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7 familjen
 ”Det fi nns 10.000 
sälar på Åland.”

TOM MATTSSON, 50 ÅR, 
CHAUFFÖR OCH FISKARE.

kultur8
Gret-Lis Grönlund, från Åland, 
blev krigsbarn i Sverige 1945. 
Nu håller hon en utställning i 
Östhammar.

folk20
”Vi håller på och övar in Folk 
och rövare i Kamomillastad”.

DAGENS ÅLÄNNING AMANDA NORDAS

åland 24 ikväll
I Kolon besöker vi Formex, 
Nordens största mässa för 
form och design.

REPORTAGE. I väntan på våren – gå ut och 
gå!

Gå med stavar, gå med kärestan, gå med hun-
den – även om du inte har en hund! Det är en-
kelt bara att trava på.

Nya Åland föreslår i dag två motionsprome-
nader i Mariehamn. 

Är du gubbe går du norrut. Är du gumma går 
du söderut. Eller tvärtom. Det är bara att följa 
strecken.

SIDORNA 10-11

Traska våren
till mötes

Carl Micael Dan och Pernilla Ojala.

GYMNASIEREFORMEN. Inom kort får vi 
veta hur landskapsregeringen vill reformera 
utbildningen på gymnasialstadiet. Den grupp 
som arbetat med frågan har bara något möte 
kvar innan utvecklingsplanen kan läggas fram 
för landskapsregeringen. 

Därefter överförs ärendet till lagtinget.
– Det är inte en dag för tidigt, tycker An-

ders Eriksson (åf).  SIDAN 4

Utbildningsplan
är snart klar

SPORT. Match direkt 
mot mästarna FC In-
ter. Det är vad som 
gäller för IFK Marie-
hamn när Tipsligan 
startar måndagen den 
20 april.

– Det kan bli roligt med bra inramning och 
med mästarna på besök, säger Mika Niskala 
om inledningen på säsongen.

Därefter följer ytterligare två hemmamat-
cher och den första bortamatchen spelas inte 
förrän den 6 maj mot HJK. Tipsligan avslutas 
med en full omgång lördagen den 17 okto-
ber. SIDAN 15

Tuffast möjliga 
start för IFK

Talman bemöter kritik
 NYHETER. – Det fi nns problem och då är det 
viktigt att föra fram dem i sammanhang där det 
fi nns folk som faktiskt kan göra något åt det. Det 
säger lagtingets andra vice talman Gun-Mari 
Lindholm (ob) om den kritik som riktats mot 
hennes anförande när märkesåret 1809 invigdes 
i Sveriges riksdag.

SIDAN 3

Ankare skadade internetkabel
NYHETER. En av de kablar som internetle-
verantören Ålcoms privatkunder använder 
skadades när Viking Lines fartyg Rosella på 
grund av ett elavbrott tvingades kasta ankar i 
höjd med Korrvik på måndagen. När fartyget 
lättade ankaret drog det kabeln med sig till 
ytan. För Ålcoms kunder innebar det tidvis 
litet långsammare trafi k. SIDAN 3

Varsel i VVS-branschen
NYHETER. Fyra personer kommer troligen 
att permitteras från VVS Eriksson om ett par 
veckor.  – Om inget annat dyker upp så blir 
det så. Det fi nns en del jobb som är ute på 
anbudsberäkning, men det är många som stri-
der om dem så vi vet inte hur det går, säger vd 
Tore Eriksson.

SIDAN 5

MILJÖN. – Två luncher på restaurang i Mariehamn kostar lika mycket som att 
föda en hel familj i Afrika under en månad. Den sum-
man borde många ha råd att hjälpa till med.

Det säger Gottfrid Stenroos, som nu gör 
en ny framstöt med 
att samla in pengar till 
majs till de svältande 
invånarna i Rift Valley-
provinsen i Tanzania, 
Afrika. I slutet av januari 
åker han iväg på ännu 
en resa dit. SIDAN 2

Vädjar om hjälp till svältande

NYHETER. Hemma hos familjen Sjölund-
Williams i Finström Svartsmara stod gläd-
jen högt i tak i går kväll – så högt att näsdu-
ken åkte fram allt emellanåt.

Anna-Lena Sjölund, hennes man Rhodri 
Williams och hans mamma Kate Williams 
hejade och applåderade. Miranda, 3 år, 
klädde sig i Amerikaklänningen och lil-
lebror Theodore, 1 år, klappade ivrigt på 
teverutan när huvudpersonen – USA:s nya 

president Barack Obama – svor eden un-
der installationsfestligheterna.

– Jag är riktigt rörd, medgav Kate och 
snöt sig.

– Jag har hållit på Obama ända från 
början. Folk var så desillusionerade ef-
ter många år med George W Bush, och nu 
kommer Obama som är ung och inger nytt 
hopp.

Att han är den första svarta statschefen 

i landets historia spelar en stor roll för fa-
miljen

– Jag har en adoptivbror, Justin, vars mam-
ma är vit och pappa är svart. Han är säker-
hetskonsult och är med under installationen. 
Vi kanske ser honom, berättar Rhodri som 
via Justin fi ck en helt annan inblick i rasfrågor 
än han annars skulle ha fått som vit förortsin-
vånare i Vermont.

SIDAN 9

I Svartsmara hejas det på USAs nya president

O-ba-ma! O-ba-ma!

Ny era. I går kväll följde Anna-Lena Sjölund, Rhodri Williams och Kate Williams samt barnen Miranda och Theodore med presidentinstallationen i 
USA från tevesoffan i Svartsmara. En glädjestund för familjen.  Foto: ERKKI SANTAMALA
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Annika Orre
Epost: annika.orre@nyan.ax 
Telefon: 528 450
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Vinterkampanj

-15%
gäller t.om. 31 januari

Gäller ”Marbodal Tillsammans” och ”Marbodal Gör det själv” samt minst 10 stommar.

”

– Krisen är akut och behovet 
av majs är stort, säger Gottfrid 
som besöker området många 
gånger per år.

I år är sjunde året i rad som 
invånarna i Rift Valley-dalen 
inte får någon majsskörd. Det 
utsäde som såddes i november-
december grodde eftersom det 
kom lite regn, men den ihål-
lande torkan efter det har tagit 
kål på plantorna. Det gäller inte 
bara majs utan också bönorna.

– När skördeskador inträffar 
på Åland går EU och staten in 
och betalar. I Afrika har man 
varken eller. Där måste männis-
korna klara av svälten på egen 
hand.

Stigit kraftigt
I torkans och missväxtens spår 
har priset på majs skjutit i höj-

den, berättar Gottfrid Stenroos.
– Det fi nns lite majs kvar att 

köpa i trakten, men numera 
kostar en säck 20-35 euro utan 
transport. För ett par år sedan 
var majsen nästan hälften bil-
ligare.

Två uteluncher
”Det är inte brist på mat i värl-
den – bristerna fi nns i fördel-
ningen”, konstaterar han.

– Två luncher på restaurang i 
Mariehamn kostar lika mycket 
som att föda en hel familj i Af-
rika under en månad. Den sum-

man borde många ha råd att 
hjälpa till med, menar han.

Varje cent går till majs, under-
stryker han.

– Inget går till administration. 
Vi åker själva ner och sköter 
hela hanteringen och kollar att 
inget försvinner på okända vä-
gar. Hjälpen går till dem som 
har störst behov, intygar han.

Skolor och vatten
För den som vill ge pengar till 
majs är kontonumret 203218-
21939. Märk inbetalningen med 
”Majs”.

Parallellt med majsinsamling-
en pågår insamlingen till nya 
skolor i området.

– Det fi nns pengar till två skol-
hus, och jag sätter i gång med 
bygget när jag kommer till Tan-
zania. Pengar till en borrbrunn 
för vatten fi nns det också.

Den som vill bidra till skolbyg-
gen och utbildningen för bar-
nen kan använda samma konto. 
Märk inbetalningen ”Skola”.

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450

Nu behövs pengar till majs

Torkan 
orsakar 
svår svält
i Tanzania
Gottfrid Stenroos gör nu 
en ny framstöt med att 
samla in pengar till majs 
till de svältande invånarna 
i Rift Valley-provinsen i 
Tanzania, Afrika.

I slutet av januari åker 
han iväg på ännu en resa 
till Tanzania.

Går fram. Majsen som köps för pengar insamlade på Åland går fram till de behövande i Tanzania, intygar Gottfrid Stenroos som själv övervakar transport och utdel-
ning. Bilden har han tagit på en tidigare resa.

Dyrare nu. Priset på majs 
har stigit i Tanzania på grund av 
torkan – skörden har uteblivit 
för sjunde året i rad. Gottfrid 
Stenroos har samlat in pengar i 
många år för att dels köpa majs 
på plats, dels bygga skolor. 
 Arkivfoto: ERKKI SANTAMALA

� 850 miljoner människor är hotade av svält.
� 25.000 människor dör varje dag på grund av svält och hung-
errelaterade sjukdomar.
� 75 procent av dem som dör är barn under 5 år.
� Ytterligare två miljarder människor lider av näringsbrist.
� Åren 1970-97 minskade antalet svältande människor i värl-
den. Från och med 2000-talet ökar siffran igen.
� Om all mat i världen placerades i samma gigantiska skål 
skulle det räcka mer än väl för alla människor på jorden – ett 
kilo spannmål, bönor och nötter, ett halvt kilo frukt och grönsa-
ker, ett halvt kilo kött, mjölk och ägg.
Källa: Röda korsets tidning/WPF (FN:s World Food Program-
me) och MEGAF

Fakta/Världssvälten

En Toyota Prius, el/bensinhybrid, drar knappt en fjärdedel av det 
bränsle som en Chevrolet Suburban SUV behöver. På motsvarande 
sätt är det med matvanor. En vegetarisk diet kräver omkring en fjärde-
del av den energi som går åt till en diet där rikligt med rött kött ingår.
 LESTER R. BROWN I BOKEN PLAN 3.0
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Under ett seminarium i riks-
dagshuset efter den högtidliga 
invigningen talade Lindholm 
bland annat om nackdelar med 
EU-medlemskapet.

– Jag tror själv att vi skulle ha 
haft det bättre om vi sagt nej, 
sade Lindholm.

I efterhand förtydligar hon 
det så här:

– När vi är medlemmar i EU 
måste vi göra det bästa av det. 
Det tycker jag inte att vi gör i 
dag.

Inget parti torde till exempel 
förneka att stoppet för snusför-
säljning har medfört problem 
för landskapet, påpekar hon.

Rätt tillfälle
Lantrådet Viveka Eriksson (lib) 
tyckte i en kommentar i gårda-
gens Nya Åland att en talman 
som representerar hela land-
skapet inte skall föra fram per-
sonliga åsikter.

– Jag försökte hålla en gan-
ska allmän linje. Men det fi nns 
problem och då är det viktigt att 
föra fram dem i sammanhang 
där det fi nns folk som faktiskt 
kan göra något åt det, svarar 
Gun-Mari Lindholm.

– Där hade vi den publiken. 
Det var absolut ett tillfälle där 
man skall föra fram hur det ser 
ut på Åland i dag.

Sverige och Finland har ett 
gemensamt ansvar genom att 
man gick in i Ålandsöverens-
kommelsen efter första världs-
kriget, tillägger hon.

Inte som talman
På Nya Ålands ledarsida und-
rade Harriet Tuominen i vilken 
egenskap Lindholm höll sitt 
anförande – som talman, ord-
förande för ett oppositionsparti 
eller privatperson?

– Jag var inte inbjuden som 
talman, utan som kvinnlig poli-
tiker, säger Lindholm.

Från arrangörernas sida fanns 
det önskemål om att en kvinnlig 
parlamentariker skulle repre-
sentera Åland. Arrangörerna 
hade valt rubriken ”Åland i 
forntid och framtid”.

Gun-Mari Lindholm under-
stryker att hon förberedde sig 
grundligt och att hon lyfte fram 
den historiska bakgrunden till 
självstyrelselagen.

– Om man håller ett långt tal, 
och det är mycket information, 

så är det viktigt att man också 
kan ge en personlig syn på nå-
gonting.

När hon mot slutet av anfö-
randet talade om hur hon hop-
pas att ungdomar i framtiden 
skall kunna få jobb på Åland 
även om de inte talar fi nska, så 
underströk hon att det var hen-
nes ”ytterst personliga visioner”

Tyckte det var bra
Hon fi ck bara positiva kom-
mentarer efter sitt tal.

– Många svenskar tyckte att 
det var väldigt intressant. Och 

fl era fi nsktalande tyckte att det 
var bra att man talade om de 
problem som fi nns med självsty-
relsesystemet. 

En av dem var de grönas tidi-
gare partiledare Heidi Hautala.

Det vore fel att visa upp en 
”glansbild” av Åland, även om 
märkesårets invigning är ett 
högtidligt tillfälle, tycker Lind-
holm.

– Man löser problemen ge-
nom att tala om dem.

Hennes uppfattning är att 
det främst är en ”elitklick inom 
den fi nlandssvenska politiker-

kåren” som reagerar negativt 
när ålänningar vill tala om 
språkproblem.

– Men i stället för att ge-
mensamt jobba för att hitta 
lösningar säger man att det 
inte är några problem.

– Kanske trampade jag på 
någon öm tå.

Motfråga
Att det nu kan bli en debatt, 
och att den kan handla om sex 
rader om EU i ett anförande 
som var nio sidor långt, tycker 
hon är märkligt.

– Jag vill kasta tillbaka bol-
len till den som penetrerar 
det här och fråga – finns det 
inget bra i det här?

PATRIK DAHLBLOM
patrik.dahlblom@nyan.ax

Fotnot. Gun-Mari Lind-
holms tal kan läsas i sin hel-
het på debattsidan på Nya 
Ålands hemsida.  Adressen 
är www.nyan.ax/ledaren. 
Där går det också att kom-
mentera talet.

Talman svarar på kritiken
”Kanske trampade jag på någon öm tå”

– Vi kan inte vänta oss att 
bli hjälpta om vi inte säger 
var problemen fi nns.

Så kommenterar lag-
tingets andra vice talman 
Gun-Mari Lindholm (ob) 
åsikterna om hennes 
anförande när märkesåret 
1809 invigdes i Sveriges 
riksdag.

Rätt tillfälle. När skall man tala om landskapets problem om inte när man har åhörare som kan påverka? Det undrar lagtingets andra 
vice talman Gun-Mari Lindholm.  Foto: FREDRIK TÖRNROOS

� En avkörning med en per-
sonbil inträffade i går vid 12.45-
tiden i Jomala Gottby, invid 
korsningen av Vestansundavä-
gen och Södersundavägen.  

Det är oklart om det var det 
hala väglaget eller en sjuk-
domsattack som orsakade 
singelolyckan. Föraren för-
des till sjukhus med ambu-
lans. (ab)

Singelolycka
i Gottby

Olycksbilen krockade med en 
elstolpe i samband med avkör-
ningen.  Foto: JONAS EDSVIK

� Den cyklist som i septem-
ber 2007 krockade med en 
bilist på ett övergångsställe i 
korsningen Styrmansgatan-
Ålandsvägen slipper åtal.

Cyklisten som var på väg 
söderut hade inte uppmärk-
sammat att cykelbanan tog 
slut i korsningen. När han var 
på väg över övergångsstället 
krockade han med en bilist 
som gjorde en högersväng in 
på Styrmansgatan.

Åklagaren Jens-Erik Budd 
anser att olyckan åtminstone 
delvis inträffat för att cyklis-
ten brutit mot trafi kreglerna. 
Han konstaterar att cyklisten 
hade ryggont och värk i ena 
låret efter olyckan, och att cy-
keln fi ck omfattande skador.

En rättegång som kunde 
leda till bötesstraff anses vara 
oskälig med tanke på att brot-
tet var ringa. (pd)

Inget åtal för
cykelkrock

På det här övergångsstället över 
Styrmansgatan krockade cy-
klisten och bilisten i september 
2007.  Foto: JONAS EDSVIK

� En åländsk fi skebåt drabba-
des i går morse av ett läckage 
när den befann sig ute till havs. 
Situationen blev dock aldrig all-
varlig, eftersom läckan kunde 
lagas. 

Båtmotorn stannade dock 
på grund av läckaget och fi ske-
båten ankrade upp söder om 
Föglö. Kökars patrullbåt ryckte 
ut till platsen, innan rescue Paf 
sedan bogserade båten till Lem-
land. (ab)

Läckande fi skebåt
fi ck bogserhjälp

� En bil som stod parkerad på 
Grantorpsvägen i Mariehamn 
fi ck någon gång 16-19 januari 
vindrutetorkaren sönderbruten 
och registreringsskylten snodd.

Titta noga på bilden, så ser ni att 
Rosella drog upp något oväntat 
när fartyget lättade ankar  vid 
halv fem-tiden i går:

Det är en av de kablar som 
leder internettrafi k till och från 
Åland.

Kabeln skadades, men det 
märktes inte med en gång, 
säger Hasse Holmström på 
internetleverantören Ål-
com.

Sent på eftermiddagen i 
går låg en kabelfärja ute för 
att reparera den skadade ka-
beln.

Segare trafi k
När en kabel skadas kopplas 
trafiken genast om till en an-
nan kabel, och det kan gå på 
en sekund.

Men när många internet-

användare är ute samtidigt 
– på fackspråk kallas det 
”peaktid” – kan det ändå 
innebära att trafiken löper 
långsammare.

Så var det på måndagskväl-
len, och det fortsatte i går.

Rosella tvingades ankra 
i höjd med Korrviks fiske-
hamn strax efter avgången 
vid fyratiden i går eftermid-
dag. Elsystemet slogs tillfäl-
ligt ut på grund av vatten i 
hjälpmotorernas bränsle.

PATRIK DAHLBLOM
patrik.dahlblom@nyan.ax

Ankare skadade internetkabel
En olycka kommer sällan 
ensam.

När Rosella fi ck ett 
strömavbrott och ankrade 
i höjd med Korrviks fi ske-
hamn i måndags skadades 
en kabel för internettrafi k 
till och från Åland.

Ankarlyft skadade kabel . En av de kablar som förenar 
Ålcoms intenetkunder med omvärlden lyftes till ytan när Rosella lätt-
tade ankar efter elavbrottet på måndagen.  Foto: JONAS EDSVIK
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Förslaget om Struktur 07, en 
gemensam gymnasieskola för 
Åland, drogs tillbaka av den 
förra regeringen inför valet 
hösten 2007. Den nuvarande 
landskapsregeringen siktade 
istället in sig på en gemensam 
administration för gymnasial-
stadiets skolor. 

På Nyans fråga om samtliga 
sju skolor ska fi nnas kvar i 
framtiden svarade Britt Lund-
berg i oktober ifjol:

– Vi ser inte en ny struktur 
som ett självändamål. Vi tar 
det andra vägen, börjar med 
innehållet och ser hur vi ska 
lägga upp det. Sedan kan vi se 
vad det blir för struktur efter 
det.

I går, tre månader senare, 
säger hon:

– Vi föreslår inte en gymna-
sieskola. 

Andra sammanslag-
ningar?

– Börjar man gå in på detaljer 
blir det del efter del efter del. 

Britt Lundberg säger att 
man vill nå hög kvalitet och 
effektivisering. Men resten av 
frågorna ska hon svara på när 
det förberedande arbetet är 
slutfört.

– Det är en arbetsgrupp som 
ska komma fram med ett för-
slag. Så snart arbetsgruppen 
är färdig fi nns det insyn. 

Sätter punkt
Bara några möten återstår, sä-
ger Rainer Juslin. 

– Jag hoppas att vi kan sätta 
punkt ganska snart.

