshantverk
Bästa commis, medhjälpare: 
Helena Wisth från Hotell- och 
restaurangskolan Riksäpplet.

Bästa matsalshantverk: Jessi-
ca Broo från Ålands hotell- och 
restaurangskola.

Bästa servitör/servitris: El-
linor Rimstig Schalander från 
Hotell- och restaurangskolan 
Riksäpplet.

Drinkkomposition
Första pris: Idamaria Nordas 
från Ålands hotell- och restau-

rangskola.
Andra pris: Denise Sjöberg 

från Sågbäcksgymnasiet, Hud-
dinge.

Tredje pris: Johanna Peter-
sen från Nyköpings restaurang-
skola.

Ålands hotell- och restaurang-
skola vann både köks- och ser-
veringstävlingen i fjol och stod 
därför som arrangör för årets 
tävling, som hölls den 27 och 28 
mars.

ANNA BJÖRKROOS
anna.bjorkroos@nyan.ax

tfn 528 463

Åländska vinnare
i Cup culinaire

Vinnare igen. Det gick bra för studerande Jessica Broo 
även i årets upplaga av restaurangtävlingen Cup culinaire, hon 
vann bland annat dekanteringstävlingen. Här ses hon dock ser-
vera nordamerikanskt på skolans temaveckor i början av mars. 
 Foto: JONAS EDSVIK

Totalt fyra utmärkelser 
blev de för studerande vid 
Ålands hotell- och restau-
rangskola då Cup culinaire 
Junior 2007 avgjordes i 
veckan.

Jessica Broo vann de-
kanteringstävlingen och 
prisades för bästa mat-
salshantverk.

 Idamaria Nordas vann 
första pris i den nya drink-
tävlingen.

� En vårhälsning kommer 
från Sandmovägen 4 i Eckerö 
Storby.

– Sädesärlan springer om-
kring här och det är nog ex-
tremt tidigt. Annars ser vi den 
tidigast en dryg vecka in i april, 
hälsar ”vårteckentipsaren”.

Tidig ärla i Eckerö

Vårtecken

I dag, den 30 mars, dagen för 
Ålands demilitarisering och 
neutralisering delar Ålands 
fredsinstitut ut 90 stycken häften 
”Fredens öar – Ålands demilita-
risering”, med text av Susanne 
Eriksson och serieteckningar av 
Jonas Wilén. Den lilla boken, 
som är mer som ett behändigt 

litet häfte, utkom i höstas i en 
upplaga om 1.000 exemplar.

– Vi delar ut 90 gratis för att 
på något sätt uppmärksamma 
dagen, Robert Jansson vid 
Fredsinstitutet. 

Han säger också att boken har 
sålt bra hittills. Bland annat har 
600 exemplar köpts in av riks-
svenska skolor.

De 90 gratisexemplaren delas 
ut till de 30 första kunderna på 
respektive Lisco, Mariehamns 
bokhandel och Ålands muse-
ums shop i dag.

Det vanliga priset för skriften 
är 5 euro.

Krigsfångar
Dessutom håller Bomarsunds-
sällskapet i kväll en föreläsning 
om krigsfångarnas öde i Eng-
land.

– 500 personer hölls som 

krigsfångar i staden Lewes, sö-
der om London, från oktober 
1854 till april 1856. berättar Jer-
ker Örjans. Några av dem kan 
ha varit från Åland. 

Alla fångar ska ha behandlats 
ytterst väl och de blev kända 
bland ortsbefolkningen för att 
de, trots att de bara var vanliga 
soldater, kunde både läsa och 
skriva.

Till sommaren spelas en ope-
ra i staden som handlar dels av 
Bomarsundstiden och nutiden.

– Huvudpersonen heter fak-
tiskt Matts Alander, säger Jer-
ker Örjans.

Mer berättar han alltså i kväll 
i Båtmansrummet på hotell 
Arkipelag, med början klockan 
19.00.

KIKI ALBERIUS-FORSMAN
                       kiki@nyan.ax

tfn 528 451

151 år utan militär

Opera om krigsfångar. Jerker Örjans berättar om 
krigsfångar i Lewes i England i kväll. I sommar spelas en historisk 
opera om fångarna i staden. Huvudpersonen heter faktiskt Matts 
Alander.  Arkivfoto: JAN KRONHOLM

I fjol var det fest, sång, tea-
ter, fyrverkerier och gäst-
spel av både Agnes och 
Mikael Wiehe. Då fi rades 
150-års jubileet av Ålands 
demilitarisering.

I år är det lugnare. Freds-
institut delar ut små böcker 
och Bomarssundssällska-
pet samlar allmänheten för 
ett föredrag om krigsfångar 
i England. Men allmän 
fl aggdag är det denna dag, 
sedan 1999.

En skrift om demilitariseringen 

delas ut till 90 personer i dag. 

Dagen till ära är det också 

allmän fl aggdag.

� Tidigare i vintras vände sig 
Ålands viltvårdare till landskaps-
regeringen med ett förslag om 
att bilda ett jaktvårdsförbund, 
eller en takorganisation för jakt- 
och viltvårdsintressena på Åland. 
Ännu har landskapsregeringen 
inte tagit något beslut i frågan 
men nu är det snart dags.

– Vi har diskuterat ärendet lite 
grann men inget beslut har tagits 
ännu. Troligtvis kommer vi att 
fatta beslut i frågan nästa vecka, 
säger jakthandläggare Marcus 
Nordberg på landskapsreger-
ingen. (ml)

Snart beslut om jaktförbund

� Tiden att ansöka om tjänsten 
som avdelningschef för land-
skapets social- och miljöbyrå 
gick ut i onsdags. Tjänsten är 
ledig efter Arne Selander, som 
har utsetts till förvaltnings-
chef.

När tjänsten utlystes i första 
omgången fi ck tjänsten sju sö-
kande. Nu har ytterligare fyra 
personer lämnat in ansökan. 
Dessa är Michael Grunér, Carl-
Johan Greiff, Emma Dahlén 
och Carina Strand. (ml)

Fyra till ansöker om socialtjänst
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Nöje
Redaktör: Anders Sims

Fred säger:

ECKANS
IDEONYHETER

Veckans gäst: Sixten Jansson, skivaktuell

Rockoff eller inte? Jag bryr mig inte. Fjortisfesti-
valer är inte min grej. Det som däremot är min 

grej, det är att beväpna mig med en lång bambu-
käpp och sen gå ner på stan och aga alla under 
18 som gnölar ”DE ÅÅRDNAS JU ALLDRI NÅGGÅ 
FÖR UNGDOMMAR!”. Det är min grej, ta mig fan.

Spelar just nu: Sixten Jansson 
”Gröt i kaffepanna” (skiva)
– Jag lyssnar på mig själv efter-
som jag måste kunna låtarna på 
release-festen på lördag. Annars 
lyssnar jag på blues och jazz.

För övrigt... tycker jag att det 
hade varit bättre om man hade 
byggt kk-huset vid Mariepark. 
Rockoff hade kunnat arrangeras 
där kk-huset byggs nu.

Roskilde Festival
Roskilde (Danmark) 5-8 juli

Allmänt: Nordens största festival, 
som drar cirka 100.000 besökare, 
täcker in de fl esta musikstilar. Upp-
värmningen på campingen börjar den 
1 juli.
Klara artister: Red Hot Chili Pep-
pers (US), Björk (ISL), My Chemical 
Romance (US), The Who (UK), Base-
ment Jaxx (UK), Klaxons (UK), Slayer 
(US), Beastie Boys (US), The Killers 
(US), Arcade Fire (CAN), Artic Mon-
keys (UK), Camera Obscura (UK)...
Missa inte: Björk. Det är hennes 
enda konsert i Skandinavien i sommar.
Övrigt: Roskilde Festival har i år en 
ny scen; Cosmopol. Den ska sprudla 
av hip hop, R’n’B och musik från den 
mer organiska elektroniska scenen. 
Bland annat kommer urbana artister 
från Etiopien och Somalia att spela på 
Cosmopol.
Pris: 200 euro för hela festivalen. 
Endagsbiljetter säljs inte, men alla 
personer som fyllt 60 år kommer in 
gratis under den sista dagen.
Hemsida: www.roskilde-festival.dk

Ruisrock
 Åbo, 6-8 juli.

Allmänt: Ruisrock slår i år på stort med 
fl era tunga artister. Totalt spelar om-
kring 50 artister under de tre dagarna.
Klara artister: Slayer (US), The 
Flaming Lips (US), The Ark (S), Roky 
Erickson (US), The Hives(S), Children 
of Bodom (FIN), The Rasmus (FIN) 
Mando Diao (S), Hanoi Rocks (FIN), In 
Flames (S)...
Missa inte: Leningrad. Det ryska 
skapunkbandet med sina 14 medlem-
mar kommer garanterat inte att hålla 
tillbaka.
Pris: Tredagarspasset kostar 90 euro. 
Biljetterna för enskilda dagar säljs 
eventuellt senare.
Övrigt: På hemsidan fi nns ett rikt bild-
galleri från tidigare festivaler.
Hemsida: www.ruisrock.fi 

Hultsfredfestivalen,
Hultsfred, 14-16 juni

Allmänt: Sveriges största festival. 
Hultsfred drar 30.000 besökare och var 
utsåld både 2005 och 2006.
Artister: Ozzy Osbourne (UK), 50 Cent 

(US), Korn (US), Pet Shop Boys (UK), 
The Ark (S), Timbuktu & Damn! (S), Sa-
hara Hotnights (S), Salem al Fakir (S)...
Missa inte: Asha Ali. Svensk singer/
songwriter med soul i rösten.
Övrigt: Festivalen har i år ”Hem Ljuva 
Hem” som tema.
Pris: 1.695 kronor för hela festivalen 
med omkring 140 akter.
Hemsida: www.rockparty.se

Sweden Rock Festival
Sölvesborg, 6-9 juni

Allmänt: Sweden Rock Festival drar 
cirka 20.000 hårdrocktokiga besökare.
Klara artister: Aerosmith (US), Hea-
ven & hell (UK), Scorpions (D), Blind 
guardian (D), Motörhead (UK), Dimmu 
borgir (N), Udo (D), Hardcore superstar 
(S), November (S), Tiamat (S), Skid 
Row (US), Quiet Riot (US)...
Missa inte: November. En av Sveriges 
äldsta hårdrockband som dessutom 
doftar lite progg. Sången är på svens-
ka.
Övrigt: För alla oss som kommit upp 
lite i åren är festivalen en underbar 
nostalgitripp. Alla hårdrockband som 
var hyfsat stora på 80-talet verkar vara 
välkomna till festivalen.
Pris: 1.690 kronor för tre dagar, 1.890 
kronor för fyra dagar. En campingavgift 
på 260 kronor tillkommer.
Hemsida: www.swedenrock.com

Rockoff,
Mariehamn, 20-28 juli

Allmänt: Årets stora musikhändelse för 
många ålänningar, som kanske inte blir 
av. Festivalens öde avgörs inom kort.
Klara artister: Inga, men åtminstone 
The Ark och Sunrise Avenue har skrivit 
på kontrakt.
Missa inte: Jag får återkomma.
Övrigt: Skulle vara kul med lite större 
bredd på artistutbudet i år. Festivalen 
skulle må bra av att ha några band 
som avviker lite från mittfåran.
Pris: 75 euro för niodagarspasset. 30 
euro för en dag.
Hemsida: www.rockoff.nu

Arvikafestivalen,
Arvika, 12-14 juli

Allmänt: Festivalen blev känd för sin 
inriktning på syntmusik, men nu fi nns 
något för de fl esta smaker.
Artister: The Magic Numbers (UK), 
Scissor sisters (US), Bloc Party (UK) 
Infected Mushroom (ISR), The Ark (S), 
Front line Assembly (CAN), Hocico 
(MEX), Melody Club (S), Patrick Wolf 
(UK), Pluxus (S), Marit Bergman (S)...
Missa inte: The Ark. Bra på skiva, bra 
på scenen.
Övrigt: Det är en skön stämning på 
Arvikafestivalen, men en ganska lång 
promenad mellan campingen och 
festivalområdet.
Pris: 595 kronor för hela festivalen, 795 
kronor om du också vill plantera 20 träd 
i Namibia.
Hemsida: www.arvikafestivalen.se

Provinssirock
Seinäjoki, 15-17 juni

Allmänt: Finlands största internationel-
la rockfestival ordnas för 29:e gången.
Klara artister: Patti Smith (US), Flog-
ging Molly (US), Scissor Sisters (US), 
Amy Winehouse (UK) MUCC (JPN), 
Lauri Tähkä & Elonkerjuu (FIN), Velvet 
Revolver (US), Lamb of God (US), Oh 
No Ono (DK)...
Missa inte: Patti Smith. En av de stora 
i musikhistorien är tillbaka.
Övrigt: Festivalen ligger tidigt, så du 
hinner med ett par till under sommaren.
Pris: 85 euro för tredagarsbiljetten. An-
nat säljs inte.
Hemsida: www.provinssirock.fi 

Festivalsommaren är runt knuten

Missa inte The Ark om du åker till Arvi-
kafestivalen.  Foto: WWW.THEARK.NU

Nu är det hög tid 
att planera festi-
valsommaren. Alla 
som har möjlighet 
borde åtminstone 
besöka en av de 
nordiska festivaler-
na och det är dags 
att boka biljett.

Nöje bjuder i dag 
på en guide till 
några av de största 
och bästa festi-
valerna i Norden. 
Många festivaler 
börja få klart med 
alla sina artister. De 
artister som listas 
här är ett urval.

Missa inte Björk om du åker till Roskilde 
Festival.  Foto: WARREN DU PREEZ /
  NICK THORNTON-JONES

Missa inte Asha Ali om du åker till Hults-
fred,  Foto: SARA MAC KEY

Festivaldags. Det är redan nu dags att planera för sommarens festivaler. Biljetterna kan ta slut. Nöje ger dig festivalguiden.
 Foto: JONAS EDSVIK

ANDERS SIMS
anders.sims@nyan.ax

� På lördag klockan 
18.00 är det hårdrock-
kväll på Pub Bastun. Fem 
åländska band har lovat 
att bjuda på grymt ös. De 
som ställer sig på scenen 
är Difusion (före detta 
Taktus), Eleuthera (före 
detta Manticore), Hiisi, 
Vargagrav och Biomech. 
Fem spänn i inträde.

