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Lördag

intervjufamiljen 6
Tillsammans med sin tvilling-
syster Alva upptäcker den lilla 
kalven Alma världen i såg-
spånsvärmen. 

folksport17 1915

Annonsera i den tidning du själv läser!

– Är man politiker ska man 
tåla offentligheten.
STAFFAN BRUUN, JOURNALIST, 
FÖRFATTARE OCH SATIRIKER.

Pia Bengts njöt av att få segla
och träffa nya fi nska seglar-
vänner på jolle-NM.

 ”Det handlar om att komma i 
kontakt med sin intution” 

MIKAEL ENGSTRÖM FRÅN STOCKHOLM GER ONENESS 
BLESSING-HEALING I STADSHUSBACKEN.

NYHETER. I slutet av juli räcker Mariehamns 
kapacitet inte till för att hantera den enorma 
efterfrågan på boende som uppstår under de 
evenemangstätaste veckorna.

– Den här veckan skulle det gå att sälja 
hotellet fullt fl era gånger om, säger Niklas 

Lindroos som är försäljningsansvarig på ho-
tell Savoy.

Också turistförbundets vd Annica Jansson 
och stadsdirektör Bjarne Pettersson anser att 
hotellkapaciteten är för liten under den ab-
soluta högsäsongen. Speciellt det högklassiga 

boendet är det ont om. För campare fi nns det 
däremot ganska gott om utrymme.

Nya Åland har kartlagt hur Mariehamn kla-
rar den värsta turistanstormningen nu islutet 
av juli.

SIDORNA 2-3

Högklassigt boende 
bristvara i staden

NYHETER. Egentligen är han biolog och lära-
re i datakunskap. Men till Åland har han kom-
mit i egenskap av insektsfotograf. Axel Steiner 
heter han och kommer från Tyskland. 

Han brinner för sina insekter och hos bro-

dern Karsten Steiner i Finström har han hittat 
en massa intressanta arter att fotografera. På 
en knapp vecka har han redan fånga 200 arter 
på fi lm.

Hemma i Tyskland har han gjort sig känd 

som ”den där tokiga fotografen”. Även här på 
Åland är det både en och två som funderat vad 
han egentligen sysslar med när han går runt 
och plåtar närbilder på väggar. 

SIDAN 5

Passion: Fotografera insekter
Tettigonia viridissima. Bland annat denna gröna vårtbitare har Axel Steiner lyckats fånga på bild.  Foto: AXEL STEINER

NYHETER. Ålands djurskyddsförening tar 
för tillfället hand om ett tjugotal övergivna 
katter. Framåt hösten väntas de bli ännu fl er. 
Styrelsemedlemmar och några frivilliga fo-
dervärdar huserar katterna i sina hem tills de 
blir adopterade.

– Det är hemskt. Katter har blivit en ”slit 
och släng”-vara. Folk tar hand om katter un-
der sommaren men sedan stänger de stugan 
och far hem. Katterna lämnas, övergivna och 
hemlösa. Många katter dör då ingen tar hand 
om dem, säger djurskyddsföreningens ordfö-
rande Carita Facius.

SIDAN 4

Katter överges 
– och dör

Lycklig katt. Toppe hade tur och lycka-
des snabbt få ett hem. Här med Carita Facius.  
 Foto: NADINE ASCHAN

 KULTUR. Den åländska sångeliten skall upp-
träda tillsammans för första gången. Den 25 
augusti på Andersudde sjunger sångare som 
Therese Karlsson, Mikael Fagerholm, Dan 
Karlström och Jenny Carlstedt in pengar till 
förmån för Östersjön. Konserten arrangeras 
av Östersjöfonden.

SIDAN 9

Sångeliten uppträder tillsammans

BACKSPEGELN. För tio år sedan tapetse-
rade algnyheterna nyhetssidorna. Så har det 
fortsatt sommar efter sommar. Men i år har 
ovanligt lite sagts och skrivits om Östersjöns 
alghalt. 

Vad beror det här på? Har intresset för al-
gerna förlorat sitt nyhetsvärde? Eller har de 
helt enkelt försvunnit? 

SIDAN 10

Blågröna alger som bortblåsta?

SPORT. Viktiga poäng står på spel när IFK 
Mariehamn i morgon möter Viikingit på bort-
aplan i Helsingfors. Båda lagen kämpar om 
de åtråvärda platserna ovanför kvalsträcket.

Utgångsläget är dessvärre inte det bästa 
för IFK. Flera spelare kommer att saknas i 
laguppställningen. Bland annat nyförvärvet 
Andrew Tembo, som inte hunnit få ordning 
på visumpappren. 

 SIDAN 17

Försvagat IFK utmanar i Helsingfors

ROCKOFF. Morgan Båskman håller ordning 
bakom scen på Rockoff. 

Nya Åland fi ck möjlighet att hänga med back-
stage en kväll för att studera det mytomspunna 
artistlivet på nära håll. 

Vad snackar artisterna om innan de äntrar 
scenen? Vad bjuds det på för delikatesser i täl-
tet? Varför verkar alla så arga? SIDAN 14

Vad händer 
bakom scen?
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Förra året redovisades det 
för drygt 30.000 hotellö-
vernattningar i Mariehamn 
under juli månad. Det ger 
1.000 gäster per natt. Många 
ungdomar söker sig varje 
dag till Gröna uddens cam-
ping och i gästhamnarna 
kan det vid full beläggning 
ligga kring 1.000 fritidsbåtar 
– ofta med hela familjer om-
bord.  Dessutom söker sig 
både landsbygdsbord och 
turister in till staden för att 
kvällstid besöka olika eve-
nemang. 

Under högsäsongen sti-
ger stadens befolkning med 
flera tiotals procent. Exakt 
hur mycket är svårt att säga. 
Men det är fullsatt och sta-
dens har inte alltid kapaci-
tet att hantera trycket efter 
boende.

Klart är i alla fall att be-
folkningsökningen och kom-
mersen som följer med den 
är en bra sak. Det tycker 
i alla fall stadsdirektör 
Bjarne Pettersson. Han får 
naturligtvis medhåll av tu-
ristföretag och butiker som 
har goda dagar under hög-
säsongen.

Att den överbefolkade sta-
den medför trafikproblem 
och nedskräpning är en be-
klaglig men naturlig följd av 
att Mariehamn är en turist-
stad.

– Men det är väldigt kon-
centrerat till den här måna-
den, speciellt nu med sjö-
dagar, rockoff, cruising och 
allt annat.

Vad kan behövas i 
framtiden?

– Hotellkapaciteten kan vi 
behöva utvidga och det kan 
behövas fler allmänna toa-
letter och sådana funktio-
ner. Men inte stannar det 
här, utan turismen kommer 
förhoppningsvis att öka, sä-
ger Bjarne Pettersson

Det han också efterlyser 
är fler försäljningspunkter 
och längre öppettider.

Högklassigt boende
På den punkten får han 
medhåll av turistförbundets 
vd Annica Jansson.

– Vi måste bli bättre på att 
hålla öppet och det räcker 
inte med att någon enstaka 
gör det. Folk måste lära sig 
att det är öppet i Marie-
hamn. Det är på kvällen som 
folk har tid att ströva runt 

Hon konstaterar att det 
ännu inte finns någon sta-
tistik på hur beläggningen 
varit under den här somma-
ren, men hon har en känsla 
av att inledningen på juli var 
något sämre än normalt. De 
två sista veckorna av den här 
månaden har däremot som 
vanligt varit helt fulla

– Under den riktiga högsä-
songen skulle det finnas ut-
rymme för mer boende och 
det skulle gott gå att sälja 
mer om det fanns utrymme, 
säger Annica Jansson.

Hon påpekar att det spe-
ciellt är det lyxigare boendet 
som är en bristvara. Många 
turister nöjer sig inte längre 
med stugor som utrustats 
med second handattiraljer. 
Än mindre med tält.

– Vi skulle behöva mer 
högkvalitativt boende på 
Åland.

Text & foto: FREDRIK SONCK
           fredrik.sonck@nyan.ax

Fint boende bristvara i fullsatt   

Fullt. Mariehamn är en turiststad under sommarmånaderna. Under den livligaste tiden skulle betydligt fl er besökare vara intresserade av 
att besöka staden, men det är ofta ont om plats. Speciellt högklassigt boende fi nns det en stor efterfrågan på.  Foto: ERKKI SANTAMALA

Långa köer, slutsålt svart-
bröd och mastskogar i 
hamnen. Fester, fylleri och 
skadegörelse. Fullsatta 
uteserveringar, glada tu-
rister och nöjda köpmän.

Det här är Mariehamn. 
Du är välkommen – trots 
att det är fullsatt.

Köer. Att pengarna i bankautomaten tar slut har tidigare somrar 
varit ett problem då stadens befolkning ökat. 

Skräp. Festivalveckan gör att mycket folk rör sig i staden och 
att en hel del sopor produceras. Tyvärr hamnar dessa inte alltid 
på rätt ställe.  

Catja Barck jobbar på Gröna 
uddens camping och på 
City Bed and Breakfast som 
har anknytning till cam-
pingen. 

Hon konstaterar att det bästa bo-
endet också är det populäraste.

– Nu under Rockoffveckan 
har vi fullbokat i stugorna. På 
tält- och husbilssidan fi nns det 
ännu plats

Överlag har säsongen har varit 
ganska bra, tycker hon. Lite stö-
kigt blir det under festperioden 
kring midsommar och Rockoff.

– Vi har vakter här som job-
bar på nätterna. Det är då det 
kan bli lite livat, speciellt under 
Rockoff.

Stranden nedanför Camping-

en hör egentligen till staden, 
men campingens vakter försöker 
hålla koll på att den inte blir en 
alltför vild festplats under nät-
terna. Skräpplockning och städ-
ning blir det ofta för deras del.

– De har nog haft det ganska 
tufft. Men vi tar in extra vakter 
under Rockoff och midsommar.

I campingkafeterian märker 
hon också av turistmängden. 
Glass och läsk går bäst åt

– Och på morgnarna har vi 
brödförsäljning, vi får färskt 
bröd från ÅCA, berättar Catja 
Barck.

Också campingens nybyggda 
minigolfbana har lockat folk.

– Det har varit bra hela som-
maren. Nu är vi de enda i stan 
som har minigolf. (fs)

Vi tar in extra vakter

Glassrusch. I kafeterian vid Gröna uddens camping har Catja 
Barck hunnit sälja en hel del läsk och glass under sommaren.

FULLSATT
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Sommarturlista 
fram till 19 augusti!

Än hinner du med

mycket skoj i sommar!

Dina resor bokar du hos Ålandsresor Resebyrå
Torggatan 2, tel. 28 040

Eckerö Linjens färjor har allt du 
behöver för att sätta guldkant på 
semestern och resan tar bara 2 h!

Sommarturlista 15/6-19/8

I alla Eckerö Linjens paket ingår bil- och personbiljetter tur/retur på Eckerö Linjen.
Hotellpaketen inkluderar även frukost på hotellet.

Charterresor

Bjud upp till dans på Skansen i 
sommar. Danskvällar med allt från 
tango till gammaldans, eller upplev 
populära Allsång på Skansen!

Upplev monstertruckar som klättrar, 
voltar, snurrar och vrålar i en fartfylld 
familjeshow.

Bo direkt på en vit sandstrand på 
kustens bästa hotell (5-stjärnigt).
Resan kan kombineras med safari!
Exclusive by Apollo - exklusiva resor.

Kom in till oss på Ålandsresor 
Resebyrå så hjälper vi dig att boka 
en resa till solen i sommar! Än har vi 
“sista minuten”-resor kvar!

Följ med och njut av Eje Berglunds 
häftiga fyrverkerier och lyssna på ett 
fl ertal fantastiska artister!

I alla Williams paket ingår buss- och båtresa t/r med sjöfrukost.

Dansen på Skansen

Monster Jam i Globen Fyrverkeri i Dalhalla

Kenya/Mombasa

TURLISTA 15/6-19/8
Från Eckerö dagligen kl. 8.30, 13.30, 15.30, 
18.30, 20.15. Från Grisslehamn dagligen kl. 
10.00, 11.30, 15.00, 17.00, 20.00

Hotellpaket från 129,60€/person. Inträde till 
Skansen tillkommer.

Avresa 10/11. Priser: Vuxen 119€, u.17 år 
90€. I priset ingår även entré till Pit-Party och 
Monster Jam.

Avresa 8/9, 2 dgr. Pris: 210€/person. I priset 
ingår även del i dubbelrum 1 natt med frukost 
på hotell och entrébiljett.

Priser från 2227€/person inkl. fl ygresa, 
transferer, hotell med frukost. Exkl. fl ygtillägg.

Drömmer du om sol och 
värme?

 Mariehamn

Niklas Lindroos är försälj-
ningsansvarig på hotell 
Savoy. Han är nöjd med 
säsongen.

– Det har varit riktigt bra 
speciellt i juli. Det var myck-
et bokningar koncentrerade 
till förra veckan.

Problemet är att rummen 
inte riktigt räcker till. Mark-
nadsföringen är delvis inrik-
tad på att ta för sig under 
sommaren, men när säsongen 
väl är igång är det onödigt att 
slänga ut pengar på reklam.

– Den här veckan skulle 
det gå att sälja hotellet fullt 

fl era gånger om, säger Niklas 
Lindroos.

Under vinterhalvåret är 
det tvärtom, då är det svårt 
att få tillräckligt med gäster. 
I juli är problemet snarast att 
sköta kommunikationen med 
återförsäljarna. Utmaningen 
är att hyra ut alla rum utan 
att överboka. Och ge gäster-
na den service de förväntar 
sig.

– Det är hög belastning 
på personalen den här tiden 
på året, konstaterar Niklas 
Lindroos.

För hotellens del är det 
mycket viktigt att det fi nns 

evenemang också vid sidan 
av högsäsongen. Det är så-
dant som bättrar på statisti-
ken.

Rent allmänt har Niklas 
Lindroos också en känsla 
av att högsäsongen förskju-
tits mot augusti. I år startar 
skolorna något senare, vilket 
kan vara en orsak. En annan 
orsak är att det är ovanligt 
gott om evenemang i början 
av augusti.

– Men det fi nns perioder 
på sommaren då det fi nns 
utrymme för fl er evenemang, 
till exempel efter midsommar 
och Alandia cup. (fs)

Vi har fullt just nu
Gott om gäster. Emmy Johansson betjänar hotellgäster vid receptionen på hotell Savoy.

Köpmännen och buti-
kerna i centrum har god 
dagar då stadens befolk-
ningen ökar i slutet av 
juli. 

På Mathishallen har man 
under sommarmånaderna 
6 – 7 extra anställda för att 
mäkta med rusningen, be-
rättar vice butikschef Catti 
Söderbäck.

Hon tror att mängden tu-
rister som besökt butiken 
ökat i sommar man har inga 
exakta siffror. Varorna i 
en livsmedelsbutik omsätts 
snabbt och det gäller att ha 
koll på åtgången. Beräk-
ningarna görs utgående från 
tidigare somrars försäljning.

Allt går snabbt undan och 
tusentals kilo varor kånkas 
ut genom butiksdörrarna 
varje dag. Om någon blir 
sjuk under högsäsongen kan 
det tillfälligt uppstå luckor, 
konstaterar Catti Söder-
bäck. 

– Och i juli är det svårt att 
få tag i vikarier

Ibland kan kundtillström-
ningen överträffa det man 
räknat med. I år var till ex-
empel försäljningen i sam-
band med Tall Ships Race 
oväntat livlig. Sjömännen 

nöjde sig tydligen inte bara 
med den mat som serverades 
ombord på segelfartygen.

– Jag hade inte trott att 
de skulle handla så mycket, 
men det har de gjort. Men 
de har varit så himla trevliga 
kunder.

Det som säljer extra bra 
under sommaren är dryck-
er – både sådana som man 
måste ha fyllt 18 år för att 
få köpa och vanlig läsk, saft 
och juice. Mat för grillen går 

också bra åt samt grönsaker 
och frukt. Många av båttu-
risterna bunkrar dessutom 
konserver.

Hittills har det oftast gått 
bra att möta efterfrågan på 
dessa produkter. 

– Men brödet är svårt ib-
land. På måndagarna får vi 
inget bröd från fastlandet, 
förklarar Catti Söderbäck.

Därför kan det då vara lite 
glest mellan limporna. (fs)

Svårt få tag i vikarier

För hand. Catti Söderbäck fyller på i hyllorna i Mathishallen. 
Här går det inte att med truck köra ut hela pallar med varor som 
det görs i supermarketar.
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Den lilla kattungen Toppe har 
haft tur. Åtta veckor gammal 
fi ck han i går en ny familj.

– Vanligtvis brukar vi inte 
ge bort katter som är yngre 
än tolv veckor men Toppe är 
en så driftig kattunge att han 
redan nu får ett hem, säger 
Ålands djurskyddsföreningens 
ordförande Carita Facius.

Djurskyddsföreningen har 
för tillfället överfullt av över-
givna katter.

– Det är också en orsak till 
att Toppe adopteras som så 
ung.

Slit och släng
På fredagen fi ck Toppe ett nytt 
hem. Det är Carita Facius dot-
ter Jill Facius-Flöjt med familj 
som adopterar kattungen.

– De bor ute på landet i 
Saltvik så han ska nog få det 
riktigt bra där, säger Carita 
Facius.

Bianca Flöjt, snart 2 år, 
kallar den lilla kattungen för 

Toppe, men det är ännu inte 
klart om det ska bli hans namn 
eller inte.

Carita Facius säger att Top-
pe hade mycket tur men att 
det fi nns en massa övergivna 
katter vars situation är allde-
les bedrövlig.

– Katter tycks ha blivit en 
”slit och släng” vara. Männis-
kor tar hand om dem under 
sommaren men sedan stäng-
er de stugan och åker hem. 
Katterna blir övergivna och 
har en mycket liten chans att 
överleva.

Tiotals katter
Djurskyddsföreningen har 
annonserat om tio hemlösa 
katter i fredagens tidning av 
Nya Åland men sanningen 
är att det fi nns ungefär lika 
många katter till som är hem-
lösa.

Facius säger att ålänningar 
ofta vill ta katter till semes-
tern.

– På våren hade vi många 
som ville ha katter. Då hade 
vi kö på folk som ville ha kat-
ter. Men de har alla fått kat-
ter nu. För tillfället har vi 
över tjugo katter utan hem. 
Vi tror att det kommer in allt 
fl er i augusti och september.

Facius vill att människor 
ska förstå vilket stort ansvar 
det är att ha katt.

– Om du tar en katt binder 
du dig till att ta hand om den 
i femton till tjugo år, säger 
hon.

Det tar också tid för katten 
att vänja sig vid sitt nya hem.

– Det är en stor omställ-
ning för en katt som kommer 
till ett nytt hem. Man kan inte 
bara lämna den ensam. En 
katt får inte heller släppas ut 
innan den förstått att ”det är 
här jag bor”, säger Facius.

Facius rekommenderar att 
kattungen åtminstone är tre 
till fyra månader gammal 
innan den får gå ut ensam.

Finansiering behövs
Vid djurskyddsföreningen 
vaccinerar och avmaskar de 
alltid katterna innan de om-
placerar dem till dess nya 
ägare. De vuxna katterna 
kastreras också alltid, obe-
roende om de är hanar eller 
honor.

– Det kostar mycket att ta 
hand om de övergivna kat-
terna. Vi är en ideell fören-
ing. Alla i styrelsen har hel-
tidsjobb vid sidan av att vi tar 
hand om katterna.

Föreningens främsta in-
komster kommer från med-
lemsavgifterna samt från 
ett grundbidrag från Ma-
riehamns stad som ges åt 
medlemmar som är bosatta i 
staden. Det fi nns också frivil-
liga människor som donerar 
pengar till föreningen.

– Vi försöker ordna olika 
evenemang där vi bland an-
nat säljer föreningens t-skjor-
tor och kaffemuggar för att 
få in pengar men det är svårt 
att få ekonomin att gå ihop. 
I september ordnas Djurens 
dag som vi arrangerar på tor-
get, säger Facius.

Föreningen har också del-
tagit i Godbymässan och 
Köpmannamässan för att 
samla in pengar. 

Facius poängterar att för-
eningen har ett stort behov av 
så kallade fodervärdar.

Tillfälliga hem sökes
– Det är frivilliga männis-

kor som vill ta hand om för-
eningens djur tillfälligt, före 
de får permanenta hem.

Facius säger att föreningen 
står för mat och för veterinär-
kostnader. 

– Fodervärdarna tar emot 
djuren gratis och ibland tar 
de emot fl era katter då det 
är många som behöver hem. 
Dessa människor är guld vär-
da och vi behöver fl er av dem, 
säger Facius.

Text & foto: NADINE ASCHAN
          nadine.aschan@nyan.ax

Tjugotal övergivna katter saknar hem

Toppe hade tur – fi ck familj

Toppe. Denna lilla katt-kille är lyckligt lottad. Men för många 
andra katter ser det mycket dystert ut efter sommaren.

Ålands djurskyddsfören-
ing tar hand om ett tjugo-
tal övergivna katter som 
söker nya hem. 

Människor har fortfaran-
de katter som de överger 
så fort sommaren är slut.