Han började arbeta med 
Struktur 07 senhösten 2006. 
När reformen lades ner fort-
satte han som koordinator för 
utvecklingsplanen. Vid årskif-

tet återgick han till sin ordina-
rie tjänst som föreståndare vid 
Föglö grundskola men har i 
januari på timbasis jobbat för 
att slutföra arbetet.

– Vi borde ha varit färdiga 
men arbetet har försinkats på 
grund av sjukdom.

Meddelande
Ett fåtal möten återstår innan 
utredningen kan läggas fram 
för landskapsregeringen. Rai-
ner Juslin tror att lagtinget ska 
ha ett förslag på sitt bord när 
ledamöterna återvänder efter 
vinteruppehållet. 

– Landskapsregeringen har 
för avsikt att lägga fram den 
som ett meddelande.

Återanvänder 
Rainer Juslin säger att de 
delar av Struktur 07 som var 
genomtänkta och tillämpbara 
har behållits. 

– Mycket av arbetet kan 
återanvändas. 

Således var det tidigare arbe-
tet inte förgäves, tycker han.

– Inte har det varit onödigt 
men man måste ha respekt 
för den politiska processen 
på Åland. Det kan bli så här 
ibland.

Inte offentligt än
Många berörda, från rekto-
rer till fastighetsskötare, har 
hörts under det senaste året. 
Rainer Juslin vill inte uttala 
sig om deras åsikter i det här 
skedet av processen.

Vad anser du själv om 
den plan som tas fram?

– Eftersom ärendet är under 
beredning vill jag inte uttala 
mig men naturligtvis har jag 
åsikter. 

ANNIKA KULLMAN
annika.kullman@nyan.ax

tfn 528 455

Arbetgruppens rapport snart klar
Den nya gymnasiereformen

Inom kort blir arbetsgrup-
pens Utvecklingsplan för 
gymnasialstadiet offent-
lig. Fram till dess vill inte 
utbildningsminister Britt 
Lundberg (c) avslöja desto 
mer om innehållet.

– Skolorna är kvar. Vi har 
satsat mera på innehåll än 
strukturer.

Högaktuell fråga. Den arbetsgrupp som har arbetat med att göra upp planer för utvecklingen av utbildningen på gymnasialsta-
diet kommer inom kort med sin slutrapport. Bilden är från Ålands lyceum.  Foto: JONAS EDSVIK

Insatt. Rainer Juslin har koordinerat arbetet med utbildnings-
planen.  Arkivfoto: KIKI ALBERIUS-FORSMAN

Oppositionen har vid fl era 
tillfällen efterlyst information 
om hur reformarbetet fram-
skrider.

– Det är väldigt lite infor-
mation som kommit kring ar-
betet. Jag hade hoppats på en 
öppen process, säger Camilla 
Gunell (s).

Liknande kritik riktades 
mot henne då hon arbetade 
med Struktur 07.

Vad vet du?
– Att det är en lightversion av 
Struktur 07. Att det fortfaran-
de är sju skolor och att mycket 
vilar på frivillighet.

Camilla Gunell var utbild-
ningsminister i den regering 
som tog fram Struktur 07. 
Förslaget drogs tillbaka när 
centerns lagtingsgrupp inte 
längre stödde det.

– Det vilar ett stort ansvar 
på centern, säger hon i dag.

Camilla Gunell säger att det 
krävs en omstrukturering för 
att få till nödvändiga föränd-
ringar.

– Det är väldigt illa att det 
fördröjs så hemskt.

– Man kommer inte fram 
med något nytt. Åren går till 
spillo på grund av obeslutsam-
het.

Hon är däremot positiv till 
landskapsregeringens planer 
på att samla skolhälsovården 
på ett ställe.

– Det var med i Struktur 07 
och det tycker jag är en bra ut-
veckling.

Utväntad
Något måste göras åt gymna-
sialstadiestrukturen, menar 

Anders Eriksson (åf). Att 
ett meddelade snart kan 
komma att läggas fram inför 
lagtinget är välkommet.

– Det är väl inte en dag för 
tidigt. Hela oppositionen 
har varit eniga och ganska 
utväntade.

– Vi har efterlyst det här. 
Även om Struktur 07 stupa-
de måste något göras.

Anders Eriksson är av 
åsikten att Struktur 07:s pro-
blem inte var upplägget utan 
svårigheterna med att sälja 
in idén. 

– Tankarna bakom Struk-
tur 07 var rätt ganska långt. 
Men man lyckades aldrig 
förklara hur det skulle ge-
nomföras.

Flexibla lärarkrafter
Hans farhågor rörde framför 
allt Ålands lyceum och even-
tuella svårigheter med att 
kombinera den teoretiska 
och den yrkesförberedande 
utbildningen.

”Inte en dag för tidigt”
Oppositionspolitiker om beskedet:

I väntan på landskapsre-
geringens reformförslag 
rinner tiden iväg medan 
skolans utveckling i Sve-
rige och riket går framåt 
i en ”rasande takt”. Det 
tycker lagtingsledamot 
Camilla Gunell (s).

– Jag upplever att utbild-
ningssektorn på Åland har 
stagnerat.

Tidigare utbildningsminister. Camilla Gunell (s) job-
bade med Struktur 07. Hon tror att landskapsregeringens förslag 
till reform av gymnasialstadiet kommer att vara en ”halvmesyr”. 
 Arkivfoto: JONAS EDSVIK

Avvaktar ett för-
slag. Anders Eriksson 
(åf) menar att oppositio-
nen är utväntad. 
 Arkivfoto: JONAS 
 EDSVIK

– De sex övriga skolorna 
kunde nog ha passats in.

Det han hoppas på nu är 
mer flexibla läroavtal.

– Att man får en större 
flexibilitet mellan lärarkraf-
terna. 

ANNIKA KULLMAN
annika.kullman@nyan.ax

tfn 528 455

� Mariehamns centralantenn 
har avslutat sitt samarbete med 
den teknikleverantör som skött 
de digitala mottagarenheterna.

– Leverantören, som har varit 
med sedan starten på den di-
gitala-tv eran, har inte kunnat 
fullfölja de installationer som 
utfördes hösten 2008 på ett till-
fredsställande sätt, meddelar 
MCA i ett pressmeddelande.

Från årsskiftet tog en ny leve-
rantör över vilken under vecka 
6 installerar ny mjuk- och hård-
vara i mottagarenheten.

– Installationsarbetet medför 
möjligheter för fl er kanaler i 
MCA:s utbud men sker först 
och främst i syfte att stabilisera 
utsändningarna på resterande 
fyra av totalt åtta muxar (kanal-
block).

Detta är fas två i uppgrade-
ringen av mottagarenheten 
som ger MCA mer plats för 
kommande HD-kanaler utöver 
de två som fi nns tillgängliga i 
dagsläget. Installationsarbetet 
är planerat att ske i huvudsak 
nattetid men det kan även fö-
rekomma vissa störningar i ut-
sändningarna under dagtid.

– Stort fokus ligger även på 
att lösa problemet med Han-
danboxar som låser sig, vilket 
de har gjort sedan installationen 
som ägde rum under hösten 
2008. Avsaknad av support från 
den tidigare leverantören, för 
att lösa problemet med Han-
danboxarna, var ett av de främ-
sta skälen till byte av leverantör, 
säger MCA. (mt)

MCA byter
teknik-
leverantör

� Det blev trångt när två bi-
lar samtidigt siktade in sig på 
samma parkeringsruta på Ny-
gatan i Mariehamn. Båda fö-
rarna satte i backen och resul-
tatet blev en kollision mellan 
bilarna. Ingen personskada 
rapporterades, däremot plåt-
skador.

Förarna är nu misstänkta 
för äventyrande av trafi ksä-
kerheten.

Skulle parkera
men krockade

� En gråsvart cykel av mär-
ket Cresent Street stals någon 
gång i lördags i Mariehamn.

Tidigare i år, 2 januari, snat-
tades en mobiltelefon på en 
krog i staden, har polisen fått 
anmälan om. Ägaren hade 
lämnat den på ett bord när 
någon lade händerna på den.

Cykel och mobil
stals i Mariehamn

� En renodlad whiskymässa 
arrangeras ombord på Viking 
Cinderella nu i helgen. På 
plats fi nns både leverantörer 
och whiskyambassadörer som 
föreläser om drycken. Repre-
sentanter från Tjudö vingård 
deltar också.

Föreläsare är bland annat 
Ian Logan, ambassadör för 
Chivas Brothers samt expert 
på Glenvlivet, Alex Bruse från 
Adelphi distillery och ättling 
till blended whisky-pionjären 
Andrew Usher samt ålänning-
en Thomas Sundblom som 
tidigare drev det öl- och whis-
kyinriktade Föglö wärdshus 
men numera bor i Sverige.

Besökarna utlovas möjlig-
het att få prova på fl era whis-
kysorter, däribland exklusiva 
rariteter. (mt)

Whiskymässa
med rariteter
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Om två veckor permitteras tro-
ligen fyra av VVS Erikssons to-
talt 18 anställda. 

– Om inget annat dyker upp 
så blir det så. Det fi nns en del 
jobb som är ute på anbudsbe-
räkning, men det är många som 
strider om dem så vi vet inte hur 
det går, säger vd Tore Eriksson.

Det sista
Eriksson berättar att man näs-
tan blivit bortskämd med jobb 
i branschen under de senaste 
åren. Det har funnits så mycket 
jobb att det istället varit svårt att 
få tag i kvalifi cerad personal.

– Därför drar man sig ju i det 
längsta för att permittera, för 
de söker sig ju vidare efterhand 
och när det sedan svänger igen 
och fi nns mera jobb så saknas 
det folk. Men det går helt en-
kelt inte att ge folk betalt när 
det inte fi nns jobb, säger Tore 
Eriksson.

Damma av projekt
Eriksson anser att den så kalla-
de ”fi nanskrisen” förstorats upp 
och att myndigheter nu borde 
vidta åtgärder för att hålla hju-
len rullande i samhället.

– Till exempel landskapet 
borde ha projekt i beredskap 
som de dammar av när det blir 
sådana här tider. Annars tar det 
så lång tid att när deras projekt 
är i gång är vi åter i högkon-
junktur, säger Tore Eriksson, 

som tror att fl er kan bli tvugna 
att permittera.

Fler permitteringar över-
lag i branschen eller hos 
VVS Eriksson?

– Alternativt hos oss, men nog 
hos andra också. Jag har ingen 
kristallkula tyvärr.

ANNA BJÖRKROOS
anna.bjorkroos@nyan.ax

tfn 528 463

VVS Eriksson varslar anställda
Ännu ett åländskt företag 
blir troligen tvugna att per-
mittera. VVS Eriksson har 
varslat fyra av sina anställ-
da och fl er kan det bli.

– Det fi nns inget annat 
alternativ, säger vd Tore 
Eriksson.

Vidtar åtgärder. Om inte VVS Eriksson, med vd Tore Eriksson, får fl er jobb under de närmsta veckorna så permitteras fyra per-
soner i personalen.  Arkivfoto: MAJ-LEN LINHOLM

VVS Eriksson är ett av de fö-
retag som kontaktat FFC:s 
ombudsman Henrik Lagerberg 
angående permitteringar. 

Enligt Lagerberg har det 
dock inte ”rasat in varsel” den 
senaste tiden.

– I Finland har 7.000 permit-
terats hittills i januari och det 
påverkar så klart Åland, men 
det har inte hänt något jäm-
förbart här ännu, säger Hen-
rik Lagerberg, som menar att 
det kanske slår till tydligare 
mot Åland under våren eller 
sommaren.

– Man märker ju att något är 
på gång, men rent allmänt har 
jag inte ännu blivit kontaktad av 
oroliga arbetstagare eftersom vi 
inte sett några enorma signaler 
här än, säger Henrik Lager-
berg.

2,1 procent
Den senaste åländska statisti-
ken är från december 2008. Då 
var den öppna arbetslöshetsgra-
den 2,1 procent. 

Antalet lediga arbetsplatser 
var 202 stycken, det är fem plat-
ser fl er än december 2007.

Det totala antalet arbetssö-
kande, inklusive andra än ar-
betslösa, uppgick dock till 660 
personer i slutet av december, 
vilket är 28 personer färre än 
december 2007.

ANNA BJÖRKROOS
anna.bjorkroos@nyan.ax

Ingen markant ökning på Åland än
– Visst har jag kontaktats 
om vissa permitteringar, 
men det har inte skett 
något drastiskt ännu.

Det säger fackliga 
ombudsmannen Henrik 
Lagerberg.

FFC:s ombudsman Henrik 
Lagerberg har inte märkt någon 
anstormning gällande permit-
teringar på Åland, men han tror 
de kan vara på kommande.

� Med permittering avses att 
arbete och betalningen av lön 
tillfälligt avbryts, medan anställ-
ningsförhållandet i övrigt består.
� Beroende på förutsättning-
arna kan arbetet avbrytas helt 
eller så kan ordinarie arbetstid 
förkortas.
� Permitteringen kan gälla tills 
vidare eller för viss tid.
� Arbetsgivaren får permittera 
en arbetstagare om arbetsgi-

varen har ekonomiska orsaker 
eller produktionsorsaker att 
säga upp arbetsavtalet, eller 
om förutsättningarna att erbjuda 
arbete har minskat tillfälligt
� En visstidsanställd arbetstaga-
re får permitteras endast om han 
eller hon är vikarie för en ordinarie 
arbetstagare och arbetsgivaren 
skulle ha rätt att permittera den 
ordinarie arbetstagaren.
Källa: Arbets- och näringsbyrån

Fakta/Permittering

Den fi nländska statistikcentra-
len har räknat ut penningfl ödet 
mellan staten och landskapen. 
Resultatet har presenterats i 
dagstidningen Helsingin Sano-
mat, där det förts en livlig de-
batt om vilka landskap som är 
närande eller tärande.

Statistiken tyder på att Åland 
är i en klass för sig när det gäl-
ler förhållandet mellan statens 
inkomster och utgifter.

År 2006 betalade staten 
11.717 euro per invånare till 
Åland, samtidigt som man fi ck 
7.803 euro per ålänning i skat-
teintäkter.

Räknat på det sättet kostade 
varje ålänning staten 3.934 
euro.

Näst längs ner på listan kom-
mer Kajanaland, som enligt 
samma sätt att räkna kostade 
staten 2.937 euro per invånare, 
och Norra Karelen. Toppar lis-
tan gör Östra Nyland, som ger 
staten ett plus i kassan på 2.824 
euro per invånare.

På statistikcentralen vill man 
tona ner debatten om vilka 
landskap som försörjer andra 
via skattesedeln.

– Jag skulle själv inte använda 
ordet försörjare. Det är propa-
ganda. Det är bättre att använda 
ordet nettomottagare, som inte 
är en politiskt färgad benäm-
ning, säger överaktuarien Aku 
Alanen till Helsingin Sanomat.

”Förargligt”
– Förargligt att man förenklar på 
det sättet, säger Mats Perämaa.

– Jag kan inte påstå att sta-
tistiken i sig är fel, men man 
kan inte bedöma penning-
strömmar bara genom att se 
på statistiken. Det fi nns andra 
saker som påverkar.

Ministern nämner sjöfarts-
stödet som en stödåtgärd som 
belastar Åland när penning-
fl ödet mäts så här. Men många 

som arbetar för åländska re-
derier bor och betalar skatt i 
kommuner på fastlandet.

– Klart att det kan påverka 
negativt, säger Mats Perämaa 
om hur statistiken presente-
rats.

Ett motdrag vore en egen 
utredning om penningfl ödet 
mellan staten och landskapet. 

Det skulle bli en uppdatering 
av de beräkningar som land-
skapsregeringen gjorde till-
sammans med fi nansministe-
riet för några år sedan.

PATRIK DAHLBLOM
patrik.dahlblom@nyan.ax

Åland utpekas som 
tärande landskap
Ny statistik som visar att 
Åland får mer nettobidrag 
än något annat landskap 
från staten är möjligen kor-
rekt – men missvisande.

Det säger landskapets 
fi nansminister Mats Perä-
maa (lib). Inte nöjd. Sta-

tistikcentralens siffror 
säger inte hela san-
ningen, påpekar land-
skapets fi nansminister 
Mats Perämaa. 
 Foto: ERKKI 
 SANTAMALA

� Ålands fredsinstitut har an-
ställt två nya medarbetare.

Wille Valve är sedan bör-
jan av januari anställd som 
medlingsansvarig vid Ålands 
medlingsbyrå samt forskare 
vid fredsinstitutet. Anna-Lena 
Sjölund, som tidigare var an-
svarig för medlingsbyrå, är ny 
på posten som ansvarig för 
fredsinstitutets utbildningar, 
seminarieverksamheter och 
ungdomsaktiviteter. Sjölund 
ska också forska inom sina 
intresseområden Ålands sär-
ställning, icke-diskrimine-
ringsfrågor och minoriteters 
ställning i Europa.

Fredsinstitutet meddelar 
också att deras gästforskare 
Rhodri C Williams har bevil-
jats ett understöd om 4.000 
euro från Ålands kulturstif-
telse. Stipendiet gäller forsk-
ningsprojektet Kollektiva mar-
krättigheter, från Nationernas 
förbunds Ålandsöverenskom-
melse till FN:s deklaration om 
urfolkens rättigheter.

”Regler liknande den 
åländska jordförvärvsrätten, 
som begränsar försäljningen 
av mark till utomstående, är 
relativt ovanliga. Forsknings-
projektet ska undersöka hur 
det kom sig att en sådan regel 
inkluderades i Nationernas 
förbunds beslut om åländsk 
självstyrelse och vilka model-
ler regeln baserades på. I dag 
arbetar olika urfolk runt om i 
världen för att få till stånd lik-
nande regler för att hindra ut-
omstående att förvärva deras 
traditionella markområden. 
Williams vill undersöka om 
erfarenheterna från Åland 
har tagits i beaktande i dessa 
processer”, skriver man i ett 
pressutskick. (mt)

Fredsinstitutet
anställde två

� Nu är det för första gången 
möjligt att söka till alla uni-
versitet i Finland med en enda 
blankett. Ansökningarna in-
leds den 2 februari på adres-
sen www.universitetsansokan.
fi  och antalet sökande väntas 
uppgå till cirka 60.000, med-
delar utbildningsstyrelsen.

En ny elektronisk gemen-
sam ansökan gör det lättare 
att söka och i tjänsten fi nns 
uppgifter om över 600 utbild-
ningar. Det går att söka till 20 
olika universitet och till cirka 
18.000 nybörjarplatser.

Dessutom innehåller syste-
met information om utbild-
ningar till vilka universiteten 
ordnar separata ansökningar 
utanför gemensam ansökan, 
vilket bland annat innefattar 
urvalen till magisterprogram 
eller ansökan på basis av 
studier vid det öppna uni-
versitetet. Separat ansökan 
görs dock fortsättningsvis på 
universitetens egna blanket-
ter.

Möjlighet att öva sig i att 
fylla i blanketten ges redan nu 
i januari på en demoversion, 
som fi nns på adressen www.
yliopistohaku.fi /demo. Sidan 
tas ur bruk när ansökningsti-
den börjar. (mt)

Sök till skola
via hemsida

� Hav & Mat Ab heter ett 
nytt företag på Föglö regist-
rerat av Anne Christine Sofi a 
Hage. Företaget ska idka res-
taurangrörelse, sälja bensin, 
köpa och sälja samt besitta 
fast egendom. Bolaget kan 
även idka handel med vär-
depapper. Aktiekapitalet är 
2.500 euro.
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� �  Godby rotaryklubb: 
Veckomöte torsdag 22.1 kl 17.30 på 
Hotell- och restaurangskolan. Pro-
gram; Ålands skogsvårdsförening / 
Torbjörn Björkman.

� �  Hammarlands marthafören-
ing: Årsmöte tisdag 27.1 kl 19.00 i 
Marthabo. Gamla och nya medlem-
mar välkomna.