Coverbandet Child in 
Time spelar på två platser 
i helgen. I kväll klockan 
21.00 lirar bandet på Vi-
kingaborg på Föglö och i 
morgon lördag på Park i 
Mariehamn. 

På fredag kväll är det 
rockkaraoke på Dinos.

Hård helg

� Det blir spröd och 
vacker musik från det 
svenska bandet Six Figure 
Transatlantic på Indigo på 
lördag. Enligt Stig Grön-
lund på Indigo ligger mu-
siken någonstans i gräns-
landet mellan Neil Young 
och Radiohead men på 
Åland blir musiken tro-
ligtvis något nedtonad. I 
kväll klockan 18.00-22.00 
har Zic Zac och Salongen 
modevisning på Indigo 
för speciellt inbjudna. Se-
dan är alla välkomna och 
”Totte” spelar skivor hela 
kvällen.

Lågmäld musik
spelas på Indigo

Casino Royal (action)
– James Bond innan han 
fi ck rätt att döda. ”M” 
skickar den nyligen befor-
drade 007 på hans första 
uppdrag som tar honom 
till Madagaskar, Bahamas 
och Montene.
Crazy in love (komedi)
– Donald är starkt bero-
ende av fasta mönster och 
rutiner för att få vardagen 
att gå ihop. Men när han 
träffar Isabelle vänds hela 
hans tillvaro upp och ner.
Barbie Fairytopia (barn-
fi lm)
– Barbie i ett nytt Fairyto-
pia-äventyr.
Clerks 2 (komedi)
– I uppföljaren till Clerks 
slappar killarna fortfarande 
bakom disken och driver 
med kunderna. Men när 
affären de jobbar i brinner 
ner tvingas killarna vidga 
sina vyer och hitta nya 
karriärer.
Attentatet mot Hitler 
(drama)
– Tysk skildring av den 
hemliga konspirationen 
mot Führern.
Höök (drama)
– Innehåller del 1-3 av 
tv-serien om kriminalpolis 
Eva Höök som nyligen har 
blivit chef på utrednings-
enheten vid länskriminalen 
i Luleå.
Are you scared (skräck)
– Sex personer vaknar i en 
okänd byggnad, utvalda 
att delta i dokusåpan ”Are 
you scared”. Snart visar 
sig TV-showen vara en 
dödsfälla.
Källa: Video Corner
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Bio

Jenny Sindén

Modekrönika / Minna Palmqvist

Den kunde gott ha fått en 
oscar för bästa fi lm, men ti-
mingen var dålig.

Babel är på alla vis en 
bättre och mera gripande 
berättelse om livet, döden 
och klasskillnader än Paul 
Haggis insmickrande drama 
Crash - som fi ck en oscar året 
före.

Och om man skall tro os-
carsjuryn var fjolårets bästa 
fi lm The Departed, Martin 
Scorseses fantasilösa remake 
av Hong Kong-thrillern In-
fernal Affairs. Kanske berod-
de det på Hollywoods dåliga 

samvete för att Scorsese inte 
belönats för Raging Bull, 
Taxi Driver eller King Of Co-
medy. På basen av hans dags-
form hade det räckt med en 
guldklocka för lång och tro-
gen tjänst.

Babel nominerades till sju 
oscars men fi ck en, och det 

var för bästa fi lmmusik.
Regissören Iñárritu och 

manusförfattaren Guillermo 
Arriaga har tidigare tacklat 
stora livsfrågor i Älskade 
Hundar och 21 Gram. I Babel 
väver de ihop dystra händel-
ser i Marocko, Japan, USA 
och Mexiko med ett huma-
nistiskt budskap som närapå 
drunknar i allt elände.

Iñárritu tar vara på spännings-
momenten och håller åskåda-
ren på sträckbänken så effektivt 
att det kunde vara en thriller. 
Men det fi nns inga mördare el-
ler brottslingar, bara vanliga he-
derliga människor som tappar 
fotfästet i krissituationer.

En dövstum fl icka på drift i 
Tokyos nattliv, en svartarbe-
tare som fattar ett dåligt be-
slut för att inte gå miste om 
ett bröllop på andra sidan 
gränsen – man både förstår 
dem och vill varna dem. Styr-
kan i Iñárritus och Arriagas 
berättelser består till stor del 
av att de inte väjer för olyck-
liga slut.

Då och då släpper de ige-
nom en solstråle. Babel be-
rättar om livet på gott och 
ont.

PATRIK DAHLBLOM
  redaktion@nyan.ax

Drama på gränsen till thriller
En i ensemblen. Cate Blanchett är affi schnamn i Babel, men handlingen ger lika mycket utrymme till andra och mindre 
kända skådespelare.  Foto: SONY PICTURES

����

”Babel”
Bio Savoy lördag–onsdag 
19.30. Drama med Cate 
Blanchett, Brad Pitt, Gael 
Garcia Bernal m fl . Regi: 
Alejandro González Iñárritu. 
Speltid 2:46. F-15.

Spelar just nu: Moneybrother ”Pengabrorsan” (cd)
– En liten besvikelse. För mycket ”Uffe” och för lite soul.
För övrigt... fi nns det två goda musikalternativ i morgon. 
Antingen masar man sig till Bastun för att kolla hur de 
åländska metallbanden mår. Eller så slår man sig till ro på 
Indigo och njuter av spröd live-musik.

Spelar just nu: Twiggy Frostbite: He-
roes (singel).
– Band från Gävle som spelar post-
rockpop. De säger sig vara infl uerade av 
bland andra Sigur Rós och Radiohead. 
Och det märks, för en skön låt är det!

För övrigt... tycker jag att det är 
skitmysigt att man kan ge bort en 
stjärna på mystar.se. Men, kanske 
man borde sätta pengarna på något 
bättre?

Zacharias Kalm, Hammar-
land, 15 år

– I så fall Torget, det är 
bättre än någon annanstans. 
Men jag tycker nog att Marie-
park är bäst.

Sofi e Andersson, Jomala, 18 
år

– Jag tycker på Möckelö, 
det skulle ju vara mysigt på 
stranden, det skulle vara 
skitkul!

Dick Hilander, Finström, 20 
år

– Badhusparken skulle vara 
fränt, då skulle man kunna 
tälta och det blir mera festi-
valstuk då.

Simon Bengtz, Jomala, 17 år
– Jag tycker nog på Torget, 

där var det förut. Det var bra 
stämning och mitt i stan.

Jonathan Lindholm, Jomala, 
18 år

– Helt klart Torget, det var 
bra när det var där.

Tom Manselin, Lemland, 20 
år

– Torget, det var bra där 
förut.

Markus Jansson, Finström, 
20 år

– På Torget, då är det nära 
till krogen!

Petra Mannerström, Fin-
ström, 16 år och Josephine 
Boman, Saltvik, 16 år

– Jag tycker nog på Torget, 
det är mera i centrum. Men 
visst skulle det vara kul om 
det skulle vara på något ställe 
så man kunde tälta.

– Jo, att tälta skulle vara 
kul, men på Torget är nog 
bäst, för då slipper man gå så 
mycket, säger Josephine.

Linnea Dahl, Jomala, 16 år
– Torget! Det är mitt i stan 

och jaa... kul.

Michaela Erikson, Marie-
hamn, 16 år

– Torget, där är det mest 
centralt.

Text & foto:
SOFI ERIKSSON (praktikant)
PERNILLA BERGMAN (praktikant)

Om inte Rockoff ska ordnas i Mariepark, var är då 
bästa platsen, Torget, Möckelö, Badhusparken, Vi-
kingavallen eller något annat ställe?

Torget bäst
för Rockoff

’Mode’; smakriktning, rådande stil, 
smak, stil, sista skriket, tycke för 
dagen, fl uga, vurm, trend; klädva-

nor, klädesätt, fashion; operationssätt, 
inställning. ’Krönika’; hävdebok, hävda-
bok, annaler; berättande framställning, 
historia; översikt, kavalkad, revy.

Synonymordböcker är mitt hemliga 
vapen. När jag inte vet var jag ska börja, 
eller hur jag ska beskriva något på bästa 
sätt, är det dit jag vänder mig. Så även 
nu då jag av Nya Åland har tilldelats 
titeln Modekrönikör.

Jag är kluven till mitt nya epitet; 
samtidigt som det låter lite viktigt låter 
det onekligen också lite oseriöst och 
ordbajsigt. I mina öron alltså. Era öron 
vet jag ingenting om.

Så jag bestämde mig helt sonika för 
att ägna min första modekrönika åt att 
förklara hur jag ser på mitt nya uppdrag 
- vad ni kommer att kunna förvänta er 
och vad ni kommer att slippa.

Först och främst ser jag de 2.500 
tecken jag har till förfogande varje må-
nad, som ett sätt att diskutera kring feno-
menet mode. Att presentera vad som är 

på gång, vad det snackas om och varför. 
Jag menar, trots att modets 
system och strömningar inte 
undgår någon idag, är det 
få som talar om konceptet 
mode som ett samhällsfe-
nomen.

Mode provocerar, disku-
terar, smyger sig på, kittlar, 
förnöjer och är elitistiskt och 
tillgängligt på en och 
samma gång. Hur man 
än ser på det så berör 
det på ett eller annat 
sätt.

Vad ni kommer att slip-
pa är inne- och utelistor, 
säsongens Måsten och 
kändisbesatthet. Vill ni ha 
det får ni köpa en kvälls-
tidning med bilaga. Är 
det inte ganska trist att se 
mode som enbart hetskon-
sumerande och imitation?

För er som nu tycker allt 
detta låter väldigt pretenti-
öst kan jag intyga att jag inte 
på något sätt har något emot 

shopping (det fi nns det många som kan 
intyga...), men jag ser det inte som min 
uppgift att lägga mig i hur och vad andra 

människor konsumerar.

Det blir kort och gott mer fenomen 
och mindre produkt. För att anknyta 
till synonymerna i början kan man 

sammanfatta det så här; Jag kommer 
att ägna mig åt kavalkader av berät-
tande framställningar kring inställ-
ningar och klädvanor som sam-
hällsfenomen i nuet. Och kanske 
en och annan stilrevy.

Mer fenomen – mindre produkt

Minna Palmqvist 
skriver om mode 
i Nyan en gång 
i månaden. 
Första krönikan 

ser ni här. Minna 
studerar sista året på 
Konstfack i Stockolm.

Anders Sims
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Havtorn, sälg, småbjörkar, 
hassel. Det fi nns gott av dem 
längs Järsövägen från Väster-
näs ut mot Gripen. Nersågade 
i väntan på bortforsling.

En som inte är riktigt glad 
är Lennart Perander i Väster-
näs.

– Visst är det befogat på 
många ställen att ta bort sly 
längs vägarna, men nu har 
man tagit för mycket, säger 
han.

Framförallt tycker han det 
är trist att en massa havtorns-
buskar har sågats ner där man 
från Järsövägen viker in till 
Östernäs. Han säger att den 
som från Östernäs skall köra 
ut på Järsövägen måste stan-
na i vilket fall som helst, bus-
karna stör inte sikten.

– Och de är ju så vackra, 
folk brukar plocka havtorn 
där, säger Perander.

Inte förstår han heller var-
för man måste såga ner buskar 
som är tio meter från vägen 
eller mer. De kan inte gärna 
skymma sikten.

– Och på vägbanken strax 
utanför Gripen har man tagit 
ner en vacker björk, som luta-
de sig ut över vattnet. Det var 
väl onödigt!

Röjer vägområdet
Det är landskapets trafikav-
delning som putsar bort bus-
kar längs vägarna, de vägar 
som ärt landskapets.

– Jag kn inte säga hur det 
ser ut längs Järsövägen just 

nu, men rent generellt röjer 
vi vägområdet, säger vägun-
derhållschef Björn Ekblom.

Om det inte görs fi nns risken 
att buskar och ungträd faller ut 
över vägen om de till exempel 
tyngs ner av snö. Så får det inte 
vara.

– Vi har en skyldighet att 
hålla vägarna fria med tanke på 
trafi ksäkerheten. Genom att vi 
röjer på var sida av vägen så har 
bilisterna också större möjlig-
het att se vilt i tid och undvika 
olyckor.

Gjordes oftare förr
Ekblom säger att man förr om 
åren hade mera folk och kunde 
röja oftare. 

– Nu sker det med några års 
mellanrum och då märks det 
mer.

Så är det enligt Ekbom också 
med björken utanför Gripen.

– Om vi hade tagit den för 3-
4 år sedan så hade ingen sagt 
något.

Och vad gäller havtornsbus-
karna så lovar han att de kom-
mer upp igen. De växer upp 
från roten när man sågar ner 
dem.

Det som nu har sågats ner 
längs Järsövägen är inga små 
mängder ris. Det är inte helt 
klart än vad landskapet skall 
göra av det, men Ekblom hop-
pas på staden.

– Vi hoppas få föra det till 

stadens uppsamlingsplats på 
Espholm. I annat fall förs det 
till Jomala Torp där landska-
pet arrenderar att område för 
ändamålet. Där antingen fl isas 
det eller eldas upp.

Staden har redan nu en stor 
rishög på Espholm och mer blir 
det efter hand som man röjer 
sly i parker och på friluftsom-
råden. Riset körs till fl is, som 
sedan eldas i Mariehamns bio-
energis fl ispanna.

HARRIET TUOMINEN
harriet.tuominen@nyan.ax

tfn 528 464

Foto: ERKKI SANTAMALA
erkki.santamala@nyan.ax

tfn 528 470

”Skulle märkas mindre om det gjordes oftare”

Städning eller onödig röjning?
Vägröjning.  Ungbjörkar, hassel och buskage av annat slag har putsats bort längs Järsövägen för att ge friare sikt. En del av ung-
träden som tas bort växer rätt långt från vägen, men tas bort ändå. Bilden är tagen strax före vägskälet in till Espholm.