Ny familj. Toppe med sin nya familj: Bianca Flöjt, 2 år, mamma Jill Facius-Flöjt och lilla Felix 
Flöjt, 3,5 månader gammal.

Vilka är Norges erfarenheter 
av arbete för jämställdhet på 
olika plan? Och vilka metoder 
och modeller kan man even-
tuellt tillämpa på Åland?

Bland annat dessa frågor 
kommer minister Britt Lund-
berg, som har jämställdhets-
ansvaret i landskapsregering-
en, att söka svar på under sitt 
besök i Oslo på måndag och 
tisdag.

Lundberg skall på månda-
gen träffa bland andra stats-
rådet och jämställdhetsmi-
nistern Karita Beckemellem 
för att diskutera frågor som 
likalön, kvinnofrid och mäns 
livskvalitet och levnadsvillkor

– Under tisdagen kommer 
de åländska deltagarna att 
besöka Alternativ til Vold, 
Reform och Krisesenter i 
Oslo, skriver Vivan Nikula, 
chef för jämställdhetsfrågor, 
i ett pressmeddelande från 
landskapsregeringen.

Nikula deltar också själv i 
resan. Hon konstaterar att 
programmet i Norge har 

sammanställts utgående från 
landskapsregeringens priori-
teringar på jämställdhetsom-
rådet. 

– Dessutom kommer man 
från landskapsregeringens 
sida med intresse att följa 
utvecklingen av kvinno- och 
mansrepresentationen i de 
norska företag som berörs 
av den norska kvoterings la-
gen från 2006 samt vilka de 
eventuella sanktionerna för 
de företag som inte uppfyller 
40 procents regeln kan tänkas 
bli, skriver Nikula i pressmed-
delandet. (tt-s)

Lundberg (c) synar norsk jämställdhet

Till Norge. Britt Lundberg är på väg till Norge för att lära av 
det norska jämställdhetsarbetet.

Ska bland annat stifta be-
kantskap med den kontro-
versiella könskvoteringen i 
bolagsstyrelser som införs 
i Norge.

� Ett stockat avlopp i thai-
restaurangen Tab Tim Siam 
vid fl ygfältet orsakade ett litet 
läckage på torsdag vid lunch-
tid. Vattnet svämmade över 
och rann ner längs en pelare 
i fl ygstationens aula, berättar 
fl ygplatschef Jim Häggblom.

Det var alltså inte frågan om 
något allvarligt rörbrott eller 
någon takläcka. Felet kunde 
snabbt åtgärdas.

Stopp i avlopp
vid fl ygfältet

� En anmälan om stöld och 
tre om snatterier har inläm-
nats till polisen. 

En bärbar dator har stulits 
från en stuga i Geta, stölden 
har inträffat mellan den 20 
och 23 juli. 

Den 24 juli har en person 
som befann sig utanför res-
taurang Arkipelag i Marie-
hamn utsatts för en fi cktjuv 
som lyckades komma åt plån-
boken.

På Mellangårdsvägen i Ma-
riehamn har något snott en 
postlåda och på Parkgatan en 
mopedhjälm.

Stöld och
snatterier

� En mopedist greps på tors-
dag kväll på Kökar med hela 
2,2 promille alkohol i utand-
ningsluften. Föraren miss-
tänks nu för grovt rattfylleri.

I Mariehamn misstänks två 
motorcykelförare för rattfyl-
leri. Båda greps i går i Västra 
hamnen, den ena med en pro-
millehalt på 1, den andra på 
0,7.

I går blåste också en bilist i 
stan 0,63 promille och miss-
tänks därför nu för rattfylleri. 
(tt-s)

Mopedist med
över två promille

� En bilist greps i torsdags i 
Eckerö Storby med en hastig-
het på 104 kilometer i timmen 
på en sträcka där bara 50 kilo-
meter i timmen är tillåtet.

Föraren har nu körförbud 
tillsvidare tills åklagaren har 
tagit ställning till påföljderna.

Trafi kbrottet rubriceras som 
grovt äventyrande av trafi ksä-
kerheten. (tt-s)

Bilist fi ck
körförbud

� Totalt cirka 200 liter diesel 
rann i går kväll ut vid Shells depå 
i Färjsundet i Finström.

Incidenten inträffade då det 
var påfyllning av en tankbil som 
skulle ha bränslet för distribu-
tion. Av okänd anledning fung-
erade inte det automatiska över-
fyllnadsskyddet med den följd 
att dieseln började rinna över. 

Tankbilens förare, som stod 
bredvid och vaktade påfyllning-
en, stängde genast av pumparna 
manuellt. Men de oljeavskilj-
ningsbrunnar som fi nns vid de-
pån hade redan vätska i sig, de 
blev överfulla med den följden 
att en liten mängd av diesel ock-
så rann ut i vattnet.

– Det bildades en liten olje-
hinna på ytan, berättar brand-
chef Lennart Johansson.

– Finströms FBK sanerade 
området och lade för säkerhets 
skull också ut länsar, dessutom 
var Renhållningen på plats och 
tömde och tvättade oljeavskilj-
ningsbrunnarna, säger Johans-
son. (tt-s)

Diesel rann ut
vid Färjsundet
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Axel Steiner och hans sambo 
Susanne Eitzert tar emot oss 
i broderns hus vid Färjsundet 
i Finström. Steiner är utbildad 
biolog men jobbar som lärare 
i datorkunskap hemma i Tysk-
land. Hans stora passion och 
hobby är att fotografera insek-
ter och andra smådjur som han 
ser i naturen.

– Jag brukar vara med och 
hitta insekter som han sedan 
fotar, säger Susanne Eitzert.

Kär hobby
De bor på den lilla orten Breck-
erfeld i regionen Northshire-
Westfalia i Tyskland.

– De närmaste städerna är 
Essen och Dortmund. I Breck-
erfeld bor bara niotusen invå-
nare, säger Steiner.

Axel Steiner är 41 år gammal 
och han säger att han fotat na-
tur och växter i cirka trettio år.

– Det svåraste med att fota 
insekter är att fota fl ygande in-
sekter.

Stekel
Häromdagen hittade Steiner 

en stor mörkkantad klubb-
hornsstekel utanför huset i 
Finström.

– Vi nästan snubblade över 
den då vi steg ut från huset, 
säger Susanne Eitzert.

– Jag satte in bilder på 
klubbhornsstekeln på min 
hemsida och många av mina 
naturintresserade vänner 
var begeistrade då de såg 
den. Jag har aldrig sett en 
sådan i Tyskland. 

Stekeln var samarbetsvil-
lig och var lätt att fotogra-
fera. 

– Jag satte den på en 
blomma för att få en fin 
bild, säger Steiner.

328 arter
Han har haft en utställning 
av sina fotografier i Tysk-
land men trots att många var 
intresserade av hans bilder 
sålde han bara tre stycken.

– Min favoritsyssla är att 
fixa på min hemsida. Jag 
lägger ut bilder på insekter 
där. Hittills har människor 
från femtio olika länder be-
sökt min hemsida. Där finns 
bilder på 328 olika arter.

Tokig man
Bilderna som Steiner tagit 

på Åland har han satt ut i 
ett forum på internet.

Folk brukar bli förvånade då 
de ser Steiner fotografera till 
exempel en vägg eller krypa 
på marken och fotografera.

– Människor förstår inte 
varför han fotar en vägg men 
då är det för att det ligger nå-
gon intressant insekt på väg-
gen, säger Susanne Eitzert.

Hemma i Tyskland är de 
vana vid honom.

– Där vet alla vem han är 
och att han är den där ”tokiga 
fotografen”, skrattar Eitzert.

Väckte misstänksamhet
På Åland är inte Steiner lika 
känd och nyligen råkade han 
ut för en lustig situation.

– Jag var och fotade nattfjä-
rilar i Godby vid mathandeln 
Mattssons. För att få ett bra 
ljus hade jag en pannlampa på 
mig. Sedan var det så mycket 
mygg att jag drog huvan över 
huvudet. Någon måste ha 
undrat vad det var jag gjorde 

där för snart kom en polisbil 
och körde nära mig för att 
kolla vad jag höll på med.

Men polisen märkte snabbt 
att Steiner var ofarlig.

– De tänkte säkert bara att 
jag är lite galen som höll på 
och fotade där mitt i natten, 
skrattar Steiner.

Axel Steiners bilder går att 
se på hans hemsida: www.na-
tur-in-nrw.de. Bilderna från 
Åland hittas på forumet: www.
insektenfotos.de/forum under 
Axel Steiners namn.

Text: NADINE ASCHAN
nadine.aschan@nyan.ax

Han kartlägger insekt-Åland

Naturälskare. Tysken Axel Steiners stora hobby är att foto-
grafera insekter. På Åland har han sett många som han aldrig sett 
förut.  Foto: ANDREAS DIENERT

Biologen Axel Steiner har 
fotat cirka 200 olika djurar-
ter, främst insekter, på en 
vecka.

Zygaena fi lipendulae. Denna vackra rödfl äckade fjäril 
har Steiner fotograferat på Åland. Den heter allmän bastardsvär-
mare på svenska.  Foto: AXEL STEINER

Cimbex femorata. Axel Steiner nästan snubblade över denna mörkkantade klubbhornsste-
kel utanför sin brors hus i Finström.  Foto: AXEL STEINER

Organisationen EISCAT ord-
nar vart annat år en konferens 
för att informera medlemmar 
och andra berörda. I år är det 
Finlands tur att ordna den. 
Uleåborgs universitet och So-
dankylä geofysiska observa-
torium är värdar för tillställ-
ningen.

Varför Åland?
Finland var senast värd för 
konferensen år 1991. Då hölls 
den uppe i Lappland. För två 
år sedan var man i Kiruna. 

Att konferenserna placeras 
så långt norrut kan till stor 
del bero på att det är just där 
anläggningarna fi nns, berättar 
Thomas Ulich, som kommer 
från Tyskland men som i dag 
arbetar som geofysiker i So-
dankylä.

– Att den i år ordnas på 
Åland är för att vi ville visa ett 
annat Skandinavien än Lapp-
land, säger han. 

– Dessutom är Åland en 

fantastisk och vacker plats.

Många olika länder deltar
På konferensen kommer man 
bland annat att diskutera me-
teorforskning, rymdskrot och 
norrsken, och dessutom kom-
mer man att planera nya ra-
daranläggningar.

Deltagarna i konferensen 
kommer från en rad olika 
länder, bland andra Sverige, 
Finland, Tyskland, Frankrike, 
Japan, Kina, USA och Ryss-
land.

– Det är roligt att kunna er-
bjuda dem att se Åland i sam-

band med konferensen, säger 
Ulich.

Populärvetenskapligt 
Intresserade ålänningar ges 
också möjlighet att delta. Tis-

dagen den 7 augusti hålls ett 
föredrag, som går under rub-
riken “Rymd och norrsken 
– vad har vi lärt oss under de 
senaste åren med EISCAT-ra-
darn?”, i Självstyrelsegården. 

Föredraget är kostnadsfritt.
– Vi önskar alla hjärtligt väl-

komna, säger Ulich.

Text: JENNY SINDÉN
jenny.sinden@nyan.ax

100 rymdforskare till Mariehamn

Parabol. Den här mottagaren, som är placerad i Sodankylä, meter 32 meter i diameter. Den kan 
samla upp data från alla håll.  Foto: PRIVAT

Rymdentusiaster från 
hela världen samlas i 
Mariehamn för att bland 
annat diskutera meteor-
forskning, rymdskrot och 
norrsken.

Den trettonde EISCAT-
konferensen arrangeras i 
år på Åland.

Thomas Ulich har doktorerat 
vid Uleåborgs universitet. 
 Foto: PRIVAT

� Culing Ab har registrerats 
som nytt företag i Mariehamn. 
Bolagets verksamhetsändamål 
är att bedriva förmögenhetsför-
valtning samt allmän konsult-
verksamhet. Bolaget kan även 
äga och bedriva handel med 
fastigheter och värdepapper. 
Aktiekapital är 2.500 euro.

� AX-entreprenad Ab har 
registrerats som nytt företag. 
Bolagets verksamhet uppges 
vara ”all laglig verksamhet”. 
Aktiekapitalet är 2.500 euro. 
Vd är Kristian Johannes 
Lundström, styrelseordföran-
de är Mark-Johan Kortman.

� Johan Boris Boman har 
registrerat en fi rma som ska 
syssla med uthyrningsverksam-
het. Hemadress är Finström 
Tjudö.

� En personbil vid Gröna 
uddens camping i Mariehamn 
har i torsdags utsatts för ska-
degörelse på tak och dörr. 
Fallet är polisanmält.

� Artisten Danny Saucedo upp-
trädde i sysselsättningsterapins 
utrymmen på Gullåsen i torsdags, 
ingen annanstans, tillsammans 
med dejt-vinnaren Jenny Bagge.

Nyan rättar

� Ibland är det så mycket 
hundskit runt soffan vid Matts 
Dreijer plats i Mariehamn så 
man inte kan sitta där. Jag 
brukar alltid ta en liten paus 
på just den bänken och det är 
vanligtvis en väldigt fi n plats 
att sitta på, men inte när det 
ligger luktande högar över-
allt. 

Jag tycker om hundar, men 
vill uppmana alla hundägare 
att städa upp efter sina djur.

Plocka upp 
efter hundarna

Städa upp era hundars högar, 
så att det fortsättningsvis är 
trevligt att sitta vid Matts Drei-
jers plats, uppmanar insändar-
skribenten. 
 Foto: ERKKI SANTAMALA

� Efter att i sammanlagt 18 år 
ha drivit Golfrestaurangen i 
Kastelholm går Yvonne och Pe-
ter Bergendahl nu i pension.

– Räknar man med de 8 år 
vi hade Grillsnäckan i Godby 
har vi varit sammanlagt 26 år i 
branschen, det börjar kännas i 
både ben och axlar, säger Peter 
Bergendahl och passar på att 
ge all eloge för den erkänt goda 
maten till de kockar som paret 
har haft anställda.

Paret Bergendahl slutar efter 
säsongen och Ålands golfklubb 
söker nu en ny arrendator. 
Anbudstiden går ut den 15 au-
gusti.

– Vi har hittills fått fyra för-
frågningar per telefon men det 
blir säkert fl er som hör av sig då 
vi närmar oss inlämningsdagen, 
säger golfklubbens klubbchef 
Kjell Hansson. (tt-s)

Golfkrögare
går i pension
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Francilia Elsa Olivia Höst-
man döptes den 22 juli i Pör-
toms kyrka. Hon är dotter 
till Birgitta Elisabeth Wägar-
Höstman och Stig Per Göran 
Höstman i Mariehamn.

Den 27 juli 2007 vigdes Hans 
Lennart Mattsson och Inger 
Linnéa Engström i S:ta Anna 
kyrka i Kumlinge. Båda bor i 
Gävle men vistas på somrarna 
i Kumlinge. De äkta makarna 
behåller sina efternamn. Vig-
seln förrättades av kyrkoherde 
Sirkka Liisa Enqvist.

Neo Gröndahl  på Bergshöj-
den i Mariehamn fyller 3 år i 
morgon den 29 juli. Han får 
grattiskramar av mommo, 
moster med familj och alla vi 
här hemma.

Staffan på Riåkersgränd i 
Mariehamn fyller 5 år i mor-
gon den 29 juli. Han gratu-
leras av mamma, pappa och 
Zacharias.

Johan Strömberg på Hjort-
ronstigen i Mariehamn fyller 
16 år i morgon söndagen den 
29 juli. Han gratuleras av Ma-
tilda.

Annonsera i 
den tidning 

du själv läser!

– Det är en stor förlust. Han var 
en av de stora 1900-talspoeter-
na, säger Svenska Akademiens 
kanslichef Odd Zschiedrich.

Lars Forssell blev 79 år gam-
mal.

För Lars Forssell var ingen 
genre för hög eller för låg så 
länge utförandet var högklas-
sigt. Varken krogshower eller 
schlagertexter var främmande 
för den mångsidige ordbruka-
ren.

– Han var inte bara en för-
fattare med stort djup och 
stor kunskap, han hade också 
en unik folklig förankring och 
var inte rädd för att göra saker 
utanför de normala litterära 
sammanhangen, till exempel 
revyer, säger Odd Zschiedrich, 
kanslichef på Svenska Akade-
mien, där Lars Forssell blev 
invald 1971 och hade stol num-
mer fyra.

Kulturnissar
De sista åren var Lars Forssell 
för sjuk och svag för att komma 
på Akademiens möten, men 

han deltog personligen i Nobel-
kommittén fram till sin död.

Lyrikdebuten skedde 1949 
med Ryttaren och sammanlagt 
skulle det bli 15 diktsamlingar 
genom åren. Under 50-talet 
började hans författarskap tänja 
på gränserna och han gav sig in 
i litterära utmarker. Umgänget 
med den tidens kulturnissar - 
Erik Lindegren, Evert Taube, 
Pär Rådström och Stieg Tren-
ter - gjorde nog mycket till.

Han slog igenom som drama-
tiker med den modernistiskt ex-
perimentella pjäsen Kröningen. 
Den sattes upp på Dramaten 
1956 och fi ck lysande kritik. 
Mest känd av Lars Forssells 
många pjäser blev ändå kome-
din Söndagspromenaden 1963.

Under 60-talet blev han upp-
märksammad i medierna för 
sina rättframma och kontro-
versiella åsikter. På 1970 talet 
ställde han som första akade-
miledamot upp i Melodifesti-
valen.

Han var den förste som mot-
tog det nyinstiftade Adolphson-
priset 2005, för sina insatser 
som visdiktare. Han har också 
mottagit bland annat Svenska 
Akademiens nordiska pris, 
även kallat Lilla Nobelpriset, 
och Cornelispriset. (FNB–TT)

Författaren Lars
Forssell har avlidit
STOCKHOLM. Författaren 
Lars Forssell är död.

Han avled i sitt hem på 
torsdagsmorgonen, efter 
en tids sjukdom.

 Nya Åland skrev i tisdags 
(24.7) om fransmannen Jero-
me Ducrot som donerat sex 
stycken litografi er till Ålands 
museibyrå. Litografi erna fö-
reställde slaget vid Bomar-
sund. 

I samband med detta slag 
fördes också ett krigsbyte, 
troligtvis taget ur den orto-

doxa kyrkan på Prästö, med 
hem till Frankrike. En del av 
krigsbytet var den ikon som 
Jerome Ducrots farfars far 
fi ck behålla, för att sedan låta 
den gå i arv i familjen. Jero-
me vill gärna ha kvar ikonen, 
men har i alla fall låtit musei-
byrån fotografera den. 

Så här ser ikonen ut. (lt)

Så här ser 
ikonen ut

Klenod. Här är den historiska ikonen.

 

Tvillingkalvarna Alma och Alva 
staplar fram i sågspånet och 
hälsar nyfi ket då vi kommer in i 
båset. Två tungor vevar runt för 
att smaka på nya besökare. Av 
bara farten håller kalvarna på 
att slicka i sig anteckningsblock, 
penna och kameraman. 

Reportern smälter nästan till 
en pöl. De är så förtjusande. 

Endast tio dagar gamla är 
de fortfarande lite ostadiga på 
benen. Detta till trots drar de 
sig inte för att gå på upptäckts-
färd i båset. Det fi nns så mycket 
intressant. Man kan sticka ut 
huvudet mellan spjälorna i 
grinden. Man kan kika ner i 
vattenhinken. Och får man be-
sök, så är det bara att smaka 
på. Suga på fi ngrarna, nafsa på 
jeansen, slicka i sig bläcket i an-
teckningsblocket.

– Vi har haft många tvilling-
kalvsfödslar på den här gården, 
säger koägarna Yvonne och Ing-
mar Sundqvist. 

– Det har varit minst två varje 
år. Att korna får tvillingkalvar 
är genetiskt betingat, vissa får 
det oftare än andra. Kossan An-
nie fi ck tvillingar ifjol också.

Vet ni om det är enäggs- 
eller tvåäggstvillingar? 

– Nej, det vet vi faktiskt inte, 
svarar Yvonne. Eftersom det är 
två fl ickor, och de också är väl-
digt lika varandra, så skulle de 
ju kunna vara enäggstvillingar.

– Men teckningen skiljer sig 
lite. Alva har vita strumpor. 
Annars ser de båda ut som sin 
mamma.

Yvonne och maken Ingmar 
berättar att deras grannar bru-
kar klaga över att de bara får så-
dana tvillingpar där det är en av 
varje kön. I 95 procent av dessa 
fall blir nämligen kvigkalven 
steril. 

– Men det har vi sluppit un-
dan fl era gånger. Ofta har vi 
fått två fl ickor, precis som nu. 
Förlossningen i övrigt gick utan 
komplikationer, och de är friska 

och krya. Tvillingfödslar inne-
bär ju annars också en viss risk 
ur den aspekten, säger Yvonne 
allvarligt.

Den första tiden
Kalvarna var med sin mamma 
de första dygnen. Därefter 
släpptes kon ut på det vackra 
grönbetet igen, medan Alma 
och Alva fi ck bo kvar inne i 
ladugården och bli matade 
morgon och kväll med moders-
mjölken. Då de har vuxit till sig 
lite ska de placeras i barnhagen 
tillsammans med de nio andra 
kalvarna på gården.