� �  Mariehamns marthafören-
ing: Styrelsemöte  tisdag 27.1 kl 
13.00 i Villa Carita, suppleanterna 
med.

� �  Mariehamns pensionärs-
förening: Månadsträff i Röda 
Korsgården onsdag 21.1 kl 14.00. 
Parentation över avlidna med-
lemmar. Kaffeservering. Axiom  
informerar om hälsa. Mirjam Öhberg 
informerar om MM-dokumentet. 
Joakim Johansson informerar om 
trygghetslarm. Sång och lek för alla. 
OBS! Du behöver inte vara medlem 
för att komma med på träffen, men 
efter träffen vill du bli medlem. Vi 
är snart 900 MPF:are! Hjärtligen 
välkomna.

� �  Röda korsgården: Blod-
trycksmätning för pensionärer tisdag 
20.2. kl 10-12. 

� �  Röda korsets damkom-
mitté: Terminens aktiviteter börjar 
torsdag 22.1 kl 12.30 i Röda kors-

gården. Gamla och nya medlemmar 
välkomna.

� �  Steinerpedagogikens Vän-
ner på Åland: Föreläsning med 
diskussion om ”sinnenas betydelse 
för människan”. Sjukskötare Anne 
Ingeborg Haugholt från Vidarkliniken 
i Sverige inleder. Stadsbiblioteket 
torsdag 22.1 kl 18.00.

� �  Västra Sunds Marthaför-
ening: Årsmöte hos Ann Carlsson, 
Kastelholm torsdag 22.1 kl 19.30. 
Stadeenliga förhanlingar. Gamla och 
nya medlemmar välkomna.

� �  Ålands frimärkssamlarför-
ening: Nästa möte  hålls onsdag 
21.1 kl 19.00 i Ålands hotell- och 
restaurangskola (obs! platsen).

� �  Ålands guider: Årsmöte 
torsdag 22.1. Samling vid Arkens 
reception kl 18.00 för förevisning av 
Alandica, därefter årsmötet.

� �  Ålands Marthadistrikt: 
Intresserade kvinnor inbjuds att 
delta i en fri diskussion kring jämn-
ställdhet och möjligheten att skapa 
ett nätverk på Åland för kvinnor i 
arbets- och/eller livskarriären tillsam-
mans med Monica Karlsson. Tisdag 
27.1 kl 18.30 på Svarta katten. Alla 
välkomna! Även icke-Marthor. Anmäl 
gärna att du kommer på tfn 19 411 
eller martha@aland.net

ONSDAG 21.1
BIO
� �  Bio Savoy kl 19.00. Pat-
rik 1,5. Filmen får tre stjärnor 
av Nya Ålands recensent.

BOKCAFÈ
� �  Föglö biblioteket kl 
13.00. Bokcafé speciellt för 
pensionärer. För skjuts ring 
Tina Jansén, 50 151 kl 9.00-
11.30.

FÖRELÄSNING
� �  Öppna Högskolan 
auditoriet, Neptunigatan 17, 
kl 19.00-21.00. Arne Trageton 
och Agneta Wilhelms talar om 
”Att skriva sig till läsning med 
hjälp av datorn”.

NÖJE
� �  Arkipelag nattklubben 
kl 22.00. Dj Tony.

� �  Parks bar kl 22.00. 
Jonathan Isaksson.

TORSDAG 22.1
BIO
� �  Bio Savoy kl 19.00. Pat-
rik 1,5. Filmen får tre stjärnor 
av Nya Ålands recensent.

FRIMÄRKSUTGIVNING
� �  Ålands museum kl 
16.00-20.00. Försäljning 
och förstadagsstämpling av 

frimärkena ”Elektricitet 100 år”, 
fotograf: Daniel Eriksson,  och 
”Ny gräns, ny tid”, formgivare: 
Cecilia Mattsson ges ut.
� Kl 17.30-20.00. Daniel 
Eriksson och Cecilia Mattsson 
signerar.
Under utgivningsdagen visas 
en liten utställning med model-
ler av vindkraftverk samt tavlor 
från Ålands Vindenergi.

NÖJE
� �  Arkipelag nattklubben 
kl 22.00. Bar-dj.
� �  Parks bar kl 22.00. 
Jonathan Isaksson.

Tema. Den 22 januari fi rar elektriciteten 100 år på Åland. I sam-
band med det kommer detta frimärket ut i miniatyrark, och foto-
grafen bakom heter Daniel Eriksson. Frimärket ingår i ett gemen-
samt tema för klimatet som över 40 postverk världen över deltar i. 
Symbolen för temat är iskristallen som syns i vänstra hörnet.

Den 22 januari kommer detta 
salmiakformade frimärke som 
symboliserar ny tid-ny gräns. 
Cecilia Mattsson heter konstnä-
ren och märket uppmärksam-
mar att det är 200 år sedan 
Åland blev en del av Ryssland. 
Motivet är den gränspåle som 
sattes upp i Ålands hav för att 
markera den nya gränsen mel-
lan Sverige och Ryssland.

� Inför vår bilaga ”Bygga & 
renovera” som utkommer i fe-
bruari vill vi se fågelholkar och 
fågelbräden som är bra och 
snillrikt konstruerade. Och ro-
liga, tillika.
� Ta en bild av din holk/ditt 
fågelbräde och maila till 

kiki@nyan.ax – eller skicka som 
pappersbild till Nya Åland, Pb 
21, 22 101 Mariehamn. Skicka 
med namn och eventuell retu-
radress. Gärna vill vi ha byggan-
visningar också.
� Sitter holken redan högt upp? 
Ta kontakt! Kanske kan någon 
av våra fotografer komma och 
hjälpa till med bilden. Numret 
till vår växel är 23 444.
� Sista dag är 27 januari.

Observera att detta inte är en 
tävling, denna gång. Vi hoppas 

ändå att ni som har fi nfi na hol-
kar och fågelbräden delar med 
er av byggkonstruktionen. 

KIKI ALBERIUS-FORSMAN
                     kiki@nyan.ax

tfn 528 451

Glöm inte skicka in din fågelholk

OBS Det händer

Kom ihåg

Fint fågelhus. Vi vill visa 
massor av holkar i vår bilaga. 
Skicka in bilder, också på 
holkar och fågelbräden utan 
balkonger och sittpinnar. De 
kan i värsta fall hjälpa ekorre, 
mård och katt att röva fågel-
ägg. Foto: MALIN SVEGEMO

Vi har här på Nya Åland 
efterlyst bilder på holkar 
och fågelbord.
Några har vi fått in. Men 
fl er behövs!

Arbetet med att utveckla det 
som kallas stadens ”absoluta 
centrum”, Torggatan från Nyga-
tan fram till torget, fortsätter.

Stadsplanenämnden skall 
möta stadsstyrelsen och teknis-
ka nämnden för en diskussion 
om hur planen skall utvecklas.

– Det viktigaste är att utveckla 
Sittkoffs, säger stadsarkitekten 
Sirkka Wegelius.

– Det går att utvidga både 
norrut och söderut, för att skapa 
större försäljningsytor på första 
våningen och bostäder och kon-
tor ovanpå.

Intill Magazin fi nns det möj-
ligheter att bygga hus på upp till 
sex våningar.

Småhus passar Horelli
Nämnden har sett på två för-
slag för Horelliområdet i västra 
Ytternäs. Söder om Lotsgatan 
fi nns obebyggd och delvis pla-
nerad mark, och valet i nämn-
den stod nu mellan ett område 
som domineras av småhus eller 
höghus.

Det blir småhusalternativet 
som nämnden för vidare till 
stadsstyrelsen. Det förslaget 
skulle innebära att det kan byg-
gas drygt 300 bostäder.

Stopp vid Genvägen
Förslaget till stadsplan för små-

husområdet Storgärdan i 
Östernäs fick flera anmärk-
ningar när det ställdes ut i 
december.

Många var bekymrade för 
ökad från Juseliusvägen i 
det nya bostadsområdet till 
Genvägen. Nämnden går 
därför in för att stoppa bil-
trafiken från det nya områ-
det till Genvägen.

– Man skall inte komma 

söderut, annat än servicetra-
fik och gång- och cykeltrafik, 
säger Sirkka Wegelius.

Ärendet går till stadssty-
relsen på torsdag.

Smälter in bättre
Det privata serviceboende-
projekt som planeras mellan 
Trobergshemmet och för-
samlingshemmet på Östra 
Esplanadgatan tog ett steg 

framåt efter att nämnden 
sett byggherren Erik Sund-
bloms reviderade förslag.

– Nu är det lägre och mera i 
stil med omgivningen, så man 
hoppas få det att smälta in bätt-
re, säger Wegelius.

På torsdag behandlas det i 
stadsstyrelsen.

PATRIK DAHLBLOM
patrik.dahlblom@nyan.ax

Framåt för serviceboende
Ett utbyggt köpcenter och 
privat serviceboende be-
handlades vid stadsplane-
nämndens senaste möte.

Köpcentrum. Stadsplanenämnden ser gärna att Sittkoffs växer. Bilden togs vid skärgårdsmark-
naden i november.  Foto: FREDRIK TÖRNROOS

Staden river den lilla stu-
gan vid hamnpromena-
den mellan fiskehamnen 
och Västerhamn.

Stugan, som varit obebodd 

ett antal år, ligger intill en 
rastplats längs hamnprome-
naden. 

Den har de senaste åren 
utsatts för glaskrossning och 
annan skadegörelse. (pd)

Staden river stuga
vid hamnpromenad Staden 

river. I dag 
skall huset 
som ibland 
kallats Horellis 
sommarstuga 
vara borta.  
 Foto: ERKKI
  SANTAMALA

– Det är ofta under vårtermi-
nen som det behövs platser, 
säger familjedagvårdsledare 

Gun-Viol Lindeman. Alla 
börjar inte på hösten. 

Gruppfamiljedaghem är 
inte en lagstadgad verksam-
het, men staden ansåg att 
det var bästa lösningen för 
att lätta på trycket på vård-
platser.

Mästerkatten har två an-
ställda barnskötare. Ännu 
har inte alla barn börjat utan 
de strömmar till under janu-
ari och februari

Det är inte första grupp-

familjedaghemmet i Marie-
hamn, bland annat Solkatten 
fanns i lärarbostäderna vid 
Strandnäs skola men stäng-
des 2006.

– Det handlar om tillgång 
och efterfrågan och det änd-
rar hela tiden. Vi hamnar att 
anpassa oss eftersom föräld-
rar har rätt till plats. (ns)

Nytt daghem
i Mariehamn
Det nya gruppfamiljedag-
hemmet Mästerkatten har 
öppnat på Mästargränd i 
Mariehamn.

Det ökade trycket på 
vårdplatser för barn i 
staden ledde till att social-
nämnden beslöt att öppna 
det för åtta barn i åldern 
0-3 år.

Nytt. Monica Nilsson och Johanna Flöjt har nyligen slagit upp 
dörrarna till gruppfamiljedaghemmet Mästerkatten i Mariehamn. 
 Foto: JONAS EDSVIK
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AGNES, AGNETA

Dagens namn

Gratulerar 85 år

Vi firar  1-15 år

Kiki Alberius-Forsman
Epost: kiki@nyan.ax
Telefon: 528 451

Matilda Nordin i Sund Björby 
fyller 2 år i dag den 21 januari. 
Matilda gratuleras av mamma 
och pappa.

Agnes Jansson i Mariehamn 
grattas på namnsdagen i dag 
och får också gratulationer i ef-
terhand till på sin 9 årsdag som 
var den 9 januari. Agnes grattas 
av mamma, pappa och Ruben.

Viktor Jansson i Saltvik Ha-
raldsby fyllde 2 år den 18 janua-
ri. Han gratuleras i efterhand av 
mamma och pappa.

MAIRE
ÖBERG
Namn: Maire Hjördis Aline 
Öberg, född Hilander.
Född: den 23 januari 1924 i 
Hammarland Kattby.
Bor: i Hammarland Marsund.
Yrke: pensionerad försäljare.
Familj: änka efter Erik Öberg, 
barnen Henry, Roland och Mo-
nica med familjer i vilka ingår 
fyra barnbarn.
Födelsedagen: fi ras endast i 
familjekretsen, allt annan upp-
vaktning undanbedes.

Det är om fi sket Tom 
Mattsson pratar helst.

– Det fi nns kanske 
upp emot 30 sälar i Lumparn 
nu. En säl – det är en för myck-
et. Visst är de söta, men inte 
där jag ska fi ska. Och de ökar 
undan för undan. Det måste 
till en pest för att minska be-
ståndet, inget annat rår på 
dem.

Hela livet har han fi skat. Så 
snart han går på ledigt från 
långtradarkörningarna far han 
i väg ut från Korrvik med sin 
fi skebåt Corina, en Kulkuri 30.

Kutade vid Lumparn
Vattnen söder om Mariehamn, 
som Lågskär och Björkör är 
hans fi skeområden. Och inne i 
Lumparn. Han säljer fångsten 
till Chipsters Food. Och visst 
fi lear han upp några bitar till 
sig själv ibland också.

– Tur att det fi nns korv i buti-
ken som fi skaren brukar säga, 
skojar han.

Men sälarna försvårar fi sket. 
Ökningen i beståndet oroar 
honom.

– Det blir bara mer och mer. 
Förra vintern kutade (födde 
sälen ungar) de vid Lumparn, 
det syntes både kutar och blod 
på stränderna.

En hel tid tid tillbringar han 
med att reparera och laga nya 
nät där hemma – med en spe-
ciell symaskin!

Smarta sälar
Han uppskattar att det i nulä-

get kan fi nnas upp till 10.000 
sälar runt omkring Åland.

– Och de är inte dumma i 
huvudet, den saken är klar. 
Jag har hört många historier 
om hur smarta de är och de 
kan samarbeta om fångsten, 
en puffar upp fällan och en 
annan är ”målvakt”. De är 
otroligt skickliga i att hitta till 
fi sken också. De känner av 
den på morrhåren på något 
sätt. Och inte är det ju bara 
näten de äter slätt. De ska ha 
mat alla dagar. Det är orsaken 
till att det just inte fi nns någon 
öring kvar i vattnen.

Vårfågeljakt
Tidigare älskade han att dra 
ut på vårfågeljakt.

– Visst var det en naturupp-
levelse att sitta och se solen gå 
upp bakom någon holme och 
det var roligt att bjuda med 
någon kompis ut. Den 1 maj 
var ju som julafton, men EU 
tog slut på det. Begränsning-
arna tar bort känslan – och 
nu plockar de snart bort fi sket 
också. Nej, jag har inte mycket 
till övers för EU längre.

– De kan snart förbjuda bil-
trafi k bara för att de sett en 
giraff gå över vägen!

Skadeersättning
Därtill väntar han på ersätt-
ningar för sälskadorna.

– Både i Sverige och i Fin-
land har de fått. Men inte vi. 
Så räknar man timpenning på 
fi sket blir det verkligen inte 

mycket. Det är det brinnande 
intresset som gör att man or-
kar hålla på.

Bakom ratten
Två veckor av tre sitter han 
bakom långtradarratten, för 
Transmars räkning.

Tidigare, på 1980-talet, kör-
de han torsk på Danmark och 
papper och faner till Norge.

I dag är det Helsingforsre-
sor som gäller. Då är det start 
med m/s Fjärdvägen klockan 
16.00 från Långnäs. 20.30 är 
de i Nådendal och kör sedan 
till huvudstaden på kvällen 
och är framme vid 23-tiden.

– Numera har vi koder så 
vi öppnar själva och lossar på 
egen hand direkt hos grossis-
terna.

Mycket nattjobb
Efter det får han sova i bilen.

– Det går bra. Man har vant 
sig.

På eftermiddagen lastas 
bilen med varor som ska till 
Åland. Klockan 23.00 far 
Fjärdvägen från Nådendal 
och 05.00 kör Tom av båten i 
Långnäs – pigg och alert...

– Nej, jag blir nog trött efter 
allt nattjobb, vi kör två veckor 
och är lediga en vecka. Det 
kunde gärna få vara tvärtom.

Bror med Keegan
Tom växte upp i Mariehamn 
med sin tre år yngre lillebror 
”Keegan”, ett känt fotbollsfan 
och en profi l i staden. Store-

bror fi ck tidigt ta ansvar för 
sin bror som inte är som alla 
andra.

– I kontakten med en ut-
vecklingsstörd familjemedlem 
måste man planera allt och 
tänka annorlunda om allting. 
Jag fi ck lära mig att man kan 
se allt från olika sidor. Vi har 
alltid haft bra kontakt, Ke-
egan och jag. Vi rings vid hela 
tiden.

Pappa körde grävmaskin 
och mamma jobbade i butik 
mellan varven. Småningom 
gick de skilda vägar. Familjen 
fl yttade många gånger runt 
om i staden, några riktiga 
hemmakvarter hann han ald-
rig skaffa.

Två jobb och ständigt i far-
ten. Det är det som gäller för 
50-åringen Tom.

– Jag blir rastlös på soff-
locket. Vilar jag då tänker jag 
bara på vad jag ska hitta på att 
göra.

Och nu blir det stort 
dansparty på 50-årsda-
gen.

– Ja, jag tänker att en gång i 
livet ska man få ha en riktig 
fest.

Är du dansant?
– Tja, när de tvingar mig så!

KIKI ALBERIUS-FORSMAN
                     kiki@nyan.ax

tfn 528 451

Tom rattar både 
lastbil och fi skebåt

Namn: Tom Jarl Ingmar Mattsson.
Född: den 24 januari 1959 i Mariehamn.
Bor: i Jomala Prestgårdenby.
Yrke: långtradarchaufför/fi skare.
Familj: sambo Gun-Britt Eriksson, sönerna Jonas, med 
sambo Linda, och Conny, samt Gun-Britts döttrar Josep-
hine och Irene, med sambo Jamal.
Födelsedagen: fi ras med fest på Naturbruksskolan, det bjuds 
på mat och dans, dansbandet Colorados spelar.
– Jag har redan bjudit folk via annonser, säger Tom, men fl er 
ryms med. Den som känner för att komma och fi ra är välkom-
men. Anmälan görs på telefon 0400 744 342.

Tom är alltid på väg. I snart 32 år har Tom Mattsson kört långtradare. Han kör grönsaker, fi sk och chipsprodukter till Helsingfors. All ledig tid är han ute med sin fi skebåt 
och drar upp gös, sik och abborre eller sitter hemma och lagar nät som sälarna haft sönder. Han berättar att det fi nns mycket säl i Lumparn just nu.  Foto: MALIN SVEGEMO

Fakta/Tom Mattsson 50 år
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Jan Kronholm
Epost: jan.kronholm@nyan.ax
Telefon: 528 466 ”

Invigning lördag 24/1 kl 12-15.
Allmänheten är hjärtligt välkommen!

Öppettider för allmänheten 26/1-15/2:
Tis - torsd kl 18-20, söndag kl 16-18

Äntligen på Åland!
På torget i Mariehamn fi nns den mobila utställningen

Nattpäron
 – på väg mot       små och stora berättelser

Lokal arrangör: 
Ålands biblioteksförening 
i samarbete med Riksutställningar

Skolklasser endast bokade tider.
Kontakta projektledare Gunilla Jansson,
tel 040-5326491 för mera information.

Joel-operans kör
har ännu plats för
några sångare. Enligt Rolf 
Lindqvist i operaförening-
en kunde man vid de infor-
mationer och provsjung-
ningar som hölls i torsdags 
och söndags konstatera att 
man snart börjar ha den 
trupp av körsångare som 
behövs men fortfarande 
hoppas man få med några 
röster till, särskilt yngre 
tenorer och basar. Man 
för diskussioner med olika 
tänkbara sångare men 
intresserade kan också 
ta kontakt. Lindqvist nås 
på telefon 49 960 eller via 
mobil på 0400-712 475.