Det är vårstädning på 
gång längs vägarna, åt-
minstone från Mariehamn 
en bit söderut.  Men måste 
man ta så mycket, undrar 
en stadsbo.

Blivande fl is. Högen med ris på stadens uppsamlingsplats på Espholm är imponerande. Och 
den växer. Den skall så småningom bli till fl is. Det buskar som ligger n3edsågade längs själva vägen 
är landskapets och förs antagligen till landskapets uppsamlingsplats i Jomala Torp.

� Stöd för föräldrar vid miss-
bruk och olika slags beroen-
den diskuteras på de drog-
förebyggande dagarna som i 
höst arrangeras på Åland.

Teman för föreläsningarna 
under de två dagarna är för-
äldrastöd till småbarns- och 
tonårsföräldrar, självkänsla, 
nätverksberoende och med-
beroende. 

Drogförebyggande dagar 
har arrangerats på svenska i 
Finland sedan år 2004, med 
de två första gångerna i Tam-
merfors. I fjol i Vasa var temat 
”Kan skadliga beroenden fö-
rebyggas?” 

Nu är det Ålands tur. Land-
skapsregeringens representant 
och representanter för fören-

ingar och aktörer inom TFO, 
Tid För Offensiv, har påbörjat 
planeringen av konferensen 
vars tema blir ”Stärkt själv-
känsla – minskat beroende”.

Ålands nykterhetsförbund 
blir huvudarrangör, medan 
landskapsregeringen och för-
eningar inom TFO blir med-
arrangörer. Konferenserna 
brukar ha över 100 deltagare 
från hela Svenskfi nland. Da-
garna hålls den 8-9 oktober i 
Självstyrelsegården.

Kontaktpersoner är Anette 
Karlsson-Karlström, verk-
samhetsledare i Ålands nyk-
terhetsförbund, och social-
inspektör Synnöve Jordas, 
Ålands landskapsregering. 
(ka-f)

Drogdagar ska stärka självkänslan

Annonsera i den tidning du själv läser!Snart är det lördag igen!

Annonsera i den tidning 
du själv läser!
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Jag var olydig och han blev upprörd.
UKRAINSKA SIMMAREN KATERYNA ZUBKOVA
TOG INTE VID SIG NÄR HENNES PAPPA 
SLOG HENNE UNDER SIM-VM.”Malin Tillström

Epost: malin.tillstrom@nyan.ax
Telefon: 528 478

Sportens kom ihåg

Ålands golfklubbs chef Kjell 
Hansson meddelar att några 
hål öppnas under skärtors-
dagen nästa vecka.

– Det blir rekordtidigt 
med en öppning till påsk, 
det tidigaste vi öppnat förut 
var 23 april – nu slår vi det 
med nästan tre veckor, säger 
han.

Klockan 12.00 slås portar-
na upp för ÅGK:s medlem-
mar. Gäster utifrån får vänta 
ännu ett tag innan de tar sig 
till Kastelholm då restau-
rangen hålls stängt på grund 
av renoveringar.

– Vi siktar på att öppna 
minst 9 hål, men sannolikt 
blir det 18 hål om det inte 
blir några dramatiska väder-
omslag.

Orsaken till det fina skick-
et på banorna, är att gräset 
växte så länge som in i de-
cember.

– Sedan hade vi en kort, 
intensiv vinter och en snabb 
övergång till våren. På det 
sättet har vi inte fått några 
problem med isbildningar, 
det smälte bort direkt, säger 
Kjell Hansson och fortsät-
ter:

– Man hade inte kunnat 
drömma om det här, men 
gräset växer och greener-
na har aldrig varit i så här 
bra skick den här tiden på 
året – inte ens en månad 
längre fram på våren. Dess-
utom finns inga skador på 
dem som det annars kan bli 
med mögel och frysskador.

Fin turistsäsong
Hansson vågar lova hög kva-

litet, även om det inte bjuds 
på några perfekta förhållan-
den riktigt än.

– Men det blir det efter-
hand, och det är bara roligt 
för golfarna att få komma ut.

Den tidiga våren har gjort 
att telefonerna redan nu går 
varma från gäster utifrån.

– Det brukar vara svårt att 
sälja in gäster till början av 
maj, men nu vågar de boka in 
sina resor redan nu. Jag tror 

på en riktigt fi n turistsäsong, 
säger Hansson.

Även Eckerö golf går mot 
ett rekordtidigt öppnande.

– Vi siktar på att öppna 
korthålsbanan till långfreda-
gen, medan vi väntar ännu ett 
tag med långhålsbanan, säger 
intendent Jonas Karlsson vid 
anläggningen.

Tidigare rekorddatum ly-
der 15 april, ett datum som nu 
spräcks med drygt en vecka.

– Det är torrt och bra på 
banorna även om gräset inte 
börjat växa riktigt än, det är 
brunt på sina ställen.

Både medlemmar och öv-
riga golfare är välkomna till 
Kyrkoby för en runda.

– Det är bara att plocka 
fram klubborna nu, uppma-
nar Jonas Karlsson.

MALIN TILLSTRÖM
malin.tillstrom@nyan.ax

tfn 528 478

Banorna öppnar rekordtidigt

Sport på gång

Öppet igen. Knappt han anläggningarna stänga, innan det är dags för alla golfare att ta sig ut på banorna igen. Så här såg det ut 
när korthåls-ÅM arrangerades på Eckerö golf för ett par år sedan.  Foto: ANDREAS SÜDHOFF

GOLF. En kort vinter hann 
inte skada golfbanorna i 
Sund och Eckerö, vilket 
bäddar för en rekordti-
dig säsong. Redan nästa 
vecka, lagom till påsk, är 
det dags att ta fram golf-
klubborna.

� �   Ridsport: Ålands Cupen i dres-
syr, deltävling 1, på söndag 14.00 på 
Aftonsol. Klasser/nivåer: Sv. LC:1, LB:1, 
LA:1. Info och anmälan 33629 eller 
aftonsol@aland.net. Nästa deltävling 
på Sleipner 15 april, fi nal på travbanan 
3 juni.

� �  ÅID-orientering: Stadsoriente-
ring på söndag. Första start 11.00 vid 
Idrottsgården. Anmälning senast 28 
mars till ÅID:s kansli, tfn 19170.

� �  ÅID-skidor: Prisutdelning för 
HåWe-bil junior ski-cup på lördag 
klockan 12.00 vid skidskyttebanorna. 
Korvgrillning, saft, med mera. Alla 
deltagare med föräldrar är välkomna.

� �  Ridklubben Sleipner: Ung-
domsstyrelsen anordnar Fang Cup 7 
april 14.00. Klasser: Dressyr C-mär-
kesprogram fi nskt. Hoppning 60 cm 
ponny, 70 cm stor häst. Obs! Endast för 
ridskoleekipage! För mer information 
och anmälningar kontakta Sleipner.

� �  IFK fotboll: Oldboys och vete-
raner våren och uteträningarna är här. 
Söndag 18.00 IP grus.

� �  ÅSSF-skytte: Gubbdagis 
stänger på söndag. På grund av 
Miljöprövningsnämndens beslut får 
Gubbdagis vid grisbanan tills vidare inte 
öppnas.

� �  ÅID-orientering: Vårträff på 
söndag efter Stadsorienteringen 13.00 i 
Idrottsgården.

� �  ÅID-orientering: Anmälan till 
Uppsala Möte den 20-22 april, senast 
torsdag 5 april 14.00, till ÅID:s kansli tfn 
19170, 23190.

� �  ÅID-cykel: Vårmöte på söndag 
19.00 i Hotell Savoy. Prisutdelning 
och information om långloppsprogram 
2007.

� �   IFK-ishockey: Tisdag 3 april 
är det avslutning för hela ishockeyn, 
alla nybörjare upp! Avslutningen 
börjar 17.30, samling 17.15. Kom ihåg 
skridskor och hjälm. Kom ihåg sista 
träningen måndag 2 april 17.30.

� �  Poolspel: På fredag är det 
sista anmälningsdag till årets poolspel 
i fotboll.

� �  IFK-fotboll: P98 Strandnäs, 
uteträningen börjar onsdag 4 april på 
sandblan 17.30-19.00.

FREDAG
Bowling
Idrottsgården
Påskslaget: 12.00, 5 serier EU.

Fotboll
Baltichallen
Träningsmatch: 17.00 Sunds 
IF-IF Vaxholm.

Orientering
Vikingahallen
Nattkröken: 20.30, Ol Cup 1.

LÖRDAG
Fotboll
Eckeröhallen
Träningsmatch: 08.00 Ham-
marlands IK-IF Vaxholm.
Träningsmatch: 17.30 IFK 
Mariehamn-PK 35.

SÖNDAG
Innebandy
Baltichallen
Innebandyfi naler: 10.30 åk 5-6 
VÅSC-Finström United, 11.30 åk 
7-9 TEAM WoW-IF Fram, 13.00 
division I herrar Våsc 2-Fett.

Bowling
Idrottsgården
Påskslaget: 11.00, 5 serier EU.

Orientering
Idrottsgården
Stadsorientering: 11.00.

Hästsport
Stall Aftonsol
Ålandscupen: 14.00 deltävling 
1, dressyr.

Fotboll
Eckeröhallen
Träningsmatch: 15.00 Ham-
marlands IK-Edsbro.

ÅIGA, Åland öspelsorganisa-
tion, arrangerar och koordine-
rar Ålands deltagande i öspe-
len. I går höll man vårmöte 
för sina medlemmar där man 
utöver de stadgeenliga för-
handlingarna informerade om 
de kommande spelen på Rho-
dos. Inbjudna gäster var bland 
andra Malin Johansson och 
Tomas Hellén som i sommar 
fungerar som truppens laglä-
kare respektive lagmassör. I 
somras reste de till Grekland 
för ett förberedande möte.

– Vi kunde konstatera att 
det kommer att vara väldigt 
varmt, även om arrangörerna 
ska försöka förlägga tävling-
arna så de inte pågår under 
den varmaste tiden på dygnet. 
Men man kan ändå samman-
fatta det på ett sätt: vatten, 
vatten vatten, sa Johansson.

Duon informerade om ris-
kerna vid vätske- och saltbrist, 
och hur ålänningarna både 
kan förebygga och förhindra 
värmeslag och utmattning.

– Börja drick redan innan 
du är törstig och alltid före 
tävling. I de fl esta evenemang 
där det är möjligt ska vätske-
pauser ingå. Saltbrist kan man 
undvika genom att salta ma-
ten extra om kvällarna.

”Ring alarmnumret”
Idrottens representanter fi ck 
vidare veta att ett bra sätt att 
behålla vätska i kroppen, är att 
kombinera vattnet med sport-
dryck för att binda de viktiga 
mineralerna som annars rin-
ner rakt genom kroppen.

– Skulle något ändå hän-
da på plats, ska man ringa 
Greklands alarmnummer 
166 – svimmar man av väts-
kebrist behöver man föras till 
sjukhus och få dropp, påpe-
kade Malin Johansson.

Första hjälp är dock nöd-
vändigt redan på plats, varför 
truppen och ledare kan tänka 
på följande om en lagkamrat 
eller adept drabbas:

– För in personen i skuggan 
och sätt kylpåsar i ljumskar, 
nacke och armhålor där blod-
kärlen ligger ytliga, tipsade 
Tomas Hellén.

Redan nu fi nns anledning 
för dem som ska åka ner att 
börja acklimatisera sig till vär-
men.

– Man kan börja träna i 
tjocka kläder, bada bastu och 
vänja sig vid att dricka stora 
mängder vatten – i synner-
het i samband med maximal 
idrottsprestation, sa Hellén 
och fortsatte:

– Värmen kan också orsaka 
mjölksyra tidigare än vanligt, 

så det kan vara bra att köra 
mjölksyreträning här hemma 
redan nu.

Spektakulär invigning
Vårmötet gästades också av 
det internationella IGA:s vice 
ordförande Jörgen Pettersson, 
från Mariehamn, som uppda-
terade åhörarna kring de olika 
idrottsanläggningarnas skick 
inför sommarens spel. Vissa 
sporter är det grönt ljus för, 
medan andra konstruktioner 
ännu är i uppbyggnadsfas.

– Mängden deltagare Rho-
dos fått över sig har ställt till 
med problem, konstaterade 
han.

Man räknar med rekordan-
talet 3.200 deltagare och funk-
tionärer på plats, varav 2.700 
är med för att tävla. En siffra 
att ställa mot OS i Turin, där 
2.500 tävlande fanns med.

– Invigningen blir i alla fall 
något utöver det vanliga, mer 
spektakulärt än man kan tän-
ka sig och ett minne för livet. 
Den hålls i en 2.000 år gam-
mal arena omringat av oliv-
träd som är lika gamla, berät-
tade han.

Vid mötet meddelades att 
Jörgen Pettersson i sommar 
kandiderar som ordförande i 
executivekommittén.

– En tävling till vi hop-
pas vinna i, sa Peter Enberg 
ÅIGA:s ordförande.

MALIN TILLSTRÖM
malin.tillstrom@nyan.ax

tfn 528 478

”Vatten, vatten, vatten”
Inför öspelen på Rhodos

Varm sommar. Peter Enberg och Susanne Guildford höll i 
ÅIGA:s vårmöte där sommarens öspel på Rhodos stod i fokus. 
 Foto: ERKKI SANTAMALA

ÖSPEL. Det blir ett svet-
tigt öspel på Rhodos i 
sommar. Inte bara för de 
förmodade idrottspresta-
tionerna, utan även för det 
varma klimatet. ÅIGA infor-
merade under sitt vårmöte 
sina medlemmar om vad 
som komma skall.

– Man kan sammanfatta 
det på ett sätt: vatten, vat-
ten vatten, säger läkaren 
Malin Johansson.