– Råmjölken skickar vi för-
stås inte till mejeriet, säger Ing-
mar. 

– Efter kalvningen måste 

man mjölka kon minst tio gång-
er. Först därefter får mjölken 
börja säljas igen.

På gården fi nns tolv mjölk-
kor, sex kvigor och elva kalvar. 
En ganska liten skara djur mot 
hur det vanligtvis ser ut inom 
mjölkindustrin. 

– Vi funderar faktiskt på att 
avveckla. Det blir mycket jobb 
och liten lönsamhet då det är så-
här småskaligt, säger Yvonne. 

– Och så är man väldigt bun-
den som mjölkbonde. 

– Om någon är intresserad av 
att ta över så får de gärna höra 
av sig, fyller maken i. 

LINNEA TILLEMA
redaktion@nyan.ax

Foto: ANDREAS DIENERT
                    foto@nyan.ax

Tvillingkalvar 
smakar på livet

Nyfi kna. Alva och Alma kan, trots att de är sömniga, inte låta 
bli och gå fram och nosa på kameran. Den verkar god.

Mamma Mu Annie födde 
den 17 juli tvillingkalvar 
Alva och Alma.

Nya Åland besökte de 
nyfödda syskonen.

Uti sin hage. Yvonne och Ingmar Sundqvist i kohagen tillsammans med tvillingkalvarnas 
mamma Annie.
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Företagsamhet

Samarbete Hållbar utveckling

   

Svar:
Fänkål är en urgammal 

kryddplanta som sedan forn-
tiden använts i  främre Asien 
och i medelhavsområdet. 
Plantan används mycket som 
grönsak i sydeuropa och har 
en lite sötaktig, kryddig smak 
som påminner om anis med 
dragning åt lakrits.

Plantan blir 150 cm hög 
och liknar dill. Odlar man 
själv skall man inte odla dill 
eller koriander i närheten 
eftersom de lätt korspolline-
ras. Blasten kan man ta av  i 
långa stjälkar, hänga dem 
upp och ner i en papperspåse 
så ramlar fröna ur när växten 

torkat. Fröna används i bröd 
eller som fi skkrydda.

Själva stjälken. när den är 

färsk, använder man mest som 
dekoration. 

Rotknölen består av ”ski-

vor” vilka bildar en knöl. 
Skär man den rakt av på tvä-
ren faller den i bitar som en 

lök. Vill man ha stora, hela 
bitar så skär man den på 
längden.

Användning
Grönsaken används rå som 
sådan i sallader, gärna i kom-
bination med ost. Dess smak 
passar speciellt bra med lite 
starkare ostar så som blåmö-
gel. Skär fänkålen på läng-
den och spritsa blåmögelost, 
blandat med lite grädde eller 
creme fraiche i ”skålarna” och 
servera som tillbehör till en 
ostbricka. God kombination 
är också gräddostar vilka lag-
rats länge. 

Fänkålen passar bra i grytor 
till både kött och fi sk. Viktigt 
är att tillsätta fänkålen i slu-
tet av tillagningen, då behål-
ler den sin spänst med lite 
tuggmotstånd och kokar inte 
sönder. Till ugnsstekt fi sk kan 
man gärna strö fänkål och an-
dra grönsaker som har kort 
tillagningstid runt fi sken och 
späda på med fi skbuljong el-
ler vitt vin. Som exempel kan 
nämnas knipplök, purjolök 
och/eller rödlök, tomater, 
squash och tunt skivade mo-
rötter.

Med Ålandsost
Lättförvälld gratinerad fänkål 
i stora bitar är en delikatess 
speciellt om man använder 
en smakrik gräddost i gra-
tängsåsen. Prova gärna de 
relativt nya åländska ostarna 
Prosten och Prostinnan, eller 
varför inte gamla hederliga 
Kastelholm. Serveras som en 
liten rätt som så med baguette 
och riktigt smör eller tillsam-
mans med kokt potatis eller 

bandspaghetti och olivolja.

C-vitamin
Fänkålen fi nns att köpa året 
om. Den är C-vitaminrik och 
innehåller mycket karotten. 
Den skall förvaras i hög luft-
fuktighet gärna inlindad i plast. 
Hållbarhetstiden i kylskåp är 
2-4 veckor och i rumstempera-
tur 2-3 dagar. Fänkålen torkar 
lätt och tappar då sin spänst 
och den mjälla konsistensen. 
En del rotknölar hinner bilda  
en tjock ”stam” nere i knölen. 
Den skärs bort eftersom den 
kan vara hård att äta.

Fänkålssallad
2-4 personer

 
2 stånd fänkål, ansas
200-300 g gräddost, blanda 
med blåmögel ost, om man vill
2-3 syrliga äpplen, gärna åländ- 
ska med skalet kvar (vackert)
1 knippe rädisor  
50-100 g valnötter, hackade 
eller hela
isbergssallad i rivna bitar, 
om man vill
 
Blanda en dressing av lite 

kokt vatten, fl ytande honung, 
svartpeppar och salt (försiktigt 
osten är salt) och häll över sal-
laden. Gott är också att använ-
da citronsmaksatt olivolja eller 
hallonvinäger.

Strimla, klyfta eller skär in-
gredienserna i kuber helt efter 
tycke och smak. Serveras med 
baguette eller grovt bröd till.

 Som fakta källa har jag an-
vänt internet. Där fi nns fl era 
recept för den som vill veta 
mera.

Tina

Värt att veta om fänkål

Favoriten fänkål. Fänkålen, uppe till vänster, bland en bukett andra rotsaker, ser ut som en 
lök med buskage på. Underbart god med gräddost eller blåmögelost, tipsar vår hemmatipsare i dag. 
 Arkivfoto: STEFAN ÖHBERG

Fråga: 
Min gubbe gillar fänkål, 

faktiskt. Har du tips på 
något bra recept där han 
får njuta?

Regnbågsfyren
Stockholm Pride går av sta-
peln 30.7-5.8. Pride Paraden 
äger rum lördagen den 4:e au-
gusti och alla ålänningar som 
vill tåga gemensamt samlas 
kl. 13.00 i den norra delen av 
Humlegårdsparken, i hörnet 
av Karlavägen och Engelb-
rektsgatan. Ring på nr. +358-
(0)40-5957065 ifall du inte hit-
tar oss. Tag med Ålandsfl agga, 
regnbågsfl agga, kärleksfulle 
budskap och ett glatt humör! 
Efter paraden är det picknick 

för ålänningar i gräset utanför 
Pride Park. Titta efter Ålands-
fl aggor! 

Regnbågsfyrens har kräftski-
van lördagen den 11.8 kl.19.00. 
Föreningen bjuder på mat. 
Medtag egen dryck och med-
dela specialdieter. Medlemmar 
i Regnbågsfyren betalar 5 euro 
för kvällen. Icke medlemmar 
10 euro. Anmäl på förhand att 
du kommer! Antingen per E-
post: info@regnbagsfyren.com 
eller på mobiltelefon: +358-
(0) 40-5957065.

� �  Al-Anon: Anhöriga och vänner 
till alkoholister, träffas på Margareta-
gården ALLA tisdagar och fredagar, 
kl 19.00.

� �  ABF: Yogakurs onsdagar 8.8-
26.9 kl 19-20.45 i Blå teatern ABF. 
Anmälan: Isabell Mattsson tfn 15 882, 
ABF Inga-Britt Wirta 16 707, e-post 
isabellmattsson@hotmail.com.

� �  ABF: Yoga helgkurs 18-19.8 i 
Geta Enebo. Yoga, meditation, mas-
sage, simning och bastu. Anmälan: 

Isabell Mattsson tfn 15 882, ABF 
Inga-Britt Wirta 16 707, e-post 
isabellmattsson@hotmail.com.

� �  Folkhälsans sommarsim-
skola: Saltvik, Kvarnbo 30.7-11.8. 
Inskrivning 29.7 kl 18. Simom-
bud Diana Franzén tel 43664/ 
04570971930.

� �  Röda korsets damkommitté: 
Träff den 31.7 kl: 18.00 på Röda 
korsgården. Kom i håg att ta med 
saker till små paket.

� Eckerö, Käringsundsbyn: 
17,8 grader.

� Föglö turistinformation, 
Degerby: 18 grader. 

� Geta, Havsvidden: 
16 grader.

� Kumlinge, Remmarhamn: 
13,5 grader.

� Mariehamn, Nabben: 
17 grader.

� Vårdö, Sandösunds 
camping: 18,5 grader.

Sista tempen. Under juli månad har Nyan, i sam-
arbete med företagare och badvakter runtom på Åland, 
publicerat vattentemperaturer från olika stränder. Dagens 
vattentemperatur är den sista för säsongen. 
 Grafi k: MONICA FOGELSTRÖM

Va t t e n t e m p e r a t u r e n  
d e n  2 7  ju li

www.nyan.ax
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”Karin Erlandsson
Epost: karin.erlandsson@nyan.ax
Telefon: 528 467

Britta Gustafsson, bosatt i 
Lemland,  hade i våras en ut-
ställning på Galleri Skarpans 
i Mariehamn. De verk som 
inte såldes då fi nns i dag ut-
ställda i det gamla skolhuset i 
Sottunga där Britta håller till 
på somrarna.

Där fi nns också alster som 
Britta har gjort sedan dess, 
bland annat potatistryck som 
skapades under en vistelse på 
Källskär i början av somma-
ren.

Dessutom ställer Britta 
Gustafsson ut en serie origi-
nella och mycket dekorativa 
collage. Collagetryck, kunde 
man kanske närmast kalla 
dem eftersom varje enskild 
tavlas bakgrund är tryckt.

Klistrat remsor
– Jag breder ut smörpapper 
på golvet, färglägger pappret 

och pressar det sedan mot ett 
annat papper medan färgen 
ännu är våt, förklarar Britta 
sin teknik.

På den tryckta ytan, som har 
ett nästan grafi skt uttryck, har 
hon sedan sparsamt klistrat 
remsor i avvikande färg.

Motiven är abstrakta men 
det är lätt att låta fantasin 
läsa in egna tolkningar och 
bilder.

Regntyngd gråskala
Benita Jansson, Brittas syster, 
är bosatt i Uppsala i Sverige. 
Hon är amatörkonstnär med 
ett par kurser och en stor dos 
talang i bagaget.

Benita målar uteslutande 
akvareller i den teknik som 
kallas vått-i-vått.

Motiven är främst sugges-
tiva landskap, man ser att hon 
inspireras av en dramatisk och 
regntyngd gråskala. Några al-
ster är från Island.

Den klart sevärda utställ-
ningen pågår ännu i drygt en 
vecka.

Text&foto: 
TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN
              titte.tornroth@nyan.ax

Systrarna visar 
konst på Sottunga

Gemensamt. Konstnä-
rinnan Britta Gustafsson visar 
tillsammans med sin syster, 
Benita Jansson, alster i två 
våningar i det gamla skolhuset 
i Sottunga.

Konstnärinnan Britta Gus-
tafsson och hennes syster 
Benita Jansson visar sina 
alster i hembygdsgården 
”Gamla skolan” i Sottunga.

Britta deltar med både 
gammalt och nytt, Benita 
med en serie akvareller.

Grafi ska collage. Britta Gustafsson har genom 
åren utmärkt sig som konstnärinnan som är öppen för 
olika tekniker. På utställningen i Sottunga visar hon 
bland annat nya collage som är tryckta och klistrade på 
smörpapper.

Dramatisk himmel. 
Många av Benita Janssons 
akvareller inspireras av naturen 
då himmel och ljus är som mest 
dramatiskt.

Isländska förtecken. 
Ett besök på Island ledde till att 
Benita Jansson målade fl era ak-
vareller inspirerad av dramatiken 
i det landskapet.

Kullehusteatern
gästar Eckerö 
post- och tullhus
tisdagen den 31 juli och 
onsdagen den 1 augusti 
klockan 19.00. De spelar då 
Anton Tjechovs två enak-
tare under samlingsnamnet 
”Erövringar”.

I rollerna fi nns Oskar 
Thunberg, Linda Kulle, 
Anne Kulle och Jens Ohlin. 

Kullehusteatern grunda-
des av Anne Kulle år 1999, 
i syfte att ge bofasta och 
sommargäster högkvalita-
tiva förställningar av pjäser 
skrivna av mästare såsom 
August Strindberg och An-
ton Tjechov. Det har blivit 
något av en tradition att de 
besöker Eckerö post- och 
tullhus på somrarna.�

Katarina Gäddnäs
deltar just nu i 
Gotlands poesifestival som 
i år ordnas för fjortonde 
gången. Medverkar gör 
författare och konstnärer 
från Sverige, Åland, Island, 
Turkiet och Estland.�

Fåglarnas Kökar
recenserades i ÅU
i onsdags. Boken är utgiven 
av PQR och det fullstän-
diga namnet på boken är 
”Fåglarnas Kökar  - skär-
gårdskommunernas fåglar 
förr och nu” och är skriven 
av Ari Linna. Recensenten 
Håkan Eklund kallar boken 
”ett mycket värdefull till-
skott till vår bokfl ora” och 
skriver att ”det åländska 
PQR-förlaget har skapat en 
trendig tvåspråkig bok”. �

Hurudana minnen 
av musik har du?  
Hurudan musik har hört till 
ditt liv under dess olika ske-
den, från barndomen till dags 
dato? Hur har ditt förhål-
lande till musiken föränd-
rats genom åren? Hade du 
samma musiksmak förr som 
i dag?  Vad betyder musiken 
för dig? 

Pirrko Moisala vid 
musikvetenskapliga insti-
tutionen vid Åbo Akademi 
uppmanar alla att skriva 
om sitt liv med musik. Det 
är fritt att skriva vad man 
vill och hur man vill men 
Pirrko Moisala vill gärna att 
man skriver noggrant om 
musikminnena: om evene-
manget/händelsen, om de 
närvarande personerna, 
om stämningen, och om 
de känslor som väcktes av 
musiken. Beskriv också (om 
möjligt) själva musiken; hur 
lät den, vilka instrument, 
låter och artister var det 
fråga om.  

Ange ditt namn, födel-
seår, -ort och hemadress. 
Skriv också ditt telefonnum-
mer och e-postadress i fall 
Pirkko Moisala får kontakta 
dig för mera information. 
De insamlade ”musikaliska 
livsberättelserna” bevaras 
vid Svenska Litteratursäll-
skapets folklivsarkiv.

 Texterna skickas till Pirk-
ko Moisala, Musikveten-
skap, Åbo Akademi, 20500 
Åbo. Telefon 050-330 2788; 
e-post: pmoisala@abo.fi . �

Det tog mig femton år att upptäcka att jag 
inte hade någon författartalang, men då var 
det för sent att sluta för då var jag redan 
berömd. ROBERT BENCHLEY
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vinst
Har du vunnit på PAFs 
beachvolleyskraplott?

Kom in till Casino PAF och hämta ut 
dina entrébiljetter före den 7 augusti.

OBS! Vinstlott som ej är utbytt till entré-
biljetter före den 7 augusti tillfaller lotteriet.

Torggatan 14, AX-22100 Mariehamn
Tel. +358 (0)18 24 231, Fax +358 (0)18 17 030

info@casonipaf.� , ww.casinopaf.�

Anders Wiklöf är förundrad 
över hur snabbt konserten 
gått att ordna efter att idén 
väl kläcktes.

– Alla artister är mycket en-
tusiastiska och alla ställer upp 
utan krav på ersättning. De 
personer som jobbar för Öst-
ersjöfonden är också entusias-
ter av guds nåde och allt har 
klaffat.

Mastigt
Konserten hålls på Andersud-
de och som arrangör står Öst-
ersjöfonden.

– Jag bjöd in Therese Karls-
son och Dan Karlström och 
de testade min nya ljudan-
läggning nere på tennisbanan. 
Det visade sig att den håller 
måttet och sen var det bara 
att jobba på.

Scenen vid Andersudde 
byggs ut, och man räknar med 
att 1.700 personer får plats på 
vip-läktaren. Dessutom kan 

stolar radas ut nedanför läk-
taren så att ytterligare ett par 
tusen personer kan lyssna på 
konserten.

– Det här blir en mastig in-
ställning. Vi har delat upp job-
bet och artisterna sköter om 
repertoaren, vi andra tar hand 
om logistiken, säger Anders 
Wiklöf.

Östersjön central
Publiken skjutsas till An-
dersudde med bussar en tim-
me innan konserten börjar. I 
biljettpriset på 30 euro ingår 
busstransport tur och retur 

och förfriskningar i pausen.
– Jag vågar nästan lova att 

det här blir årets musikaliska 
händelse. Nu skall vi visa att 
det fi nns världsartister på 
Åland, säger Anders Wiklöf.

Intäkterna från konserten 
går oavkortat till Östersjö-
fonden som i sin tur delar ut 
pengarna som uppmuntran 
och stipendium åt de som 
gjort särskilda insatser för 
Östersjön.

– Åland står och faller med 
Östersjön. Vi bor mitt i och att 
Östersjön mår bra är av störs-
ta intresse för Åland, säger 

Peter Lindbäck, ordförande 
för Östersjön.

Artisterna som uppträder 
är, förutom Dan Karlström 
och Therese Karlsson, Jenny 
Carlstedt, Björn Blomqvist, 
Christian Juslin, Mikael Fa-
gerholm, Annika Sjölund, 
Freja Frisk, Frida Jansson, 
Mariehamnskvartetten, Mar-
cus Boman (piano) och Åke 
Hillar (trumpet).

Biljetter kan köpas från ho-
tell Arkipelags reception.

Text och foto: KARIN ERLANDSSON
               karin.erlandsson@nyan.ax 

tfn 528 467

Ålands främsta artister 
sjunger för Östersjön

Östersjön runt hörnet. Edgar Öhberg, verksamhetsledare, Anders Wiklöf, grundare och 
donator och Peter Lindbäck, ordförande för Östersjöfonden ser till att ”årets musikhändelse på 
Åland”  blir av.

Den åländska eliten inom 
klassisk sång sjunger in 
pengar för Östersjöns 
välmående lördagen den 
25 augusti.

– Jag vågar påstå att 
åländska musiker håller 
världsklass. Det är första 
gången alla de främsta 
uppträder under samma 
konsert, säger Anders 
Wiklöf, Östersjöfondens 
grundare och mannen 
bakom idén till konserten.



LÖRDAGEN DEN 28 JULI 200710 NYHETER

Den sista veckan av semes-
tern vill man helst inte bli 
störd av stank och slem. Man 
vill bada utan att bli förgiftad. 
Dessvärre har rapporter om 
de blågröna giftalgerna blivit 
stamgäster på nyhetssidorna 
såhär i slutet av juli.

Sedan jag snokat lite i våra 
arkiv kunde jag konstatera att 
sommaren 1997 tycks ha varit 
särdeles besvärlig ur alsyn-
punkt. Fredagen den 25 juli 
skriver Jeanette Björkqvist: 
”Det börjar efter Järsöbron. 
Havet är fyllt av små, brungu-
la bitar som påminner om rut-
ten rabarber. Ju längre ut man 
kommer, desto tjockare blir 
sörjan och vid Kobba Klintar 
är havet ställvis en enda brun-
gul sörja.” 

Tore Lindholm vid Husö 
Biologiska station, förklarar 
hur algmattorna fi nns överallt. 
De sträcker sig till och med 
förbi Vasa i Österbotten. Och 

bitvis tio meter ner i djupet.
– De här sopporna är så 

stora saker att det inte fi nns 
något att göra åt dem, konsta-
terar han.

Skriverier
Algvarningarna ledde till en 
rad upplysande uppmaningar 
i tidningen:

Se upp för giftiga cyanobak-
terier, de kan orsaka nerv-, 
och leverskador! Håll hundar 
och småbarn under uppsikt! 
Akta er för äggluktande dun-
ster!  

Så har det fortsatt. Algan-
samlingarna har återkommit 
sommar efter sommar och fått 
oss att rysa där vi halkar ner i 
vattnet på den snorhala, grön-
bruna klippan. Sjögräs som 
ligger och ruttnar på havsytan 
och gör oss påminda. 

Det var det där med bilen. 

Det var det där med latrinen. 
Visst ja! Och tidningarna har 
troget skrivit och förmanat.

Så, mitt i allt, tio år senare, 
är tidningarna närmast alg-
tomma. Jag bläddrar i tidning-
arna från de senaste veckorna 
och konstaterar att nästan 
inget fi nns att läsa om i vilket 
skick vårt hav befi nner sig i. Är 
alger inget problem längre?

Ostadigt
Jag ringer upp Tore Lind-
holm på Husö biologiska 
station igen för att höra hur 
det egentligen står till. Han 
svarar jäktat att det är typiskt 
att folk börjar fundera över 
algsituationen i juli, bara för 
att de har semester. De öv-
riga elva månaderna av året 
är det få som verkar bry sig. 
– I år har det varit väldigt blå-
sigt och den stora algblomning 
som vanligtvis brukar komma 
i juli har inte dykt upp än. Det 
fi nns ingenting som säger att 
den inte kommer i augusti is-
tället. Den kan komma på nya 
sätt och nya ställen. Man vet 
aldrig. Trådalger gynnas van-
ligtvis av blåsigt väder, medan 
de blågröna algerna kräver sol 
och vindstilla förhållanden. 