Körövningarna inleds i 
mars och premiär på ope-
ran ”Joel” är det fredagen 
den 24 juli i kultur- och 
kongresshuset Alandica. �

Jörn Donner gör
en Mannerheim-
dokumentär med stöd 
av bland andra Svenska 
kulturfonden. Kulturfon-
dens styrelse beslöt i går  
bevilja ett större stöd på 
100.000 euro som delfi-
nansiering till produktio-
nen av en sexdelad doku-
mentär om Mannerheim.  
Jörn Donner har planerat 
den tvåspråkiga serien 
som kommer att omfatta 
sex timmar. Huvudbe-
ställare och huvudfinan-
siär är YLE 1, men även 
FST5 har visat intresse 
för produktionen. 
Produktionen är bero-
ende av ett flertal externa 
finansiärer.  Dokumentä-
ren produceras av Franck 
Media och den regisseras 
också av Donner. �

Förslag på årets
kulturpristagare
i Mariehamn kan man nu 
vara med och ge. Beslut 
om mottagare av kultursti-
pendiet om 4.000 euro tas  
av Mariehamns kultur-
nämnd men allmänheten 
kan nu komma in med 
förslag på mottagare. För-
slag tillsammans med en 
motivering lämnas till bib-
liotekets information eller 
sänds per e-post till tom.
eckerman@mariehamn.ax 
till och med fredagen den 
6 februari.

Kriterier för valet av 
mottagare av stipendiet är 
att personen/personerna 
genom sin verksamhet 
stimulerar och vitaliserar 
det åländska kulturlivet 
oavsett område. Profes-
sionella konstnärer och 
kulturarbetare, såväl som 
grupper som arbetar för 
ett gemensamt projekt, 
har möjlighet att erhålla 
stipendiet.

Kulturpriset har tidigare 
gått till: Jerker Örjans 
1996, Krister Norrgrann 
1997, Mirjam Öberg 1998, 
Maj-Britt Lind 1999, 
Camilla Gunell 2000, Kaj-
Gustav Sandholm 2001, 
Berit Lindqvist 2002, Ben 
Johans och Per-Ove Hög-
näs 2003, Helge Engblom 
2004, Robert Liewendahl  
2005, Maria Korpi-Gordon 
2006, Folke Wickström 
2007 och Gunnel Ekelund 
2008. �

Gret-Lis Grönlund tycker att 
det är viktigt att man uppmärk-
sammar krigsbarnens öden. 
Det var hela 70.000 barn från 
Finland som kom till Sverige 
under krigsåren. Men samtidigt 
understryker hon att alla öden 
är individuella, att alla har sin 
egen berättelse.

När Gret-Lis Grönlund 
kom till Sverige som tvååring 
var kriget mellan Finland och 
Sovjetunionen redan slut men 
landet kände fortfarande av 
krigets påfrestningar och or-
ganisationen bakom transpor-
ten av krigsbarn från Finland 
fanns kvar ända till 1948.

– Redan när vinterkriget 
bröt ut hösten 1939 kom trans-
porten av barn från Finland 
till Sverige igång och det fi nns 
barn som kom att göra många 
resor mellan Finland och Sve-
rige, berättar Grönlund.

Bytte språk till fi nska
Att hon själv blev krigsbarn 
hänger samman med att hen-
nes mor insjuknade och be-
hövde få vård i Sverige. Sam-

tidigt  tog hennes pappa, som 
var bagare, anställning på ett 
bageri i Gimo medan en äldre 
syster blev kvar hos släktingar 
på Åland.

Eftersom Gret-Lis var så 
liten kom hon inte till någon 
fosterfamilj utan placerades 
på ett barnhem i Värnamo.

– På barnhemmet talade 
barnen och sköterskorna fi n-
ska och snabbt glömde jag 
bort min svenska och började 
prata fi nska. När jag efter ett 
år kunde återförenas med 
min mamma och pappa och vi 
reste hem till Åland talade jag 
bara fi nska.

Den fi nskan glömde hon 
dock också snabbt hemma på 
Åland och som sextonåring 
reste hon tillbaka till Sverige 
för att jobba.

Gret-Lis Grönlund, som 
numera är pensionär, har 
bland annat arbetat som 
facklig ombudsman och jäm-
ställdhetsombud på fackför-
bundet för statstjänstemän. 
Under tre år på nittiotalet 
var hon tillbaka på Åland 
och arbetade för Nordiska 
ministerrådet med skär-
gårdssamarbete.

– Då försökte jag lära mig li-
tet fi nska igen, men det visade 
sig vara för svårt.

Bra att förstå
Som många andra med upple-
velser av kriget var det i vuxen 
ålder som Gret-Lis Grönlund 
började intressera sig för vad 
hon varit med om. Bland an-
nat i riksarkiven i både Sverige 
och Finland letade hon fram 

uppgifter om krigsbarnen och 
om sig själv.

Numera fi nns det aktiva or-
ganisationer för krigsbarnen i 
Sverige, något som Gret-Lis 
Grönlund tycker är bra även 
om hon själv inte gått med i 
någon. Att man intresserar sig 
för historien och sin bakgrund 
tycker hon är positivt.

– Det är bra att ta reda på 
vad som hänt och försona sig 
med sin egen historia. Man 
får lite mera ro när man för-
står vem man är, men det 
fi nns inte två historier som 
är lika och det gäller att hysa 
respekt för varje persons egen 
historia, säger hon.

Många rörda
När hon i anslutning till ut-
ställningen hållit föredrag 
och berättat om krigsbarnen 

är det många i publiken som 
varit rörda.

– Särskilt förstås de som 
själva varit krigsbarn.

Samtidigt som varje öde 
är individuellt tycker Gret-
Lis Grönlund dock också att 
barns utsatthet i krig och oro-
ligheter har stor aktualitet 
även i vår tid. Därför har hon 
i utställningen också en mon-
ter som, bland annat genom 
litteraturen,  mera allmänt 
berättar om krig, konfl ikter 
och de konsekvenser som blir 
följden.

Utställningen som öppna-
des i söndags kan ses i biblio-
teket i Östhammar till slutet 
av januari.

JAN KRONHOLM
jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Alla har sin egen historia, säger Gret-Lis Grönlund

Berättar om krigsbarnen

År 1945, när Gret-Lis 
Grönlund var två år gam-
mal kom hon från Åland till 
Sverige som krigsbarn.

Hon kunde komma hem 
igen efter bara ett år men 
fl yttade som 16-åring 
tillbaka till Sverige. Nu hål-
ler hon en utställning om 
krigsbarnen i biblioteket 
i Östhammar där hon är 
bosatt.

Berättar. Många mötte upp i söndags för att höra Gret-Lis Grönlund berätta om krigsbarnen när hon öppnade sin utställning i biblioteket i Östhammar. 
 Foto: INGEBORG SEVASTNIK

Barn och krig. En monter i utställningen erinrar om barns 
utsatthet i krig och konfl ikter.  Foto: INGEBORG SEVASTNIK

This land is your land, this land is my land
From California to the New York Island
From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters
This land was made for you and me. WOODY GUTHRIE, 1940
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Hemma hos Anna-Lena Sjö-
lund, Rhodri Williams och 
deras två barn Miranda och 
Theodore i Finström Svarts-
mara stod glädjen högt i tak 
i går kväll när USAs nya pre-
sident Barack Obama instal-
lerades.

Passligt nog var Rhodris 
mamma Kate Williams på 
Ålandsbesök – fast hon egent-
ligen hade planerat att se in-
stallationen hemma i Vermont 
i New England.

– Men där hade det ändå 
varit så mycket folk att jag 
knappast hade sett något, 
konstaterade hon när familjen 
bänkade sig framför tv-appa-
raten i går kväll för att följa 
med installationen.

Näsduk i handen
I handen höll hon näsduken. 
Det var ett laddat ögonblick 
när USA:s första svarta presi-
dent svor eden.

– Visst har hans hudfärg ett 
stort symboliskt värde.

Rhodris äldre bror Justin är 
adopterad. Hans mamma var 
vit och hans pappa svart, pre-
cis som Obamas föräldrar.

– Tack vare Justin fi ck jag 
en helt annan inblick i rasfrå-
gorna än jag annars skulle ha 
fått som vit förortsamerikan, 
säger Rhodri som också han 
är glad över att Obama vann 
valet.

I Sarajevo
Rhodri och Anna-Lena träf-
fades i Sarajevo 1998 när båda 
arbetade för mänskliga rät-
tigheter. I dag jobbar hon på 
Ålands fredsinstitut som fors-
kare och projektledare och 
Rhodri är konsult och gäst-
forskare vid fredsinstitutet. 
Sedan tiden i Sarajevo arbetar 
han med fl yktingfrågor och 
för mänskliga rättigheter.

Så det är ingen överraskning 
att familjen stöder Obama och 
hans vilja till förändring.

– Jag har stött Obama ända 
från början. Vermont var den 
första delstaten att stöda ho-
nom, trots att vi samtidigt val-
de en republikans guvernör. 
Det visar att folk i allmänhet 
inte röstade på Obama för 
att han är demokrat utan för 
att han är just Obama, säger 
Kate.

Desillusionerade
Hennes förklaring är att folk 
var så desillusionerade ef-
ter många år med Bush-ad-
ministrationen att de valde 
”Change”, förändring.

– Obama är ung, han inger 
hopp, han har visat ett gott le-
darskap och han genomförde 

en disciplinerad valkampanj. 
Och att han vann över Hillary 
Clinton – ja, det var något rik-
tigt stort.

Men hur ska Obama klara 
av att möta alla de gigantiska 
förväntningar som ställs på 
honom?

– Jag tror att de fl esta ame-
rikaner förstår att det kommer 
att ta tid och att han försöker 
kontrollera förväntningarna 
så att de inte överstiger det 
han mäktar med.

Ekonomin först
Som nummer ett på listan 
över saker som måste göras 
sätter Kate ekonomin.

– Men det nationella un-
derskottet, som är stort, är 
inte det viktigaste. Jag tror 
att Obama måste satsa mera 
pengar för att få ekonomin i 
ordning, trots att det ökar på 
statsskulden.

Utrikespolitiskt är det, tyck-
er både mor och son, Irak och 
Afghanistan som måste få en 
lösning.

– Ett snabbt tillbakadragan-
de av amerikanska trupper 
från Irak är nödvändigt, men 
det får inte riskera det bräckliga 
politiska läge som man ändå 
uppnått. Samtidigt bör stora 
delar av trupperna förfl yttas 
till Afghanistan, och han måste 
rättfärdiga inför det amerikan-
ska folket att alla soldater inte 
kan komma hem på kort sikt.

Israel-Palestina
Också krisen i Mellanöstern 
måste lösas med amerikansk 
hjälp, anser de.

– Israel-Palestinafrågan är väl-
digt viktig. Den har en koppling 
till allt, och jag tror faktiskt att 
den frågan är nummer ett i min 
bok, konstaterar Kate som tror 
att Hillary Clinton som utrikes-
minister kan göra en betydande 
insats.

Men det som främst kommer 
att skilja Obamas sätt att regera 
från Bushs är, säger hon, hans 
sätt att arbeta med andra män-
niskor.

– Han arbetar kollegialt, han 
lyssnar på allas åsikter, han 
uppmuntrar dem som inte hål-
ler med honom och efterlyser 
idéer från många olika håll för 
att få fram de bästa lösningarna. 
Han har redan utsett många 
framstående forskare och eko-
nomer till administrationen och 
känner sig inte hotad av kloka 
människor.

Fakta och vetenskap
Hans lösningar baserar sig på 
fakta och vetenskap snarare 
än doktriner och tro som hos 
föregångaren, säger hon.

Vid det här laget har fest-
ligheterna kommit så långt 
att det är dags för Obama att 
svära eden. Samtalet stillnar, 
alla följer med när världens 
mäktigaste ledare i sitt tal till 
nationen lovar att göra sitt 
bästa.

”Jag står här i dag ödmjuk 
inför uppgiften framför oss, 
tacksam, för den tilltro ni har 

visat mig, medveten om de 
uppoffringar som våra förfäder 
gjort”, inledde han.

Folkets jubel
Sedan gick han snabbt in på det 
krisläge USA befi nner sig i: Krig 
mot ett ”nätverk av våld och 
hat” och med en svårt försvagad 
ekonomi – ”en konsekvens av 
somligas girighet och ansvars-
löshet men också vårt kollektiva 
misslyckande att ta svåra beslut 
och förbereda nationen för en 
ny era”.

– I dag säger jag till er att 
utmaningarna vi står inför är 
verkliga. De är allvarliga och 
de är många. De kommer inte 
att övervinnas lätt eller snabbt. 
Men det ska ni veta, Amerika 
–de kommer att övervinnas. På 
denna dag samlas vi här för att 
vi har valt hopp framför rädsla, 
ett enat syfte framför konfl ikt 
och oenighet, sade Obama till 
folkets jubel.

I Amerikaklänning
Miranda, 3 år, sitter i soffan 
iklädd Amerikaklänningen. 
Theodore, 1 år, klappar på 
teverutan med Obama. Det är 
stort.

För trots att Svartsmara 
– som just den här kvällen 
färgas vit av det tjocka snöfal-

let –  ligger långt från USA så 
känns världen lite mera öp-
pen, lite mera hoppingivande, 
lite mera tolerant – och lite 
mera mångfaldig.

”Han är vår 
president!”

Barack Obama tog täten i Finström Svartsmara

O-ba-ma. I familjen Sjölund- Williams i Svartsmara stämmer man in i hyllningarna till USA:s nyinstallerade president Barack Obama. 
Rhodri Williams med Miranda i famnen har mamma Kate Williams bredvid sig i soffan. Theodore studerar bilden med Obama på.

Smart. Ambitiös. Ödmjuk.
– Han kommer att ba-

sera sina beslut på fakta 
och vetenskap och inte 
på doktriner och tro som 
hans föregångare, säger 
Kate Williams från Ver-
mont, USA, om landets 
nya president Barack 
Obama.

Oops. Just som Theodore klappade på teverutan med Obamas bild så dök den här farbrorn upp 
– föregångaren George W Bush.

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450

Foto: ERKKI SANTAMALA
erkki.santamala@nyan.ax

tfn 528 470
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Om vi nu dristar oss 
att påstå att gummor, 
kvinnor och tjejer, ofta 

är intresserade av blommor, 
kläder, tyger och fönstershop-
ping och i samma veva antar 
att gubbar, män och killar, 

gillar bilar, sport och industri-
miljöer så har vi de perfekta 
promenadrundorna för ma-
riehamnarna här.

Staden har gatubelysning 
sent på kvällarna. Det är bra 
– också för dig som bor på 
landet och vill komma in och 
motionsgå på kvällarna.

Gumrundan kan börja på 
den enda punkt där de båda 
rundorna skär varandra, näm-
ligen i korsningen Köpmans-
gatan — Östra Skolgatan.

Här inleder damerna med 
en intensiv omgång fönsters-
hoppande. Turen snirklar sig 
runt centrum.

I detta sammanhang kan 
det passa att påminna våra 

köpmän om att det är mycket 
bra att sätta ut priserna på 
allt som visas i fönstret. Det 
fi nns till och med lag på det. 
Och köplusten ökar.

Gumrundan tar oss vidare 
längs fagra Tullarns äng, förbi 
Gröna udden, tillbaka förbi 
Övernässtugan och ner mot 
Västerhamn, där det kanske 
passar att vinka till en gubbe 
ombord på något fartyg. 

Promenaden tar oss rakt 
genom Esplanaden där man 
kan räta på ryggen och låtsas 
vara ”Damen med hunden”, 
som i en bättre rysk roman.

Om gubben betar av sin 
runda på samma tid är han 

riktigt duktig. Gubbrundan 
är förstås längre.

Starten ligger nära Idrotts-
parken – eller ”Den rike far-
brorns arena” som det så rart 
heter i folkmun – där gub-
barna kan kika in och se om 
något är på gång. In i skogen 
bär det och sedan norrut. 

Gubbrundan är speciellt 
upplagd så att herrarna går 
förbi många av stadens bilfi r-
mor för att de där ska kunna 
kika på nytt och gammalt. 
Det kan ju vara bra att hålla 
sig informerad om läget på 
begagnade bilmarknaden och 
kolla vilka priser som den el-
ler den modellen betingar.

Det bär av mot Dalbo och 

Gå gumrundan oc
Ut och gå! Nu inför den kom-
mande våren sitter långprome-
naden bra. Det är skönt bara 
man kommer i väg ut. Det gör 
nytta i kropp och själ.
Men det eviga spatserandet 
kan bli enformigt. Vi hjälper dig 
komma i gång!

Favorit i repris:

Gunnar Jansson.

Yngve Påvall.

Stig-Olof Jokinen.

På promenad i Mariehamn 2005. Saara Eriksson. Emma-Lina Karlsson

GUBBRUNDAN

GUMRUNDAN
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ch/eller gubbrundan

Skiss: MONICA FOGELSTRÖM

� Här följer en rad tips för 
att göra promenaden mer 
lockande och omväxlande:
� Lyssna på musik.
� Lyssna på ljudböcker. Finns 
att låna på bibban.
� Byt sällskap.
� Använd pulsmätare. Den 
får dig att hålla hög och jämn 
fart.
� Stegmätare. Lär vara ro-
ligt.
� Prata i mobil.
� Gå baklänges. Om du är van 
att gå din runda på ett håll, så 
byt riktning. I uppförsbackar 
kan man dessutom gå några 
steg baklänges, bokstavligen. 

Känns bra i benmusklerna.
� Ta stavar. De mjukar upp 
axlar och rygg.
� Sjung lite.
� Håll tyst. Det är skönt att 
komma överens om att nu 
pratar vi inte på en halvtim-
me. Egna tankar får vandra 
fritt. Väninnor som prövat 
att gå tysta upplever en helt 
ny slags närhet. Bestäm vä-
gen noga först bara, så ni 
slipper stå och gestikulera i 
korsningarna.
� Tänk ut ett mål – denna 
vinter går jag till Paris! Mät 
upp hela sträckan och räkna 
samman alla etapper.

� Bestäm dig för att tänka på 
något speciellt.
� Koncentrera dig på plat-
ser du besökt tidigare. Tänk 
på hotellet på Kanarieöarna, 
den där ön i Brändö, gatan i 
London. Hur ser det ut där 
just nu?
� Lös problem. Lösningar 
kommer av sig själv när man 
går.
� Ta vattenfl aska med. Orken 
blir bättre efter en slurk.
� Ta med hunden. Det är ju 
självklart. Eller låna en. Den 
ska vara gullig. Hundar är 
världens bästa kontaktska-
pare. Hög fl irtfaktor.

Så här blir promenaden lite roligare
� Gumrundan är 6,4 km lång och går förbi butiksfönster i cen-
trala stan och över fagra blomsterängar. För en gumma som 
går lugnt och makligt tar turen omkring 1 timme och 30 minuter.
� Gubbrundan drar förbi bilfi rmor och sportplaner i norra 
Mariehamn. Den är 9,5 km lång och tar omkring två timmar att 
avverka för en gubbe med normal kondis. 
� Det är Rune ”Öra” Karlsson som hittat på de här två prome-
nadturerna i Mariehamn. På skoj bara.
� Allra roligast är det kanske för gubbarna att gå gumrundan. 
Och tvärtom.

Fakta/Två spatserturer

Camilla Nylund och Susann Lund.

travbanan. Tänk på att här 
kan det vara lite mörkt vissa 
sträckor. Ta gärna lampa 
med. Tillbaka till stan går 
man längs gamla Godbyvä-
gen.

Gravgården gås förbi — här 
är det lämpligt med en kort 
meditation om livets förgäng-
lighet.