� ISHOCKEY. Sverige blev för 
svårslaget för Finland även i 
landskampernas sista dag i Islan-
dia. I U16-kampen vann Sverige 
med klara 5–1 efter svenska mål 
av Magnus Svensson Pääjärvi 
2, Kristoffer Söder, Tim Erixon 
och Anton Nykvist och ett fi nskt 
tröstmål genom Teemu Pulk-
kinen. Det blågula laget hade 
en klar ledning med 3–0 redan 
efter den första perioden och 
kunde därefter behålla greppet 
om matchen.

I U17-matchen blev det 
svensk vinst med 4–2. Sve-
riges mål gjorde Robert Jo-
hansson, Johannes Tornberg, 
William Wallén och Jacob 
Josefson medan Pekka Jor-
makka gjorde Finlands två 
mål. Hela 173 åskådare fanns 
på plats, vilket var Finnkam-
pernas största publik.

Totalt vann Sverige kam-
pen med 23 poäng medan 
Finland inkasserade blott 
fyra poäng. (mt)

Sverige tog
hem kampen
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� En grupp studenter från 
Ålands lyceum skriver i en 
insändare i onsdagens NÅ 
att arbetet med lagframställ-
ningen om den förestående 
gymnasiereformen ”genom-
lysts av politisk överkörning”. 
Vidare påtalar studenterna 
att berörda instanser har haft 
”ytterst begränsad tid” att 
bekanta sig med framställ-
ningen.

Eftersom jag i egenskap av 
projektledare varit delaktig i 
det arbetet vill jag informera 
studenterna om att lagfram-
ställningen tagits fram av 
tjänstemän och politiker i 
ett mycket nära samarbete 
under hösten och vintern. I 
beredningsskedet har många 
sakkunniga hörts, främst den 
s.k. ledningsgruppen, vars 
uppgift är att utarbeta förslag 
till gymnasieskolans inre 
organisation och i vilken bl.a. 
samtliga rektorer ingår.

Dessutom hade jag förmå-
nen att, inbjuden av studeran-
den på Ålands lyceum, vid två 
tillfällen få svara på frågor 
om reformen. Jag upplevde 
att studerandena var väl 
pålästa i vad reformen skulle 
innebära, men även oinfor-
merade i vissa frågor. 

I beredningens slutskede 
hördes långt över 30 remiss-
instanser, varav merparten 
inlämnade synpunkter och 
förbättringsförslag, vilket 
tacksamt mottogs och även i 
många fall beaktades. Land-
skapsregeringen var mån om 
att påpeka att lärare, perso-
nal och studeranden skulle 
höras av skolornas direktio-

ner, vilket även gjordes.
Remisstiden var 4 veckor, 

vilket är kutym inom förvalt-
ningen. Tyvärr inföll det s.k. 
vinterlovet under remisstiden, 
vilket åtminstone skolorna 
på förhand beaktade i sin 
planering.

Studenterna har givet-
vis full rätt att bilda sig en 
uppfattning om lagfram-
ställningsarbetet, men jag 
vill ändå hävda att arbetet 
präglats av de representa-
tiva demokratiska modeller 
som föregår en lagstiftning i 
ett parlament och att lag-
framställningen tillkommit 
med hjälp av väldigt många 
sakkunnigas åsikter i olika 
frågor, på ett sätt som jag 
beskrev tidigare. 

Då det gäller reformarbetet 
i ett vidare perspektiv så kan 
man bara generellt konsta-
tera att landskapsregeringens 
lagframställning ligger väldigt 
väl i tiden. Så sent som den 
15 mars, alltså för bara två 
veckor sedan, offentliggjordes 
en synnerligen omfattande 
fi nlandssvensk gymnasieut-
redning på fastlandet.

I ett av utredningens tre 
framtidsscenarier nämner 
man att kommunerna effekti-
verar sin servicestruktur och  
”bildar större utbildningsan-
ordnare för gymnasieutbild-
ningen eller gemensamma 
anordnare för gymnasie- 
och yrkesutbildningen i en 
region”. Den reform som 
studenterna nämner att skall 
genomföras i Sverige har 
samma tidtabell som vår 
åländska och närmar sig vår i 

innehåll. Det är defi nitivt inte 
vi som tar efter något av dem.

Skillnaden är även att vår 
lagframställning redan är 
klar. Däremot har säkert den 
svenska regeringen mycket 
mer resurser att sätta in för 
att hinna sjösätta reformen år 
2009, dvs. samtidigt som vi.  
Åland ligger alltså redan ett 
steg före.

Eftersom utbildningarna 
på Åland skall ge behörighet 
utanför landskapet har behö-
righetsfrågorna givits högsta 
prioritet. Inget avkall ges på 
den punkten. Så är det även 
idag. Att betygsutskriften har 
ett annat utseende och ett an-
nat namn på skolan förändrar 
inget i sak så länge utbild-
ningens innehåll inte ruckas 
i läroplansgrunderna och 
så länge avtal följs. Studen-
terna efterlyser avslutningsvis 
garantier.

Jag garanterar att vi fortsät-
ter att utveckla det åländska 
skolväsendet enligt de 
möjligheter som vår självsty-
relse tillåter och i ett nära 
samarbete med våra grannar 
i öst och väst. Jag hoppas att 
ni garanterar att ryktet om de 
goda åländska utbildningarna 
lever vidare utanför Åland 
och att ni gärna för fram era 
synpunkter där vi ytterligare 
kan förbättra vår konkur-
renskraft på utbildningens 
område.

Lycka till med era studier!

Rainer Juslin
projektledare för reformen 

Ålands gymnasieskola

Jag garanterar att vi
fortsätter utveckla 
åländska skolväsendet

� Ja, ja inte behöver saltvi-
karna rösta om Saltvik skall 
bli med i en kommunsam-
manslagning på norra Åland 
eller inte.

Först budgeteras det medel, 
sedan godkänner en enig sty-
relse den tilltänkta röstningen 
och för saken till fullmäktige 
för välsignelse, men vad nu 
då? De ledamöter i full-
mäktige som tog till orda i 
frågan framhöll att de inte var 
pålästa och var dåligt insatta i 
en sådan fråga.

Det framfördes också att 
folk i kommunen var dåligt 
insatta och valresultatet 
skulle väl bli därefter.

Det tog mej under 2 minuter 
att hitta ÅSUB,s  ”Kom-
munreform på Åland? En 
förstudie” i 53 sidor på nätet, 
som kan laddas ner gratis, om 
man har intresse att sätta sig 
in i för- och nackdelar med 
en kommunsammanslagning. 
Har man inget nät så går det 
bra att beställa utredningen 
från ÅSUB till en kostnad 
på 13 €, så kommer det hela 
hem med posten.

Sedan fi nns de lokala 
medierna som lite då och då 
på olika sätt berör samman-
slagningar. Så nog är möjlig-
heterna att sätta sej in i saken 

ändå befi ntliga. Ordförande 
i Saltviks fullmäktige har nog 
påpekat för ledamöterna vik-
ten i att sätta sig in i de frågor 
och ärenden som fi nns med 
på föredragningslistan. En 
före detta riksdagsledamot 
sade alldeles nyss att väljarna 
alltid har rätt, men att väljar-
kåren i Saltvik inte skall få 
rösta i en fråga som kommer 
att beröra samtliga medbor-
gare för lång tid framöver, är 
det rätt?

Man blir nog fundersam när 
motståndet för den förslagna 
röstningen var så kompakt 
att jag blev ensam för att 
understöda kommunstyrel-
sens förslag. I Saltvik förs det 
diskussioner i både ”slott och 
koja”, understundom med 
riktig glöd, för och emot en 
kommunreform om samman-
slagningar.

Nog är min uppfattning att 
medborgarna är ganska väl 
insatta alltid. Det frågades 
också  vad skall man göra 
med ett valresultat från en 
sådan här röstning, nog vet 
väl erfarna kommunpolitiker 
vad man gör med ett valresul-
tat. Eller???

Guy Linde,  obunden
Viceordförande i Saltviks 

kommunfullmäktige

Saltvikarna
kan nog rösta

� Mina fi nska släktingar sit-
ter hemma vid köksbordet och 
går igenom dagens post.

Posten hade redan för femte 
veckan i rad distribuerat några 
helt svenskspråkiga broschyrer.

Så även denna vecka. Nu 
fi nns det även ett meddelande 
från skatteverket med i högen. 
Allt enbart på svenska. Och 
så kommer även familjens son 
hem bärande några förpack-
ningar mat med förklaringar på 
alla andra språk utom fi nska.

Ett sådant här scenario skulle 
bara inte gå an i fi nska Finland 
mera, inte utan ramaskri och 
uppror! Man fi ck ju kämpa 
fruktansvärt hårt för sitt fi nska 
språk under svenska och ryska 
regim.

Därför har jag så mycket 
respekt för det ännu mindre 
Ålands strävan att se över språ-
ket i sin post, varudeklarationer 
och allt myndighetsutövande. 
Såsom man kämpat för sitt liv 
och leverne också här.

Och därför är det helt onatur-
ligt för mig att tänka att Åland i 
sin språkpolitik någonsin skulle 
vinna något genom hycklerier.

Inte heller kan jag tolerera 
fi nlandssvenskarnas evinnerliga 
skenheliga påpekanden om att 
”man ska kunna fi nska också”. 
Vilket fult sätt att använda 
fi nskan som vapen mot Åland 
som nation. Det är något som 
jag inte i mina vildaste fanta-
sier skulle ha trott att jag får 
uppleva en dag!

 Merja Renvall

Kamp för fi nskan

Finland lämnar sitt förslag om 
stödet till EU-kommissionen 
i början av sommaren. Kom-
missionens tillstånd behövs 
för att stödet ska kunna beta-
las ut. Det nuvarande tillstån-
det gäller till årsskiftet.

Blir svårt
Jord- och skogsbruksminis-
tern Juha Korkeaoja (c) säger 
att Finland ger sitt förslag till 
kommissionen före semester-
perioden. Han förutspår svåra 
förhandlingar eftersom jord-
brukskommissionären Mari-
ann Fischer Boel inte ändrat 
ståndpunkt i frågan. Kommis-
sionen anser att stödet, som 
ursprungligen var avsett som 
ett övergångsstöd, måste slo-
pas.

Förslag fi nns
– Enligt artikel 141 i Finlands 

inträdesavtal kan kommissio-
nen ge Finland tillstånd. Vi har 
förstås teoretiska möjligheter 
att stämma kommissionen i 
EG-domstolen för felaktig 
tillämpning av artikeln, men 
det är svårt att konstruera en 
klar juridisk tolkning av orda-
lydelsen, säger Korkeaoja.

Staten ska ännu förhandla 
med producentorganisa-
tionerna innan den ger sitt 
förslag till kommissionen. 

Producentrepresentanterna i 
arbetsgruppen har redan gett 
förslaget sitt stöd.

Enligt arbetsgruppen är stö-
det nödvändigt för att bevara 
lönsamheten. EU:s jordbruks-
politik beaktar inte ens efter 
reformen särdragen i jordbru-
ket i södra Finland, och därför 
behövs ett kompletterande 
nationellt stöd.

I fjol kostade 141-stödet sta-
ten 94 miljoner euro. (FNB)

Fortsatt 141-
stöd föreslås

RIKSNYTT

Tuffa förhandlingar. Om det skall bli fortsatt stöd för 
jordbruket i Finland krävs tuffa förhandlingar. Aktiebolaget Dräng-
arna, som säljer tjänster som gödselspridning till jordbrukarna, 
sprider här svingödsel på åkern i Jomalaby inför vårbruket ifjol. 
 Foto: ERKKI SANTAMALA

HELSINGFORS. Det na-
tionella jordbruksstödet 
för södra Finland bör få 
en fortsättning fram till år 
2014, föreslog en ar-
betsgrupp vid jord- och 
skogsbruksministeriet på 
torsdagen.

De tidigare attackerna har varit 
bara några dagar långa men nu 
har det redan i veckas tid drop-
pat in e-postmeddelanden till 
fi nländska adresser.

Direktör Atte Palomäki vid 
Nordea säger att ingen i Fin-
land överlåtit sina koder i fel 
händer.

Meddelandena är på engel-
ska och innehåller frågor om 
kundnummer, e-postadresser 
och telefonnummer. Adresser-
na som använts under attacken 
har ingenting med Nordea att 
göra, och Palomäki säger att en 
del av dem inte ens existerar.

Nordea samarbetar med cen-
tralkriminalpolisen och datasä-
kerhetsenheten vid Kommuni-
kationsverket för att förhindra 
skickandet av okynnesposten.

På sina webbsidor har Nord-
ea har öppnat en tjänst där man 
kan anmäla eventuellt nätfi ske. 
(FNB)

Nordea-attacken 
fortsätter ännu
HELSINGFORS. Nätfi sket 
efter koder till Nordeas 
nätbank fortsätter.

� Vaccinet har hittills an-
vänds mot svår pneumokock-
infektion hos barn, och akut 
öroninfl ammation orsakas 
ofta av samma bakterie.

En amerikansk studie har 
visat att antalet besök inom 
primärvården för öronbarn 
under två år minskade med 
20 procent efter införandet 
av vaccinet där, uppger till-
verkaren Wyeth.

Smittskyddsinstitutet i Sve-
rige har redan rekommende-
rat att pneumokockvaccin 
ska lyftas in i det allmänna 
svenska barnvaccinations-
programmet. (FNB)

Nytt vaccin mot 
öroninfl ammation

Färre problem med akut 
öroninfl ammation blir det med 
vaccin. Men på arkivbilden är 
det Rädda Barnens lektera-
peut Mimmi Nyholm som ger 
lekterapi på sjukhuset och 
låter dockan Lotta få sina öron 
undersökta. 
 Foto: ANDREAS DIENERT

STOCKHOLM. Den euro-
peiska läkemedelsmyndig-
heten EMEA har gett grönt 
ljus för att ett vaccin som 
förebyggande behandling 
mot akut öroninfl ammation

�  HELSINGFORS.
Mopedolyckorna har ökat 

från 300 till 800 per år under 
de senaste fem åren, och det 
är framför allt unga mopedis-
ter som råkar ut för olyckor. 
Enligt Trafi kskyddet är olyck-
or mer sannolika bland 15-
åriga mopedförare än bland 
18-åriga bilförare.