Jag ringer också biologen 
Ralf Carlsson: 

– De blågröna algerna, el-
ler cyanobakterien som det 
egentligen är fråga om, fi nns 
förmodligen i ungefär samma 
mängd som tidigare år. Men 
blåsigt väder och en högre 
vattennivå, som beror på 
sommarens lågtryck, har lett 
till att algerna blandats upp 
i vattnet. De stora algansam-
lingarna som vid klart och 
stillastående väder brukar lig-
ga och fl yta på vattenytan har 
vi sluppit tack vare vinden.

Kontinuerlig mätning
Emmy Blomster på Ålands 
miljölaboratorium berättar 
att alghalten i vattnet mäts en 
gång i veckan, på olika stäl-
len på Åland. I år har värdena 
varit förvånansvärt låga. Man 
hade räknat med en stor alg-
blomning. 

Varför då? 
– I våras då man mätte nä-
ringsämneshalten i vattnet så 
visade det sig att det fanns 
höga halter av fosfor. Fos-
forn är det näringsämne som 
oftast utgör den begränsande 
faktorn i algernas tillväxt. 
Finns det mycket fosfor i vatt-
net kan man vänta sig en stor 
algblomning. 

– Men i år har väderleks-

förhållandena gjort att vi har 
sluppit de stora alganhop-
ningarna som vanligtvis dyker 
upp den här tiden. För att 
algerna ska stiga till ytan och 
samlas i sjok krävs stillaståen-
de väder. Detta innebär inte 
på något sätt att Östersjöns 
tillstånd har förbättrats. Pro-
blemen med övergödningen 
fi nns kvar. 

Lovar inget
Ingen av de jag talat med kan 
garantera att den här som-
maren blir fortsatt lugn på 
algfronten. Det är möjligt att 
de verkligt besvärliga algan-

samlingarna uteblir. Men det 
är också möjligt att de dyker 
upp i augusti. Är man nyfi -
ken på algläget kan man gå 
till Havsforskningsinstitutets, 
Östersjöportalens och Fin-
lands miljöcentrals hemsidor.  

LINNEA TILLEMA
redaktion@nyan.ax

Men var gömmer de sig i år?
På tio år har algerna blivit vardag

1997. Såhär såg rubrikerna ut för tio år sedan. Nu verkar intresset för algerna vara lika svalt som vädret.

För tio år sedan var tid-
ningen fylld av skräckrub-
riker om alger. Sedan dess 
har vi vant oss. 

Men i år har algskri-
verierna lyst med sin 
frånvaro. Har de förlorat 
sitt nyhetsvärde eller helt 
enkelt försvunnit?

Blommigt. Här är det alg-
blommigt bara värre, där solen 
lyser och vinden står stilla.

Algkarta. På Östersjöportalens hemsida kan man enkelt kolla 
upp algläget i sina hemtrakter. 
Kartan visar (1) platser där man inte sett alger, (2) platser där man 
sett algsamlingar, (3) platser med tydlig algblomningar och (4) 
platser med tjock algblomning.
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har rest mycket och är stora 
vänner av Italien och italiensk 
kultur. Men det beror lika 
mycket på att paret har den 
professionella kunskapen om 
att en lyckad utomhusmiljö 
kräver att man skapar rum 
med väggar, tak och golv ock-
så i trädgården. Och just så är 
ju många av de gamla träd-
gårdarna i Sydeuropa också 
uppbyggda.

Folke och Gunda köpte den 
gamla verkstaden 1980 och 
året efter, då bostaden var 
klar, började de planera den 
cirka 800 kvadratmeter stora 
trädgården.

En oxelrönn
Entrén ligger på tomtens nor-
ra sida. På andra sidan porten 
möts man av ett rum som av-
gränsas av bostaden och ett 
mindre hus där arkitektkon-
toret fi nns.

Kronan från ett pampigt 
vårdträd, en oxelrönn, bildar 
ett tak medan golvet består 
av marktegel. Trädets rötter 
har redan för länge sedan 
gjort stenläggningen böljande 
ojämn, en charmig detalj som 
gör att trädgården känns be-
tydligt äldre än vad den är.

Stora krukor med rosor 
förstärker den sydeuropeiska 
känslan.

Hemlig och privat
Rabatterna på den östra si-
dan är, eftersom tomten är 
en berggrund, anlagda i upp-
höjda bäddar som är speci-
altillverkade med kanter av 
rustikt järn. Perennerna är 

huvudsakligen i blå och rosa 
nyanser.

Smala grusgångar förbinder 
byggnaderna med rabatterna 
och sittplatserna. En av gång-
arna leder längs den södra de-
len av tomten till en port som 
utgör ingången till den västra 
trädgården.

Gången och porten skapar 
förväntningar, passagen känns 
hemlig och privat.

Stor pergola
På andra sidan porten väntar 
nästa trädgårdsrum som är 
soligt och öppet.

Längs nästan hela bostads-
husets fasad sträcker sig en 
stor pergola som Folke har 
ritat. Här, i skuggan under 
vildvinet, fi nns en matplats. 
Vildvinet täcker för övrigt 
hela husfasaden och bildar en 
underbar grön vägg!

På södra och västra sidan 
dominerar höga plank, den 
kontinentala känslan infi nner 
sig också här eftersom planken 
överst har snedställda taktegel.

På den nordvästra sidan 
fi nns en bod med en inbju-
dande sittplats och en säng så 
att man kan ta sig en tupplur 
efter lunchen!

Charmigt växthus
Längst i norr fi nns ett excep-
tionellt charmigt växthus, 
också det ritat av Folke. I den 
vita miljön av trä och glas är 
det, för övrigt, snarare Eng-
land än södra Europa som jag 
associerar till.

Då vi är på besök i början 
av juli är det stora och ljuva 
pioner som drar blickarna till 
sig medan klematis, rosor och 
lavendel ännu väntar på sin 
storhetstid.

Det går inte att undgå att se 
att det här är en trädgård fa-
miljen verkligen njuter av.

Det är en trädgård att leva 
och vistas i.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN
              titte.tornroth@nyan.ax

Foto: SEPPO SARKKINEN

Titte Törnroth-Sarkkinen
Epost: titte.tornroth@nyan.ax

NÄSTA VECKA HANDLAR DET 
OM EN TRÄDGÅRD FULL AV 
INTENSIV ODLINGSGLÄDJE!

Det är miljön och inte växterna 
som är det mest fascinerande 
i den här trädgården. Något 
som kanske inte är så oväntat 
hemma hos arkitekter…

 Trädgården är dold bakom 
byggnader och höga plank. Då 
man kliver in sker det genom 
en port och första gången jag 
gjorde det kändes det som om 
jag hade förfl yttats till betyd-
ligt sydligare delar av Europa.

Stämningen i trädgården är 
kontinental, strukturen på-
minner om den man så ofta 
fi nner i gamla trädgårdar 
kring Medelhavet.

Skapar rum
Det beror naturligtvis till stor 
del på att Folke och Gunda 

n trädgård att leva och vistas i

Västra sidan. Pergolan hemma hos Folke Wickström och Gunda Åbonde-Wickström öppnar sig mot en prunkande perennrabatt. Bakom Gunda blommar en stor stäppkål (Crambe cordifolia) och 
bakom den syns växthuset.

I den södra stadskärnan, 
i Mariehamn, gömd i en 
av de mindre gränderna, 
ligger en för våra förhål-
landen ganska ovanlig 
trädgård.

Arkitekterna Folke Wick-
ström och Gunda Åbonde-
Wickström har skapat sina 
uterum kring en gammal 
verkstad.

Annorlunda växthus. Folke har ritat växthuset som är 
något nedsänkt och försett med självbevattnande behållare som 
möjliggör odling också då ingen är hemma.

Grön vägg. Pergolan på västra sidan utnyttjas främst som 
matplats. Husets hela fasad är i dag täckt av vildvin.

En av fl era uteplatser är 
som en liten bod och erbju-
der möjligheten att slumra 
till på soffan.

E
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Markoolio

Fredagen den 27 juni på Torget.

Bäst: Stämningen i publiken.
Sämst: Markoolios humor.
Publik: Smetfullt med folk i alla åldrar.
Längd: En timme.

Att Markoolio är van vid 
att stå på scenen och spexa 
märks tydligt. Och sång-
mässigt gör han en godkänd 
insats trots att hans hals inte 
är i skick. Kör-tjejerna skö-
ter sig också bra, även om de 
känns aningen överdrivet.

Riktigt gamla låtar
De kör på i en timme. En 

timme med fullt ös, spex 
och alla möjliga sorters 
smällar, eld och liknande. 
Men utbudet låtar känns 
för välbekant. Visst är det 
bra med klassiker, men 
om man, som Markoolio, 
är tvungen att köra till och 
med sina allra äldsta hits för 
att få med sig publiken är 
det kanske inte ypperligt.

Det känns lite som att 
de nyare låtarna inte är 
välbekanta för så många, 
och att man genom att då 
sätta in lite extra effekter 
får med sig folk i alla fall. 
Skulle Markoolio ha lyck-
ats locka riktigt många nya 
fans skulle han knappast 
behöva köra riktigt gamla 
hits som Vi drar till fjällen 

och Sommar och sol.

Mycket spex
Publiken håller igång, med 
full fart mestadels. Och han 
har bra kontakt med publi-
ken, det kan man inte neka 
till. Han skämtar, kastar ut 
ballonger, fotbollar med 
mera. Huruvida han är rolig 
eller inte kan förstås disku-

teras. Och låtarnas kvalitet 
är inte heller alltid den bäs-
ta. Men som sagt, publiken 
älskar honom.

Och vore det inte för dem 
hade jag gett honom två 
stjärnor, för bortsett från 
showandet var det inte myck-
et att hänga i julgranen.

JENNY SINDÉN
redaktion@nyan.ax

Bra show trots halsont
Gunstling. Bra show och bra drag. Publiken älskade showen, låtarna, ja, det mesta Markoolio gjorde helt enkelt.

Ensamma. Helt okej spelning, men inget man kommer minnas i längden. Och var höll publiken 
hus? Det var ytterst lite folk framför scenen.

Lockade en hel del folk. P-Floyd drog ganska bra med folk, framför allt ur den vuxnare 
publiken. Musiken var som godis för öronen.
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i kväll
15:00 

Kens and Barbie
(Torgscenen)

21:00 
Da Buzz 
(Stora scenen)

Senast Kens and Barbie spe-
lade på Åland var på Rock-
off 2001 och Da Buzz 2005. 
De är väldigt glada över att 
vara tillbaka. Pausen för 
Kens and Barbie beror till 
stor del på att Da Buzz tagit 
upp så mycket tid.

– Jag har varit här varje 
år sedan 2001 fast jag inte 
har varit med och spelat, 
berättar saxofonisten Pier 
Schmid.

Da Buzz prioriteras
Pier Schmid spelar saxofon 
både i Kens and Barbie och 
Da Buzz. Men det är Da 
Buzz som prioriteras med-
delar han.

– Med Kens and Barbie 
spelar vi bara lite spora-
diskt, när vi får tiderna att 
funka, berättar han.

– Förutom Rockoff ska 
vi spela lite hemma i Karl-
stad i augusti också, säger 
Schmid.

Da Buzz har fullt schema 
i sommar. Förutom Rock-
off har man bland annat en 
hel del spelningar med Rix 
FM:s festival som turnerar 
i Sverige. Dessutom har 
man nyligen släppt första 
singeln från sitt kommande 
album.

Kärt återseende
Att de båda banden börjat 
spela på Åland beror från 
först början på att Pier tidi-
gare spelade i ett annat litet 
band som bland annat upp-
trädde på Sjödagarna för 
många, många år sedan.

– Det var i den vevan 
Dennis frågade om vi inte 
ville spela på Rockoff, säger 
han.

– Åland ligger nog oss alla 
varmt om hjärtat vid det här 
laget, menar han.

Han minns Kens and 
Barbies första spelning på 
Åland, men vilket år det var 
minns han inte.

– Folk sa att ålänningar 
gillar musik, men att det nog 
inte skulle bli någon par-
tystämning utan mera lugnt, 

berättar han. Men det var 
helt fel, säger han. Det var 
underbart roligt och nästan 
kaotiskt mycket party, till-
lägger han och skrattar.

Gillar publiken
Pier berättar också att de 
tycker att den åländska pu-
bliken är riktigt härlig att 
spela för.

– Alla är så tacksamma 
och glada, och eftersom vi 
har fått spela här så många 
gånger har det blivit en väl-
digt speciell, familjär känsla 
att spela för ålänningarna. 
Vi har ju spelat här så många 
gånger nu att vissa nästan 
har växt upp med oss, säger 
han och skrattar.

JENNY SINDÉN
jenny.sinden@nyan.ax

Ålandsveteranerna 
återkommer

Bjuder på sig själva. Kens and Barbie vet hur man 
fl örtar med publik och fotografer.  FOTO: ERKKI SANTAMALA

Kens and Barbie och Da 
Buzz är två kända akter på 
Rockoff-festivalen. 

Nu är de här igen.

Holländska U2NL, ett 
tributband till U2, äntrar 
Rockoff-scenen ikväll. ”Ett 
spektakulärt uppträdande 
för både ögon och öron” ut-
lovas på bandets hemsida.

U2-covers för hela slan-
ten, det är vad de som tar 
sig till Torget sent ikväll 
kommer att få höra. Ban-
det spelar det mesta av U2, 
men främst koncentrerar 
man sig på att spela de mest 
klassiska låtarna som alla 
känner till eller har hört 
på radion. Så alla som nå-
gon gång har lyssnat på U2 
borde känna igen sig.

Showigt värre
Förutom klassiska U2-låtar, 

som bland andra Where the 
streets have no name, With 
or without you och Sunday 
Bloody Sunday, bjuder ban-
det på en färgsprakande 
show med lampor och lik-
nande. Dessutom sägs det 
att de ska låta väldigt, väl-

digt lika U2, om inte bättre. 
Kanske värt att ge dem en 
chans, oavsett om man är 
ett fan av U2 eller inte.

JENNY SINDÉN
jenny.sinden@nyan.ax

En hyllning till Bono

Full 
show. Ett 
spektakulärt 
framträdan-
de utlovas 
på U2NL:s 
hemsida. 
FOTO: 
PRESSBILD

22:30 
U2NL



LÖRDAGEN DEN 28 JULI 200714 NÖJE

Det är onsdag kväll och klock-
an är 19.40. Framför scenen 
har en liten skara trogna fans 
samlats. Om 20 minuter bör-
jar spelningen med Jakob Wi-
dén, Oscar Kempe och Erik 
Lantz i skatepunkbandet Ne-
verstore.

Fotografen Andreas Die-
nert har tidigare år glatt kun-
nat gå backstage och fotogra-
fera. Därför väntar vi oss inga 
problem när vi närmar oss in-
gången. Neverstore har dess-
utom på förhand meddelat att 
de gärna ställer upp och delar 
med sig av backstagelivet.

– Kan inte släppa förbi er. 
Jag har fått veta att bara DN 
får komma  in, säger en artig 
vakt. 

Efter ett telefonsamtal dy-
ker Rockoffs alltiallo Kalle 
Fagerström upp.

– Ni får inte tala med artis-
terna, inte fotografera dem, 
inte vara i vägen och inte gå in 
i tältet, säger han.

Förberedelser
Vi får order om att fokusera 
på något annat än artisterna. 
Andreas Johnson tillåter inte 
media att vistas på platsen un-
der sin spelning, så tills dess 
måste vi vara klara.

Förberedelserna inför kon-
serten pågår som bäst. Ber-
til Andersson har jobbat på 
Rockoff som ljustekniker un-
der fl era somrar.

– Det är sällan man får göra 
liknande stora produktioner 
på Åland.

Klockan är 19.50. Plötsligt 
dyker basisten Oskar Kempe 
upp på scenen. Vi går fram till 
honom och frågar om det går 
bra att ställa några frågor.

– Javisst, svarar han glatt.
– Det är grymt att vara här. 

Det är väl inte jättemycket 
folk men...

En man stiger fram och sä-
ger att vi får ställa frågorna 
senare.

Uppvärmning
Killarna i bandet börjar vär-
ma upp vid tältingången. De 
trummar i luften och slår sig 
på bröstet. Klockan är 19.55. 
Trummisen och gitarristen 
diskuterar om någon kommer 
att presentera dem innan de 
går upp på scen.

– Kolla skejtarna därborta, 

säger en av dem och pekar på 
några ungar vid Självstyrelse-
gården.

Kalle Fagerström talar i en 
walkie-talkie.

– Okej allihopa. Två minu-
ter.

Jubel
Neverstore är laddade och 
hoppar runt i tältet.

– Oh la la Rockoff, mår ni 
bra? hörs Fagerström ropa. 

De få tappra i publiken 
jublar. Neverstore tittar på 
varandra och skrattar. De tar 
sats och springer uppför trap-
pan.

Under spelningen håller 
hela tiden minst en vakt oss 
under uppsikt. En av dem 
heter Morgan Båskman. 
Han jobbar sin tredje kväll 
på Rockoff. Just i dag vak-
tar han artistingången vid 
Strandgatan.

– Det är mer spännande att 
vakta bajamajorna, säger han. 
Där är det mer folk.

Men stjärnorna då. Vad 
kan du berätta om dem?

– Man ser inte så mycket av 
dem.

Frukt och snacks
Medan Neverstorekillarna 
spelar kikar vi in i tältet där 
artisterna tillbringar det mesta 
av sin tid före och efter spel-
ningen. Runt ett stort bord 
står några stolar uppställda. 
Det fi nns frukt och snacks. 
Två kylskåp står längs ena si-
dan. 

Vad äter stjärnorna egent-
ligen backstage? Jag sneglar 
mot vakterna. De tittar till-
baka. Inte lönt att försöka ta 
reda på saken.

Mitt i allt kommer en svart-
klädd Andreas Johnsson 
svepande förbi med ett gäng 

vakter i släptåg. Han ger oss 
en arg blick. Jag känner mig 
skyldig för att jag inkräktar på 
hans domäner och sjunker ner 
på en plastlåda.

Lättnad
Klockan börjar närma sig 21. 
Spelningen är över och Ne-
verstore kommer springande 
nerför trappan. 

– Drag för draperierna, ro-
par en av arrangörerna.

I tältet står bandet och tor-
kar svetten ur pannan med 
vita handdukar. Jag frågar om 
de är nöjda. Jag måste ropa 
för att de ska höra mig till an-
dra sidan tältet.

– Jo, det gick jättebra, sva-
rar de. Om fem minuter kan 
vi berätta mer.

Vi väntar. Ingenting händer. 
Neverstore har fastnat bland 
autografjägare.

Plastlådan börjar kännas 

obekväm. Hela grejen börjar 
kännas obekväm. Men en lätt-
nadens suck lämnar vi back-
stageområdet.

ANNIKA KULLMAN
annika.kullman@nyan.ax

Foto: ANDREAS DIENERT
andreas.dienert@nyan.ax

Stenhård säkerhet bakom scen

Efter spelningen. 
Sekunderna efter att sista tonen 
ebbat ut kommer Oskar Kempe, 
Jakob Widén och Erik Lantz 
springande från scenen.

Vad händer backstage 
före, under och efter kon-
serterna på Rockoff? 

Nyan försökte ta redan 
på saken, men stötte på 
patrull.

Bakom scenen. Nyan var med bakom scen under Neverstores spelning i onsdags. Basisten Oskar Kempe var lugn före spelningen men gav allt på scen.

Tillträde förbjudet. Så här ser det ut 
i artisternas tält. Ett bord, några stolar och två kylskåp 
men annars ganska tomt.

Vaktar 
ingången. Ingen 

obehörig slipper förbi vak-
ten Morgan Båskman.

Alltiallo. Rockoffs Kalle Fagerström gör allt från att svara på 
frågor från pressen till att värma upp publiken inför spelningarna.

rockoff
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SOMMARGÄSTEN/Staffan Bruun, Föglö och Helsingfors

Han har inget emot att sticka ut ha-
kan, Staffan Bruun. Vi diskuterar 
Hufvudstadsbladets mycket omdis-
kuterade bevakning av Bodom-rät-
tegången i fjol. Tidningen fi ck utstå 
mycket kritik för att man gick så hårt 
åt den åtalade, som småningom fri-
kändes.

– Jag tycker abslout inte att vi gick 
för långt. Fallet hade ett så stort all-
mänintresse. Som deckarförfattare 
hade jag inte kunnat hitta på en så-
dan intrig.

Farsan fyndad i Föglö
Vi möter Staffan Bruun på Seagrams 
terrass i Föglö. En halvtimmes båt-
färd från hans eget lilla sommar-
paradis i Föglö Björsboda. Staffan 
Bruun har varit sommarålänning i 
över 40 år. Rötterna fi nns i huvud-
stadsregionen, men sedan 1965 har 
familjen spenderat somrarna på en 
liten Föglökobbe.

– Min pappa fi ck för sig att han 
ville ha ett ställe i skärgården. Via 

mellanhänder råkade han få tag på 
två små öar. Det här var innan man 
införde hembygdsrätten.

– Det var den bästa affären han 
någonsin gjorde.