KIKI ALBERIUS-FORSMAN
                      kiki@nyan.ax

tfn 528 451

Fotnot: Detta är ett bearbe-
tat reportage från den 7 maj 
2004, publiceras på nytt efter 
önskemål från läsare. Alla 
bilder är tagna ur Nya Åland 
arkiv.

n. Amanda Haupt, Moa Norell, Zenia Isaksson och Benjamin Sjöström. Helena Roman och Max Josefsson.

Irmeli Ehrström.
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Nytt “Hemma hos”-program på torsdagar
med Adam Öhman
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B A R N S I D A N

Barnredaktör Nina Smeds tfn 528 406, e-post barnsidan@nyan.ax

Mio min Mio 
Bosse är en föräldralös 

pojke som inte har det bra. 
Han mobbas, men har en vän 
i Benke. En ande i en fl aska 
tar Bosse till Landet i fjärr-
ran. Där träffar han sin far 
kungen, som kallar Bosse 
för hans riktiga namn, 
Mio. Han träffar också 
pojken Jum-Jum.

Till en början är allt 
bra i Landet i fjärran, 
men snart förstår Mio 
att något är fel. Den ela-
ke riddaren Kato har tagit 
barn till fånga och för-
vandlat dem till fåglar som i 
evigheters evigheter ska cirk-
la runt hans stora svarta borg. 

Mio och Jum-Jum rider för 
att slåss mot Kato. 

 Lejonkungen 
Simba är son och arvinge 

till Mufasa, ledare för lejon-
fl ocken på Lejonklippan. 
Men Simbas farbror Scar vill 
ha makten.

Medan Mufasa försöker 
lära den unge Simba allt han 
behöver veta, smider Scar 
planer för hur han ska un-
danröja Mufasa och Simba 
för att ta makten över Lejon-
klippan.

Djungelboken 
Den nyfödda pojken Mowgli 

hittas av pantern Bagheera i 
djungeln. Bagheera placerar 
den lille pojken utanför en 
varglya där vargmodern precis 
fått en hel kull med vargungar, 
för att Mowgli ska bli omhän-
dertagen.

När Mowgli är 10 år beslu-
tar vargarnas råd att han ska 
föras ut ur djungeln till män-
niskobyn för att tigern Shere 
Khan som hatar människor, 

har kommit till-
baka till 

den del av 
d j u n g -
eln där 
de be-
finner 
sig.

 Bagheera ska föra Mowgli 
till människobyn. Men 
Mowgli rymmer och råkar 
stöta på livsnjutaren Baloo, 
och inget blir sig likt igen.

Fåret Shaun 
Det handlar om fåret 

Shaun, fl ocken som Shaun 
tillhör, fårhunden Bitzer, 
samt bonden som äger dem. 
Shaun har fl era mänskliga 
drag som han använder till 
att lösa problem som fl ocken 
ställs inför.

Shaun är fl ockens ledare, 
och de övriga fåren hänger 
alltid med på hans upptåg. 
Det fi nns en kompis-
relation mellan 
Shaun och 
Bitzer, 

även om Bitzer alltid har 
sista ordet.

Vinter i mumindalen 
På vintern täcks hela Mu-

mindalen av snö. I Mumin-
huset sover man sin långa 
vintersömn. De sover ända 
tills våren kommer.

Men Mumintrollet och Lilla 
My har vaknat. De båda vän-
nerna har aldrig sett snö förut 
och nu får de prova på båda 
pulka och skridskor. Det blir 
en vinter de sent kommer att 
glömma...

Fem fi lmtips
Barnsidan ger i dag tips 
om fem favoritfi lmer som 
man kan se hur många 
gånger som helst. De tre 
första fi lmerna passar för 
lite större barn, medan 
de två sista passar alla 
åldrar.
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Johan Larsson
Epost: sport@nyan.ax
Telefon: 528 462

Intresset var större än väntat 
när Sleipners ridskola ordna-
de gymkhana-kurs. Ett extra 
kurstillfälle fi ck sättas in och 
totalt deltog fjorton perso-
ner.

– Det är roligt och mer fart-
fyllt än vanlig ridning, tycker 
en av deltagarna Julia Sef-
fer.

Tjejerna som prövar på 
sporten är i tio till trettonårs-
åldern och alla har ridit fl era 
år.

– Man måste kunna galop-
pera så minst ett år behöver 
man ha ridit för att klara av 
gymkhana, säger tränare 
Nadja Jansén.

Kräver smidighet
Gymkhana är en lagsport 
som lär unga människor att 
samarbeta och jobba mot ett 
gemensamt mål. Man tävlar 
i lag om fyra personer. I de 
olika grenarna ska man rida 
slalom, kasta bollar, fånga 
upp ringar med ett trädsvärd 
och placera fl aggor i koner. 
Stafettlekarna kräver stor 
smidighet och uthållighet hos 
både ponnyer och ryttare.

Den rätta benämningen på 
sporten är egentligen Moun-
ted games. I Sverige och 
Finland fi nns ännu ytterst få 
gymkhanalag och på Sleip-
ner brukar man endast leka 
gymkhana den sista lektio-
nen för terminen. Tjejerna 
på kursen tycker att det skul-
le vara en rolig sport att tävla 
i om möjligheterna fanns.

– Men då skulle vi behöva 
bättre tävlingsponnys än våra 
lugna hästar, säger Emma 
Mattsson. 

 
Lek på fullt allvar
Gymkhanans grundidé är 
att det ska vara roligt. Sve-
riges landslagstränare Nisse 
Adolfsson beskriver det som 
”en lek på fullt allvar”. Men 
bara för att det är roligt bety-
der det inte att det är lätt.

– Det är svårt att komma 
upp i sadeln i full galopp 
utan att använda stigbyglar, 
säger Jorunn Lavonius.

Sporten härstammar från 
England och uppfanns år 
1957 av överste Sir Mike 
Ansell. Syftet var att skapa 
en tävling för barn som inte 
hade råd med en dyr ponny 
och inte kunde tävla i de klas-
siska ridsportgrenarna. 1986 
kom den till Sverige och utö-
vas främst av ungdomar, en-
dast ponnyer får användas.

TANJA LÖNNQVIST
redaktion@nyan.ax

Foto: FREDRIK TÖRNROOS
fredrik.tornroos@nyan.ax

tfn 528 470

Action på hästryggen
Gymkhana är en fartfylld 
men ännu relativt okänd 
hästsport. Grenarna består 
av olika stafetter, och det 
viktigaste är att man har 
roligt.

För en tid sedan ordna-
de Sleipner en grundkurs 
i sporten som också är en 
lek.

Trygg i sadeln. Emma Mattsson lyckas i full galopp plocka en fl agga ur hinken.

Fartfyllt. Julia Seffer och Lina Hansen tycker att det är spän-
ningen och farten som är roligast med gymkhana.

� TENNIS. MLK slutade på 
en sjätteplats när Ålands-
banken Cup för juniorer 
födda 1995-1997 avgjordes 
i Bollhalla den gångna hel-
gen. Sju lag från Åland, Fin-
land samt Sverige deltog i 
spelen och vann gjorde ÅLK 
1 från Åbo.

I MLK:s lag spelade Tho-
mas Öfverström, Jonna Jo-
hansson, Oscar Flodin, Sara 
Limnell och Pontus Hägg-
lund. (jl)

MLK sexa 
i Ålands-
banken Cup

� �  Basket Åland: Killarnas 
träning måndag och onsdag 
vid Ytternäs skola 20.00-22.00. 
Nya spelare välkomna. Fortfa-
rande chans att komma med i 
öspelslaget. Mer info ring Andy 
04573429202.

� �  Hockeyskola/lekis: Lör-
dagar 11.00-12.00. Ta med det 
du har i utrustningsväg. Alla nya 
som gamla välkommna. 

� �  JIK:s motionsvolley-
boll (mixed): Startar igen i 
Vikingahallen torsdagar 20.30 
- 22.00. Vi spelar för att det är 
kul! Välkomna. Ev förfrågningar 
0400791014.

� �  Motionsserien i hockey: 
Veckans matcher (V.4) i morgon 
onsdag 20.30 IF Start-Alandia, 
21.30 Sviby-Blåljusen. Fredag 
23 januari 19.00 Roosters-Thun-
derbirds.  

� �  Volleyboll: Distriktsdo-
markurs i volleyboll 31 januari-1 
februari. Arrangeras i samarbete 
med ÅVF och NIG-09. Kursle-
dare Klas Hejdenberg. Info och 
anmälningar till Sandra Ekström: 
sandra.ekstrom@aland.net, tel 
040-8455896/ 22896

� �  ÅID-skidor: ÅM tävlingar 
lördag 24 januari 12.00 i sam-
band med NÅID-mästerskapen. 
Klassisk stil. Klasser: D10-D35, 
H10-H60. Anmälningar till ÅIDs 
kansli tel.19170

� �  Ålands GK: Vinterträning 
i Vikingahallen för ÅGK-medlem-
mar. Slagträning till och med 29 
mars på söndagar 18.30-20.00. 
Ring kansliet tfn 41500 för 
bokning av matta.

� �  Ålands motionsförbund: 
Säkerhetskurs om utrustning 
och hur man använder den 
för långfärdsskridskoåkare. I 
Idrottsgårdens konferensutrym-
men 21 januari 19.00. Ledare 
är Ray Holmlund och Mikael 
Johansson.

� �  ÅMK-folkrace: Möte på 
klubben söndag 1februari 14.00. 
ALLA upp. Kom ihåg medlems-
avgiften till MK Orion i kr.Vid 
frågor ring Åse kvällstid 38908 

� �  ÅSSF-skytte: Gubbdagis 
är öppet som vanligt måndagar 
13.00-15.00

1) Wilhelm Ingves gör mål mot MyPa i sin debut i Tipsligan.
2) Både Marcela och Kenneth Sandvik tar EM-brons i styrkelyft.
3) Erica Granesäter tar FM-silver på 200 meter fjäril.
4) Mathias Dahlman är med i laget som tar EM-silver för 5.5.
5) Janne Holmén springer OS-maraton.
6) Fredrik Fredlund tar EM-guld i Pro Stock Bike.
7) Daniel Sjölund gör mål mot Tyskland i VM-kvalet.
8) Jomala IK:s volleybollag stiger till Allsvenskan.

– du kan vinna en biljett till Idrottsgalan

Sista chansen att rösta fram årets sporthändelse!
IDROTT. Det var så mycket som hände förra året. Det var 
OS, VM och EM i alla dess sporter... 

Sedan i slutet av förra veckan har de åtta nominerade, 
som Nyans sportredaktion har utsett, blivit presenterade. 
Nu är det upp till er läsare att rösta via sms för att utse 
vilken som blir årets sporthändelse. Du kan rösta fram till 
12.00 i dag.

Av alla som röstar lottar vi sedan ut en biljett till Idrotts-
galan den 24 januari.  

Här följer de nominerade händelserna som det går att 
rösta på:

� Du röstar genom att sms:a in ditt alternativ till 173 521.
� I ditt sms skriver du: Rösta sport (ditt alternativ). Exempel: 
Rösta sport 1.
� Varje sms kostar som ett vanligt sms plus 60 cent.
� Av alla som röstat lottar Nyan ut en biljett till Idrottsgalan den 
24 januari.
� Du kan rösta fram till klockan 12.00 i dag.

Fakta/Så röstar du

1) Wilhelm Ingves gör 
mål mot MyPa i sin 
debut i Tipsligan.  

2) Både Marcela och 
Kenneth Sandvik tar 
EM-brons i styrkelyft.  

3) Erica Granesäter tar 
FM-silver på 200 meter 
fjäril.  

4) Mathias Dahlman 
är med i laget som tar 
EM-silver för 5.5.  

5) Janne Holmén 
springer OS-maraton. 
Foto: LEHTIKUVA

6) Fredrik Fredlund tar 
EM-guld i Pro Stock 
Bike.  

7) Daniel Sjölund gör 
mål mot Tyskland i VM-
kvalet. 
 Foto: VILLE VUORINEN

8) Jomala IK:s båda 
volleybollag stiger till 
Allsvenskan.  

1 2 3 4

5 6 7 8 BRIDGE
Mariehamns Bridgeklubb, 19 november, 
11 deltagande par: 1) Tony Brändström/Ted 
Jansson 102poäng 2) Hannu Huhtala/Len-
nart Pettersson 98, 3) P-O Stenroos/Hasse 
Holmström 96, 4) Susanne Olausson/Roger 
Wahlgren 89.

Sportens kom ihåg

 Jag fi ck många. Av Helena 
fi ck jag ett dinosaurieägg.”ZLATAN PÅ FRÅGAN OM VAD HAN FICK I JULKLAPP.
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� FOTBOLL. IFK Marie-
hamns Amos Ekhalie har en 
meniskskada i sitt ena knä 
och blir borta ungefär en 
månad från fotbollen. Det 
skriver IFK på sin hemsida.

Det var under ett trä-
ningspass förra veckan som 
Ekhalie skadade sig. Den 
efterföljande läkarunder-
sökningen visade att det 
förmodligen rör sig om en 
meniskskada som kräver 
operation.

Ekhalie spelade sex mat-
cher för IFK i Tipsligan 
2008. (jl)

IFK:s Ekhalie 
blir borta 
en månad

� FOTBOLL. Engelska mitt-
fältaren Ben Webster spelar 
för MyPa i vinterturnering-
en Lahti Cup. Han är 22 år 
gammal och har bland annat 
spelat svensk division 1-fot-
boll för Västerås. (FNB)

MyPa testar 
Ben Webster

� KUOPIO. Unga KuPS-
backen Joni Nissinen åkte 
till Italien på måndagen för 
att delta i ett träningsläger 
med AlbinoLeffe. Klub-
ben nådde kval till högsta 
serien förra året, men blev 
kvar i Serie B efter totalt 
1–2 i de två kvalmatcherna 
mot Lecce.

Nissinen, som fyller 18 i 
april, har redan debuterat i 
fotbollsligan. Han har spe-
lat 26 landskamper i olika 
juniorlandslag. (FNB)

KuPS-back 
testas i Italien

� FOTBOLL. TPS-backen 
Kheireddine ”Kiko” Za-
rabi byter klubb och spelar 
i fortsättningen fotboll för 
portugisiska ligalaget Be-
lenenses. Hans kontrakt 
med TPS gäller till slutet av 
kommande säsong, så Åbo-
laget kommer sannolikt att 
få betalt för transfern.

Algeriern Zarabi, 24, spe-
lade 25 ligamatcher förra 
säsongen.(FNB)

TPS-back 
till Portugal

� FOTBOLL. HJK:s back 
Jukka Raitala åker till 
Newcastle i engelska Pre-
mier League i veckan för 
att testas av klubben. Rai-
tala, 20, hör till Finlands 
U21-landslag och är en av 
stöttepelarna i HJK.

Raitala spelade 23 liga-
matcher i HJK den gångna 
säsongen. Han har totalt 
spelat 46 matcher i ligan. 
(FNB)

Newcastle testar 
HJK-back

Förra säsongen började IFK 
Mariehamn hemma mot 
HJK. Även i år blir det pre-
miär på hemmaplan och den 
här gången mot mästarna FC 
Inter från Åbo den 20 april. 
Därefter följer ytterligare två 
matcher på hemmaplan; mot 
Honka och mot KuPS.

– Det är kanske lite synd att 
slita på mattan med hemma-
matcher men vi får hoppas att 
den återhämtar sig, säger Ni-
skala.

KuPS kvalade för att stanna 
kvar medan Honka slutade på 
en andraplats 2008. Det blev 
förlust i Esbo för IFK medan 

de besegrade Honka med 3–2 
i säsongens sista match förra 
året.

– Men Honka är ju bra så det 
blir två tuffa matcher direkt i 
början. Men oftast brukar det 
ju vara nykomlingarna som är 
bra i början, säger Niskala.

Tufft i maj
I år är JJK från Jyväskylä de 
enda nykomlingarna i ligan 
och IFK möter dem först i 
omgång åtta den 27 maj och 
då på bortaplan. Annars blir 
maj den tuffaste månaden 
med totalt sex matcher.

– Det är lite samma upp-
lägg som ifjol. Klart att det 
blir jobbigt men så länge det 
är samma för alla lag gör det 
inte så mycket. Men det gäl-
ler att vara förberedd till mat-
cherna och mycket går ut på 
återhämtning och att ladda 
batterierna, säger Niskala.

Med ett EM mitt i spelsche-
mat under förra året var maj 
månad till och med värre än 
vad det blir i år. Sju matcher 
var det då som gällde och 
match två gånger i veckan.

– De som spelade mycket 
fi ck känna efter hur kroppen 

mådde från dag till dag. Det 
gäller att inte träna bara för 
träningens skull om det bryter 
ner en. Det blev nog lite indi-
viduell träning. Men de som 
inte spelade fi ck köra på lite 
extra, säger Niskala.

Men sedan blir det lugnare. 
Tre matcher i juni följs av fyra 
matcher vardera i juli, augusti 
respektive september. I juli 
vänder dessutom serien vilket 
betyder att IFK har tre borta-
matcher i rad. Precis som i 
inledningen handlar det om 
Inter, Honka och KuPS.

– Det är klart att man vill 
spela hemma och det är svårt 
att säga om det påverkar oss. 

Det beror lite på formen hos 
lagen och det är alltid tufft 
att åka iväg och ta poäng på 
bortaplan. Men samtidigt har 
man mindre press när det är 
på bortaplan och ibland kan 
det till och med vara en fördel 
att det är bortaplan, säger Ni-
skala.

Fyra lördagsmatcher
Noterbart är dessutom att 
IFK har fyra lördagsmatcher 
under säsongen varav en är på 
hemmaplan. Det är mot TPS 
den 22 augusti och matchen 
spelas 20.30 på kvällen.

– Vi har väl egentligen ald-
rig spelat på lördagar, säger 

Niskala. Kanske någon en-
staka gång.

Men han har inget emot det 
och tror heller inte att den 
sena tiden skrämmer bort pu-
bliken.

– Det tror jag nog bara är 
bra, säger han. Det skulle vara 
roligt om det kommer mycket 
folk och tittar.

IFK avslutar säsongen med 
bortamatch mot VPS den 17 
oktober. Samma VPS som 
IFK:s förra lagkapten Jani 
Lyyski spelar i. Hemmamat-
chen spelas den 5 juli.

JOHAN LARSSON
johan.larsson@nyan.ax

tfn 528 462

– och möter tvåan 
Honka i matchen efter

IFK inleder mot mästarna 
FOTBOLL. Den 20 april 
smäller det. Regerande 
mästarna FC Inter kommer 
till WHA för att möta IFK 
Mariehamn i Tipsligans 
första omgång. Något som 
IFK:s Mika Niskala bara 
tycker är bra

– Ja, det är lika bra att ta 
de bra lagen i början innan 
de spelat ihop sig. Det kan 
bli roligt med bra inram-
ning och med mästarna på 
besök. Det kan bli mycket 
folk då, säger han.