Därför startade Trafi kskyd-
det på torsdagen en kampanj 
för att förebygga olyckor 
bland unga mopedförare. 
Kampanjen riktar sig dess-
utom till köpmän, föräldrar, 
lärare och andra som rör sig 
på vägarna. (FNB)

Mopedolyckor
ökar kraftigt

� UMEÅ. Kvinnor som äter 
aspirin löper 38 procent lägre 
risk att dö av hjärt-kärlsjuk-
dom än andra kvinnor.

Det visar en studie av nära 
80.000 kvinnor i USA som pu-
bliceras i den vetenskapliga 
tidskriften Archives of Inter-
nal Medicine. Aspirin, som 
tillhör den grupp läkemedel 
som innehåller acetylsalicyl-
syra, har liknande effekt även 
vad gäller andra sjukdomar.

Sedan studien startades 
1980 har nära 10.000 av de 
deltagande kvinnorna avlidit, 
dock betydligt färre i gruppen 
som använt aspirin. Dessa 
kvinnor uppvisade 25 procent 
lägre risk att dö före 2004 än 
andra, oavsett dödsorsak.

Låga eller måttliga doser 
av läkemedlet gav bäst effekt. 
Äldre kvinnor och sådana som 
uppvisade riskfaktorer för 
hjärt-kärlsjukdom hade störst 
nytta av aspirin. (FNB)

Aspirin minskar
kvinnors risk
för hjärtsjukdom

� HELSINGFORS. Polisen 
och tullen lade vantarna på en 
rekordstor mängd dopnings-
preparat i fjol. Det rör sig om 
över 12 miljoner ampuller och 
tabletter.

Ökningen förklaras av ett 
enormt parti dopningsprepa-
rat som skulle smugglas från 
Kina via Finland till Ryssland. 
Det beslagtogs också fl er par-
tier avsedda för den fi nska 
marknaden än under tidigare 
år.

Större mängder kokain och 
narkotiska läkemedel beslag-
togs också i fjol. (FNB)

Rekordmängd
dopningsämnen
beslagtogs i fjol
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 ...till besättningen på ms Alfågeln 
för att ni hittade min borttappade 
armbandsklocka. Gudrun rosar.

Nyans ros

Transmar Ab är det ledande transport- och speditionsfö-
retaget på Åland. Till koncernen hör även Ålands Ren-
hållnings Ab. Antalet anställda är totalt 145 personer och 
omsättning för innevarande bokslutsperiod förväntas bli 
ca 16 miljoner euro. Bilparken består av 80-talet distribu-
tionsbilar och fordonskombinationer, sammanlagt drygt 
200 olika enheter.

Vi söker en 

FASTIGHETSSKÖTARE 
för våra fastigheter inom koncernen!

Vi söker dig som har lätt för att lära dig nya saker. 
Du ansvarar för allt som har med underhållet av 
våra fastigheter att göra. Arbetet är rätt självstän-
digt men kräver samtidigt att du har lätt för att 
samarbeta med andra och är en äkta problemlösa-
re. Helst vill vi att du har erfarenhet från liknande 
uppgifter.

Vi söker även 

LASTBILSMEKANIKER 
till vår verkstad!

Vi står inom kort inför en generationsväxling på 
vår tekniska avdelning och behöver dig som vet 
vad som krävs av en framgångsrik montör. Tillsam-
mans med dina kollegor jobbar du i en nybyggd 
verkstad med väldigt varierande uppgifter, med allt 
från grövre lastbilsreparationer till fintekniska frå-
gor kring våra termomaskiner och bromsprovare. 

Erfarenhet från branschen är en fördel men inte 
nödvändigtvis ett måste. Det viktigaste är att du är 
rätt person som har viljan, samarbetsförmågan och 
potentialen att utvecklas inom vår koncern. 

Bägge tjänsterna är ordinarie med tillträde enligt 
överenskommelse.

Mer information on tjänsterna ger administra-
tiva chefen Jan Ekholm eller produktionschefen 
Tony Saarinen på 018-27011 eller email förnamn.
efternamn@transmar.fi. Senast den 13 april 2007 
vill vi ha din ansökan per email eller till postadres-
sen Transmar Ab, Jan Ekholm, Vikingagränd 6, 
22100 Mariehamn. 

www.transmar.fi

INSKRIVNING
Grundskolorna inom Södra Ålands högstadiedi-
strikt håller inskrivning av nya elever för läsåret 
2007/2008 Inskrivningen är obligatorisk och sker 
genom personligt besök (föräldrar och barn) till res-
pektive skola torsdagen den 12.4.2007, kl 19.00.

Följande barn skall inskrivas:

• Barn som skall börja i åk 1 (födda 2000).

• Barn i åk 1-9 som nästa läsår (2007/2008) 
 inflyttar till någon kommun i Södra Åland

Inflyttade i åk 7-9 anmäls till Kyrkby högstadie-
skolas rektorsexpedition, tel. 328710. 

Ansökan om att få gå i annan kommun eller annat 
distrikt än sitt eget inlämnas till resp. skolnämnd 
senast den 19.4.2007 under adress: Södra Ålands 
Högstadiedistrikt, box 5, 22151 JOMALA.

Vid eventuell ansökan om uppskov med skolgång-
en eller om att få börja ett år tidigare meddelas 
resp. skolas föreståndare i samband med inskriv-
ningen och ansökan inlämnas till resp. skolnämn-
den senast den 19.4.2007

Jomala den 29.3.2007

Södra Ålands högstadiedistrikt
Skolnämnderna

lediganslår 

- en befattning som  
 timlärare i teori och 
 tonträffning (huvudsyssla
 16 vt) för tiden 1.8.2007 
 - 31.7.2008. 

- på nytt en ordinarie 
 tjänst som lärare i sång 
 från och med 1.8.2007 
 med en undervisnings-
 skyldighet på 23 vecko-
 timmar. Undervisning i 
 solosång 11 - 15 vecko-
 timmar, afrosång 2 - 4 vt
  samt kör och ensemble 
 6 - 10 vt. Tjänsten har 
 ett års prövotid. Tidi-
 gare inlämnade ansök- 
 ningar beaktas

Behörighetskrav är lämp-
lig högskoleexamen eller
vid konservatorium av-
lagd examen på studielin-
jen för lärare vid musik-
läroanstalt. Lön enligt 
gällande avtal.

Sedvanliga verifierade an-
sökningshandlingar skall 
vara direktionen tillhan-
da senast den 13 april 
kl 16.15 under följande 
adress: Direktionen för 
Ålands musikinstitut, 
Grindmattesvägen 7, 
22100 Mariehamn

Mer information via mail: 
mus ik ins t i tu te t@ami.
aland.fi eller per telefon 
+358 18 23 393.

Direktionen 
för Ålands musikinstitut

lediganslår en tillfällig 
tjänsteuppgift som

Projektledare
vid social- och miljö-
avdelningens social-
vårdsbyrå, med till-
träde enligt över-
enskommelse t.o.m. 
31.12.2007.

För ytterligare infor-
mation hänvisas till 
Ålands landskapsre-
gerings hemsida eller 
officiella anslagstavla.

Behörighetskrav för 
tjänsten är examen 
från minst fyra års 
heltidsstudier med 
lämplig ämneskombi-
nation.

Kontaktperson: social-
inspektör Synnöve 
Jordas, tel. 25266 eller 
tf avdelningschef 
Helena Blomqvist, tel. 
25450.

Ansökningshandling-
arna skall vara land-
skapsregeringens re-
gistratorskontor till-
handa senast den 12 
april 2007 kl.16.15.

Ålands landskapsre-
gering PB 1060, AX-
22111 Mariehamn.

www.regeringen.ax

SUNDS
KOMMUN

lediganslår en 
tidsbunden befattning 

i arbetsavtals-
förhållande som 

Hemhjälpare 
65,4%

För tiden 1.5.07-30.4.08,  
inom hemservicen i 
Sunds Kommun

Lön enligt avtals punkt 
04 PER 010

Kompetenskrav: Hem-
hjälparkurs, annan 
motsvarande utbild-
ning eller lämplig 
arbetserfarenhet.

Ett moderskapsvika-
riat i arbetsavtalsför-

hållande som 

Kock 100%

För tiden 1.6.07-
21.12.07 ,  med möjlig-
het till eventuell för-
längning.

Aktuell placering vid 
Tallgårdens service-
hus

Lön enligt avtals punkt 
06 RUO 050

Kompetenskrav: Stor-
hushållsföreståndar-
examen eller examen 
på minst institutsnivå 
inom branschen.

Ansökan skall vara  
Sunds kommun, Tall-
gårdens servicehus 
Lisafastersgränd 2 
22530 Sund tillhanda 
senast 12.4.07 kl 15.00

Ytterligare upplys-
ningar lämnas av vik. 
äldreomsorgsledaren 
tel 45433

lediganslår 

en ordinarie tjänst 
som sjukskötare med 
aktuell placering vid 
Operations- och anes-
tesienheten .

Ansökningstiden ut-
går fredag 20.4.2007, 
kl 12.00:

Kompetenskrav enligt 
reglemente. Lön enligt 
gällande TKA. Tillträ-
de enligt överenskom-
melse. 

Ansökan riktas till 
överskötare Åsa Fri-
man som också ger 
närmare upplysningar, 
tel 018-535 324, e-post: 
asa.friman@ahs.ax

Adress: Ålands hälso- 
och sjukvård, Ålands 
centralsjukhus, över-
skötarkansli, Pb 1055, 
AX-22111 Mariehamn.

ÅLANDS HÄLSO-
OCH SJUKVÅRD

Näringsavdelningen 
informerar

Stöd till detaljhandeln 
i skärgården

Ansökningar för stöd 
till detaljhandeln i 
skärgården skall vara 
registrerade hos land-
skapsregeringen se-
nast den 31.5.2007. 
Ansökningar som 
inkommer efter den 
31.5.2007 beaktas inte.

Ansökningarna skall 
tillställas Ålands 
landskapsregering, 
näringsavdelningens 
allmänna byrå, PB 
1060, AX-22111 Marie-
hamn

STRAND-
TOMT

önskas köpa 
(med eller utan stuga) 

tel 0457 331 4075

� Bästa ålandsbor och politi-
ker. 

Jag har sedan ett tag tillbaka 
på namninsamling.com haft en 

namn insamling, men bara fått 
i hopp ett fåtal namn. Denna 
insamling berör ett mycket all-
varligt ämne, nämligen rattfylla. 

Jag vill ha fl era alkotest på våra 
vägar så att alla på Åland kan 
känna sej säkra på våra vägar 
och inte behöva frukta på möta 

en bil med någon som är full el-
ler bakfull.

Snälla ni som håller med mej 
och har dator på jobbet eller 

hemma, skriv på min lista. 
Sök på ”nykter”. 
Tack för ditt stöd 
 Listans upphovsman

Skriv på min lista



21FREDAGEN DEN 30 MARS 2007 TV

TV-programmet fredag 30 mars

7.00 Gomorron Sverige 
[54633160]

10.30 UR-program [6939301]

10.30 Samtal med 
[4392924] 
10.45 Keith on the road (R) [6550437] 
11.15 Wer küsst schon einen 
Leguan? (R) [9900158] 
11.45 Kaksi/två (R) [9095030] 
12.15 Garage guld [159905] 
12.45 UR-val – på lätt svenska (R) 
[780479] 

13.00 Rapport [45943]

13.05 Mitt i naturen (R) [446214]

13.35 Saras kök (R) [887547]

Svenskt matprogram. Även 31/3.
14.05–14.35 Svenska slag (R) [891740]

Historiskt magasin. Även 31/3.
15.30 Arty (R) [2214]

16.00 Argument (R) [26653]

17.00 Rapport [75547]

17.10 Gomorron Sverige [260030]

18.00 Wild kids (R) [13189]

19.00 Bolibompa [7566]

19.00 Höjdarna [127] 
19.30 Tillbaka till Vintergatan (R) 
[498] 

20.00 Bobster [951]

20.00 Amigo [951] 
20.30 Rapport [382]

21.00 Så ska det låta [73547]

Musikalisk frågelek för hela familjen. 
Del 11 av 12. Även 31/3.

22.00 Insider [16927030]

¿ Amerikanskt drama från 1999. 
Jeff avskedas från sin position på ett 
multinationellt tobaksbolag när han 
protesterar mot att cancerframkal-
lande ämnen tillförs i cigaretter för 
smakens skull. Han hotas till att hålla 
tyst om vad han vet, men går ändå 
ut med sin historia till allmänheten. 
Bredbild. I rollerna: Russell Crowe, Al 
Pacino, Christopher Plummer.

0.35 Rapport [1554832]

0.45 Kulturnyheterna (R) [1583344]

0.55 Stockholm live (R) [5558412]

1.25 Scenes of the crime [6585325]

¿ Amerikansk thriller från 2001. 
Lenny kör en sista tur som chaufför för 
maffiabossen Ricky och hamnar mitt i 
ett kidnappningsdrama. 
I rollerna: Jeff Bridges, John 
Abrahams, Noah Wyle.

2.55–8.00 SVT24 [13032122]

10.00–17.00 24 direkt 
[41481301]

10.00 Interpellationsde-
batt i riks dagen [89672] 
11.00–17.00 Public ser-
vice-dagen [18928818] 

17.25 Elgars gåta (R) [679289]

18.20 Nyhetstecken [2403108]

18.30 Oddasat [25479]

18.45 Uutiset [3377295]

Finskspråkiga nyheter.
18.55 Regionala nyheter [5079905]

19.00 Aktuellt [88363]

19.15 Go’kväll [651653]

Magasin. Middagsvärd är försvars-
advokat Leif Silbersky. Musik av 
Magnus Bäcklund och Linda Lam-pe-
nius. Programledare: Anja Kontor. 