De fl esta semesterveckorna går 
numera till stuglivet – fi ske, små-
snickrande, läsning. Allt sånt som 
hör sommaren till. En välförtjänt 
andningspaus i ett annars späckat 
vardagsliv. Staffan Bruun har många 
järn i elden. Vid sidan om journalist-
jobbet på Hufvudstadsbladet kåserar 
han i radio och skriver böcker. Själv 
kallar han sig ”ordarbetare”. Att ar-
betsveckorna blir långa är mera regel 
än undantag, men han klagar inte.

– Tid fi nns det hur mycket som 
helst. Jag har egentligen ingen hob-
by. Jag läser, skriver och ser på fot-
boll. Vissa söndagar kan det bli tre-
fyra matcher på rad, säger han och 
sneglar pillemariskt på sin äkta hälft, 
Meri Kuula-Bruun, som sitter vid 
bordet bredvid.

Som författare har han framför allt 
gjort sig känd som deckarförfattare. 
Men nästa bokprojekt är historiskt. I 
höst ger han ut ”Evig soldat, frontre-
portage i 400 år”, en serie historiska 
reportage från gamla slagfält.

Tidigt deckarintresse
Som journalist har han profi lerat sig 

inom kriminaljournalistiken. Att det 
blivit så är, enligt honom själv, en ren 
slump. När ingen annan längre ville 
skriva kriminalartiklarna på tidning-
en fi ck han göra det. Någon koppling 
till deckarförfattarskapet fi nns inte.

– Nej, intresset för deckare fanns 
redan tidigare. Men jag tror att mina 
deckare har blivit mer trovärdiga 
tack vare kriminaljournalistiken.

Det sägs att misslyckade mu-
siker blir musikskribenter. Har 
du någonsin sökt till polishög-
skolan?

– Nej, säger han och skrattar.
– Inte till juridiska heller.

Kritsk mot genren
Kriminaljournalistiken är på många 
sätt en problematisk genre inom 
journalistiken. Jag frågar mig själv 
och jag frågar Staffan Bruun var-

för man överhuvudtaget ska fylla 
spaltmetrar med nyhter om rån och 
mord, som i praktiken ändå berör 
väldigt få.

– Det är en bra fråga. Jag läser själv 
sällan kriminalartiklarna. Framför 
allt inte kvällspressens. Det förvånar 
mig att det fi nns ett så stort allmän-
intresse för de här artiklarna. Jag har 
inget intresse av att läsa om ett tri-
vialt mord. Om det däremot handlar 
om någon form av maktmissbruk är 
det genast intressantare.

Skulle du läsa dina egna artik-
lar?

– Jag vet inte. Kanske inte krimnal-
grejerna. Jag läser hellre glada nyhe-
ter.

Är inte det lite paradoxalt?
– Jo, visst är det lite paradoxalt. Men 
privatpersonen och journalisten Staf-
fan Bruun har lite olika intressen.

Berömmer Åland
Han är en varm förespråkare för 
en, som han säger, mera ”ambitiös” 
journalistik. Aggressiv kunde man 
kanske också kalla den.

– Jag tycker att vi ska göra mera 
som i Sverige. Vi är alldeles för fl ata 
i Finland. Det uppstår aldrig något 
riktigt drev.

Vad tycker du om journalisti-
ken på Åland?

– Den bästa i Svenskfi nland. Kan-
ske i hela Finland. Jag har svårt att 
komma på någonstans där den skulle 
vara bättre. Den är alert, snabb och 
ettrig. Konkurrensen är det bästa 
som har hänt här.

Började på Åland
Få journalister i Svenskfi nland lyck-
as skapa så mycket diskussion som 
Staffan Bruun. Under sommaren har 
hans artiklar om sfp:s nye viceord-
förande Nils Torvalds och dennes 
förfl utna på stalinisttidningen Enhet 
skapat en insändarstorm utan dess 
like i Hufvudstadsbladet.

– Folk bör känna till hans bak-
grund. Jag tyckte att vi skulle höra 
det redan tidigare inför valet.

Han gör inte någon hemlighet av 
att han själv var aktiv inom ytter-
vänstern under skolåren. Det var 
faktiskt en ålänning som fi ck honom 
att begrava de egna politiska ambi-
tionerna.

– Jag gjorde min första journalis-
tikpraktik på Tidningen Åland på 
sjuttiotalet. Hasse Svensson påpe-
kade snabbt att man inte kan kombi-
nera politik och journalistik. Då var 
valet enkelt.

JENS FINNÄS
jens.fi nnäs@nyan.ax

tfn 528 450

”Journalistiken på Åland 
är den bästa i Svenskfi nland”

På sommarlov. Ända sedan den första praktiken på Tidningen Åland på sjuttiotalet har Staffan Bruun med intresse följt med politiken på Åland. Somrarna spenderar han på en kobbe i Föglö Björs-
boda till sammans med frun. Tre vuxna barn har han som ibland kommer ut till stugan. Men kobben är inte stor nog att rymma dem alla på en gång.  Foto: FREDRIK TÖRNROOS

Journalisten, satirikern och 
författaren Staffan Bruun räds 
inte att röra om i den fi nlands-
svenska ankdammen.

– Är man på fel plats vid fel 
tid måste man räkna med att 
hamna ut för offentlighet.

”Jag läser 
sällan kriminal- 

artiklarna. Framför 
allt inte kvälls-

pressens.” 
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Nyans sudoku  Lösning på sidan 23

LÄTT MEDEL SVÅR

Lösningarna till kryss 26 vill vi ha torsdagen den 9 augusti. Vin-
narna och rätt lösning presenteras lördagen den 11 augusti. 
Vinster:

Två Casinolotter i förstapris och varsin Naturlott till andra-
pristagarna.

Sänd lösningen till Nya Åland, PB 21, 22 101 Mariehamn. 
Märk kuvertet Kryss 26.

Casinolotterna i Nya Ålandskrysset nr 5 går till Gunilla och 
Börje Lindqvist Mariehamn. Varsin Naturlott får Ros-Marie 
Sundqvist och Rickard Ericson, även de från Mariehamn.
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Martin Portin
Epost: sport@nyan.ax
Telefon: 528 478

Sportens kom ihåg

CYKLING. Cykelloppet 
Bengtz kriterium avgjordes 
på onsdagen i Vestersunda. 
Loppet var ett varvlopp där 
spurtpriser i form av bonus-
sekunder delades ut varje 
gång start- och mållinjen pas-
serades. 

Thorvald Jansson domine-
rade tävlingen och vann alla 
spurtpriser och cyklade även 
först över mållinjen. Bosse 
Jansson var andre man i mål 
men tack vare starkt spurtan-
de av Michele Ferrari place-
rade sig de två på en delad an-
draplats när bonussekunderna 
räknades med. (mp)

Thorvald Jansson 
vann Bengtz 
kriterium

CYKLING
25.7 Bengtz kriterium (4 X 5,8 km), 23 km 
Vestansunda
1) Thorvald Jansson, IFK, 35,29, (-32 bo-
nussek), 2) Bosse Jansson, JIK, 35,56, (-6 
bonussek), 2) Michele Ferrari, IFK, 35,56, 
(-14 bonussek), 4) Kenneth Hellsten, IFK, 
36,11, 5) Markus Karlsson, JIK, 37,19, (-4 
bonussek), 6) Stig Orre, IFK, 40,15, 7) Bernt 
Eriksson, JIK, 40,25, 8) Sigmar Sjögren, 
IFK, 49,45, 9) Harry Rönnberg, IFK, 55,20

Resultatmässigt blev det få 
framskjutna placeringar bland 
de åländska deltagarna i ham-
nen Egå utanför Århus. Men 
det gjorde ingenting för den 
åländska gruppen, som var 
och en har kvalifi cerat sig till 
mästerskapen genom ranking-
tävlingar i Mariehamn, Åbo 
och Björneborg under våren.

– Vi hade jättekul! Det 
bästa var att få lära känna de 
andra i det fi nska landslaget. 
Vi fi ck träna fi nska och de 
fi ck träna svenska, säger 15-
åriga Pia Bengts, som har bytt 
kontaktuppgifter med fl era av 
deltagarna från riket.

Vad var roligast?
– När vi fi rade min och Pias 
födelsedag. Vi fyller på sam-
ma dag och vi hade en stor 
grillfest, säger 13-åriga Ida 
Wasström.

– Mångkampen var roli-
gast. Vi hade bland annat 
dragkamp och fotboll, säger 
13-åriga Jennifer Rundberg, 
som i själva jolletävlingen pla-
cerade sig bäst av de åländska 
tjejerna.

Vad har ni lärt er?
– Jag har lärt mig fi nska och 
blivit bättre på att segla, säger 
Pia Bengts, som tävlar sitt sis-
ta år i optimistklassen. Nästa 
år väntar laser.

– Jag har framför allt lärt 
mig starter. Och vägval under 
tävling, det var nog det svåras-
te, säger Ida Wasström.

Den ålänning som placera-

de sig bäst var 14-årige Mar-
kus Rönnberg, som blev bästa 
fi nländare på en 48:e plats.

– Det är svårt för dem att 
konkurrera med Sverige, 
Norde och Danmark, som har 
mycket fl er seglare och satsar 
mer. De hade till exempel 40 
seglare med från varje land, 
medan Finland endast hade 
17 stycken, säger ledaren Ga-
briella Nordlund, som var 
med på resan.

Tävlingarna började redan 
på onsdag förra veckan och 
tog slut i tisdags denna vecka. 
Totalt 17 ålänningar var på 
plats, inklusive föräldrar och 
en del syskon. De sex åländs-
ka juniorer som ställde upp i 

tävlingen har fått specialträna 
med landslagstränaren Mika 
Hollo, som spenderat två trä-
ningsdagar på Åland med 
gruppen.

– Han var bra. Jag lärde mig 
en del, säger Markus Rönn-
berg.

Tre av de åländska juniorer-
na var även uttagna som en del 
av det fi nländska laget i lag-
tävlingen. Jennifer Rundberg, 
Markus Rönnberg och Mikael 
Berg. De två sistnämnda är de 
enda i gruppen som varit med 
i NM tidigare, när det förra 
året avgjordes i Åbo.

FREDRIK EKMAN
sport@nyan.ax

Foto: GABRIELLA NORDLUND

Dubbelt språkbad i jolle-NM

Kalla vindar. Det blåste väldigt kallt i det här loppet, minns Mikael Berg, till höger i bild. Till vänster Markus Rönnberg.

SEGLING. Sex åländska 
jollejuniorer med ett 
dussintal familjemedlem-
mar i släptåg deltog i de 
Nordiska Mästerskapen, 
som avslutades i tisdags i 
danska Århus.

– Vi hade jättekul! 
Det bästa var att få lära 
känna de andra i det 
fi nska landslaget. Vi fi ck 
träna fi nska och de fi ck 
träna svenska, säger Pia 
Bengts, 15 år.

Nya vänskapsband. Det bästa med hela resan var att 
lära känna de andra i det fi nländska laget, tycker de åländska 
deltagarna. Här tågar de in under invigningen, bakom fanbäraren 
från vänster Ida Wasström, Jennifer Rundberg, Pia Bengts och 
Mikael Berg.

Skador och avstängningar är 
orsaken till att IFK Marie-
hamn inte har många spelare 
till sitt förfogande när man 
reser till Helsingfors för att 
möta FC Viikingit. På tors-
dagens träning kunde Pekka 
Lyyski endast räkna in tolv 
tillgängliga utespelare, men 
han väljer att acceptera läget 
som det är.

– Det hör till leken, säger 
han och tillägger att det ib-
land glöms bort att fotboll är 
en kontaktsport där skador 
uppkommer.

Vidare konstaterar Lyyski 
att när det gäller avstängning-
arna på Peter Blomberg och 
Mika Niskala är det ett själv-
förvållat problem.

Förväntar sig 
ställningskrig
Angående söndagens match 
tror Lyyski att det lär handla om 
ställningskrig snarare än fi nlir.

– Det brukar bli så när två 
lag i utsatt läge möts, säger 
han.

Lyyski beskriver motstån-
darna som defensivt duktiga 
med skickliga mittbackar. La-
gets brister ligger istället i det 
offensiva spelet. Lyyski höjer 
dock ett varningens fi nger för 
anfallaren Joonas Sarelius i 
motståndarlaget.

FC Viikingit har så här långt 
i serien samlat ihop elva po-
äng, det vill säga två mer än 
IFK, och ligger för tillfället 
precis ovanför kvalstrecket. 

En seger på söndag för IFK 
skulle således innebära att la-
get tar sig förbi FC Viikingit i 
tabellen. En förlust däremot 
innebär att IFK har minst fyra 
poäng upp till säker mark.

Ingen Tembo i helgen
Som Nya Åland kunde berätta 
i går förväntades den meri-
terade mittfältaren Andrew 
Tembo anlända till Åland på 
fredagen för att träna med 

IFK på lördagen. Tanken var 
att Tembo, om pappersexcer-
sisen gick igenom, skulle vara 
spelklar till söndagens match.

Dessvärre nåddes klubbdi-
rektör Peter Mattson på fre-
dagen av beskedet att Tembo 
på grund av visumkrångel inte 
har kunnat ta sig från Köpen-
hamn. Resultatet är att han 
inte kommer att återfi nnas 
som ett välbehövligt tillskott i 
IFK:s matchtrupp på söndag.

– Det är oklart exakt vilka 
problem som har uppstått. Vi 
håller just på att undersöka 
saken, säger Mattson och för-
klarar att man fortsätter att 
jobba på övergången så länge 
möjligheten att den går ige-
nom existerar.

Som tidigast, uppskattar 
Mattson, kan övergången bli 
klar i början av nästa vecka.

MARTIN PORTIN
martin.portin@nyan.ax

tfn 528 462

Andrew Tembo saknas på grund av visumtrassel

IFK med smal trupp till Helsingfors

Jagar poäng. Andreas Björk, här i matchen mot MyPa 
tidigare i sommar, fortsätter tillsammans med sina få tillgängliga 
lagkamrater jakten på poäng på söndag.  Foto: JONAS EDSVIK

FOTBOLL. Trots att IFK 
Mariehamn tvingas resa 
med en smal trupp till 
mötet mot FC Viikingit är 
tränare Pekka Lyyski för-
siktigt optimistisk.

– Jag tror att vi chans att 
hämta en seger från Hel-
singfors, säger han inför 
matchen.

� �  JIK-friidrott: Alla juniorer har 
träning på vikingavallen 12.00-13.30 
på lördag.

� �  MPF:s bowlare: Samling 
i bowlinghallen torsdagen den 2 
augusti 2007 kl 12.00 för fotogra-
fering med anledning av ÅBF:s 
jubileum. Tag nya spelskjortorna 
med. Styrelsen.

� �  ÅID-orientering: Anmälning-
arna till FSOM till ÅID:s kansli senast 
7 augusti. Mera info på hemsidan.

� �  ÅID-cykel: Söndag 29/07 
Söderbytempo 30 km,  Start 10.00. 
Samling Söderby branddepå.

� �  ÅID-cykel: Söndag 5/8 ÅM-
50km Tempo, Godby-Geta-Godby. 
Start 10.00 Samling Mattssons 
parkering.

� �  ÅID-skidor: Getalopet på 
rullskidor el.inlines 19/8 kl.9. 38 
km.Allmän samt motions klass.
Anmälan och mera info ÅID:s kansli 
tel, 19170 el.0457-5267037. 

� �  ÅID-LUIA orientering: ÅM-
medeldistans OL-cup4 tisdag 7/8 
i lumparland krogstad första start 
kl 19 anmälning till ÅID kansli tel 
19170 senast tis 31/7.

� �  ÅID/LUIA: Motionsoriente-
ring torsdag 18.30-19.30 i Norra 
Lumparby, Lumparland.

� �  ÅSSF: Deltävling tre i minia-
tyrgevärcupen i 3x20 skott avgörs på 
tisdag i Bredmo kl 18.15.

� �  Föglö jaktvårdsförening: 
ÅAB:s vp 100 skott skeet i Föglö, 
onsdag 1.8 kl. 18.30.

RADIOTIPS
Söndag 29.7
Ålands Radio: 12.45 FC Sport - Åland United, 
18.15 FC Viikingit - IFK Mariehamn
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lördagsnöje

Fem Fyra Tre Två Ett

NYANFAJTEN

 I trädgården. 
 En växt.

Hör till familjen 
ripsväxter.

Bären är ca 0,5 cm 
i diameter.

Bladen kan 
användas till vintill-
verkning.

Av bären görs bl.a. 
gelé, saft och sylt.

Finns även i svarta 
och vita varianter.

Dags att lyfta huvudet från hängmattan och skrapa 
geniknölarna. Nyanfajten är rykande färskt och aktuellt.

Kemi. 
Ett grundämne.

Finns i alla 
celler i kroppen.

Finns också i 
ostron, mjölk, ärter 
och rödbetor.

Används för att 
galvanisera spikar.

En sådan damm 
fi nns på Söder-
malm i Stockholm.

Kemisk 
beteckning Zn.

Miljö. 
Ett problem.

Fykologi forskar 
om detta.

Åländska Monika 
Jansson skrev en 
dagbok om proble-
met.

Organismerna 
heter 
cyanobakterier.

Tvåfärgade 
vattenväxter.

Förorsakar grötig 
massa vid vatten 
och stränder.

Världen. 
En person.

Tyckte om att 
dansa folkdans 
och jazz.

Fick en son som 
ogift 18-åring.

Debuterade 1944 
med ”Britt-Marie 
lättar sitt hjärta”.

Gav 1963 ut sin 
första bok en en 
busig Smålands-
pojke.

Hon skulle ha 
blivit 100 år i år.

 Historia. 
 En epok.

Befolkningssök-
ning och skepps-
byggarkonst lade 
epokens grund.

Varade under slutet 
av järnåldern, ca 
mellan 700 och 
1100-talet.

Förknippas med 
plundringståg och 
våldsamheter.

Christer Sjögrens 
orkester har detta 
namn.

Uppmärksammas 
med marknad i 
Saltvik denna helg.

Svar: 1. zink, 2. blågröna alger, 3. Astrid Lundgren, 4. Vikingatiden, 5. röda vinbär

” Jag har träffat Anders Wiklöf, 
han är min dröm!
HEALINGEXPERTEN MIKAEL ENGSTRÖM

LÖRDAG 28.7
AUKTION
� �  Saltvik Solbacka ung-
domslokalen kl 10.00, vis-
ning från 9.00. Möbler, gamla 
bords- och väggtelefoner, tak-
lampor, mattor, handarbeten, 
porslinoch glas, diverse tavlor, 
bland annat tre Folke Winquist, 
verktyg, bil honda civic -85 be-
siktad, med mera, med mera. 
Mäklare Grönbacks-Erik.

BIO
� �  Bio Savoy kl 19.30. 
”The Simpsons Movie”. F-7. 
Filmen fi ck tre stjärnor av Ny-
ans recensent.

DANS/SHOW
� �  Arkipelag restaurang-
en kl 21.00. Chrome.
� �  Eckerö restaurang 
Käringsund. Kjell & Magnus 
spelar.
� �  Eckerö hotell & res-
taurang. Dans och Elvis-show.

GÅRDSFÖRSÄLJNING
� � Sund Hulta, kl: 10-18. 
Antik, allmoge och kuriosa 
säljes privat. Följ skyltar från 
Finby.

KULTURARVSSTUGA
� �  Geta Olofsnäs kl 
12.00-16.00. Demonstration 
av tovning, som också både 
barn och vuxna får pröva på. 
Tillverkning av trådknappar vi-
sas. Dessutom täljer vi barkbå-
tar, så tag med egen kniv (och 
plåster)! Kaffe, te eller saft och 
bröd serveras. Närmare upp-
gifter tel 0457 355 58 02.

MUSEIINVIGNING
� �  Vårdö Grundsunda, 
Skolvägen 32, kl 14.00. 
Invigning av muséet ”Wenn-
ströms lanthandel”.

MUSIK
� �  Hammarlands kyrka kl 
19.00. Leif Ahlberg, orgel och 
sång, Carl Micael Dan.

NÖJE
� �  Arkipelag nattklubben 
kl 22.00. Soundway, dj Totte.
� �  Dinos kl 23.00. Made 

in Thailand. På uteserveringen 
Daniel & Yal.
� �  Indigo kl 22.00. Dj 
Janne K.
� �  Parks bar kl 22.00. The 
Juke-Box.
� �  Pub Ettan kl 22.00. 
Nya bandet Alla heter Dennis.
ROCKOFF
� �  Mariehamn Torget, 
festivalområdet öppnar kl 
11.00.
� Kl 12.00. Småstjärnorna.
� Kl 15.00. Afterbeach med 
Kens and Barbie på PAF-sce-
nen.
� Kl. 18.00. Jans Addiction på 
PAF-scenen.
� Kl. 19.00. Nanne Grönwall 
på stora scenen.
� Kl. 20.00. Farbror Fläsk på 
Paf-scenen.
� Kl. 21.00. Da Buzz på stora 
scenen.
� Kl. 21.45. Partajbandet på 
Paf-scenen.
� Kl. 23.00. U2 nl på stora 
scenen.
� Kl. 24.00. Stort fyrverkeri.