Bra start. Mika Niskala tror att det kan vara en fördel för IFK att möta Inter så tidigt på säsongen då de kanske inte ännu är riktigt samspelta. Bilden är från förra årets 
hemmamatch mot Haka.  Foto: JONAS EDSVIK

IFK:S SPELSCHEMA 2009

Måndag 20/4 19.00  IFK Mariehamn-FC Inter
Torsdag 23/4 18.30  IFK Mariehamn-Honka
Onsdag 29/4 18.30  IFK Mariehamn-KuPS
Onsdag 6/5 18.30  HJK-IFK Mariehamn
Söndag 10/5 18.30  RoPS-IFK Mariehamn
Söndag 17/5 18.30  IFK Mariehamn-MyPa
Söndag 24/5 18.30  TPS-IFK Mariehamn
Onsdag 27/5 18.30  JJK-IFK Mariehamn
Söndag 31/5 18.30  IFK Mariehamn-TamU
Söndag 14/6 19.00  FC Lahti-IFK Mariehamn
Onsdag 17/6 18.30  IFK Mariehamn-FC Haka
Onsdag 24/6 18.30  FF Jaro-IFK Mariehamn
Söndag 5/7 18.30  IFK Mariehamn-VPS

Lördag 11/7 18.30 FC Inter-IFK Mariehamn
Söndag 19/7 18.30  FC Honka-IFK Mariehamn
Söndag 26/7 18.30  KuPS-IFK Mariehamn
Söndag 2/8 18.30  IFK Mariehamn-HJK
Söndag 9/8 18.30  IFK Mariehamn-RoPS
Söndag 16/8 18.30  MyPa-IFK Mariehamn
Lördag 22/8 20.30  IFK Mariehamn-TPS
Lördag 12/9 18.30  TamU-IFK Mariehamn
Söndag 20/9 18.30 IFK Mariehamn-FC Lahti
Onsdag 23/918.30  FC Haka-IFK Mariehamn
Söndag 279 18.30  IFK Mariehamn-FF Jaro
Söndag 4/10 18.30  IFK Mariehamn-JJK
Lördag 17/10 15.00  VPS-IFK Mariehamn

Obs! Hemmamatcher i fetstil.

FOTBOLL. Den inhemska 
fotbollsligan sparkar igång 
den 18 april och avslutas 17 
oktober. Det blir tre mat-
cher den 18 april.

Programmet publicerades 
på tisdagen och innehåller 
en del ovanliga grepp, efter-
som damernas EM på hem-
maplan och herrarnas U21-
EM i Sverige beaktats. Även 
renoveringar av arenorna 

i Esbo, Helsingfors, Rova-
niemi och Kuopio har gjort 
det svårare för programma-
karna.

– Om man beaktar dessa 
tre saker kan man vara rik-
tigt nöjd med programmet, 
säger ligans vd Jan Walden.

Tävlingschefen Peter 
Lundström började jobba 
med programmet redan i 
slutet av 2007, då han också 

jobbade med 2008 års pro-
gram.

– Det här görs i två skeden. 
Först görs det en tävlings-
kalender och det tog 50–60 
timmar. Då man sedan gör 
själva programmet blir det 
sammanlagt 150–180 tim-
mar, säger Lundström.

Han har ett viktigt önske-
mål, som knappast kommer 
att förverkligas på länge.

– Jag önskar verkligen att 
förhållandena skulle göra 
det möjligt att ha en längre 
säsong. Jag hoppas på en 
start i början av april och 
att vi kunde spela till slu-
tet av oktober eller början 
av november. Då skulle vi 
få en utmärkt rytm. Förhål-
landena ger ändå inte denna 
möjlighet, säger Lundström. 
(FNB)

Tipsligans första matcher spelas 18 april
� FOTBOLL. Kan du inte ta dig 
till WHA den 20 april för att se 
IFK Mariehamn ta emot FC 
Inter på WHA? I så fall kan du 
se matchen på Urheilukanava 
där matchen sänds. Avspark är 
19.00. Även IFK:s bortamatch 
mot FC Lahti sänds i Urheilu-
kanava och den matchen spelas 
söndagen den 14 juni klockan 
19.00. Precis som vanligt direkt-
sänder Ålands radio alla borta-
matcher. (jl)

...och IFK:s första 
sänds direkt i tv

Amos Ekhalie. 
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TV-programmet onsdag 21 januari
7.00 Gomor-

ron Sverige 
[32130995]

10.30–12.00 
UR [189082]

13.00 Rapport [73266]

13.05 Solens mat (R) [769402]

 13.35 Continental [2713315]

¿ Amerikansk musikal 
från 1934. En förväxlingshisto-
ria med mycket sång och dans. 
I rollerna: Fred Astaire, Ginger 
Rogers, Edward Everett Hor-
ton. Regi: Mark Sandrich. 

15.20 Mitt stökiga liv (R) 
[6209624] Kanadensisk doku-
mentär från 2008. Den kanden-
siska filmaren Josh Freed drar 
ut från sitt trivsamma bombned-
slag till kontor i ett korståg mot 
renhetsivern. 

16.10 Gomorron Sverige 
[6711860]

17.00 Rapport [50792]

17.05 Konståkning [7658808]

EM. Herrarnas korta program. 
Från Helsingfors. Kommen-
tatorer: Roger Blomquist och 
Lotta Falkenbäck.  

18.55 Sportnytt [5575889]

19.00 Rapport med A-ekonomi 
[88353]

19.10 Regionala nyheter 
[4298518]

19.15 Go’kväll [232537]

Magasin. Susanne Jonsson 
lagar goda rätter där potatis 
är huvudingrediensen. Chris-
topher O’Regan guidar tittarna 
vidare om Gustav IV Adolfs 
väg mot katastrofen. Program-
ledare: Anja Kontor. 

20.00 Kulturnyheterna [14792]

20.15 Regionala nyheter 
[7301150]

20.30 Rapport med A-ekonomi 
[228]

21.00 Uppdrag granskning 
[69745]

Samhällsprogram. Del 2 av 22. 
22.00 Bandy: Sverige–Ryssland 

[421] Direkt. VM. 
22.30 Konståkning [85860]

EM. Paråkningens fria pro-
gram. 

23.30 The Tudors [13421]

Henriks reform av den katolska 
kyrkan börjar sätta sina spår i 
hans rike. 

0.25 Kulturnyheterna (R) 
[2445087]

0.40 Mästarnas mästare (R) 
[1247006]

Tv-lek. Del 2 av 10. 
1.40–7.00 SVT24 [70467396]

10.00–17.00 
24 direkt 
[35654315]

17.25 Debatt 
(R) [95995]

Debattprogram. Del 1 av 17. Pro-
gramledare: Janne Josefsson. 

17.55 Eftersnack (R) [45599]

Regional pratshow. 
18.20 Nyhetstecken [2076518]

18.30 Oddasat [22860]

18.45 Uutiset [438624]

19.00 Sommaren och vinterns 
vetenskap [66402]

Vetenskapsdokumentär från 
2006. Del 1 av 2. Sommaren. 
Två heltimmar om olika veten-
skapliga aspekter på årstiderna. 
Vad händer i huden när vi solar 
för länge? Hur bildas surfarens 
favoritvågor? Varifrån kommer 
sanden på stranden? Frågor, 
frågor – här är svaren om vår 
favoritårstid. 

19.50 Vildfår i havsbandet 
[2398995]

Norskt reportage från 2007. 
Arne Ivar Jonassen fick ett in-
fall att starta med drift av vild-
får på ön Nordre Søster, långt 
ut i havsbandet. 23 får hade han 
med sig i första vändan. Att det 
var vildfår han hade att göra 
med fick han dock snart erfara. 

19.55 Rapport [2397266]

20.00 Vem vet mest? [5063]

Frågesport. 
20.30 Bandy: Sverige–Ryssland 

[36082] Direkt. VM. Fortsätter 
i SVT1.  Programledare: Peter 
Ahnberg. Kommentator: Chris 
Härenstam. Expertkommenta-
torer: Hans-Elis Johansson, Per 
Anders Gustafsson. 

22.00 Aktuellt [2599]

22.30 Säsongstart: Babel [4570]

Litteraturmagasin. Del 1 av 15. 
Augustpristagaren Carl-Johan 
Vallgren intervjuas om sin nya 
roman. 

23.00 Sportnytt [67995]

23.15 Regionala nyheter 
[2988995]

23.25 Rapport [1986228]

23.30 Eftersnack [57518]

Regional pratshow. Även 22/1. 
23.55 Brigitte Bardot (R) 

[766624]

K special. Ett porträtt av Bri-
gitte Bardot, Frankrikes Mari-
lyn Monroe. 

0.50–1.50 Ghost squad (R) 
[7932993]

Brittisk kriminalserie. 

7.30 Nanny [487421]

8.00 Spin city [488150]

8.30 Just shoot me 
[3986605]

8.55–9.50 Rachael 
Ray [6993421]

10.40 Top Model Australien (R) 
[1772570]

11.40 Oprah Winfrey show (R) 
[9143976]

12.30 Rachael Ray [7739911]

13.25 Just shoot me (R) 
[7550599]

13.50 Våra bästa år [3543334]

14.40 Oprah Winfrey show 
[6848976]

15.35 How I met your mother 
(R) [6952537]

16.00 Melrose Place [368957]

17.00 Top Model Australien 
[377605]

18.00 Hell’s kitchen [371421]

Amerikansk realityserie från 
2007. 

19.00 How I met your mother 
[323624]

Amerikansk komediserie från 
2005. Del 19 av 22. 

19.30 2 1/2 män [322995]

Amerikansk komediserie från 
2004. Del 17 av 24. Charlie drab-
bas av ryggproblem och Alan 
skjutsar honom till sjukhuset. 
Även i natt. 

20.00 2 1/2 män [329808]

Amerikansk komediserie från 
2004. Del 18 av 24. 

20.30 Sex and the city [328179]

Amerikansk komediserie från 
1998. Del 7 av 12. 

21.00 Top Model 11 [752911]

Amerikansk reality från 2008. 
Del 6 av 13. Paulina tittar förbi 
för att ge tjejerna en lektion i 
hur man modellar i osmick-
rande kläder. Programledare: 
Tyra Banks. 

22.00 Sea Change [687179]

¿ Amerikanskt kriminal-
drama från 2007. Polischefen 
Jesse Stone börjar snoka i ett 
tolv år gammal fall. I-rollerna: 
Tom Selleck, Viola Davis, Vito 
Rezza. Regi: Robert Harmon. 

23.45 Sex and the city (R) 
[6317976]

0.15 Navy CIS [3553071]

1.15 2 1/2 män (R) [5747919]

1.45 2 1/2 män (R) [5127532]

2.05 Prison break (R) [8246919]

3.05 Terminator: The Sarah 
Connor chronicles [1715629]

4.00 Mellan himmel och jord 
[8513648]

4.50–5.40 Hex [9815280]

6.50 Nyhetsmorgon 
[34316976]

11.00 Nyheterna 
[796976]

11.05 Efter tio 
[7690686]

12.00 Nyheterna [434599]

12.05 Efter tio, forts [698711]

12.45 Hem till gården [225063]

13.10 Hem till gården [4444155]

13.45 Nyhetskanalen [7412773]

14.00 Trav: Dagens rätt [219082]

Direkt. 
14.30 Anne på Grönkulla 

[2883247]

15.25 Nyhetskanalen [4563995]

15.30 Små i stora världen 
[205889]

16.00 House (R) [4454315]

16.50 That ’70s show (R) 
[6431860]

17.15 That ’70s show (R) 
[459808]

17.45 Doctors [7923063]

18.40 Lokala nyheter [9880860]

18.45 Lokalt väder [9889131]

18.50 Keno [1627402]

19.00 Studio: Handbolls-VM 
[103402]

Direkt. 
19.15 Lotto, Joker och Drömvin-

sten [3804624] 
19.30 Handboll [104711]

Sverige–Kuwait. Från hand-
bolls-VM i Kroatien. Sverige 
spelar sina fem gruppspelsmat-
cher i Split. 

21.00 Semestersvenskar 
[257781]

Svensk realityserie från 2008. 
22.00 Made in Sweden [857745]

Svensk realityserie från 2009. 
Del 2 av 4. Även 24/1. 

23.00 Nyheterna [813402]

23.25 Sporten [3183082]

23.35 Vädret [7931315]

23.38 Lokalt väder [307931315]

23.40 Säsongstart: Kvällsöppet 
med Ekdal [5052605]

0.40 ’Allå, ’allå, ’emliga armén 
[4297532]

1.15 Jordan, rättsläkare (R) 
[5768938]

2.15 Numbers (R) [3392795]

3.05 Ally McBeal (R) [2991193]

3.50 Hope & Faith (R) [3571713]

4.15 Tredje klotet från solen (R) 
[4208445]

4.40 This American life [9859396]

5.05 Nikolaj & Julie (R) [4032803]

5.50–6.50 Underdogs [1712358]

6.00–10.00 God morgon med 
A-laget 
God morgon tillsammans 
med Petski, Magnus och Ca-
rina. 

14.30 Dysselecksi – blind, 
blåst och bortgjord 
Del 1 av 2. Dyslexi är långt 
vanligare än många tror. 

15.00–15.28 Keith on the 
road 
Del 2 av 5. Ett reseprogram 
för de språkintresserade. 

17.25 TV-nytt 
17.30 Sportmagasinet 
18.00 BUU-klubben 

Del 11. Finn fem fel! 
18.30 Gänget på ön 

Dansk dramaserie. Del 2 av 
18. Andra dagen. 

18.53 På gräsrotsnivå 
En skojigt lärorik titt på det 
inre livet hos snabbfotade 
och lättvingade småkryp, som 
ofta verkar ha väldigt mänsk-
liga drag. 

19.00 Solens mat 
Bo Hagström fortsätter 
sin rundresa i Italien, och 
i veckans program träffar 
han tre kvinnliga stjärnor på 
vinhimlen. De har lyckats i 
konkurrensen med Toscanas 
topproducenter i ett landskap 
med 75 000 vinbönder. 

19.30 TV-nytt 
19.55 Sportnytt 
20.00 Strömsö 

Dövtextning. Fritidsmagasin 
om bl a mat, trädgård, hobby 
och verkstad. 

20.40 Mönsterbrytarna 
Del 2 av 6. Alla vill inte 
vandra längs färdigtrampade 
stigar. René Offersen är en av 
Danmarks mest framgångrika 
jusrister. 

21.00 Genombrottet – Tostan 
Ett reportage om hur kvin-
norna i Senegal beslöt upp-
höra med köns stymp ningen 
av småflickor. Redaktör: Eva 
Vikstedt. 

21.30 Viruskriget 
Del 3 av 13. (ReGenesis 4). 

22.20 TV-nytt 
22.30 Oddasat 

Nyheter på samiska. Textning 
till svenska och finska. 

22.45–23.14 Sportmagasinet 

5.50 Aamusää [80071711]

6.25 Huomenta Suomi 
[79759547]

9.30 Mitä tänään syötäisiin? 
[3905112]

9.35 Känslor och dofter 
[5134063]

10.20 Emmerdale [1832583]

10.45 Emmerdale [6717711]

11.15 Ostoskanava [6853711]

12.15 Vem åldras värst? 
[7472228]

12.20 På skoj [3194042]

Sketcher som driver med var-
dagens händelser. 

12.40 Med David Rocco i Ita-
lien [585957] Fäst vid såser. 

13.05 Bättre hem [2847042]

13.30 De vackra och de djärva 
[265402]

13.55 Mitä tänään syötäisiin? 
[8490570]

14.00 Huomenta Suomen par-
haat [628957]

14.25 Viihdeuutiset [8411063]

14.30 Hur jag träffade din 
mamma [586266] Amerikansk 
komediserie. 

15.00 Vilda norden [781179]

15.55 Rekordfabriken [7059624]

16.25 Ajoneuvos [2178112]

16.55 Uutiset [3048063]

17.00 De vackra och de djärva 

[994841]

Amerikansk under-
hållningsserie.

17.25 Mitä tänään 
syötäisiin? [3036228]

17.30 Emmerdale [933150]

18.00 Emmerdale [941179]

18.30 T.i.l.a [919570]

19.00 Seitsemän Uutiset 
[486247]

19.15 Kauppalehden talousu-
utiset [838650]

19.25 Päivän Sää [8839711]

19.30 Dolda liv [696082]

20.00 45 minuuttia [760266]

21.00 CSI [341421]

21.55 Viking Lotto ja Keski-
viikko-Jokeri  [7886353]

22.00 Kymmenen uutiset 
[201518]

22.20 Resultatrutan [1978315]

22.30 Rekkakuskit jäällä 
[390421]

23.30 Sanning eller myt 
[396605]

0.30 Kolmas kivi auringosta 
[7354808]

Farans tecken. Håller Marys 
och Dicks relation på att 
falna?

1.00 Repliikki [7263071]

2.00–5.50 Se Oikea [96388193]

6.00 Tellus-frågesport 
[6974605]

6.50–7.50 Lilla tvåan [8380599]

7.55 Bali [7217315]

8.19 Den vilda framtiden 
[407179247]

8.41 Mire bala kale hin 
[108761082]

8.53 På gräsrotsnivå 
[302414686]

9.00 Oddasat [73711]

9.15 Regionala nyheter 
[7604537]

10.35 Gänget och jag [4847957]

11.00 Mat med Niklas [7247]

11.30 Grön glädje [2269353]

11.55 Respasset-specialen: 
Island och Grönland 
[2816570]

12.45 Kvinnor på Larsvik 
[7323353]

¿ Finskt drama från 1944. 
I rollerna: Hilkka Helinä, Salli 
Karuna. 

14.10 Aktuella Tvåan [3428841]

15.00 I bättre kretsar [3889]

15.30 Söderläge [6976]

16.00 EM i Konståkning [16266]

17.00 Richard Scarry: Myste-
rier i Sysselstad [76605]  

17.24 Lilla tvåan [400567421]

18.00 Sagobröllop [56686]

18.50 Tv-nyheter [8071995]

19.00 Regio-
nala nyhe-
ter [50082]

19.10 Sportru-
tan [7392841]

19.15 Tvåans vinterväder 
[7322082]

19.20 Finland express [7245808]

Hela Finlands television. 
20.00 EM i konståkning [8452]

Paråkningens fria program. 
21.00 Djävulsåkern [33112]

21.50 Tv-nyheter, väder och 
sport [3773518]

22.05 EM i konståkning 
[1853421]

Paråkningens fria program 
fortsätter. Kommentator: 
Refereras på svenska av Ma-
rianne Nyman samt på finska 
av Tapio Suominen. 

23.00 Dokumentärprojekt: 
Det skedde i Mumbai [89711]

0.30 Mötesplats: Mästaren 
[2906822]

1.00 Mögelfällan [2907551]

1.30 Tellus-frågesport 
[2917938]

2.00 Frågespel [2715990]

3.00 Dolt ord [2726006]

4.00 Sudoku [2735754]

5.00–6.00 Frågespel [2633342]

5.55 En sann historia: En mar-
dröm utan slut [4757773]

6.25 Ettans morgon-tv 
[85484179]

9.30 Ner på jorden (R) [8221605] 

Familjens vän Bill Thompson 
är tvungen att sälja sin gård, 
men Faith får reda på saker 
som kunde förorsaka honom 
flera bekymmer. 

10.25–10.52 Dödssjuk på 
drömresan [7478179]

11.00 Tv-nyheter [50334]

11.05 YLE News [4345421]

11.10 Läkarna på landet (R) 
[2836286]

12.00 Ettans morgon-tv: Da-
gens rubriker  [64315]

13.00 Tv-nyheter [68334]

13.05 Vad ska man tro på? 
[328353]

14.00 Naturstund: Under alp-
sjöarnas is [7570]

14.30 Läkarna [2889]

15.00 Tv-nyheter [34792]

15.05 Coronation Street 
[6206537]

15.55 Världens skatter 
[7184247]

16.10 Den vida naturen: Väx-
elvarma djurs liv [6713228]

17.00 Tv-nyheter [55247]

17.08 Läkarna på landet (R) 

[300631529]

18.00 Tv-nyheter och 
väder [3112]

18.30 Prisma Stu-
dion [27889]

18.55 Håll masken (R) [23605]

19.25 Historia: Baronessans 
dubbelliv [5148063] Barones-
san Moura Budberg var i bör-
jan av 1900-talet en ofta sedd 
gäst på tsarernas och politi-
kernas middagar. En släkting 
till henne ville veta om hon 
också var en berömd spion.