20.00 Kulturnyheterna [27276]

20.10 Regionala nyheter [5841653]

20.30 Simning: VM i Melbourne [2653]

Sammandrag av dagens finalpass. Från 
Melbourne, Australien.

21.00 Lysande utsikter [43818]

K special. En film om berömda arkitek-
ters visioner. En resa genom möjliga 
och omöjliga arkitekturprojekt – från 
1900-talets början till i dag. 

22.00 Aktuellt [10455]

22.25 A-ekonomi [6751295]

22.30 Musikbyrån [7479]

Musikmagasin. Del 2 av 6. För en del 
band och artister räcker det inte med 
att uttrycka sig genom sin musik. Rock-
arna i Audionom använder sig av bild 
och teman. Även 31/3 och 3/4.

23.00 Nyhetssammanfattning [59498]

23.03 Sportnytt [300035818]

23.15 Regionala nyheter [9756634]

23.25 Väder [8599363]

23.30 The Henry Rollins show [58769]

Amerikansk pratshow från 2006. 
Del 5 av 20. Gäst: Bill Maher. Musik-
gäster: Black Rebel Motorcycle Club. 
Programledare: Henry Rollins.

23.55 The corner [9689455]

Amerikansk dramaserie från 2000. 
Fran, Gary och DeAndre har på olika 
sätt försökt tackla sitt missbruk och 
sina liv i stort. Del 6 av 6.

1.10 Existens (R) [4377851]

1.40–2.25 Slutet på historien (R) 
[9423832] Även 1/4.

7.30 Beverly Hills [9962160]

8.25 Home and away 
[2293721]

9.55 Ricki Lake [6901653]

10.50 Våra bästa år (R) 
[6846363]

11.40 Extreme home makeover 
[4750653]

12.30 Ensamma hemma [1876818]

13.25 Lyckochansen [4402030]

13.50 Våra bästa år [6202059]

14.40 The Oprah Winfrey show (R) 
15.35 Desire [5320818]

16.30 Förhäxad [206818]

17.30 Nanny [965924]

18.00 Lyxfällan (R) [774295]

18.55 Design: Simon & Tomas (R) 
19.55 Update [3803011]

20.00 Shark (R) [790672]

21.00 National security [1769547]

¿ Amerikansk komedi från 2003. 
När Earl Montgomery blir utslängd 
från polisskolan på grund av sina atti-
tydsproblem tvingas han ta anställning 
som säkerhetsvakt. En dag på sitt nya 
jobb hamnar han i konflikt med en 
polis vid namn Hank Rafferty som han 
anmäler för polisövergrepp. Detta le-
der till att Hank avskedas och har inte 
heller han något annat val än att börja 
arbeta som säkerhetsvakt – på samma 
firma som Earl.  I rollerna: Martin Law-
rence, Steve Zahn. 

22.35 Update [6450818]

22.40 Con air [1730276]

¿ Amerikansk thriller från 1997. 
I USA görs det ibland förflyttningar 
av långtidsdömda fångar med hjälp av 
det flygande fängelset Con Air. I rol-
lerna: Nicolas Cage, John Cusack, John 
Malkovich.

0.45 En porroskulds dagbok [5218899]

1.45 Death to Smoochy [6642615]

¿ Amerikansk-brittisk-tysk kom-
edi från 2002. En gång i tiden lekte livet 
för Randolph Smiley. I rollerna: Robin 
Williams, Edward Norton, Catherine 
Keener.

3.45 Nanny (R) [9720580]

4.15 Animal [3143615]

¿ Amerikansk komedi från 2001. I 
rollerna: Rob Schneider, Colleen Has-
kell, John C McGinley.

5.50–6.40 Ellen DeGeneres [9921832]

6.50 Nyhetsmorgon 
[77951978]

11.00 Efter tio [948818]

12.30 Jackpot [1867160]

13.25 Hem till gården 
[703721]

13.55 Nyheterna [2481276]

14.00 Trav: Dagens rätt [595189]

14.30 Nya tider (R) [503108]

15.00 Doktorn kan komma (R) [174030]

15.50 Nyheterna [2190011]

15.55 Kung av Queens (R) [4680943]

16.25 Tredje klotet från solen (R) 
[2693030]

16.55 Will & Grace (R) [2681295]

17.25 That ’70s show (R) [6070996]

17.50 Felicity [7507276]

18.45 Keno [2158382]

18.50 Lokala nyheter [2155295]

18.55 House (R) [910479]

19.50 Lokala nyheter [3782160]

20.00 Nyheterna och ekonomi-
nyheterna [491978]

20.30 Postkodmiljonären [841419]

Svenskt lotteri- och frågesportprogram 
från 2007.

21.00 Säsongsavslutning: 
Let’s dance [109230]

Direktsänt underhållningsprogram. 
Del 12 av 12. Det är dags för final och 
årets Let’s dance vinnare ska utses. 

22.30 Säsongsavslutning: Hjälp! 
[946063] Svensk komediserie från 2007. 
Del 10 av 10. Även 1/4.

23.00 Nyheterna, sporten 
och vädret [779769]

23.25 Let’s dance [4452837]

Resultatet av omröstningen i kvällens 
program redovisas. Även 1/4.

23.40 Jordan, rättsläkare [341914]

Amerikansk kriminalserie från 2007. 
Del 2 av 22. 

0.35 Advokaterna [3385073]

1.20 Parlamentet (R) [6822035]

1.50 Anne Franks dagbok [19358764]

¿ Amerikanskt drama från 1980. I 
rollerna: Melissa Gilbert, Maximilian 
Schell, Joan Plowright.

3.45 Doktor Dolittle [30238967]

¿ Brittiskt äventyr från 1967. 
I rollerna: Anthony Newley, Richard 
Attenborough, Samantha Eggar.

6.05 Lättlagat (R) [8792388]

6.00–10.00 X3M: God mor-
gon med A-laget
A-laget tillsammans med 
Petski, Isa, Anne och Mag-
nus.

10.10 Rymdmapp
Satelliter. 

10.20 Formel 5 & 6
En serie om fysik och kemi för åk 5 och 
6. Vatten. Del 2. Vattenrening och miljö.

10.30–11.00 Zon5: Station T
Underhållning och sport av högsta 
klass, dessutom nyheter och en nypa 
dolda fakta.

17.15 Zon5: Station T
Underhållning och sport.

17.15 Kortnytt
17.45 Buu-klubben: I Mumindalen

En animerad finsk-japansk serie. Del 1 
av 63. Vår i Mumindalen. 

18.15 TV-nytt
18.30 Obs

Aktualiteter.
19.00 Citykocken

Del 1 av 10. Oliver Rowe vill grunda en 
restaurang. 

19.30 Seportaget: Halvfinne och näs-
tansvensk
En dokumentär om identitet och hur 
djupt den sitter. 

20.00 TV-nytt
20.20 Sportnytt
20.25 Mörjens

Det bästa ur ”Morjens”, sketchserien 
som FST sände 1992. Kryddat med 
sketcher från 2000. Del 5 av 5.

20.45 Cleo
Svensk dramaserie. Del 5 av 27. 

21.15 Morrissey
M som i Morrissey eller Manchester. 
Steven Patrick Morrissey uppträder 
i staden för första gången på 12 år och 
det är också hans födelsedag. Vi kan 
alltså vänta oss en fest.

22.15 Vi bara drömde
Den svenska regissören Lena Lucki 
Steins familj levde i Ulan Bator, Mong-
oliet, under några år på 1960-talet. Ef-
ter 35 år återvänder Lena till Mongoliet 
i sällskap med ett filmteam.

23.25–0.07 Eftersnack
Smart snack och en och annan banali-
tet om veckan som gått. Med Magnus 
Londen och Jeanette Björkqvist, plus 
sidekick.

6.25 Godmorgon Finland [96228837] 
9.10 Hollyoaks [2969769]

9.40 Vinstpottens korsord [3113295]

10.10 Emmerdale [3194160]

10.40 Nöjesnytt (R) [4675740]

10.50 Köpkanalen [6787498]

12.45 Resekassan [6049301]

13.30 Geniet [450127]

14.15 Syster och syster [6502818]

14.40 Vinstpotten [713479]

15.10 E! Entertainment: Sanna berättelser från 
Hollywood [2284672]

16.25 Matstället (R) [830740]

16.40 Vinstpotten [1064566]

17.00 De vackra och de djärva [234566]

17.30 Emmerdale [237653]

18.00 Storstädning [238382]

En engelsk dokusåpa om två brittiska städande 
damers hygienattacker i New York. Superduon 
Kim Woodburn och Aggie MacKenzie putsar bort 
damm, skräp, bakterier och andra hemskheter.

18.30 Bostadsmarknaden [246301]

19.00 Sjuans nyheter [785295]

19.15 Kauppalehtis ekonomiska nyheter [553214]

19.25 Dagens väder [5738214]

19.30 Donna Paukku [337092]

20.00 Usla matställen: Efterspel [592671]

21.00 Inga ledtrådar [684547]

Amerikansk dramaserie.
22.00 Tians nyheter [591818]

22.20 Resultatrutan [4570634]

Dagens idrottshändelser i sammandrag.
22.30 WRC [346740]

23.00 Jackal [2143818]

¿ Amerikansk actionthriller från 1997. I rol-
lerna: Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier. 
Regi: Michael Caton-Jones.

1.20 Reba [5675580]

1.50 Nöjesnytt [2860832]

Programvärd är Mari Kakko.
2.00 Vinstpotten [2067702]

3.00–6.45 Den rätta [17758986]

6.30 YleX Morgon [83125905]

10.00 Revolver [72382]

11.00 Sudoku + Spelpåse 
[2050301]

11.40 VM i simning [9776382]

14.05 Gänget och jag [161011]

14.35 Ögonvittnet: Fångarna under glastaket 
[520740]

15.05 Gympa: Drakdansen [4204498]

15.35 Djuren i mitt liv: Hunden eller jag? [1372092]

16.00 Superfarmen [86189]

16.25 Delta State [1367721]

16.55 Postimies Pate [1388214]

17.25 Lilla tvåan [1257721]

17.50 Regionala nyheter [2406295]

18.00 Tv-nyheter och ekonominyheter [28566]

18.15 Tvåans vårväder [5083108]

18.20 Provins [593030]

18.35 På riskgränsen: Uthållighet som utmaning 
[7627924]

Klarar sig en amatör som lagmedlem i en tuff 
uthållighetstävling? Idag prövas försäljaren Mark 
hårt i äventyrssportstävlingen Outdoor Quest i 
Borneo. Del 2 av 3.

19.35 Fiskedrag [863856]

20.00 Pressklubben [4382]

20.30 Lärarna (R) [3653]

21.00 Fatta micken [25653]

21.50 Tv-nyheter, väder och sport [4313189]

22.05 Den hårda lagen [4370214]

I skuggan av morgondagen. Detektiverna under-
söker i morden på två barn i en förmögen familj 
och på deras vänner. Lösningen på triangelmordet 
finner man slutligen i det förgångna av familjernas 
barnskötare.

22.50 Secret beyond the door [7819740]

¿ Amerikansk thriller från 1948. I rollerna: 
Joan Bennett, Michael Redgrave. Regi: Fritz Lang. 
SV.

0.25 Musik-tv [4216870]

1.10–2.00 Tellus-frågesport [4797306]

ÅLANDS RADIO 91.3 MHZ

6.45–10.00 Gomorron. Program-
ledare: Leif Sundberg. Betraktelser, 
gäster och inslag. 6.50 Betraktelse. 
Av Bengt Malmberg. Även 18:15. 
6.55 Ålandsnytt. 7.00 Aktuellt. 
7.30 Ålandsnytt. 8.00 Aktuellt. 
8.30 Ålandsnytt. 9.02 Musikpalet-
ten: Världsmusik. 9.30 Ålandsnytt. 
9.45 Sagostunden. I dag lyssnar vi 
till sista delen av sagan om Pytt fick 
ni veta´t, skriven av Anna Wahlen-
berg och uppläst av Astrid Olhagen. 
Veckans samtliga avsnitt 12:30. 
10.00–14.00 Mittpådan. Program-
ledare: Tom Wiklund. 10.30 Ålands-
nytt. 11.30 Ålandsnytt. 11.40 
Musik. 12.00 Aktuellt. 12.10 
Evenemangstips. Även 18:30 
12.15–12.30 Kulturen. Även 17:45 
och söndag 9:15. 12.30 Sago-
stunden. Samtliga avsnitt ur boken 
Pytt fick ni veta´t, skriven av Anna 
Wahlenberg och uppläst av Astrid 
Olhagen. Veckans samtliga avsnitt 
repriseras. 13.00 Ålandsnytt. 
13.03 Veckans gäst. Programledare 
Tom Wiklund. Även lördag 13:00. 
14.00 Ålandsnytt. 14.03–16.00 
Firarmix. Programledare: Kjell 
Brändström. 15.00 Ålandsnytt. 
15.03 Firarmix fortsätter. 16.00 
Aktuellt. 16.15–17.45 Åland i dag. 
Programledare: Camilla Karlsson. 
17.00 Ålandsnytt. Även 18:03. 
17.45 Kulturen. Repris. 18.00 Ak-
tuellt. 18.03 Ålandsnytt. Repris från 
17:00. 18.15 Betraktelse. Repris. 
18.30 Evenemangstips. Repris. 
18.35–19.00 Musik. 5.30 Musik.

5.55 Ettans mor-
gon-tv [38738498]

9.15 Doktor Finlay 
[2018214] Brittisk 
dramaserie. För-
bjuden frukt. 

10.10 FST: Rymdmapp [1546566] 
Satelliter. 

10.20 FST: Formel 5 & 6 [9232450]

Vatten. Del 2. 
10.31 FST: Zon5: Station T 

[100007160]

11.00–11.05 Tv-nyheter [16450]

12.30 Purfinsk språkkurs – Su-
pisuomea [6030]

13.00–13.10 Tv-nyheter [40498]

14.15 A-talk [76092]

15.00 Tv-nyheter [67566]

15.05 Diagnos: Mord [6692924]

Amerikansk kriminalserie. Mor-
det på Mark Sloan. 