RUNDVANDRING
� �  Björkörs naturreser-
vat kl 12.00-16.00. Guidad 
rundvandring. Kontakta 
tillsyningsmannen Kaj Porko, 
0457 361 3650.

TEATER
� �  Sottunga Sunnanberg 
kl 13.30. ”Gensel Rysk adels-
man” med Hembygdens vän-
ner i Sottunga. Skådespel i två 
akter av Robert Liewendahl. 
Transport ordnas från Sottunga 
färjfäste till Sunnanberg för 
icke bilburen publik.

VIKINGAMARKNAD
� �  Saltvik Kvarnbo kl 
12.00-18.00. Vikingamarknad. 
Demonstration av smeder, sko-
makare, skräddare och andra 
hantverkare. Barnaktiviteter 
som runristning, bågskyttte, 
hästridning, dockverkstad med 
mera. Medeltidsmusik med 
Patrask, historisk stridsteknik 
med svärd, yxor, spjut och 
sköldar, musik med fi nska 
Tzakku, trälmarknad.

 ÖPPET HUS

Öppet stenhus. I helgen kan du göra ett besök inne i Lars 
Jungs stenhus i Sund Tosarby. Ålands främsta högreståndsbo-
stad från slutet av 1700-talet har nyligen restaurerats och öppnas 
nu för allmänheten mellan klockan 15 och 18. 
 Foto: ERKKI SANTAMALA

� �  Sund Tosarby kl 
15.00-18.00. Öppet hus i kro-
nofogde Lars Jungs stenhus. 
Möjlighet att se Ålands främsta 
högreståndsbostad från slutet 
av 1700-talet efter avslutad 
restaurering.

SÖNDAG 29.7
ALLSÅNG
� �  Geta Långö, Enebo 
café kl 19.00. Musik- och 
allsångskväll. 

BIO
� �  Bio Savoy kl 19.30. 
”The Simpsons Movie”. F-7. 
Filmen fi ck tre stjärnor av Ny-
ans recensent.

KULTURARVSSTUGA
� �  Geta Olofsnäs kl 
12.00-16.00. Demonstration 

av tovning, som också både 
barn och vuxna får pröva på. 
Tillverkning av trådknappar vi-
sas. Dessutom täljer vi barkbå-
tar, så tag med egen kniv (och 
plåster)! Kaffe, te eller saft och 
bröd serveras. Närmare upp-
gifter tel 0457 355 58 02.

NÖJE
� �  Arkipelag nattklubben 
kl 22.00. Dj.
� �  Dinos kl 23.00. Made 
in Thailand. På uteserveringen 
Daniel & Yal.

TEATER
� �  Sottunga Sunnanberg 
kl 13.30. ”Gensel Rysk adels-
man” med Hembygdens vän-
ner i Sottunga. Skådespel i två 
akter av Robert Liewendahl. 
Transport ordnas från Sottunga 
färjfäste till Sunnanberg för 
icke bilburen publik.

ÖPPET HUS
� �  Sund Tosarby kl 
12.00-15.00. Öppet hus i kro-
nofogde Lars Jungs stenhus. 
Möjlighet att se Ålands främsta 
högreståndsbostad från slutet 
av 1700-talet efter avslutad 
restaurering.

MÅNDAG 30.7
BIO
� �  Bio Savoy kl 19.30. 
”The Simpsons Movie”. F-7. 
Filmen fi ck tre stjärnor av Ny-
ans recensent.

DANS
� �  Club Marin kl 19.00. 
Connys.

MUSIK
� �  Kökars kyrka kl 19.00. 
Piccolo-kören från Messuby 
församling i Tammerfors. 92 
unga sångare i åldrarna 10-20 
år.

NÖJE
� �  Arkipelag nattklubben 
kl 22.00. Dj.
� �  Dinos kl 23.00. Van 
Maiden. På uteserveringen 
Daniel & Yal.

SOMMARPRATARE
� �  Ålands radio kl 10.00, 
repris 20.35. Niklas Eriksson, 
idrottsintresserad pitchgeneral 
i Föglö, till vardags kommun-
direktör.

OBS Det händer

Åländska Monika Jansson 
skrev en dagbok om detta.
SE NYANFAJTEN!

� En scoutkår från förr, fram-
för ingången till Ålands ly-
ceum ses på detta gamla foto-
grafi  som en läsare lämnat in 
till Nya Åland. 

Längst till vänster står Otto 
Berg, som var kårchef på 
Åland 1928-59. Längst till hö-
ger står Nils Byman, som även 
var gymnastiklärare vid lyceet. 
Resten av scouterna är dock 
oidentifi erade och det är även 
oklart när bilden har tagits.

Är det någon som känner 
igen sig eller kan identifi era 

någon annan av gossarna på 
bilden är man välkommen 
att höra av sig till Nya Åland, 
tel. 23 444 eller e-posta till 
redaktion@nyan.ax.

Scoutrörelsen fi rar 100-års 
jubileum i år och det fi ras 
runtom i världen. På Åland 
har scouterna bland annat 
sammanställt en utställning 
och hållit scoutläger i staden. 
100-års fi randet avslutas i 
oktober då Finlands svenska 
scouter håller höstmöte på 
Åland. (ab)

Känner någon scout igen sig?

Okända scouter. Uppklädda scouter poserar framför 
Ålands lyceum. Men är det någon som vet när fotografi et är taget 
och kanske vilken kår som ses på bilden?  Foto: PRIVAT
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De senaste dagarna har man 
kunnat se Mikael Engström i 
parken nedanför stadshuset. 
Han har försökt locka både 
ålänningar och turister att 
pröva på Oneness Blessing 
som är en form av healing.

– Det handlar egentligen 
bara om att komma i kontakt 
med sin intuition och om att 
skapa balans mellan den och 
sina tankar. Det gör en lycklig, 
förklarar Engström.

– Jag är en människa som 
har fått en insikt eller en kun-
skap eller ett medvetande om 
hur energier beter sig och jag 
är därför en kanal för andra.

Massa visdom
Mikael Engström är från 
Stockholm och på sommar-
lov med sin dotter hos goda 
åländska vänner. Han är före 
detta informationschefen från 
IT-branschen som har gått 
en treveckors utbildning på 
Oneness University hundra 
kilometer norr om Madras i 
Indien.

– Några tusen har fått mot-
svarande utbildning som går 
ut på att man blir pumpad 
med olika upplevelser som 
resultat av energiöverföringar 
eller Deeksha som det heter. 
Indiens kultur innehåller ju 
en massa visdom, säger han.

Har många anlitat dig här 
i Mariehamn?

– Ja, faktiskt. Jag har haft fl era 
personer på behandling, både 
ålänningar och turister. Hop-
pas att många ålänningar vå-
gar sig hit! Jag tänkte vara kvar 
till lördag om det går bra.

Går du själv omkring och 
är lycklig hela tiden?

– Om jag lär mig att börja min 
dag med att tacka, till exem-
pel för att jag får vara här på 
Åland, blir jag ofta lycklig. 
Och jag tror också att jag är 
betydligt lyckligare än många 
andra eftersom jag vågar vara 
mig själv.

Engström är starkt kritisk 
till hur samhället ser ut och 
till de bestämmelser och krav 
som ställs på den enskilda 
människan.

– I Sverige rekommenderar 
man till exempel att spädbarn 
skall ammas var fjärde timme 
och inte när de är hungriga, det 
är helt vansinnigt! Det tror jag 
också att de fl esta känner helt 
intuitivt men utan hjälp vågar 
de inte vara sig själva och göra 
det de själva just tror på.

Positiva nyheter
Mikael Engström har inte 
sökt om några tillstånd för sin 
verksamhet, det brukar han 
inte göra. Då Nya Åland ring-
er upp landskapsregeringen 
för att höra om det krävs ett 
näringstillstånd visar det sig 
att alla som kan besvara den 
frågan är på semester. 

En healingseans hos dig 
kostar fem euro, vart går 
pengarna?

– Det går till att fi nansiera 
min andra huvudsakliga syss-
la, tidningen Tillit som bara 
publicerar positiva nyheter. 
Jag vill för övrigt framföra en 
hälsning. Eller rättare sagt, 
jag vill utmana Anders Wiklöf 
att han går in i sitt hjärta och 
är modig nog att satsa på Till-
lit och göra den till världens 
största nyhetstidning! Jag har 
träffat Anders Wiklöf, han är 
min dröm!

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN
              titte.tornroth@nyan.ax

”Hoppas folk
vågar sig hit”

Healingexpert huserar i 
Stadshusbacken:

Med indiska kunskaper. Fem euro kostar det att få en 
stund med Mikael Engström i en stol på gräsmattan. Är man miss-
nöjd efteråt får man pengarna tillbaka. Foto: ANDREAS DIENERT

Ännu i dag kan den som 
vill få en healingbehand-
ling på Stadshusets gräs-
matta.

Metoden heter Oneness 
Blessing och handlar om 
tankar och intuition och 
inte om krämpor.

Ring och tipsa!

0457-313 4444
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 ...till alla som medverkade till att 
göra även årets kanalkalas till en 
gemytlig folkfest. Hoppas vi ses igen 
nästa sommar. Samma tid, samma 
kanal. Arrangörsgruppen rosar.

... till unga skolpojkarna som 
sommarjobbar på saltviks begrav-
ningsplats, röjer gräs m.m när 
den ordinarie har andra intressen. 
Anhörig med bra syn rosar.

NYANS ROS

Grattis vår lilla Emma på 2 års 
dagen den 28 juli. Kramar från 
mattarna i Sund.

Angående rattfylleri så anser 
de fl esta, även yrkeschauffö-
rer att det är för få blåskon-
troller. De fl esta som åker 
fast för grov rattfylla är an-
mälda. Tänker på hur många 
gånger jag kört i trafi ken och 
hur många gånger jag fått blå-
sa.....3 gånger på 28 år! Uppvi-
sande av körkort... Aldrig. 

Beklagligt hur sällan man 
ser en blåskontroll, oavsett tid 
på dygn. Men fartkontroller 
fi nns det ju har jag läst i tid-
ningen. Men aldrig sett den. 
Ändå kör jag bil alla dagar.

Så jag undrar varför dessa 
poliskontrollplatser fi nns 
överhuvudtaget. Där parkerar 

vem som helst, när som helst 
trots parkeringsförbudsskylt. 
Pojkarna som just fått körkort 
har roligt att bränna däck på 
dessa ställen. Så nån ny asfal-
tering för att bränna däck be-
hövs inte. 

För att få bort rattfulla i 
trafi ken måste polisen visa sig 
mycket mer! Ha mer blåskon-
troller! Många vet att polisen 
inte syns så de kör fast de 
druckit. Ja de syns vid Kanta-
rellen när de handlar eller kö-
per godis vid någon kiosk...... 

Måste fi nnas viktigare saker 
att göra på arbetstid! 

”Alltid nykter bakom ratten”

Det behövs fl er
blåskontroller

Alkometer. ”Beklagligt hur sällan man ser en blåskontroll, 
oavsett tid på dygn.” skriver insändarskribenten. 
 Foto: MAGNUS ANDERSSON

Bra att du kom! Efter alla 
oförätter, känner du segerns 
sötma?

Vanja

Svetlana!

Messa Nyan!

0457-323 4444

Den 8 juli 2007 lämnade vi 
Århus med fl aggan i topp. Det 
var hård vind så paraden ut 
blåste bort, race offi ce hade 
meddelat att hållfarten skulle 
vara fyra knop men i den vin-
den var det svårt att hålla ner 
farten. Vi hälsade hövligt på 
de danska kungligheterna när 
vi seglade förbi dem vid para-
dens slut. Sedan hade vi två 
dagar på oss att ta oss ner till 
Trelleborg där starten för Tall 
Ships Race gick. Under de da-
garna samlade vi oss inför racet 
och sista natt innan start gick 
vi tillsammans med Valborg in 
till danska Stubbeköping där vi 
duschade och åt pizza. 

Klockan fem på morgonen 
den 10 juli avgick vi får Stub-
beköping för att vara i tid vid 
startlinjen. A-klassen med de 
stora båtarna startade klockan 
11, det vill säga en halv timme 
innan oss. Det blåste inte så 
hårt under starten vilket gjor-
de att alla de stora skeppen 
samlades i en klunga. En mäk-
tig syn man inte ser varje dag 
nuförtiden. 

11.30 var det dags för oss att 
starta. Det gick bra för oss och 
vi var först över startlinjen. Det 
var en otrolig känsla att se alla 
båtar segla allt vad tygen höll. 
Nu följde ransonering av vat-
ten, el och mat, detta betydde 
att all disk och tandborstning 
skedde på havsvatten. I Dan-
mark fi ck vi heller inte tag på 
kokkaffe så sumpen kokades 
om tre gånger. Mums!

Vi seglade över Östersjön på 

3 dygn 11 timmar och 21 minu-
ter. Vår medelhastighet var 5.9 
knop. Men hastigheten pend-
lade mellan 0 och 10 knop. 

Vi fi ck vara med om olika 
sorters segling, från hård vind 
och 2 meters vågor till platt 
lugnt. Albanus är bara 2 meter 
djup så det gungade ordentligt 
emellanåt. När vi gick över 
mållinjen klockan 00. 08 fi nsk 
tid den 14 juli så var hela be-
sättningen uppe på däck och 
fi rade. 

Vi skulle inte vara i Kotka 
före den 18 juli så de fl esta 
båtarna tog en tur till Tallinn 
medan vi satte kurs mot Jus-
sarö där sömn och bastu vän-
tade. Att äntligen få tvätta sig 
efter fyra dygn till sjöss i väx-
lande väder var underbart. När 
alla var rena, mätta och båten 
städad fortsatte vi färden mot 
Barösund och matbutiken där. 

Lyckan var total när alla kun-
de gå iland och köpa glass. Att 
få sova på nätterna var också 
en mycket uppskattad föränd-
ring i vår tillvaro.

Färden fortsatte. Utanför 
Sveaborg låg vi och snurrade 
i väntan på att höra något av 
en av båtarna från racet som 
knäckt sin toppmast och be-
hövde en ny, som vi kunde 
hämta från Sveaborg. Efter 
några timmar när ingen hade 
hört av dem, varken andra bå-
tar eller race control fortsatte 
vi österut. 

Det blåste rätt hårt så de 

platser vi hade tänkt ankra på 
var inte bra vilket tvingade oss 
att fortsätta. Runt tiotiden på 
kvällen hittade vi en vik som 
gav lite skydd. Vi hade ankar-
vakter hela natten, vilket var 
en ny upplevelse för en del. 

Följande förmiddag var det 
underhåll. Det blåste inte så 
mycket och solen strålade. 
Hela gänget var på gott humör, 
så arbetet gick som en dans. 
Det togs även frivilliga och 
ofrivilliga dopp under tiden. På 
eftermiddagen seglade vi in till 
Borgå där vi provianterade och 
duschade. De som hade tid gav 
sig ut på shoppingtur och kom 
tillbaka mycket nöjda. 

För att fi ra vår andra plats 
och för att slippa laga mat el-
ler diska åt vi på en pizzeria 
den kvällen. Följande dag fort-
satte vi mot Kotka. Ombord 
hade vi ett födelsedagsbarn 
som vi fi rade med hemlagad 
jordgubbstårta och presenter 
förstås. På sena eftermiddagen 
närmade vi oss Kotka och de 
andra båtarna började dyka 
upp runt omkring oss. På kväl-
len seglade vi alla in till Kotka 
där festligheterna precis skulle 
börja. 

Vi deltog i kyrkbåtsrodden 
med vi slog polska Frede-
rik Chopin och mexikanska 
Cuauthemoc. Vi var även med 
och hjälpte andra besättningar 
att ro som inte hade tillräckligt 
med folk för att fylla båten. Vi 
slutade dock på en femte plats 
vilket inte så dåligt i jämförelse 
med de båtar som har roddöv-
ningar varje dag. 

För Albanus del var det 
sedan besättningsbyte vilket 
gjorde vi inte deltog i så många 
andra sportaktiviteter och i 
paraden följande dag var vi 
endast sex stycken från Alba-
nus. Men vi slog oss ihop med 

svenska Constantia och tyska 
Alexander von Humbolt som 
hade samma problem och till-
sammans hördes vi ganska bra. 
Vi lärde oss även lite nya ram-
sor o sånger på tyska. Parader 
kan vara allmänbildande. 

Direkt efter paraden var det 
prisutdelning och vår skeppare 
Tero Ilus och jag gick upp och 
tog emot pokalen för vår andra 
plats i klassen. På kvällen var 
det Crew Party med mat och 
dryck och trevligt umgänge. 
Följande dag kom den nya be-
sättningen och vi proviantera-
de och bunkrade inför Cruise 
in Company till Mariehamn. 

Klockan 12 den 21 juli bör-
jade parade of sails ut från 
Kotka. Tyvärr blåste det rak 
motvind så det blev inte myck-
et till parad men det var ändå 
roligt att se så många båtar på 
samma ställe. Därefter började 
cruise in company, vi seglade 
tillsammans med 6-7 andra 
skutor och mindre båtar. 

Vi har bytt lite besättningar 
och varje kväll ankrade vi upp 
tillsammans i någon vik. Vi låg 
i Tunnhamn i natt, där orda-
des en gemensam middag för 
alla besättningar. Båtarna tog 
med sig vad de hade att bjuda 
på och så hade vi ordnat rökt 
abborre och kallrökt lax. Det 
var väldigt trevligt och väldigt 
gott. Sedan blev det en natur-
hamn i den åländska skärgår-
den innan det är dags för att gå 
in i Mariehamn. Vi kom in vid 
tvåtiden på eftermiddagen till 
västra hamnen där Cruise Ma-
riehamn redan var i full gång. 

Nu är Tall Ships Race över 
för vår del, vi har haft en spän-
nande resa och lärt känna både 
nya städer, människor och bå-
tar. 

 EBBA NORDLUND

Tall Ships Race 
med Albanus

Späckat program. Tall Ships Race har varit ett strapatsrikt äventyr för Albanus.  Foto: PRIVAT

Från Århus, över Öster-
sjön, via Tallinn, Kotka och 
Sveaborg mot slutmålet 
Mariehamn.

Albanus har två händel-
serika Tall Ships Race-
veckor bakom sig.

ombord med ebba 
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TV-programmet lördag 28 juli

10.15 Barnprogram 
[6261515]

11.15 Sagoträdet (R) 
[6227732]

Barnprogram på tecken-
språk.

11.30 Pi (R) [1755954]

Program på teckenspråk och svenska, 
för de lite äldre barnen.

11.45 Manáid-tv (R) [6248225]

Samiskt barnprogram.
12.00 Fieteri (R) [67770]

Barnprogram på tornedalsfinska 
(meän kieli).

12.20 Karamelli [29104480]

Finskspråkigt barnprogram.
14.40 Bo Kaspers – live (R) [8907022]

Livekonsert.
15.40 Sommartorpet [2111480]

Inredningsserie.
16.10 Uppdrag granskning – 

sommarspecial (R) [577374]

Samhällsprogram.
17.10 Tre kärlekar (R) [371596]

Dramaserie från 1989.
18.00 Allsång på Skansen (R) [45139]

19.00 Bolibompa [4480]

19.00 Pingu (R) [94022] 
19.05 Disneydags (R) [754645] 

20.00 Ebba och Didrik (R) [799]

Svensk familjeserie. Del 6 av 9. De 
ville bjuda hem henne.” I rollerna: 
Lisen Arnell, Johan Widerberg. 

20.30 Rapport [60003]

20.45 Sportnytt [3300515]

21.00 Försvarsadvokaterna [28848]

Dansk dramaserie. Del 9 av 14. 
I rollerna: Lars Brygmann, Troels Lyby, 
Jesper Lohman. Även 1/8.

21.40 Minnenas television [2298515]

Småstad.
22.45 Romerska rikets uppgång 

och fall [6246515]

23.40 Rapport [7788428]

23.45 BBC Cardiff Singer of the World 
2007 [6412954]

Veckans sommarkonsert.
1.15 Rabbit-proof fence [2278523]

¿ Australiskt-brittiskt drama 
från 2002. Filmen bygger på en verklig 
händelse då Australiens ur-invånare, 
aboriginerna, behandlades närmast 
omänskligt. I rollerna: Everlyn Sampi, 
Tianna Sansbury, Laura Monaghan.

2.45–9.15 SVT24 [98255813]

17.05 Den stora olyckan 
och fröken som inte 
kom. (R) [111041]

18.00 Kvinnans plats: Bröl-
lopsbesvär (R) [40119]

18.55 Helgmålsringning [3564577]

Från Bergs slussar vid Göta kanal.
19.00 Aktuellt [57003]

19.15 Där ingen skulle tro att någon 
kunde bo [921206] Norsk reportage-
serie från 2005. På fjällgården Gjev-
sjøen i Nord-Trøndelag med fyra mil 
till närmaste granne lever familjen 
Gjefsjø. Även i SVT1 1/8.

19.45 Jan och räven [168119]

Danskt naturprogram från 2006.
20.00 Din släktsaga (R) [8732]

Tittarnas egna släktsagor. Del 6 av 8. 
Pernilla Lonhage är bara en liten flicka 
när hennes farmor och farfar dör. Nu 
vill hon veta mer.