20.25 Viking Lotto [8932421]

20.30 Tv-nyheter och väder 
[63565]

20.55 Sportrutan och V5-tra-
vet [9019353]

21.05 A-studion [6839808]

21.40 A-plus [190792]

22.00 Fjärrlinjen: Japans nya 
försvar [13592]

22.55 Tv-nyheter [9674063]

23.00 Hemmasalongen: 
Nyhets redaktionen [28353]

23.50 Jerry Halloween 
[8771957]

0.20 Actors studio [2620667]

1.05 Nyhetsfönster [36904551]

4.00–5.55 Nyhetsfönster 
[6745445]

Reportage ”Kolon” 
kl 18.30, 19.30, 21.30, 22.30, 23.30

ÅLANDS RADIO 91.3 MHZ

6.45–10.00 Gomorron. Med Pet-
ronella Thorén. 6.50 Betraktelse. 
Av Carina Karlsson. Sänds även c:
a kl 20:40. 6.55 Ålandsnytt. 7.00 
Aktuellt. 7.30 Ålandsnytt. 8.00 
Aktuellt. 8.30 Ålandsnytt. 9.00 
Musikpaletten. Filmmusik. 9.30 
Ålandsnytt. 9.45 Sagostunden. I 
dag lyssnar vi till den tredje delen 
av sagan Älvkungens bal, skriven 
av Anna Wahlenberg och uppläst av 
Astrid Olhagen. Veckans samtliga av-
snitt sänds även på fredag kl 12:30. 
10.00–15.00 Mittpådan. Med Tom 
Wiklund. 10.30 Ålandsnytt. 11.30 
Ålandsnytt. 11.40 Musik. 12.00 Ak-
tuellt. 12.10 Musik. 12.15–12.30 
Kulturen. Sänds även kl 17:45 och 
i repris på lördag kl 09:30. 13.00 
Ålandsnytt. 13.03 Lyssnarnas 10 
i topplista. Sänds i repris kl 18:10. 
14.00 Ålandsnytt. 14.03 Skratt-
salva. 15.00 Ålandsnytt. 15.03 
Gröna fingrar. Ställ frågor om djur 
och natur till Ålands Radios expert. 
Sänds i repris på lördag kl 11.00. 
Med Leif Sundberg. 16.00 Aktuellt. 
16.15–17.45 Åland i dag. Nyhets-
magasin med reportage, intervjuer 
och debatter. Med Tony Wikström. 
17.00 Ålandsnytt. Sänds även kl 
19:00. 17.45 Kulturen. Repris. 
18.00 Aktuellt. 18.03 Ålandsnytt. 
Sänds även kl 20:00. 18.06 Musik. 
18.10 Lyssnarnas 10 i topplista. 
Från 13:03. 19.00 Ålandsnytt. Från 
kl 17:00. 19.10 Åland i dag. Från kl 
16:15-17:00. 20.00 Ålandsnytt. 
Från kl 18:03. 20.03 Åland i dag. 
Från kl 17:10-17:45. 20.40–20.45 
Betraktelse. Repris. 

ÅLANDSKANALEN
Kl 18.30, 
19.30, 21.30, 
22.30, 23.30. 

Nyheter/Reportage-
magasinet”KOLON”. 
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lediganslår följande tjänster och långtidsvikariat

1) Två sjukskötare, med aktuell placering vid  
 Psykiatrienheten, Grelsby sjukhus

2) En närvårdare/mentalvårdare med aktuell  
 placering vid Psykiatrienheten, Grelsby sjukhus

3) En laboratorieskötare, 23 vt med aktuell   
 placering på Laboratorieenheten

4) Ett vårdbiträde (transportör) med aktuell  
 placering på Röntgenenheten

5) En sjukskötare, långtidsvikariat med aktuell  
 placering vid Psykiatrienheten, Grelsby sjukhus

6) En tillfällig tjänst som laboratorieskötare  
 till 31.12.2009, med aktuell placering på   
 Laboratorieenheten

Kompetenskrav enligt reglemente och lön enligt 
avtal. Tillträde enligt överenskommelse.

1-6 : förfrågningar besvaras av överskötare Gunnar 
Sjöblom, tel: 018-431 44 / 0457-524 4142

3 och 6 : närmare förfrågningar besvaras av 
avdelningsskötare Ann Svenfelt, tel: 018-535 293

4 : närmare förfrågningar besvaras av avdelnings- 
skötare Maria King-Bäck, tel: 018-535 211

Ansökningarna riktas till överskötare Gunnar 
Sjöblom, Grelsby sjukhus, AX-22410 Godby,  
e-post: gunnar.sjoblom@ahs.ax

Ansökan inlämnas senast 06.02.2009 kl.12.00

Vi söker även en erfaren .NET-utvecklare till vårt NAV-team.

www.pbs.fi

Work with us

PBS är ett expanderande  
IT-företag som erbjuder ett brett utbud 

 av programvaror, maskiner och tjänster.  
Vi är Ålands äldsta Navision Solution Center och Ålands enda 

Microsoft Gold Certified Partner. Våra kunder finns representerade 
 inom de flesta branscher i det åländska näringslivet.

Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö,  
ett omväxlande och spännande arbete  

med härliga medarbetare!
Mera information om tjänsterna får du genom att  

kontakta Robert Jansson tel. (018) 525 000.
Skicka din ansökan med CV senast den 6.2.2009  

till sofia.janson@pbs.fi.

.NET-UTVECKLARE

Till vårt NAV-team söker vi en affärsutvecklare  
eller en erfaren användare av Microsoft Dynamics NAV  

som vi gärna vidareutbildar.

AFFÄRSUTVECKLARE

Dödligheten i prostatacan-
cer har också sjunkit under 
det senaste decenniet. Nu-
mer är 98 procent av dem 
som fått diagnosen vid liv ett 
år efter diagnos och nästan 
90 procent lever fem år efter 
diagnos.

Överläkare Risto Sankila 
säger att det vanligen inte 
lönar sig att göra testet för 
prostatacancer om mannens 
förväntade livslängd är min-
dre än 15 år. Cancern är van-
ligen lugn och lokal medan 
behandlingarna kan ha svåra 
biverkningar.

Prostatacancern började 
bli allt allmännare på 1980-
talet. Idag hittas drygt 4500 
fall årligen. I Norden, från-
sett Danmark, har man se-
dan början av 1990-talet 
gjort PSA-tester som avslö-
jar prostatacancer.

– I Danmark började man 
testa senare. Men trots det 
här är dödligheten i pro-
statacancer i Danmark inte 
större än i andra nordiska 

länder, beskriver professor 
Eero Pukkala. De danska 
männen har levt sitt liv utan 
att vara medvetna om att de 
har cancer.

Risken för prostatacan-
cer börjar stiga efter 45 års 
ålder. För det mesta hittar 
man den hos äldre män som 
inte nödvändigtvis ens har 
symptom av cancern. Så gott 
som alla 85-åriga män har 
cancerceller i prostatan.

Uppgifter på nätet
På tisdagen öppnades en 

cancerdatabas med upp-
gifter om förekomsten av 
cancer i Finland, Sverige, 
Island, Norge, Danmark och 
Färöarna. Databasen Nord-
can finns på adressen www-
dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/
frame.asp och den är öppen 
för alla.

– Senare kommer där ock-
så att finnas uppgifter från 
sjukvårdsdistrikten, berättar 
Pukkala.

Databasen avslöjar också 
att den för finländska mäns 
del förr så dystra lungcan-

cerstatistiken har blivit be-
tydligt trevligare att läsa 
sedan 1960-talet. Numer 
insjuknar danska män oftare 
i lungcancer än finländska 
män.

Hos kvinnor är skillnaden 
ännu större. Danska och is-
ländska kvinnor toppar den 
nordiska lungcancerstatis-
tiken medan de finländska 
kvinnorna är sist i den här 
statistiken. Från det man 
börjar röka tar det i regel 
cirka tre årtionden för lung-
cancer att utvecklas. (FNB)

Finländska män dör
sällan i prostatacancer

På nätet. På hemsidan www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/frame.asp fi nns en databas med uppgif-
ter om förekomsten av cancer i Norden.

HELSINGFORS. Finländ-
ska män dör mera sällan 
i prostatacancer än män 
i andra nordiska länder. 
En orsak är att en stor del 
av prostatacancerfallen i 
Finland hittas och behand-
las i tid. Prostatacancer 
är den vanligaste cancern 
bland fi nländska män.

RIKSNYTT

Hufvudstadsbladet ska spara 
850.000 euro, Östra Nylands 
Tidningar som ger ut Borgå-
bladet och Östra Nyland ska 
spara nästan 200.000 euro 
och KSF Media 450.000 
euro. 

KSF Medias vd Henrik Jo-
hansson säger att det innebär 
att gruppens personal på 260 

anställda ska minska med 20 
före nästa år.

Hur fördelas det?
– Det är fortfarande helt öp-
pet. Vi prioriterar frivilliga ar-
rangemang, men uppsägning-
ar kan kanske inte undvikas, 
säger Johansson.

På Hufvudstadsbladet gäller 
det preliminärt 8–9 tjänster.

På Östra Nylands tidningar 
inleds samarbetsförhandling-
arna på tisdag och på Hbl och 
KSF Media på onsdag nästa 
vecka. Johansson siktar på 
att ha samarbetsförhandling-
arna genomförda i mitten på 
februari.

Hur går det här ihop med 
att ni samtidigt satsar på 
Peppar.fi ?

– Det är ett helt separat pro-

jekt utanför vår grupp som 
vi deltar i med en liten sum-
ma. Det skulle inte påverka 
KSF Media på något sätt om 
vi avstod från projektet.

Johansson vill inte ange 
summan som KSF Media bi-
drar med, men säger att det 
handlar om mindre än vad 
en anställd kostar.

– Den korrekta frågan är 
om fonderna bör satsa så 
här mycket på projektet, sä-
ger han.

Mer beklagliga
På Hufvudstadsbladets re-
daktion var stämningen på 
tisdagen allt annat än glad.

– Bland sparförslagen 
finns punkter som känns 
mer beklagliga än andra, till 

exempel att skynda på pen-
sionsarrangemang, säger hu-
vudförtroendemannen Syl-
via Bjon.

Påskyndade pensionering-
ar är oåterkalleliga och drab-
bar hela redaktionen genom 
att den kollektiva kunskapen 
minskar, påpekar hon. Bjon 
efterlyser mer långsiktighet 
från ägarens sida.

– Även om ingen är emot 
en bättre lönsamhet på lång 
sikt så är det här ju faktiskt 
ett exceptionellt år. Man bör 
inte fatta sådana beslut nu 
som gör det svårt att komma 
igång när marknadsläget är 
bättre, säger Bjon.

FNB–HELLEVI RAITA

KSF Media sparar 20 jobb
HELSINGFORS. KSF Me-
dia-gruppen ska skära ned 
sina årliga kostnader med 
1,5 miljoner euro.

Kallelsen till samar-
betsförhandlingar gick på 
tisdagen ut till Hufvud-
stadsbladet, Östra Ny-
lands Tidningar och KSF 
Media själv. Västra Nyland 
påverkas inte.

Ekonomi

� HELSINGFORS. Riksdagens 
justitieombudsman fi ck i fjol ta 
emot rekordmånga klagomål. 
De var nästan 3700, vilket var 
drygt sju procent fl er än året 
innan. Största delen av klago-
målen gällde som vanligt social- 
och hälsovårdsmyndigheterna, 
polisen, fångvården och dom-
stolarna. Justitieombudsman-
nen avgjorde i fjol ungefär lika 
många klagomål som lämnades 
in. Också det var rekordmånga. 

Nästan vart sjättemål ledde till 
åtgärder. JO övervakar myndig-
heternas verksamhet och kan 
till exempel ge en tjänsteman 
en anmärkning.

I fjol gjorde JO och de biträ-
dande justitieombudsmännen 
över 70 inspektioner i fängelser, 
psykiatriska sjukhus och för-
svarsmaktens enheter. Nytt för 
i fjol var de oanmälda inspek-
tioner som gjordes i fängelser. 
(FNB)

Rekordmånga klagomål till JO
� HELSINGFORS. Klart 
färre drunknade i Finland i 
fjol än år 2007. Det var den 
regniga och svala sommaren 
som var den huvudsakliga 
orsaken till minskningen, 
rapporterar Finlands sim-
undervisnings- och livrädd-
ningsförbund. 

Under sommarmånaderna 
drunknade 50 personer, vilket 
är cirka hälften av det genom-
snittliga antalet.

Totalt drunknade 148 per-
soner i Finland i fjol enligt 
förbundets förhandsuppgif-
ter. Det är 34 färre än år 2007. 
Under vårvintern och på hös-
ten drunknade 40 personer på 
grund av att de gett sig ut på 
för svag is.

90 procent av de drun-
knade var män. Antalet kvin-
nor som drunknade mins-
kade rejält jämfört med året 
innan.(FNB)

Kall sommar gav färre drunkningsoffer
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��  Jomala kommun utan info-
bladet. Måste vara ett aprilskämt 
men det är januari nu alltså janua-
riskämt. H: Papper i handen.

��  Nyans Harriet anser att man 
ej ska tala om sina egna solskens-
historier när man är på fastlandet 
och fixar vård på svenska! Var-
för!? Jag kan ge många råd, helt 
gratis. Fixaren.

��  Till dig friendsare i KHS: 
Den som messade kanske själv 
är mobbad, har den tanken slagit 
dig? Märker att inställningen hos 
eleverna där inte har förändrats, 
alla sköter sig själv. Det är väldigt 
lätt att låta bli att se den som är 
mobbad. Kom ihåg att mobbning 
inte bara är fysisk utan även 
psykisk! 040.

��  Hallå alla se på TV4 på 
onsdag klockan 17.45 om droger i 
Doctors. 0457.

��  Såg en man i dag med fru 
och två småbarn i en barnvagn. 
Han gick invid en vägg och 
halsade en öl. Kl var 12 på dagen. 
Är det så man visar barn hur man 
inte gör som vuxen? 040.

��  En liten katthona, 
brunrandig med mörkbruna 
tassar och gröna ögon, 
bortsprungen från Parkgatan 
sedan 3.1. Hon är döv men 
hör om man visslar på henne. 
Har ni sett henne, vänligen 
ring Ålands djurskyddsfören-
ing 0457 342 4850.

��  Till K...  på Klinten: tack för 
att du äntligen lämnar gifta/upp-
tagna karlar ifred! Men en sak: så 
som du spöade upp den stackars 
hunden du hade, hur ska det gå 
när du ska få barn? Barn ska inte 
ha barn... 040.

��  Varför är Nyan så sen på 
Klinten nu för tiden? Hinner ju inte 
läsa den innan jag ska på jobb ju. 
0457.
– Vi ska undersöka saken. Red.

��  Vissa åländska företag har 
en policy emot ohälsa på jobbet, 
skriftligt i fina pärmar. Att sedan 
arbetsledningen kan ha alkohol-
problem som tas med till jobbet, 
kort stubin, vrålande röster m.m. 
verkar ingen ta på allvar, inte ens 
arbetsskyddet. 040.

��  Hur drabbas journalisten 
eller journalistiken när tidningen 
inte anmäls? Vad är det som är illa 
enligt Nina? Att ärekränkning är 
ett brott? 0457.

��  Till dig som undrar 
vad Hostile spelar. Vi spelar 
hårdrock, t.ex Mötley Crüe, 
Kiss, Judas Priest... Något åt 
det hållet, men hör av dig till 
0457 342 5611 så kan vi prata 
mer. 

��  Tack för den upplysande in-
sändaren om Marstad i tisdagens 
tidning. Trodde jag inte! 0457.

��  Heja Kent! Vi är många som 
välkomnar dej till Finström-Geta 
församling. Du behövs i vår kyrka. 
Mvh församlingsmedlem.

��  Vilken besvikelse Nya Avan-
cia. Enskilda damsalen som Peter 
utlovat var i ena sidan av gymmet 
enbart avskilt med några skärmar, 
dessutom sämre apparater än 
förut... 0457.

��  Gnällpipa! Om det luktar illa 
på en toa på Mariebad, då skall du 
gå direkt till personalen, inte skicka 
ett mess. Mariebad är för övrigt 
en badinrättning som vi skall vara 
väldigt stolta över. De tog några år 
innan jag vågade mig dit, men nu 
är jag helsåld, mår så himla bra 
både kroppsligt och själsligt.Dit med 
er alla gamla som unga stora som 
tunna. Vi ses i vattnet. Magda.

��  Ni som var intresserad av 
någon som kunde vakta er hund, 
vilka tider menar ni på dagen, jag 
går i skolan. 0457.

��  Vems är den blå Datsun 
pickup som står bakom Fantasia? 
0457.

��  Svar till: Intresserad 
20.1. Jag tycker om hundar 
och hundar tycker om mig! 
Hör av dig till tel 22 960. Jag 
bor i stan.

��  Hej du som behöver 
hundvakt på dagarna. Jag 
är van med stora som små 
hundar men hör gärna av er 
på 040 814 1253.

��  Det var ett jättebra tal som 
Gun-Mari Lindholm höll. Dagens 
ros till henne. Ps. Bry dig inte om 
vad Harriet Tuominen säger, jag 
anser att hon är ute och cyklar. 
Nisse.

��  Stor eloge till Gun-Mari 
Lindholm, som tog det väl valda 
tillfället i akt och informerade be-
rörda (och mindre berörda) parter 
om det faktiska läget för Ålands 
status anno 2008. Att bara mjäka 
med och låtsas som om svenskan 
har likvärdig status med det 
finska språket i Finland är bara 
löjligt. Att det inte finns några som 
helst språkproblem vid kontakt 
med finska myndigheter likaså. 
Inte alls dumt med lite fakta på 

bordet tycker jag. Bara bra om de 
finska representanterna hade lite 
förstånd att skämmas! Carl Bildts 
kommentar visar, även den, att 
kunskapen om bl.a ”språkgaran-
tin” på Åland, av naturliga skäl, 
är ringa hos de svenska maktha-
varna. Fabian.

��  Litet flygplan söker sin 
pilot, upphittat utan för ÅAB 
på Torggatan 19 januari. 
Återfås mot beskrivning , tel 
0457 361 3320.

��  Det där med damtoaletten är 
lika intressant som när jag drack 
oblandad saft. :) 0457.

��  Hindrade poliser från att jobba 
läser jag! Var korvkiosken stängd 
månne? 050.

��  Golf är en ”sport” för snobbar! 
Punkt. Moderatbandy säger allt. 050.

��  E.M.D. till Rockoff! 040.

��  Vi måste få slut på den här ef-
fektiviseringen i vårt samhälle! Folk 
måste kunna leva också. Vi lever en 
gång här och nu. 040.

��  Se sid 19 i tisdagens Nyan. 
Huset.. har inget med texten att 
göra, står det. Snälla Nyan, skärp er! 
Varför fyller ni spalter med motsva-
rande bilder?! Anställ en konstnär 
fast och låt henne illustrera t.ex. med 
lite humor. Trött på stora, irrele-
vanta och tråkiga bilder. 040.

� Med avsikt att ge allmänhe-
ten en inblick i ”tvisten” mellan 
museibyrån och de bosatta 
i Långbergsöda, skall vi här 
delge er en kort beskrivning 
av vad vi anser vara av allmänt 
intresse.

Vi motsätter oss inte att fasta 
fornlämningar bevaras, dock 
skall inte den enskilde markä-
garen stå för samhällets krav 
på bevarande, utan vi anser att 
lag skall följas. Så långt är vi 
förhoppningsvis överens.

Vad vi däremot tvistat om i 
snart 40 år är: Hur avgränsa en 
fast fornlämning då inget syns 
ovan mark. Museibyråns upp-
fattning att man med ett ringa 
antal provgropar med och utan 
gjorda fynd, på en begränsad 
yta av sammanlagt 10 ar kan 
fastställa områden på 10 ha till 
fast fornlämning, kan vi inte 
acceptera.