15.50 Basaren: Mundo [8582189]

16.00 Prisma Studion [8011]

16.30 Med sikte på maraton 
[9108]

Del 1 av 6. Från soffpotatis till 
maratonlöpare. Vi följer med 
hur sex personer som valts ut 
bland 4 000 frivilliga tränar i 
ett års tid för att springa sitt livs 
första maraton.

17.00 Tv-nyheter och ekonomi-
nyheter [93943]

Finsk text på text-tv 335.
17.10 Aktivism i Europa: Solida-

ritet [84276] Den polska rörel-
sen Solidaritet spred sig som en 
löpeld och bidrog till kommu-
nismens fall även utanför Polens 
gränser. 

17.40 Nyheter på teckenspråk 
[5034092]

17.45 Seriestart: FST: BUU-klub-
ben: I Mumindalen [97740]

Del 1 av 63. Vår i Mumindalen. 
Om hur Mumintrollet, Snus-
mumriken och Sniff hittar en 
förtrollad hatt. 

18.15 FST: TV-nytt [226856]

18.30 Nyhetsrubriker [62498]

18.35 Droppen [7640301]

18.40 Världens skatter [682498]

18.55 The Royal [1599818]

Inre skönhet. En nyfödd baby 
lider av en allvarlig sjukdom 
som leder till en etisk tvist 
mellan föräldrarna och doktor 
Weatherill. 

19.45 Hemhamnen [386837]

Jaakko Selins gäster är familjen 
Pullola som bor i Ukraina samt 
Tanja och Esa Manninen. 

20.30 Tv-nyheter och väder 
[79127]

20.55 Sportrutan [7105547]

21.00 A-zoom [289]

21.30 Juana La Loca [1964276]

¿ Spanskt drama från 2001. 
I rollerna: Pilar López deAyala, 
Daniele Liotti. Regi: Vicente 
Aranda.

23.25 Tv-nyheter [2084769]

23.35 Kulturnyheter [8441276]

23.40 FST: Kvällsnytt [8448189]

23.45 Actors Studio [242634]

Julianne Moore är James Lip-
tons gäst.

0.35–0.45 Euronews [1589528]

TV ÅLAND
INFOKANALEN

Forssen är här igen.
Så håll i er Åland. Han är i gång 

igen. Tv Ålands glada och folkkära 
kock Kaj Forss. Och som vanligt 
har han bett Ella i Kvarnbo att 
tipsa om dtyckerna. Dags för 

”Lätt till fest” nummer 4.
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MESSA NYAN
Sänd SMS/MMS till 0457-3234444

Jag vill se mer konst på våra 
åländska arbetsplatser. 

MOSSE WALLÉN”
Krönika / Mosse Wallén

Det första jag ser är en jättestor boll.
Sen en metallskimrande kvinna som kryper på golvet.
Vänder jag blicken åt vänster ser jag en gammaldags 

skolpulpet med två elever som stojar. Barnen har kläder av 
äldre snitt, men inga huvuden.

På en stol sitter en vit kvinna, bakbunden med en bindel för 
ögonen.

En röd länstol håller sakta på att smälta; det har redan bil-
dats en pöl på golvet.

På en säng ligger en kvinna och stirrar. Hon är mycket blek. 
På hennes bara bröst sitter en liten ullig varelse. På nattduks-
bordet invid sängen sitter en annan liten varelse, kanske en 
tvärhand hög, och vevar på en speldosa.

Från dosan hörs ett sprött klingande.
Jag tar av åt höger och passerar en stor skylt som meddelar 

att allmän väg slutar här.
Jag stiger in i nästa rum. Utanför ingången till en bistro står 

en apa, en schimpans tror jag, iklädd en t-shirt från American 
Express. Apan har tydligen ätit något olämpligt på bistron för 
den spyr.

Spyorna rinner längs väggen.
Var jag befi nner mig?
I en surrealistisk dröm?
Hos Salvador Dali?
Nej, men Dali bränns.
Jag har kommit till min arbetsplats.
Jag jobbar i det stora gula Bonnierhuset på Torsgatan i 

Stockholm. När jag var barn körde kapellskärsbussen - eller 
var det norrtäljebussen, eller gräddöbussen? - förbi huset och 
hade man tur kunde man se de stora tidningspressarna som i 
snabb takt malde fram en fl od av veckotidningar.

Så är det inte längre; pressarna är borta och hallarna konto-
riserade.

Nu, nästan 50 år senare, sitter jag här och jobbar tillsam-
mans med en massa andra. Den stora bollen, den krypande 
damen, de huvudlösa barnen och allt det andra är verk ur den 
bonnierska konstsamlingen och det första man möter när man 
kliver in genom entrén.

Tala om välkomnande!
Jag blir så glad varje morgon. Glad över de konstnärer som 

skapat alstren, glad över att någon köpt dem för dyra pengar 
och glad över att de står här på min arbetsplats.

Hela huset dräller av konst. När jag ska lyfta pengar i bank-
automaten i källaren ser jag en målning av Johan Scott och 
när jag går mot restaurangen passerar jag en jättemålning. På 
tavlan halvligger en dam med mycket vackra bröst.

Hur ser det ut på din arbetsplats?
Välkomnas du av barn utan huvuden, smältande stolar och 

spyende apor?
Får du ens se några vackra bröst?
Jag tror inte det.
Blir du glad av att komma till job-

bet?
Lika glad som jag?
Jag vill se mer konst på våra 

åländska arbetsplatser. Jag vill 
se modigare konstköpande 
företagsledare som vågar sätta en 
del av vinsten på häftiga verk 
av nationella eller interna-
tionella storheter. Gärna 
modern konst.

Gör som släkten Bon-
nier; först köper man ett 
konstverk. Sen ett till.

Så rullar det vidare.
Bonniers har redan rullat 

så långt att de just byggt en 
egen konsthall, alldeles invid 
Bonnierskrapan.

Där pågår en ganska häf-
tig utställning.

En konstnär - Monica 
Bonvicini - ställer ut hål i 
golvet.

Just det, hål i golvet.
Man blir så glad.

Om konstigheter

� �  Kan vi inte rösta igen om att vi 
ska ha svensk tid? Det är bättre. Och 
ska ingen av dom där butiksägarna 
svara varför ni stänger vid 5 då ingen 
har tid att handla grejer? Det är bara 
matbutiker som har öppet länge och 
Kappahl. D@nt£.

� �  Bästa MISE fi ck er räkning idag 
28.3 och i morgon 29.3 är förfallodag 
men fakturadatum är 14.3 och så 
långt är det ej till Kökar att räkningen 
tar 14 dagar att hitta hit. 040.

� �  Man kan nog misstro politiker 
även utan Messa Nyan! 0457.

� �  Lösning: Staden 
arrangerar Rockoff endast 
denna sommar och anstäl-
ler Dennis att arrang-
era. Kanske visar sig 
att Rockoff är lönsamt 
istället för att ge 100.000 
bidrag. 040.

� �  J-la idioter som 
har förstört lacken på den 
ny lackerade röda bmw:n 
som står vid sjömansskolan. 
Tack på hemskt mycket. 040.

� �  Valresultatet borde ge 
(s) en tankeställare: Är den visade 
arrogansen i Struktur07 en orsak till 
”valframgången”? Arrogans eller lyhörd 
ödmjukhet vårt val? Ej Åsna.
 
� � Ja, jag säger som Marjatta I på 
Föglö. Tack Camilla G. Äntligen en 
politiker som vågar vara ålänning utan 
att känna att hotet mot självstyrelsen 
kommer utifrån. 0457.

� �  Vilket hus bor du i då? Ålder? 
Kram. 0457.

� �  Fortfarande så är bästa platsen 
för Rockoff ute på Möckelö, vid 
havsbadet. Det skulle kunna gå små 
mysiga båtar över nonstop för dem 
som inte tar sig dit landvägen.Vackert 
att se på från stan med belysning och 
musik som skulle höras lagom mycket 
utan att störa någon. Mariepark däre-
mot borde som någon annan skrev, 
göras till just en park med vattenfall, 
statyer och vackra blommor. S.S.

� �  Kom och kolla när mitt band och 
jag har konsert på bastu. D@nt£.

� �  Surt sa rönn om rävbären. 040.

� �  Praktiska aspekter om 
Birka/Eckerö? Börskommentar jojo 
man tackar...Var inte de här så kallade 
folkaktier?Är det då inte typiskt extra 
töntigt att ha Jukka S med i styrelsen... 
Ja menar vilken nordisk sjöman som 
helst skulle ju för fått sparken om man 
kom med samma meriter som denne! 
TOMTEN 4.

� �  Du som kastade en ölburk ner 
från Lotsberget onsdag kväll, du har 
tydligen inte lärt dig, liksom många an-
dra, att det man tar med sig ut i naturen 
tar man också därifrån! Kvällsfl anör.

� �  Är det någon som saknar en grå 
katt med gult halsband? Den fi nns hos 
Djurskyddsföreningen, ring jourtelefo-
nen 04573424850. 0457.

� �  Alla elever som vill ha lyceet 
kvar som det alltid har varit. Vet ni att 
om man hade låtit eleverna bestämma 
för drygt 30 år sen, så hade vi inte fått 
lediga lördagar i skolan. Hälsningar 
från en som var lika upprörd då som 
ni är nu.

� �  Sen vill jag ge den där Gunell 
en eloge i den här eviga språkfrågan. 
Åland med det bästa strategiska läge, 
ska naturligtvis förhandla åt båda håll! 
Det har väl historien bevisat eller? 
Och lära oss fi nska borde absolut ses 
som.....Vem går bäst? En enbent eller 
en tvåbent.. Tomten4.

� �  Språkkunskaper är som psy-
kologi sånt som arbetsgivaren vill ha 
men absolut inte betala för ..Konstigt 
va? Tomten4.

� �  Jag kan inte förstå den hand-
lingsförlamning de s.k. företagsvänli-
ga partierna fs, c, ob och lib plötsligt 
drabbats av. Mariepark ligger mitt i 
ett lugnt villaområde, och kommer 
aldrig att lämpa sig för musik på hög 
volym. Däremot en utmärkt plats för 
lättsålda aktielägenheter! En riktigt 
bra affär för stan och vi innevånare. 
Rockoff på Torget var ett stort lyft för 
city, och blir det igen. Låt förnuftet 
segra - Rockoff 2007 på Torget! 
Mats Granesäter (s).

� �  Hej du som skriver att vi 
anställda i centrum tar upp parkerings-
platser, är vi inte människor också? Får 
inte vi parkera? Om inte får du ingen 
servis. Enda lösningen är att det fi nns 
”tillräckligt” obegränsad gratis parkering 
för alla. Gratisbussen avlastar trycket, 
men stadsplanekontoret borde skärpa 
sig, platser fi nns! Vi ska alla rymmas.

� �  Till Ke hud fl e : ge svar på tal 
åt Fole = Elof (alla vet ju vem det är: i 
Finström till råga på allt). Jag vet ju att 
du kunde försträcka kommunen om du 
ville. Fattig är du inte. KRAX.

� �  Jag undrar: sitter denne Fole 
på bussen ibland ? Jag menar på 
förarsätet. Alltså han som vill ha mer 
skatteintäkter till Finström. En åkare = 
KRAX.

� �  Heja Finström! Ränderna går 
aldrig ur. En gång Finströmare - alltid 
fi nströmare. Fortsätt KE HUD FLE!! 
KRAX.

� �  Kan MCA:s problem bero på 
spänningsfall i elnätet? 0457.

� �  Men snälla Lemlands kommun 
inte kan ni väl gå och betala femhund-
ratusen euro för ett litet markområde 
på Järsö! Det är ju hutlöst! Oroliga i 
kommunen.

� �  Nu sticker den opp stor och lila 
rabarber knopp. Heja, nu är det VÅR! 

0457.

� �  Är det någon som minns 
Nabbens Festplats då? 

Den fi ck också slå fast 
när hyreshusen kom för 
nära. Inte lika stort som 
Rockoff men mysig 
sommardansplats! 
040. 

� �  Otroligt bra 
insändare Ni slår in 
öppna dörrar. Hoppas 
de missunnsamma stu-

denterna, som har svårt 
att förstå, läser den. 0457.

� �  Varför ta bort de enda 
roliga som händer på åland? Vi 

unga har gått och längtat sen förra året 
på ett nytt rockoff. Snälla alla politiker. 
Vi vill ha Rockoff kvar. 040.

� �  Det är första gången som man 
verkligen kan säga att ungdomarna har 
makt. (tänker på Rockoff) Nonchalera 
inte det! Dom är många och kommer 
att ha rösträtt snart. Bling bling

� �  Hög tid att skriva på www.
namninsamling.com/rockoff om ni 
inte gjort det redan! ”Rockoff läggs 
ner” - säkraste vårtecknet.

� �  Peter Andersson tack för 
information om Mariepark köpet, 
hoppas fl era läser-bedömer Vem 
gjorde fel. Köp är köp. 040.

� �  Hur tänker Britt L. när hon vill 
att staden ska hyra mp.och sedan 
hyra ut den åt nån annan? Och vem 
vill hyra en park där man inte kan ha 
verksamhet? 0457.

� �  Du 53an , för det första så är 
ungdomslokalerna stängda på som-
maren och för det andra om Rockoff 
funnits på er tid och hållit på ett tag 
skulle ni också bli besvikna om de 
skulle lägga ner! 040.

� �  Du e mest underbar gulle <3 
Johanna du e bara min min min <3 
älskar dej <3 Av han som bara e 
din :)

� �  Terez som jobbade på 
Kalmers har varit lite överallt. Nu 
senast hemma i Sthlm och pluggat 
ett par månader. Men fr.o.m måndag 
fi nns hon på nya Slick =) Terez ska 
på fest på lördag och man vet aldrig 
vad som händer sen. 040.