20.30 Seriestart: Notes from the 
underbelly [31003]

Amerikansk komediserie från 2007. 
Del 1 av 13. Andrew har länge försökt 
övertyga sin fru Lauren om att de bör 
skaffa barn. Nu är de överens. 
I rollerna: Jennifer Westfeldt, Peter 
Cambor, Michael Weaver.

20.50 Seriestart: Rackan Rex [8896799]

Animerad komedi. Om fyra hundar 
som försöker samsas under samma 
tak.

21.00 Parkinson [24698]

Brittisk pratshow från 2007. Del 10 av 
12. Orlando Bloom, James Nesbitt och 
Keith Allen.

21.45 Å varför skrämde du undan min 
vän? [2949886] Kortfilm av Amanda 
Rudman. En  liten flicka får syn på två 
män när de bryter sig in i en lägenhet.

22.00 Aktuellt [75022]

22.15 Älskar dig för evigt [517461]

¿ Danskt drama från 2002. 
Cecilie och Joachim ska gifta sig och 
har livet framför sig, men lika plötsligt 
som oväntat förändras allt. 
I rollerna: Sonja Richter, Nikolaj Lie 
Kaas, Mads Mikkelsen.

0.05 Motor: VM i speedway [1008813]

Från Prag i Tjeckien.
0.50–1.45 Sopranos (R) [9803523]

7.30 Lilla huset på prärien 
[517312]

8.30 Powerpuffpinglorna 
[276428]

9.00 Sabrinas hemlighet 
[277157]

9.30 Simpsons [247916]

10.00 Simpsons [248645]

10.30 Ett geni i familjen [3791935]

10.55 Ett geni i familjen [4359799]

11.25 Scrubs [6880022]

11.55 Scrubs [6781461]

12.25 All of us [478409]

12.55 All of us [819732]

13.25 Momento [4154374]

13.50 Spiraltrappan [4735848]

¿ Amerikansk thriller från 1999. 
I rollerna: Nicolette Sheridan, Judd 
Nelson, Alex McArthur.

15.35 Fab 5 [2505312]

16.25 Related [2506041]

17.15 Rachael Ray [583698]

18.10 My boys [1472138]

18.35 The class [230886]

19.05 Real housewives of Orange 
County [973799]

20.00 Extreme home makeover (R) 
[809770] 

21.00 Navy CIS [447954]

22.00 Kärleksfeber [9283022]

¿ Amerikansk komedi från 1990. 
Tonåringen Charlotte Flax har det 
svårt att växa upp 60-talets USA. Hen-
nes mor, Mrs. Flax, kan inte slå sig ned 
vid ett ställe åt gången, och det frustre-
rar både Charlotte och 
hennes lillasyster. I rollerna: Cher, Bob 
Hoskins, Winona Ryder.

0.05 Hotel Babylon [2583788]

1.00 Rovdjuret [1481707]

¿ Amerikansk science fiction 
från 1987. Dutch Schaffer har skickats 
till Centralamerika för att utplåna ett 
vapenläger. I rollerna: Arnold Schwar-
zenegger, Carl Weathers, 
Elpidia Carrillo.

3.00 Rescue me [2274320]

4.00 Philadelphia [4001504]

¿ Amerikanskt drama från 1993. 
Den mycket lovande, homosexuelle 
advokaten Andrew har fått sparken 
från sitt arbete. I rollerna: Tom Hanks, 
Denzel Washington, Antonio Bande-
ras.

6.00–6.55 Montel Williams [8230504]

6.30 Elias – den lilla rädd-
ningsbåten (R) [7810138]

6.40 Elias – den lilla rädd-
ningsbåten (R) [1432225]

6.50 Barnprogram [66941954]

9.59–12.30 Nyhetsmorgon lördag 
[457669886]

13.30 Bästa maten [629596]

14.00 CBS 60 minutes [1325799]

14.55 Jag är Rainman (R) [4199119]

15.50 Mannen som kunde tala med 
hästar [76616138]

¿ Amerikanskt drama från 1998.  I 
rollerna: Robert Redford, Kristin Scott 
Thomas, Sam Neill.

19.00 Keno [537596]

19.05 Trav: Vinnare: V75 [964041]

20.00 Nyheterna och vädret [195954]

20.30 I en annan del av Köping (R) 
[194225] 

21.00 Sommarkrysset – med 
Lottodragningen [3249003]

Svenskt underhållningsprogram från 
2007. Del 9 av 13. Med Peter Stormare, 
The Poodels, Caroline af Ugglas, 
Mimmi Sandén, Kikki Danielsson och 
Lasse Lindh.

22.20 Mumien – återkomsten [3473022]

¿ Amerikansk action från 2002. 
Året är 1933. Åtta år tidigare kämpade 
Rick och Evelyn för sina liv mot den 
3000 år gamla mumien Imhotep. Nu 
är han ute efter hämnd. I rollerna: 
Brendan Fraser, Rachel Weisz, John 
Hannah.

23.00 Nyheterna och vädret [877751]

23.15 Mumien – återkomsten, forts 
[5202312]

1.10 Psycho [78679707]

¿ Amerikansk thriller från 1960. 
Norman Bates driver ett motell till-
sammans med sin rullstolsburna mor. 
I rollerna: Anthony Perkins, Vera 
Miles, Martin Balsam.

3.15 Kiss tomorrow goodbye [2139287]

¿ Amerikanskt drama från 2000. I 
rollerna: Nicholas Lea, Holt 
McCallany, Kari Wuhrer.

4.45 Par i brott (R) [5172097]

5.30-6.30 Par i brott [2293455]

17.05 TV-nytt
17.15 Uteliv: Bisonslät-

tens gigant (R)
Detta är filmen om en 
bisonoxes första år. I Yellowstones 
nationalpark utspelar sig både glädje 
och sorg i hjordens inre liv. Repris 
från 23/7.

18.05 1 000 km ortnamn
Vart försvann svenskarna? Det 
svenska Vittisbofjärd blev det hel-
finska Ahlainen. Men varför behöll 
man de gamla svenska namnen?

18.15 TV-nytt
18.25 Sportnytt
18.30 Zon5: Livet enligt Rosa

Svensk dramaserie. Del 9 av 12. Rosa, 
13 år, äter vegetariskt, lär känna An-
ton och går på maskerad.

19.00 Röda Nejlikan (R)
Brittisk dramaserie. Äventyr och ro-
manser under franska revolutionen. 
Del 11 av 12. Repris från 26/7.

19.45 En mångfasetterad värld
Egypten – övärlden i Hurghada. Vår 
planet är en unik mosaik av folk, 
platser och traditioner.

20.00 TV-nytt
20.10 Sportnytt
20.20 Bills mat (R)

Matlagningsserie. Del 2 av 7. En reg-
nig dag. Då det regnar kan kocken 
Bill tillreda mat som tar lite längre 
att tillreda. Man kan ju alltid frysa in 
om det blir över. Repris från 27/7.

20.45 Norge runt
Unga motocrossförare.

20.50 Författarporträtt: Catharina 
Gripenberg
- Jag blir aldrig van vid att finnas till, 
säger Catharina Gripenberg på en 
strand i Köpenhamn. Hennes tankar 
har samma blandning av humor, lek-
fullhet och allvar som hennes dikter.

21.15–0.25 Jätten
¿ Amerikanskt drama från 1956. 
Om en fattig boskapsskötare som 
blir oljemiljonär. I rollerna: James 
Dean, Elizabeth Taylor, Rock Hud-
son. Regi: George Stevens. (Giant)

8.00 Köpkanalen [899428]

9.00 Pokémon [849683]

9.25 Skräckskolan [4328799]

9.50 Ninjasköldpaddorna [6747645]

10.15 Den lilla sjöjungfrun [6856190]

10.45 Disneys klassiker [1223312]

Mor Gås.
11.05 Transformers Cybertron [7413225]

11.30 Köpkanalen [4101683]

11.45 Vinstpotten [2705003]

12.55 Word puzzle [6574454]

13.55 Beachvolley [3391008]

15.05 Sommar i Salmela [4520954]

15.35 Sesame Street Presents: Follow That Bird 
[4342848]

Brittisk-amerikansk animation från 1985.
17.15 OS-anda i 100 år [7098206]

17.20 E! Entertainment: Sanna berättelser från 
Hollywood [5468916]

18.20 Hjältehistoriernas höst 2007 [1946515]

18.25 Simpsons [782935]

19.00 Sjuans nyheter [886374]

19.10 Resultatrutan [4563190]

19.15 Underhållningens 50 i topp [8087393]

19.30 Kollektivt självmord [479428]

20.00 Livet lär [930374]

¿ Brittsik-amerikanskt drama från 2001. I 
rollerna: Emma Thompson, Christopher Lloyd, 
EileenAtkins. Regi: Mike Nichols.

22.00 Tians nyheter [257848]

22.10 Resultatrutan [7307683]

22.30 Keno [266596]

22.31 Great balls of fire [107674041]

¿ Amerikanskt drama från 1989. I rollerna: 
DennisQuaid, Winona Ryder, Alec Baldwin. Regi: 
Jim McBride.

0.35 Kris [1526691]

Blod är tjockare än vatten. Amerikansk dramase-
rie om Wyatt Cole, som har lämnat läkarstudierna 
och jobbar som ambulansförare.

1.35 Vinstpotten late night [6913928]

2.35–8.30 Den rätta [33323233]

6.00 Frågespel [56577]

8.30 Lilla tvåans morgon 
[5503]

9.00 Galaxen [1402003]

10.25 Regionala Nyheter [35263765]

11.45 Spelnytt [5698770]

12.15 Kvalitetstid [547022]

12.45 Stötfångaren [995645]

13.15 Pikku Pietarin piha [8853206]

¿ Finskt drama från 1961. I rollerna: Tuukka 
Tanner, Elsa Turakainen, Leevi Kuranne. Regi: 
Jack Witikka.

14.25 ABC i digital-tv [6881577]

14.30 Live Earth: Live Earth bandad konsert 
[57206]

16.30 V75-travet [8530596]

17.10 Fatta micken [4027799]

Paula Koivuniemi och Jonna Kosonen möter Ta-
pani Kansa samt en rastlös prins, Petri Munck. 

18.10 Sportrutan [3571867]

18.15 Vagnen (R) [82616]

18.45 Kaksi vanhaa tukkijätkää [168698]

¿ Finsk komedi från 1954. I rollerna: Anneli 
Sauli, Olavi Virta, Ossi Elstelä. Regi: Ossi Elstelä.

19.00 Tv-nyheter [608732]

20.07 Petteri på villovägar [200774935]. Petteri 
Väänänen möter evolutionsbiologen Anssi Lau-
rila, guide i Kolmårdens djurpark. Övriga gäster: 
Saila Suorsa, Heta Mattila och Joonas Tenhunen.

20.36 Trafikpoliser [100113225]

21.05 Flodpolisen på Donau [964515].
21.50 Tv-nyheter, väder och sport [1633190]

22.05 act!one-two [627003]

 Nya avsnitt med bl a Heli Sutela, Markku Toikka, 
Ilari Johansson, Harri Ekonen, Risto Korhonen, 
Mika Eirtovaara och Riku Suokas.

22.35 Air America [2574652]

¿ Amerikansk komedi från 1990. I rollerna: 
Mel Gibson, Robert Downey Jr. Regi: Roger Spot-
tiswoode.

0.25 Vagnen (R) [72981]

0.50–2.00 Frågespel [5890165]

ÅLANDS RADIO 91.3 MHZ

9.00 Kulturen. Repris av månda-

gens, tisdagens och onsdagens 

Kulturen. 9.45 Musik. 10.00–

11.30 Sommarprat. Med Lennart 

Eriksson. Repris från måndagen. 

11.30–13.00 Sommarprat. 

Med Carola Larsson. Repris från 

tisdagen. 13.00 Veckans gäst 

– sommar. Programledare Jose-

fina Jansson Repris från freda-

gen. 14.00–15.30 Sommarprat. 

Med Ulf Gustavsson. Repris från 

onsdagen. 15.30–16.30 Djur 

och natur. Programledare: Leif 

Sundberg. Repris från onsdagen. 

16.30 Fångad av en schlager. 

Programledare Anders Hallbäck. 

Repris från fredagen. 17.00–

19.00 Musik. 5.30 Musik.

8.00 Tv-nyheter 
[64645]

8.05 Rädda värl-
den [8901916]

9.00 Tv-nyheter 
[45596]

9.05 Avlägsna stränder (R) 
[5856206]

9.55 Mundo: Frivillig flykting 
[4583374]

10.00 Tv-nyheter [35119]

10.05 Konstnärsliv [3862867]

11.00 Tv-nyheter [83732]

11.05 A-zoom [7286157]

11.35 Sorgens ansikten [7267022]

12.05 Existens [631935]

12.35 Nya danska medborgare 
[654886]

13.05 Om mina arbeten – Matti 
Pellonpää [2137577]

14.10 Diagnos: Mord [7202157]

15.00 Tv-nyheter [43596]

15.05 Mord och inga visor 
[9425374]

15.55 Det nordiska ljuset: Sva-
narna [9078119]

16.05 Prisma: Tiden – den fjärde 
dimensionen [3515931]

16.55 Nyheter på teckenspråk 
[8905138]

17.00 Tv-nyheter [76886]

17.05 FST: TV-nytt [5540848]

17.15 Monk [5052867]

18.00 Världens skatter [38041]

I serien om världskulturarv 
presenteras idag museiön Kizhi 
i Onega med sina ståtliga trä-
kyrkor.

18.15 Finländsk antikrunda 
[21393]

Programmets elfte vår och 
sommar för med sig något nytt, 

något gammalt och äventyr i 
Norden.

18.45 Den vida naturen: Den 
mäktiga ekvatorn [299393]

Del 6 av 6. Djuren på savan-
nerna plågas av hetta och torka. 
Hettan har tvingat lejonhanen 
att avstå från sin ståtliga man.

19.40 Yorkshiredetektiverna (R) 
[5737480]

Del 2 av 2. Ett annat lik hittas på 
stranden och Dalziel återvänder 
för att hjälpa Pascoe med mord-
utredningarna.

20.30 Tv-nyheter och väder 
[95799]

20.45 Sportrutan [834206]

21.15 De makthavande [4218995]

Maffialektionen. Vem kuvade 
kyrkan, polisen och fackfören-
ingarna?

21.30 Zigenar-tv [49913]

Orkestern Manne Menuetti mu-
sicerar mellan sketcherna.

21.55 Från söder till norr 
[5360732]

Del 1 av 4. Margarets familj 
följer prästpappan till staden. I 
Milton som håller på att indu-
strialiseras visar livet sin avig-
sida och Margarets rättskänsla 
vaknar.

22.50 Actors studio [8694596]

Skådespelarna i tv-serien ”Den 
hårda lagen” som sänds i TV2 
är gäster i programmet där 
stjärnor svarar på frågor av pro-
gramvärden

23.35–23.45 Euronews [9087393]

TV ÅLAND
INFOKANALEN

Nedslag i åländsk 
sommar.

Sett och hört, händelser, 
smultronställen.
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� �  Utryckningen till Bartsgårda 
var väl inget falskt alarm. Personer-
na som misstänkte brand handlade 
föredömligt. Falskt alarm är när man 
larmar utan annan anledning än 
okynne. ”Rätt ska va rätt”.

� �  Oj, vad fi nt det var med 
poliser till häst!! 0400.

� �  Det är mycket man undrar 
vad man betalar skatt för i Finström, 
med alla vansinnes affärer. Inte nog 
med det sedan måste vi få uhjälp till, 
centralkommun som vi är. Fy f......n. 
”Finströmmare”.

� �  Rockoff arrangörer! Om ni 
vill ha mera besökare till Rockoff 
kolla då upp vad ni har för kvinnliga 
ordningsmän i entrén. Många som 
backat ur för att de mött en person 
där som int alls är lämplig för denna 
plats. Skärp er om ni vill ha fl er 
besökare. En som é besviken!

� �  Killen som klipper vägslänten 
i Kvarnbo är singel och heter Kalle. 
0457.

� �  Jäfl a skit att inte de under 
arton kan se farbror fl äsk!! Vi har ju 
ingenting att göra medan vi väntar på 
huvudartisterna!! För jävligt! THJ.

� �  Jag vill också se farbror fl äsk 

och alla andra på lilla scenen! De är 
orättvist! Mvh avundsjuk

� �  Tack till Inger på logen för 
att du alltid är så glad, snäll och 
omtänksam. Det borde fi nnas fl era 
som du. Fortsätt så! Hälsningar en 
medlem.

� �  Upphittad abloy nyckel på 
Möckelö havsbad, torsdag 26.07 kl 
19. Nyckeln hänger i en koppar-
bergs kapsylöppnare. Inlämnad till 
polisen. 0457.

� �  Undrar om det är mer pengar i 
högt ljud? Kvaliteten på musiken är i 
alla fall förstörd :( synd! 0457.

� �  Svar till Lena Karlsson ang. 
långt gräs mellan gravstenarna. Jag 
besöker min sambos sons grav ca 1 
gång per vecka o har inte sett någon 
gång extra långt gräs. De håller 
ju på hela tiden med gräsklippare 
o trimmare där. Kanske du tog en 
runda runt träsket o minns lite fel. 
Mvh.T.H.P nöjd församlingsbo i 
FINSTRÖM. 

� �  När man kommer ut till 
GÖLBY från EMKARBY hållet är de 
mycket dålig sikt både till vänster 
och höger pga buskar som växer 
i kohagen där!Vore de möjligt att 
någon av ägarna buskade lite där? 

Mvh. Daglig bilist som stannar för 
att se trafi ken bättre.

� �  Någon som är intresserad av 
att köpa en komplett, stationär dator? 
Ring 04573425022 för mer info.

� �  Imponerande att se hur de 
två killarna o tjejen jobbade torsdag 
kväll! Gott humör och tålmodigt 
kämpade de med den alldeles för 
långa kön.Och det stämmer som 
ryktet säger, det jobbar bara tjejer på 
roberts som ser bra ut!:P h:mycket 
nöjd kund

� �  Årets bästa på Rockoff: 
Sunrise Avenue, utan tvekan! fan ja 
vart impad å vilket röj sen!! ah, fi na 
pojkar fi na pojkar... Fan. 0407.

� �  Du me blå skjorta och blont 
hår som cyklade omkring på en röd 
cykel vi självstyrelsegården efter att 
sunrise avenue hade spela, du var 
en riktig snygging ;-) //blondinen 
och brunetten

� �  Fläsk till arken? Jajemen! Håller 
med helt! En sommar reunion i höst! 
Det sku va as bra! rocka fett! 0408.

� �  Rockoff har blivit bråkoff. Alla 
tjafsar ju med alla. 0407.

� �  Tycker int att Barbro ska uttala 
sig om bidrag o ”fusk” innan hon 
klarat upp sina egna ritningar! Va 
kallas sånt? Naturaförmåner? Städa 
framför egen trappa... 0457.

� �  Alla ni som har kattungar nu, 
se till att kastrera era kattmammor 
sen, så man slipper se alla dessa 

annonser om kattungar och sen 
vidare i djurskyddsföreningens an-
nonser om kattor som är lämnade åt 
sitt öde. 0405.

� �  Hittade ett fi nt vitt armband 
på rockoff. Återfås mot närmare 
beskrivning! tel 04573434020

� �  Bara undrar vilka försam-
lingar som har haft denna ”kvinna” 
anställd, frågas de inga referenser 
nu för tiden, välkänd, red upp eget 
liv före man hoppar på andra. Mvh. 
Ö-saltvikare

� �  Ett väldigt stort tack för den 
fi na spelningen av Sunrise Avenue 
och en stor eloge för att ni höll spel-
ningen på engelska och svenska. 
Tack! ”Jag heter Peter och är tre 
meter”, bäst på RockOff-07? 0457.

� �  Jaha Eats ägare tyckte att 
rock på torget skrämde bort gäster, 
jag tror nog att hans höga priser 
skrämmer i väg mera. KE HUD FLE

� �  Visst har Rauli Lehtinen 
rätt i en del han skrev nu senast, 
men han tycks ju inte veta att den 
nuvarande och tidigare Ålands 
Djurskyddsförening struntar helt 
i Djur som verkligen sku behöva 
hjälp! T.e.x. så fi nns det Kattor som 
fått ungar nyss och folk har ringt 
till Ålands Djurskyddsförening om 
detta! Men dom har bara fått ’kalla 
handen’! Nuvarande Ålands Djur-
skyddsförenings ordförande säger 
exakt samma som förra ordförande! 
Ja att: nej vi har så fullt å mycket! 
Betala inte medlemsavgift till denna 
såkallade djurskyddsförening! För 

då blir du lurad, dom bryr sej tyvärr 
inte om hemlösa Kattor å om deras 
ungar! SIGNATUR : USCH.

� �  Kan vara Godby fartdårarna 
som härjar på Emkarbyvägarna 
också! Harar o rådjur blir påkörda 
o lämnade för att pinas ihjäl! Snart 
vågar man sej inte ut med hunden 
ens! Fler poliskontroller om tid fi nns? 
Mvh.Rädd om livet.