I synnerhet då avgränsning-
arna är rektangulära och i 
många fall följer nutida rålinjer, 
som om fornbosättarna då 
hade insikter i nutida ägoför-
hållanden och därmed höll sig 
på rätt sida om rån.

Vår uppfattning ovan stöds 
i ett av Ålands landskapsre-
gering begärt utlåtande av 

Museiverket i Helsingfors 
givet 27.03.2007.

Vallettakonventionen, 
vilken vi även här på Åland 
förbundit oss att leva efter, 
stadgar om skydd för det 
arkeologiska arvet.

Där kan man under 
rubriken: ”Identifi ering 
av det arkeologiska arvet 
och skyddsåtgärder artikel 

2 Punkt ii)” läsa följande: 
”Varje part förbinder sig att 
utveckla lagstiftningen om 
skydd för det arkeologiska 
arvet, genom att i den staten 
lämpliga medel, med bestäm-
melser om skapandet av 
arkeologiska skyddsområden 
för att bevara källmaterial 
för kommande generationers 
forskning, även i det fall att 

inga synliga lämningar fi nns 
på land eller i vatten”.

I Ålands lag om fornlämning-
ar 4 § stadgas:

”Till fast fornlämning hör 
sådant jordområde, som 
erfordras för att fornlämningen 
skall kunna bevaras samt för att 
med hänsyn till fornlämningens 
art och betydelse nödvändigt 

utrymme beredes däromkring. 
Område, varom i 1 mom.är 
stadgat, benämnes i denna lag 
skyddsområde”.

Vår uppfattning är således 
att dessa områden, på vilka det 
inte fi nns något synligt ovan 
jord och inte är konstaterade 
genom utgrävning, vilket skulle 
medföra rubbning av lämning-
en, skall överenskommas och 
fastställas som skyddsområden.

Är det så att Ålands land-
skapsregerings museibyrå 
skulle gå in för att överenskom-
ma om skyddsområden i stället 
för fasta fornlämningar sätts 
möjligheterna till samförstånd 
på en helt annan bog.

Fasta fornlämningar såsom 
ruiner, rösen, stensättningar, 
gravar och inskrifter med mera 
är vi överens om att bör vara 
skyddade fasta fornlämningar, 
och omkring dessa 2 meter 
brett skyddsområde.

För övrigt håller vi med Nils 
Storå i hans kritik av museiby-
rån. Vi vill inte ha byns gamla 
namn på berg och platser 
utbytta mot de på museibyrån 
konstruerade enligt deras öns-
ketänkande.

 Johan och Klas Mörn

Följ lag om fornlämningar

Fornlämning. ”Fasta fornlämningar såsom ruiner, rösen, stensättningar, gravar och inskrifter 
med mera är vi överens om att bör vara skyddade fasta fornlämningar, och omkring dessa 2 meter 
brett skyddsområde.” skriver insändarskribenterna. Här en inristning på Rödö i Rödhamnsarkipela-
gen. Tidigare trodde man det var en kompassros men en forskare menar att det högst sannolikt är 
en katolsk klocka.  Foto: HARRY ALOPAEUS/MUSEIBYRÅN

� Finns det inget sunt 
förnuft i Tranviks samfäl-
lighets styrelse?

Tranviks samfällighet har 
stadgar både när det gäller 
vatten och ägor. Den 29 
april år 1958 sattes Tran-
viks ägor och vatten under 
förvaltning. Paragraferna 1-
5 i stadgarna gäller vattnet 
och mineralerna.

Den 18 mars 1958 kl 
12.00 hos bonden Albert 
Hagström hölls möte under 
ledning av lantmäteriin-
genjör Bertil Fagerlund om 
att sätta in vattnet under 
förvaltning.

Jag har tagit ut alla pap-
per från Ålands tingsrätt 
när det gäller hus Tranviks 
samfällighet är satt under 
förvaltning.

Delägarstämman den 8 
december 2008 på Klippan 
är inte giltig när styrelsen 
går till lantmäteriet för att 
dom påstår att Tranviks 
samfällighet inte har stad-
gar, utan bara vattnet.

Jag skickade ett brev till 
lantmäteribyrån angående 
att Tranviks samfällighets 
ägor och vatten var under 
förvaltning. Men lantmä-
taren skaffade inte fram 
de papper jag fått ut från 
Ålands tingsrätt.

Jag anser att årsmötet i 
mars månad 2009 måste gå 
till domstol för att ändra 
stadgarna och att det är 
årsmötet som bestämmer 
hur man ska gå till väga, 
inte styrelsen.

Styrelsen har ordnat 
stora kostnader på samfäl-
ligheten i form av juridiska 
kostnader för 1.176 euro 
för att ta in avgifter utan 
avtal. Det har också dragits 
kostnader för lantmäteri 
för att de påstår att samfäl-
ligheten inte har stadgar.

Jag hoppas att det inte 
blir någon förrättning av 
det beslut som togs på 
mötet den 8 december 
på Klippan, för det är ett 
lagbrott.

Med vänlig hälsning
Guy Gustafsson

Delägare i Tranviks 
samfällighet

Stadgar 
fi nns för 
samfällighet

 ...till Kalle Ahlqvist för din 
hjälpsamhet när jag hade vattnat 
min digibox.  Mvh. Blomvatt-
nerskan.

 ...till stadsbusschauffören Lars-
son som alltid är hurtig och som 
gör en på gott humör. Passa-
gerare.

 Litet fl ygplan söker sin pilot, upphittat 
utan för ÅAB på Torggatan 19 januari. 
Återfås mot beskrivning , TEL 0457 361 3320.
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Inga Heller Kiki Alberius-Forsman

”

Mariehamnare har ett förhållande med 
Slemmern.

Varje dag ligger denna stadsfjärd 
där och visar olika vyer varje morgon med 
solen över Knutsbodabergen när vi drar på 
jobb. Året om. Slemmern är ett öga – marie-
hamnarnas blanka öga – upp mot rymden. 
Mot oändligheten.

Men måste fjärden verkligen ha detta 
äckliga namn? Kan inte någon av stadens 
politiken hitta på något bättre? Eller ordna 
omröstning? Så där lagom till Alandicas 
invigning?

Solvik? Mariefjärd? Vindmöllebukt?

Inga Heller träffade Slemmern första 
gången en augustimorgon 1978. Det var 
för övrigt vid exakt samma tillfälle som hon 
råkade stöta på den blivande gobbin.

Några år senare går Inga Heller och gobbin 
på isen. Cockerspanieln Kajsa får glädjefnatt 
och springer runt runt runt så öronen fl axar. 
Gobbin med hunden ser ut som ett utrops-
tecken på ett vitt papper. Hon skriver en dikt 
om detta.

En februaridag i början av 1980-talet går 
hon på nytt ut på denna is. Lätt som en 
fjäder. Det är första gången hon vågar gå x 
antal meter från Storsonen, åtta dagar gam-
mal. Han och gobbin är ensamma hemma för 
allra första gången. Hon är med Slemmern.

Råttgrundet besöks under årliga turer 
under 1990-talet. Då är de ett helt gäng med 
pulkor, sparkar, skridskor eller skidor. Man 
kan dricka O´boy där. Och äta apelsiner och 
kex. Ett vasstrå är det enda man får med sig 
därifrån. Det får stå i en vas och samla damm 
därhemma sedan, långt fram på våren.

Inte många år senare oroar hon sig över 
vådliga färder över till Klosterviken och his-
nande hopp från klipporna.

Tankade båten i småbåtshamnen gjorde 
gobbin och hon för första gången på 2000-ta-
let. Det blåste hårt och tamparna fl ög hit och 
dit och naturligtvis kände hon sig dum.

Det var i samma veva hon började förstå 
att båtlivet är fostrande på människosläkten 
enligt följande devis: Det gör inget om du 
känner dig dum. Du är till nöje för andra med 
din klumpighet och okunnighet!

Sjökapellet glädjer henne mycket i dag. 
Hon gillar att sitta där. Det är hon inte ensam 
om, har hon noterat.

Hela vyn runt Slemmern är vacker och här-
lig. Med ett undantag. Det herrgårdsliknande 
schabraket i norra änden, nära Nabben. Hon 
säger några väl valda ord åt Jomala kommun 
varje gång hon ser det. Det är kommunen 
som gett bygglov åt denna miljöförstöring.

För ett par veckor sedan doppade hon sig 
som vanligt i vaken vid Mariebad efter att ha 
morgonsimmat. Efteråt, samma dag, fi ck hon 
veta att upp emot 4.000 kubikmeter avlopps-
vatten hade råkat komma ut i Slemmern.

Inga Hellers nästa mål i livet är att vinna 
Lions Slemmerntippning en vår och få sitt 
namn i guld i Arkens vestibul.

Men då hoppas hon att Slemmern är fritt 
från slemmigt avloppsvatten. Och heter 
Solviken.

Döp om Slemmern

Det borde  inte vara en stor sak 
att en svart man nu är president 
i USA. Majoriteten av världens 

befolkning har en annan hudfärg än den 
vita. USA är en stat uppbyggd på etnisk 
mångfald och rasblandning, så det borde 
ha varit möjligt för länge sedan.

Ändå är det så oerhört stort och så 
oerhört uppmuntrande att det händer 
nu. I denna stund, före sina ofrånkomliga 
misslyckanden och besvikelser, är Barack 
Obama verkligen symbolen för hopp och 
förändring, både i USA och i världen.

Han förkroppsligar  med sin person en 
samhällsförändring vars ursprung när den 
väl har skett är närapå obegriplig. Är det 
möjligt att man för bara något tiotal år se-
dan betraktade färgade, kvinnor, homosex-
uella som mindre värdefulla och kapabla 
människor? Är det möjligt att en människa 
kunde äga en annan?

Ni skrattar kanske åt naiviteten i denna 
fråga. Vi vet ju att både åsikterna och 
slaveriets förfärliga verklighet fortfa-
rande existerar, om än i andra former. 
Det oaktat blir man närapå euforisk över 
detta handfasta bevis som Barack Obamas 
presidentskap innebär, på att förändring 
är möjlig, till och med inom en livstid.

När individer och grupper av männis-
kor blir medvetna om ett problem, börjar 
diskutera, ifrågasätta och problematisera, 
sätts en process igång som faktiskt är 
omöjlig att stoppa. I stunden, mitt i en 
befrielsekamp, kan det kännas som om 
man aldrig kommer någonvart, som om 
ingenting händer eller någonsin ändras. Så 
är det alltså inte.

Det som driver förändring är utmaning 
och kunskap. Var och en av oss bär på för-
domar och okunskap. Det enda sättet för 
oss att komma ur det, att förändras, är att 
någon utmanar oss, att någon annan män-
niska ger oss verktygen för förändring.

När Barack Obama i sin presidentvals-
kampanj fokuserade just på förändring tog 
han fasta på en längtan hos många ameri-
kaner att komma vidare, att komma ur den 
grop de hamnat i under åtta år av rädsla 
och främlingsfientlighet, krig och isola-
tion. Det var inte längre ett hinder för en 
presidentkandidat att vara svart eller ens 
att vara kvinna, utan snarare en merit.

Den beställningen gjordes för länge 
sedan, när den svarta medborgarrättsrörel-
sen inledde sin kamp, när slaveriet avskaf-
fades. Det vara bara dags för historien att 
leverera.

Det för tanken vidare, till dagens strider 
och morgondagens förändringar. Vilka 

frågor är det man diskuterar i dag? Jäm-
ställdhet, naturligtvis. Hillary Clinton 
sällar sig till vad som redan är en tradition 
av kvinnliga utrikesministrar i USA, efter 
Madeleine Albright och Condoleezza Rice. 
Den dag en kvinna uppnår posten som 
president kommer ingen att vara förvånad. 
Det hade man inte varit nu heller, trots 
att det för bara 100 år sedan skrevs lärda 
texter där man ledde i bevis att kvinnans 
intellektuella kapacitet var klart underläg-
sen mannens.

Heterosexualitet som norm, miljöpå-
verkan, arvet efter kolonialism i form av 
mycket fattiga och mycket rika länder, 
massförstörelsevapen, genmanipulerade 
grödor, stamcellsforskning, kloning... Alla 
dessa är diskussioner som kommer att för-
ändra världen och hur vi ser på oss själva.

Om några år vet vi om Barack Obama 
visar sig vara en bra eller en dålig presi-

dent. Låt oss i dag glädjas över det han 
representerar – möjligheten till förändring 
av de till och med de segaste och fulaste 
fördomar vi människor har.

nyan.ax
KOMMENTERA LEDAREN PÅ

En ny tid är kommen 
i och med Barack 
Obamas tillträde på 
presidentposten. Om 
den nya tiden blir 
bra eller dålig får 
framtiden utvisa.

Nya möjligheter. Det är vad folk hoppas på när Barack Obama tillträder som president. 
 Foto: USA:s AMBASSAD I HELSINGFORS

Förväntningarna på den nye presidenten är abnorma. George 
W Bush har inte bara lyckats med bedriften att göra sig själv 
djupt impopulär, han har också utlöst en känsla av allt plöts-
ligt har blivit möjligt nu när Vita huset får en ny hyresgäst.
 PETER WOLODARSKI I DAGENS NYHETER



 TIPSA 0457 313 4444     MESSA 0457 323 4444     RING 018 23444

dagens ålänning vädret dagens rätt

ONSDAG 21 JANUARI 2009

METEOROLOGISKA INSTITUTET Vädertjänsten Tel.060010600 3,95 /min +lsa

Åbo

Stockholm

Åbo

Stockholm

Åbo

Stockholm

Utomlands i går

Upp NerSolen i dag

temp.           vind         m/s

temp.             moln.

temp.      moln.För ett år sedan

max.   datum        min. datum

=Dagar saknas*

Max/min temp. 13.1 - 20.1. klo 8

Onsdag

+2/-1

+2/+2
+3/+2

+1/-2

+2/+2

7

0,7m

6

0,5m

4

0,3m

6

0,8m

4

0,8m

Torsdag Fredag-0/-4

+1/+1

+1/-4

-2/-4

+0/-2

-1/-4

1
5

4 7

3
7

3 7

0,2m
0,2m

0,3m 0,4m

I går kl 14

Jomala +1
Åbo -2
Helsingfors -1
Stockholm +2

Nyhamn +2 SO 14
Märket +2 SO 14
Kumlinge +0 SO 9

Vattenståndet i går kl 14

Åbo +1 cm

Mariehamn 9:19 16:23
Helsingfors 9:00 16:02
Stockholm 8:22 15:36

Köpenhamn +5
Oslo +1
Bryssel +6
Moskva -5
London +5
Paris +5

Madrid +6
Rom 15
Aten 16
Las Palmas 18
Phuket 30
Peking +9

Jomala +4,5 13.1. -11,8 17.1.
Åbo +3,9 13.1. -16,7 17.1.
H:fors +4,7 14.1. -11,1 17.1.

Jomala +2
Åbo +1
Helsingfors +3

Bokning tel. 28 300, växel 28 000. Grisslehamn 0175-258 00.
Bokning även på www.eckerolinjen.ax

Torggatan 2, 22100 Mariehamn

 
Bussinformation: Anslutningsbuss till Cityterminalen i Stockholm vid alla båtankomster. Från Cityterminalen 
2 h 15 min innan båtavgång. Till Uppsala från 13.30- och 18.30-turen. Från Uppsala Hjalmar Brantingsgatan 

(Willy’s) kl. 8.00 och 13.00 till 10- och 15-turen.  
Från Mariehamn, Bussplan 1 h före båtavgång. Till Mariehamn efter båtankomst.

  

Från Eckerö alla dagar kl. 13.30 och kl. 18.30, fredagar–måndagar även kl. 8.30 

Från Grisslehamn alla dagar kl. 10.00 och kl. 15.00, torsdagar–söndagar även kl. 20.00 
Extraturer från Eckerö: 17-19/2 kl. 8.30, samt 9/4 och 14/4 kl. 8.30

Extraturer från Grisslehamn: 16-18/2 kl. 20.00, samt 8/4 och 13/4 kl. 20.00 

Turlista t.o.m. 30/4 2009 (lokala tider)

Nöjeskryss på M/S Eckerö i vinter!
Fredagar och lördagar  kl.18.30 (buss från Mariehamn kl. 17.30). Pris 30 euro  

inkl. buss Mariehamn-Eckerö och båtresa t/r, 2-rätters à la carte samt underhållning. 

24,90€

FODER-
AUTOMAT

Torggatan 1 tel/fax 13 174
Öppet: vard 10-17, lörd 10-14

Tänk på 

små-

fåglarna!

Rokokobord .................... 270€

Liten byrå (ny).................. 60€

Hörn hylla (ny) ................ 80€ 

Bokhylla  .......................... 900€

Pall 5-tals  ......................... 40€

Väggklocka  ..................... 150€

Vinglas Chateaux  .......... 15€/st

Godbyvägen 11

Tel. 21 099, 0457 0694 143

www.anngerdsantik.com

Öppettider: Mån stängt,
ti-fre 10-18, lör 10-14

Kom ihåg våra hyrbord på vinden!

NYINKOMMET

Många olika taklampor och 
kristallkronor i lager

Längs vägen i Jomala Sö-
dersunda går Amanda 
Nordas, 13 år. Blåsten vi-

ner över nejden och den ganska 
livligt trafi kerade vägen blänker 
av halka.

Hej, varifrån kommer du 
och vart är du på väg?

– Jag kommer från skolan, Kyrk-
by högstadieskola där jag går i 
klass 7 E. Jag är på väg hem, jag 
bor här i byn.

Har du gått hela vägen 
från skolan?

– Nej, bara från busshållplatsen. 
Men det är ändå en bit.

Fryser du inte en dag som 
den här?

– Jo, lite grann.
Vad ska du göra när du 
kommer hem?

– Jag tittar eventuellt på nån 
deckare.

Vad fi nns det annat att 
göra här i Södersunda?

– Vad kan man göra här? De 
fl esta ungdomar åker in till 
stan, men jag är inte riktigt den 
typen.

I stället spelar Amanda tea-
ter, visar det sig.

– Jag har gått i barnteatersko-
lan i sju-åtta år. Det är roligt.

Vad är det som är roligt 
med teater?

– Att kunna spela olika karak-
tärer och att träffa nya männis-
kor.

Vad ska ni spela härnäst?
– Vi håller på och övar in ”Folk 
och rövare i Kamomillastad”. 
Den ska uppföras någon gång i 
mars-april.

Vem spelar du i pjäsen?
– Jag spelar Kasper, en av de 
tre rövarna Kasper, Jesper och 
Jonatan.

Och vem vill du hälsa till?
– Till Matilda Svenblad i min 
klass. Vi spelar teater tillsam-
mans.

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax

Foto: ERKKI SANTAMALA
erkki.santamala@nyan.ax

”Jag spelar rövaren Kasper”

Teaterbiten. Amanda Nordas från Jomala Södersunda gillar 
att spela teater.

Fin fi skfärs
600 g fi skfi lé av t.ex. gädda, 
mört och gös
0,5 tsk salt
0,5 krm vitpeppar
 2 msk potatismjöl
5 dl mjölk eller gräddmjölk
Till formen:
smör eller margarin
skorpsmulor

Putsa fi skfi léerna. Mal 
dem eller kör dem i 
mixer eller matbereda-
re. Arbeta in salt, pep-
par och potatismjöl och 
späd med vätskan litet 
i sänder. Färsen skall 
ha krämliknande kon-
sistens. Smörj och strö 
skorpsmulor i en rak el-
ler rund kakform, ca 1,5 
liter. Häll i smeten. Ställ 
formen i vattenbad och 
grädda färsen i nedre 
delen av ugnen i 200 gra-
der ca 40 minuter.