� �  Hemska saker hur endel har 
de ser ut runt trappan. Plastkassar 
med sopor i hur många som helst 
och annat skräp. Liknar en soptipp.
Undrar hur de ser ut inne i huset? 
Mvh. Förbipasserare i S-kommun.

� �  Loffe Johns lyssnar man gärna 
på. De andra kan gärna missa. Mvh.
Musikörat.

� �  Ni vet låten Dover-Calais med 
Freestyle? Men vad heter bandet och 
låten som är en cover på den? Den 
låten innehåller orden ”domus palem”. 
Letande utan framgång.

� �  Känns lite som att majoriteten 
av alla som pratar och är emot S07 
inte egentligen vet så mycket om det. 
Är man studerande ska man tydligen 
tycka att det är dåligt. Hemska tanken 
att försöka bryta samhällsklasserna 
och blanda smutsiga arbetare med fi na 
lyceister.. Mer objektiv info och färre 
förutfattade müeningar tack! 420.

� �  Karin, jättefi nt skrivet om häst-
tjejer! Är själv en hästtjej på den lite 
äldre sidan som är i stallet alla dagar. 
Blev riktigt rörd av det du skrev :) 040.

� �  Skrämmande att läsa alla 
mess där ungdomar skriver om 
vilka de tänker rösta på i nästa val 
utgående ifrån vilka som jobbar för 
rockoff. Perfekt exempel på vår världs 
skendemokrati där knappt någon 
längre vet vad de röstar på. 420

� �  Dags nu att göra ett reportage 
om Ålands första kvinnliga riksdags-
man. Eller är det inte intressant när 
hon är kvinna? Maggfrid.

� �  Är bruden som gör reklam för 
Kappahl singel? Vems fl icka kan du 
vara månne? 050.

� �  Kyrkogården. Sluta diskutera 
mera mark. Fixa i stället ett krema-
torium på Åland samt minneslundar 
i alla kommuner så behövs inte 
mera mark utan mindre på sikt. 
Henrik S.

� �  Kom igen nu politiker! 9 
dagar om året håller Rockoff på! 
Har inte ni varit unga och velat ha 
kul? De verkar ju int så iaf! Förutom 
Dennis Jansson! Han tänker på 
oss! Du är bäst! Rockoff älskande 
ungdomar. 

� �  Ganska barnsligt att tro att alla 
turister gillar Rockoff. De fi nns mas-
sor av turister som reser hit för att få 
lugn och ro. Mvh.Naturnjutaren.

� �  Vem tusan bryr sig om Rock-
off!? Bygg motorbana nu! Burnarn.

�� Plättar till dom andra, cambridge 
till mig... Livet är orättvist! Från 040.

Dagens MMS-bild

”  Är det någon som minns Nabbens Festplats 
då? Den fi ck också slå fast när hyreshusen 
kom för nära. Inte lika stort som Rockoff 
men mysig sommardansplats!  MESS FRÅN 040.
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Om inte vi bestämmer i val,
vem får då fatta besluten?

Bakom ridån  Ulf Weman

Om medborgarna inte bryr sig om vilken politik 
som förs eller vem som sköter den, så röstar de 
inte heller oberoende av hur lätt det är.
 SUNE PORTIN I LEDARE I BORGÅBLADET”

Riksdagens talman tog upp det lama val-
deltagandet när han i onsdags öppnade 
riksmötet, som det högtidligen heter. 

Han uppmanade den nyvalda riksdagen att 
lägga manken till för att övertyga fi nländarna 
om att politik och samhällelig påverkan och 
medverkan är något värdefullt.

Exakt samma kan Ålands talman inleda sitt 
anförande med efter höstens val. Vi vet det 
redan nu.

I riksdagsvalet var valdeltagandet i hela 
landet 67,9 procent. På Åland 57 procent. Men 
går vi till senaste lagtingsval, som på Åland 
mer motsvarar riksdagsvalet i riket så ligger 
vi på 67,6 procent. Låg där hösten 2003. Det 
ser betydligt bättre ut, men på rikssidan tycker 
man alltså att det är för dåligt. I Sverige skulle 
så låga siffror vara rena chocken. Där kom man 
upp i 82 procent i valet förra hösten.

Vi vet att det ser ut så här. Vi kan på goda 
grunder anta att det ser ut så här också nästa 
gång det är val. Möjligen dalar intresset ytterli-
gare någon tiondedels procent. Men vi vet inte 
varför det ser ut så här.

Så mycket vet vi att folk som inte röstar säger 
att de inte är intresserade, inte förstår, inte bryr 
sig om politik. Eller ändå inte kan påverka.

Kan vi då utgå ifrån att en tredjedel av alla 
18 år fyllda på Åland fullständigt struntar i 
samhället runtomkring sig? Struntar i vem 
som fattar besluten för deras räkning, hur de 
besluten ser ut och hur de påverkar dem själva, 
deras barn, deras föräldrar, alla?

Har någon av oss någon gång träffat på 
en människa som inte bryr sig om någonting 
överhuvudtaget? Nej. Alltså kan det inte vara 
förklaringen till att en tredjedel av ålänning-
arna inte röstar.

Riksdagens talman Timo Kalli konstaterade 
att aktiveringskampanjerna inte har gett re-
sultat (eller så hade det varit ännu sämre utan 
dem). Hans råd var att man än en gång tittar på 
forskningen kring det låga valdeltagandet och 
lägger upp ett långsiktigt program för att höja 
siffrorna.

Han ville också att Finland, som det bästa it-
landet i världen, skall satsa mer på elektronisk 
röstning.

Det förslaget förde obundna Danne Sund-
man fram på Åland redan för många år sedan. 
Skall vi få ungdomarna att rösta så är det 
uppenbarligen den vägen vi måste gå. Det som 
måste lösas är valhemligheten och -säkerhe-
ten. Det måste fi nnas ett system som gör det 
omöjligt att rösta i någon annans namn och 
som också gör det omöjligt att tvinga någon att 
rösta på en viss kandidat. Om inte så får vi ge 
oss till tåls litet till.

Det man skulle önska se är en ordentlig utred-

ning av orsakerna till att folk inte röstar. Det 
skulle vara så väldigt mycket enklare att kom-
ma med förslag till åtgärder. Det är naturligtvis 
inte så att vi har en två tredjedelars demokrati 
om bara två tredjedelar röstar i val, men det är 
inte bra när en så stor del av befolkningen låter 
andra fatta besluten åt sig.

Beror det låga valdeltagandet i lagtingsvalet 
på att man inte kan påverka sin skatt genom 
att rösta? Men då borde ju valdeltagandet i 
riksdagsvalet vara desto livligare. Det är det 
inte. Eller har vi det rätt och slätt så bra att val 
inte behövs?

Vad man önskar sig är en ordentlig utred-

ning. Men där kan fi nnas ett problem. Den 
som inte röstar kanske inte heller svarar på 
frågeformulär från Åsub om orsakerna till 
valskolket.

nyan.ax
KOMMENTERA LEDAREN PÅ

Harriet Tuominen
Epost: hariett.tuominen@nyan.ax
Telefon: 528 464

I en demokrati är det 
folket som bestämmer 
genom att utse de po-
litiker som skall föra 
deras talan. Men om 
bara halva folket röstar, 
har vi då en halv 
demokrati?

Vill påverka. De som röstar i val vill påverka samhället och sina egna livsvillkor.  Men vad vill 
de som inte röstar? Vill en tredjedel av ålänningarna egentligen ha ett helt annat samhälle, men tror 
att de inte kan påverka? Eller tycker de allt är bra som det är?  Arkivfoto: STEFAN ÖHBERG

Det är lika bra att jag erkänner. Saker och 
ting brukar komma ut ändå förr eller 
senare, och som journalist på den här 

holmen i 31 år vet jag vad jag talar om.
Det är så att vårkänslorna har dragit iväg 

med mig och grumlat till mitt omdöme. Bland 
alla vårtecken som våra läsare ringer in har 
jag blandat in mina egna. Jo, jag vet. I nyhets-
texter skall man som opartisk journalist inte 
blanda in egna tyckanden och låtanden. Men 
när jag tar emot våra läsares vårtecken rycks 
jag med och kan inte låta bli att plussa på med 
ett par egna vårtecken också.

Det är lika bra att komma ut ur garderoben. 
Det är jag som är ”lemlänning” i Bastvik. Jo, 
det är sant. Det är jag som hörde bofi nken 
sjunga i tisdags morse och det var jag som på 
vägen hem kom ihåg att ringa till kvällschefen 
Mårten och berätta att isen gått på Lumparn.

Koltrasten som sjöng för ett par veckor 
sedan... Jodå, det var också jag.

Tyckanden och låtanden från oss journa-
lister skall hållas på sin plats. Det vill säga den 
här platsen till exempel, därför, när jag nu med 
gott samvete kan skriva vad jag tycker, kan jag 
berätta om ännu ett vårtecken.

Vi har fått den första ödlan i present av Cissi, 
katten med ett skruv i benet. Tja, någon skulle 
kanske kunna påstå att hon har en skruv lös 
också, men den som skulle uttala sig så ned-
sättande om Cissi hade nog inte tillräckliga 
kattkunskaper.

Tusse och jag låg i godan ro på sängen 
efter middagen. Han sov, jag läste Husis 
(sensationellt om det hade varit tvärtom). Då 
hördes plötsligt ett prassel på mattes sida av 
sängen. Jaha, någon liten kisse som vill ha 
uppmärksamhet tänkte jag och trodde det var 
Jean, lillkissen, som busade med någon pap-
persbit.

Men Tusse reagerade kraftigt på ljudet och 
reste sig upp med ett ryck. ”Ta det lugnt”, 
sade jag och fortsatte läsa. Då prasslade det 
igen. Tusse tittade upp mot hyllan ovanför 
mattes säng. Jag gick runt sängen och tit-
tade under mattes säng, eftersom jag tyckte 
ljudet kom därifrån. Men där fanns ingen liten 
buskisse.

Tusse hoppade upp på hyllan, fällde ett par 
familjeporträtt och snusade runt. Jag blev arg 
och sa till på skarpen, han hoppade ner. Här 
är ingenting förklarade jag bestämt och reste 
upp de fällda anhöriga.

Störd i min middagsvila klädde jag på mig 
och gick ut för att dona lite. När jag kom in en 
timme senare och kikade in i sovrummet låg 
Tusse på sängen i beredskapsställning och ki-
kade oavvänt upp på väggen ovanför sängen.

Där, med fötterna stadigt fast i tapeten, 
hängde en ödla med huvudet ner. Jag steg 
upp i sängen och plockade ner den. Den var 
utan svans efter den antagligen våldsamma 
kattleken tidigare på dagen.

Jag bar ut den och släppte den i sanden 
under verandan med en hälsning: ”Hoppas du 
klarar dig”.

Visst är katter gulliga.

Vårkänslorna
drog iväg mig
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På Tara träffade vi Eme-
lie Molin, 22 år från 
Lemland.

Vad jobbar du med?
– Alltså, jag har bara bott 
här på Åland ett år nu, fast 
jag jobbar på Select och 
sen jobbar jag extra här på 
Tara.

Hur kom det sig att du 
flyttade till Åland?

– Det var min kärlek, Conny, 
som fick mig att flytta hit.

Berätta lite om den här 
butiken.

– Jaa.. den innehåller klä-
der för alla åldrar, märkena 
Peak, Mexx och Espirit. Det 
är mycket snygga kläder 
här.

Har det varit mycket 
folk här idag?

– Ja, det har varit en hel 
del.

Hur länge har du jobbat 
här?

– Sen förra sommaren, jag 
trivs jättebra här, det är 
trevliga kollegor både här 
och på Select.

Brukar det vara mycket 
folk här på sommaren?

– Jo, det brukar det, och jag 
tror det kommer vara ännu 
mera kunder nu när vi har 
flyttat vår butik till en mer 
central lokal.

Vad är ditt favoritmär-
ke?

– Det är helt klart Peak!
Har du något husdjur?

– Jo, min katt Missy.
Vem vill du hälsa till?

– Till alla mina arbetskol-
legor.

Text: SOFI ERIKSSON (praktikant)

”Kärleken fi ck mig att fl ytta”

Peak. Emelie Molins favoritklädmärke är Peak. 
 Foto: PERNILLA BERGMAN (praktikant)

Mariehamn Mariehamn

Mariehamn Mariehamn

METEOROLOGISKA INSTITUTET

Vädertjänsten Tel.060010600 3,95 /min +lsa
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Utomlands i går

Upp NerSolen i dag

temp.          vind         m/s
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H LLEuropa i dag

Fredag Lördag

Söndag Måndag

+9/-0
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+9/-0

+7/-1
+6/-1
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I går kl 15

Jomala 11 k
Åbo 13 k
Helsingfors 10 k
Stockholm 15

Nyhamn 4 S 5
Märket 4 SSO 7
Kumlinge 9 S 3

Vattenståndet i går kl 15

Föglö -5 cm Åbo -8 cm

Mariehamn 7:14 20:17
Helsingfors 6:54 19:57
Stockholm 6:23 19:24

Köpenhamn 13

Oslo 15

London 7

Bryssel 9

Paris 11

Madrid 13

Rom 16

Aten 15

Moskva 16

Örtgratinerad sik
300- 400 g sikfi lé med skinn
2-3 msk citronsaft
0,75 tsk salt
50 g smör
0,75 tsk torkad dragon
1,5 dl hackad persilja
1 stor skiva vitt formbröd
rivet skal av en citron
0,5 dl pinjenötter

Plocka bort benen ur fi s-
ken, lägg fi léerna i smord 
form med skinnet neråt. 
Droppa över citronsaft och 
salt. Rosta pinjenötterna 
i torr panna och hacka en 
del, skär kanterna av brö-
det och fi nfördela. Smält 
smöret i en liten kastrull, 
lägg i dragon och citron-
skal, rör ner nötter, bröd 
och persilja och rör om. 
Bred ut röran på fi sken och 
grädda i 225 grader ca 15 
minuter. Kokt potatis och 
ärter till.