� �  Folk i färg på Gamla Åland 
har dubbla ögonpar, ser hemskt 
ut! Nej tacka vet jag NYAN, de e 
tidningen man först klöser åt sej. 
Mvh. Nyan messaren.

� �  Klart Dennis är glad ha Rock-
Off på torget då Politikerna öser 
Pengar till honom. Skapar politiker-
förakt. 0405.

� �  Hördu ’’hallå!’’ det är inte 
bara amerikaner som skiljer sig. 
När jag bodde i USA var alla 
fortfarande gifta. När jag fl yttade hit 
verkade som om var och varannan 
hade problem med att hålla ihop. 
Tänk också på att det i USA är 
mindre okej att leva som sambor... 
Kanske därför de gifter sig och sen 
ångrar sig. 0467.

� �  En stor rosbukett till Peter och 
Yvonne och hela gänget på golfres-
taurangen i Kastelholm . Hos er får 
man alltid supergod mat och trevligt 
bemötande. Tältgänget.

� �  Visst e de bra med rockoff på 
torget. MEN, stackars torgförsäljare! 
Inklämda vid cykelbanan. Där de e 
tillåtet att cykla. Suck. 0445.

MESSA NYAN
Sänd SMS/MMS till 0457-3234444

Dagens MMS-bild

Nyankortsvinnare:
Helena Blomqvist
Lappo 
Vinner en Sverigelott. Vinsten skickas på posten.

� �  En söt liten kattunge i Sund! 
0457.

� �  Boende runt havsörnsvägen- 
ni skall inte gena via gångvägen 
med bil till skrakvägen när ni skall till 
stan. Ni skall köra via östernäsvägen 
enligt trafi kreglerna. närboende.

� �  Schysst med ridande polis! 
Passar bra in här på miljömedvetna 
Åland och i ekostaden Mariehamn! 
Och trevliga var dom oxå!! 0405.

� �  Till 0457. Vet du inte att katter 
VILL vara ute ”nätter o dagar”!? Jag 
tycker det verkar som om katten 
har det bra som FÅR vara ute! Mvh 
Kattägare.

� �  Tyckte dagens turist Nigel var 
jättesöt, vet att du är tillsammans 
med fruan men ... 0457.

Det är med tillförsikt som vi 
FS-politiker konstaterat att 
kommunstyrelsen i Lemland 
efter juridisk konsultation 
valt att återremittera försla-
get till delgeneralplan för 
Järsö-Nåtö till områdesar-
kitekten för ny beredning. 
Beslutet tillkom efter ett 
medborgarinitiativ som 
initierats av FS politiker i 
kommunen, vilka anmält och 
beviljats jäv vid behandlingen 
av ärendet.

I initiativet uppmärksam-
made vi kommunstyrelsen 
på de uppenbara brister som 
fanns i beredningen av ären-
det. Den juridiska konsulta-
tionen visade att beredningen 
belastas av så stora brister att 
den med mycket stor sanno-
likhet inte skulle klara ett be-

svär och att kostnaderna och 
tidsförlusten för omarbetning 
av förslaget skulle vara min-
dre med en återremittering 
för ny handläggning än efter 
en domstolprövning. 

Många kommunmedlemmar 
och markägare har lagt ner 
mycket arbete och fritid i de 
sk byagrupperna i tron att de 
varit offi ciella kommunala 
organ, men de sk byagrup-
perna har aldrig tillsatts av 
kommunen därför har de 
inte heller sammanträtt som 
kommunallagen stadgar för 
kommunala organ, inte heller 
har medlemmarna i byagrup-
perna haft fullmakter från de 
berörda, som inte kallats till 
mötena, att föra deras talan.

Ålands kommunförbund 

konstaterade 2006, på 
förfrågan av kommunen, att 
byagrupperna ”kan ses som 
en form av löst sammansatta 
arbetsgrupper utan formell 
ställning”, därför är frågan 
om jäv inte aktuell. Vi är 
övertygade om att områdes-
arkitekten tar till sig byagrup-
pernas åsikter likväl som de 
av enskilda invånare inläm-
nade önskemål.

Den arbetsgrupp som 
kommunstyrelsen redan 1995 
tillsatt att bistå områdes-
arkitekten, har sedan 2000 
arbetat utan vald ordförande 
och verkat som ett beslutande 
organ trots att befogenheter 
att fatta beslut som berör 
kommuninvånarna inte kan 
överföras på en arbetsgrupp. 

Därutöver har man i många 
fall varit jävig.

När vi under arbetets gång 
påtalat felaktigheter och brister 
i beredningen har vi bemötts av 
häftiga personangrepp men inte 
en enda gång i sak.

Från FS sida är vi mycket 
nöjda med kommunstyrel-
sens beslut och hoppas nu att 
ärendet skall beredas på ett 
sakligt, korrekt sätt enligt gäl-
lande lagar och förordningar 
för att säkerställa rättssäker-
heten för samtliga berörda.

Vad detta har kostat skat-
tebetalarna i Lemland får vi 
nog aldrig reda på, inte heller 
kommunens förvaltnings-
chefs och de av kommunen 
avlönade revisorernas ansvar 
i handläggningen och gransk-
ningen av ärendet.

Därtill kan även tilläggas att 
kommunfullmäktige beslöt i 
budgeten för 2006 att bygg-
nads- och planläggnings-
nämnden under 2006 skulle 
utreda intresset hos privata 
markägare att med stöd av 
kommunen planera områden 
för bostadsändamål. Detta 
beslut gällde hela kommu-
nen, alltså även Järsö-Nåtö, 
beslutet verkställdes inte av 
byggnads- och planläggnings-
nämnden 2006 och har inte 
heller verkställts till dags 
dato.

Eva Dahlén
Susanne Fagerström

Raphael Karlsson
Håkan Lindberg

Fredrik Lindqvist
 Frisinnad samverkan, 

 Lemland

Bra med ny beredning
för Järsö-Nåtö-området

Liksom många andra ålän-
ningar intresserar sig sos-
sarnas ordförande Barbro 
Sundback (onsdagens Nya 
Åland) för liberalerna och 
våra visioner om trygghet 
och utveckling mot ett grönt 
Åland.

Den ideologiska debatten 
är både livlig och mångsidig 
i vårt parti. Till skillnad från 
sossarnas ”en kommun, en 
gymnasieskola, en åsikt” är vi 
öppna för diskussion och ar-
gument: kommuninnevånare, 
lärare, föräldrar och elever, 
kort sagt alla intresserade 
medborgare skall vara med.

Sossarna, genom ordföran-
de, fortsätter den kännspaka 
stilen från riksdagsvalet. Man 
fl yttar fokus från den egna 
politiken till att misskreditera 
andra. Det visade sig inte 
vara särskilt framgångsrikt.

I liberalernas konkreta 
arbete med olika program 
för kultur, jämställdhet, 
näringspolitik med mera är 
vi pragmatiska och ser till 
medborgarnas, de enskilda 
människornas, bästa.

Vår ideologi ger stadga 
och riktning i vårt arbete och 
fi nns alltid med som karta 
och kompass.

Den åländska socialdemo-
kratin förefaller förlita sig 
på en gammal, suddig karta 
utan kompass som inte ens är 
bekant hos de egna gräsröt-
terna. 

Ofta blir det bestående 
intrycket arrogans och makt-
fullkomlighet som Wiklöfs 
”lilla raring”, Sundbacks han-
dikapparkering, licensskolk 
och andra affärer.

Katrin Sjögren
 liberal

Liberalerna
debatterar

Undrar om det är mer 
pengar i högt ljud? 
 MESS AV 0457.”

Jag vill inte lämna ämnet 
om Lasse Wiklöfs beteende 
mot Ålandstidningens report-
rar. Det är synd att socialde-
mokraterna som profi lerat sig 
som jämställdhetsparti och 
informerat om härskartek-
niker är de som fl era gånger 
visat sig vara experter på att 
även utöva dem. 

Vi har fått följa med när 
talmannen irriterat viftat bort 
reportrar som undrat över 
ritningar och felparkeringar 

och fi nansministerns nedsät-
tande ton mot reporter och 
allmänhet. 

Man måste kunna hålla isär 
när man talar med sina ra-
ringar eller små gummor och 
när man talar med yrkesutö-
vande personer som varken 
är ens raringar eller ens små 
gummor. 

Likaså ska man visa res-
pekt för att allmänheten ska 
få veta vad man egentligen 

gjort med sitt förtroende-
post.

Vi har ju sett och hört att 
det inte endast är manliga 
politiker som:

– osynliggör någon som inte 
har samma åsikt

– förlöjligar någons åsikter
– undanhåller informa-

tion för att försätta någon i 
underläge.

Oftast är det nybörjarna 
som utsätts för detta, och 
detta i sin tur leder till att 

man drar sig för att engagera 
sig i t ex politiken!

Men vi får hoppas att Wiklöf, 
Sundback och andra som 
av slentrian(?) bemöter 
människor lite nonchalant 
och nedsättande får sig en 
tankeställare av diskussionen 
som följde på Niklas Lampis 
ledare.

Med hopp om gott samar-
bete i höst!

Nina Smeds (lib)

Låt det bli en tankeställare

Man måste skilja på vem man 
talar med, anser insändarskri-
benten och syftar på Lasse 
Wiklöfs uttalanden i Ålandstid-
ningen. Foto: STEFAN ÖHBERG
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Att skriva ”saatans bumpers” på en 
allmän väg är inte inom gränsen för 
vad man får göra enligt lagen. Ändå 

får mannen som gjort det status som en san-
ningssägare. 

Kanske måste höga bumprar i trafi ken tas 
bort. Många anser det.

Men det demokratiska systemet urholkas 
onekligen om de personer som bor i en de-
mokrati väljer att begå lagbrott istället för att 
påverka sin omgivning med hjälp av de vägar 
som demokratin erbjuder.

Civil olydnad betyder att någon öppet och 
utan våld bryter mot lagen. Man skall också 
vara villig att ta konsekvenserna av sin hand-
ling. Då Åke Uppgårdh öppet visar att det 
är han som sprejat utövar han per defi nition 
civil olydnad. Personer i historien som är 
kända för sin civila olydnad är bland annat 
Mahatma Gandhi och Martin Luther King. 

Bumpersklottret är, enligt det positiva sättet 
att se på det, ett bevis på hur bra folk på Åland 
har det. När allt annat är perfekt kan man sätta 
energi på att förändra lyxproblemen. 

Att två politiska partier är villiga att betala 
de böter som Åke Uppgårdh troligen får är 
däremot anmärkningsvärt. Därmed stöder 
de civil olydnad och undergräver själva de 
system de ingår i och som stiftar lagarna som 
brutits.

Problemet med civil olydnad är att det visar 
en ensidig bild av verkligheten. Någon tycker 
att bumpers är i vägen, tar vad han anser 

vara ett missförhållande i egna händer och 
klottar.

Men det fi nns många som tycker att bum-
pers är bra, som har barn som skall springa 
över vägen och anser att bilarna kör för fort.  
Det är deras rättigheter som kränks av den 
civila olydnaden.

Demokratiska och byråkratiska processer 
är förvisso långrandiga, men de är det av en 
orsak. Långrandigheten hindrar maktmiss-
bruk eftersom fl er hinner komma till tals.

Greenpeace då? Eller åländska Anna-Lin-
néa Rundberg som protesterat mot kärnva-
pen i England. De utövar också civil olydnad. 
Det här är inga enkla frågor, men det fi nns 
åtminstone två tydliga skillnader på deras 
civila olydnad och Uppgårdhs.

Då Greenpeace och kärnvapenaktivister 
protesterar organiserar de sig. De sätter 
ner tid och energi på att bjuda in andra och 
protestera med dem. De vet att många är 
starkare än få. Deras sätt att protestera är 
inte det enklaste sättet.

Men att trycka upp t-shirts är inte att 
organisera sig, det är bara att inbjuda fl er till 
en tyst protest. Det konstruktiva syns ingen-
stans, bara det destruktiva klottret.

För det andra slår aktivister som Green-
peace och Anna-Linnéa Rundberg alltid 
uppåt. Det är makten man vill åt och deras 
civila olydnad symboliserar den lilla män-
niskan mot den stora världen. Det är en av 
orsakerna till att de har lätt att få sympatier, 

vid sidan av att deras uppdrag består i att 
rädda mänskligheten eller djurarter. Man 
kan ha invändningar mot sättet de arbetar 
på, men få har invändningar mot målet de 
strävar efter.

Frågan om bumprar är inte lika svart-vit, 
även om debatten låter påskina det. Då Nya 
Åland i våras pejlade hundra ålänningarnas 
intresse för fl er bumprar i centrum vågade 
bara en av de tio som var för upphöjda 
korsningar framträda med namn i artikeln. 
De som var mot upphöjda korsningar talade 
däremot gärna om sin uppfattning.

Att protestera mot bumprar genom civil 
olydnad är att tysta de som tycker tvärtom. 
Det vill säga de som befi nner sig i samma 
maktposition som sprejaren. De som också 
är medborgare i en demokrati, men tycker 
annorlunda än han.

Väljer de att protestera mot hans protest 
har vi snart ett regelrätt bumpkrig på Åland. 
Det är därför civil olydnad är så knepigt. Alla 
kan helt enkelt inte protestera hur de vill mot 
vad som helst. 

Inga Heller Kiki Alberius-Forsman

”

Den lilla lanthandeln säljer blåbär från 
Spanien! Otroligt. När det nu växer 
blåbär så det knakar bakom varenda 

husknut. 
Ut i skogen stövlar Inga Heller som den 

gedigna åländska husmor hon försöker 
vara. Det sägs att det är som en meditation 
att plocka blåbär. Men så är det faktiskt inte 
alls. För som den gedigna åländska husmor 
hon försöker vara har hon förstås prövat på 
riktig meditation och vet att där försöker man 
komma emellan tankarna. I blåbärsskogen 
låter man tankarna rinna iväg, åt vilket håll de 
vill, vilket också är avkopplande och nyttigt. 
Så här fl ödar det:

Så nu kommer de, myggen, när de inte 
varit här på hela sommaren, undrar vad 
myggorna gör i skogen när inte jag är här? 
Det borde man fråga någon i ett naturpro-
gram i radion eller så och då skulle man 
också fråga varför män har bröstvårtor. Och 
varför man inte äter blått annat än blåbär. 
Så blåa de är förresten, bären. Blåbärsblå 
ögon kan man ha, som han Andreas, men 
han påstår nog att det inte är färgade linser, 
undrar det jag. Men Annika K har jättebruna 
ögon och armar som är sådana där mor-
morsarmar, trygga, som om hon alltid skulle 
vara hemma i sitt kök. Vilka himla duktiga 
människor som jobbat här i sommar, var 
kommer alla ifrån? Som hon Malin L, häst-
tjej som bara sådär poppar upp från Saltvik 
eller vad det nu är, hon är ju alldeles härligt 
orubblig trots sin ungdom och Nadine är 
väl i samma ålder, en moderlig fregatt som 
seglar in i allt det åländska utan att tveka, 
och Jens sedan, tänkaren Jens, tur att ung-
domar fortfarande tänker, det där med Ola 
Salo och religionen kunde jag ju inte sagt 
bättre själv, det var djupt. Men det ska vara 
lite slita och släta också och i det fallet ska 
vi ju inte bara tala om Fredrik S han gör vad 
som helst, när som helst, morgon, middag, 
kväll, inget är för stort eller smått för honom, 
Fredrik E, sedan då, med det gnistrande 
leendet spräcker han verkligheten mitt itu, 
och Fredrik T då, social och sympatisk och 
okonstig, precis som Johanna, som kan allt 
och gör allt och har en sådan lugn integritet 
och Jenny då, råddfröken, som otroligt nog 
visar upp världens mest innehållsrika och 
korrekta artiklar när man minst anar det. 
Och Kenneth då, sist men inte minst, när 
man sett honom cykla blir man genast su-
gen på ett riktigt riktigt lång tur, att få gunga 
på, sega iväg, glida, och njutningsfullt lägga 
in en lägre växel i början av uppförsback-
en...

Sicket gäng! Rena rama nyhetsmanne-
kängerna. Synd bara att de fått synas så 
sparsamt i vår tidning. Kanske borde de 
själva fått fi gurera sida upp och sida ner. 
Prövat solglasögon, parkbänkar, offentliga 
toaletter, bilar, smink och Gud vet allt. Det 
fi nns journalister som sysslar med sådant 
nämligen, att mer vara stjärnor än jobba för 
andra. Lagom är bäst. Smäck! Dö din fula 
mygga dö! Blåbär är gott!

Blåbärstankegångar

nyan.ax
KOMMENTERA LEDAREN PÅ

Karin Erlandsson
Epost: karin.erlandsson@nyan.ax
Telefon: 528 467

Världen är sned. 
Enligt vems linjal skall 
den rättas till?

Olydnad. Det är skillnad 
på civil olydnad och civil 
olydnad. Åländska Anna-
Lena Runberg utövar en 
sorts då hon protesterat mot 
kärnvapen i England. Åke 
Uppgårdh en annan då han 
sprejar på bumprar.  Foto: 
ANNA-LENA RUNDBERG

Å ena sidan har allt fl er kommuner, inte bara på Åland, problem med att 
få folk att ställa upp i val och nämnder. Ungdomsföreningarna dör bok-
stavligen bort och allt färre röstar. Politik blir allt luddigare för allt fl er.
Å andra sidan utövar ett allt större antal personer civil olydnad. Att gå 

den långa demokratiska vägen är inte särskilt trendigt.

Ett dåligt ledarskap är som ett dåligt äkten-
skap. Katastrofen inträffar vanligen inte från 
en dag till en annan.
HANNE KJÖLLER I DN 10.7
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dagens turist vädret dagens rätt
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Bokning tel. 28 300, växel 28 000, Grisslehamn 0175-258 00.
Bokning även på www.eckerolinjen.ax

Från Eckerö Från Grisslehamn

 8.30 13.30 15.30 

 18.30 20.15

Turlista t.o.m. 19.8.2007

Buss: Till Stockholm från alla båtankomster. 8.30-
turen via Cityterminalen. Från Stockholm  T  Tekniska
högskolan 2 tim. före alla båtavgångar. Till Uppsala
13.30- och 18.30-turen. Från Uppsala Hjalmar Bran-
tingsgatan (Willy’s) kl. 8 och 13 till 10- resp. 15-turen.
Från Mariehamn 1 timme före båtavgång. Till Marie-
hamn efter båtankomst.

OBS! Lokala tider

 10.00 11.30 15.00

 17.00 20.00

Dagligen

Grillad oxfi lé med   
skaldjursspett

4 st oxfi lé, à 120 g
8 jätteräkor
8 st pilgrimsmusslor
4 st ostron
4 st grillspett, av bambu 
eller andra spett
salt och peppar

Krydda köttet med krossad 
svartpeppar. Trä räkor och 
musslor på fyra spett och 
salta. 
Stek dem i stekpannan. Ta 
ostronen ur skalen och stek 
dem. Trä dem på spettet 
före servering.

 Salta köttet och stek el-
ler grilla oxfi lén till önskad 
genomstekningsgrad.

Servera med bakad pota-
tis och grönsallad.

De ser lite tveksamma 
ut, så där som man kan 
göra då någon tågar 

emot en med penna, papper 
och kamera i högsta hugg. På 
frågan om de vill bli dagens 
turister svarar de ett lite svajigt 
”okej”. De är Louise Bengs och 
Johanna Mukkonen ifrån Vasa. 
De är här och hälsar på sin 
kompis Caroline Staffas. 

Har ni varit på Åland för-
ut?

– Nej, för mig är det första 
gången, säger Johanna. Vi kom 
igår kväll och stannar tills på 
måndag.

– Jag var här på bussresa med 
klassen en gång, minns Louise. 

 En sån där busslast full 
med fi nländska skolbarn i 
taffelkeps?

– Haha, nej. Ålänningar pratar 
visst alltid om de där skolbar-
nen i taffelkepsar och magväs-
ka. Vi var så stora då redan, jag 
tror det var i högstadiet. Men 
jag kommer inte ihåg så värst 
mycket av resan så det känns 
som att jag är här för första 
gången, svarar Louise.

Vad har ni för planer i hel-
gen då?

– Vi ska väl se oss runt. Kanske 
styr Caroline upp någon fest, 
säger Johanna menande.

– Det blir inget Rockoff för 
oss, men förmodligen kom-
mer vi att gå ut på krog, skjuter 
Louise in.

 Vad skulle ni vilja tipsa 
oss ålänningar om att se 
i Vasa? 

– Det fi nns ett brett utbud av 
krogar och klubbar. Olivers Inn 

är bäst, hävdar de båda ivrigt, 
och fortsätter: 

– Vasa är trevligt. Vi blev stu-
denter förra året, så nu jobbar 
vi där och trivs bra med det.

Ni är alltså inte helt över-
väldigade av Åland och 
vill fl ytta hit på en gång?

 
– Vasa är hemma för mig, sva-
rar Johanna. Jag vill absolut bo 
kvar. Text & foto: LINNEA TILLEMA

”Inget Rockoff, men förmodligen utgång”

Tvekande. Johanna Mukkonen och Louise Bengs på varsin 
sida om ålandskompisen Caroline Staffas. De förhöll sig till en 
början tveksamma till att bli dagens turister, men svarade sedan 
snällt på frågorna.


