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Ingång

Just nu 4 / 2021

Välkommen, härliga juni!
I dag går jag på semester! Japp, så är det.
I år blir det riktigt tidig semester.
Juni är fövisso en alldeles fantastiskt
fin och grönskande månad – landskapet är
kanske som allra vackrast just nu – men
semester i juni kan också, rent vädermässigt, vara värsta bottennappet. Oklart om
det blir sandaler, solglasögon och strandhäng, eller gummistövlar och mössa.
Vi får se.
Om jag är bitter? Absolut inte. Juni
kommer att bjuda på en massa roligheter
oavsett. Jag har inte mindre än tre födelsedagar att se fram emot (bland annat
min egen, som jag trots stigande ålder
fortfarande tycker är superkul att fira), det
vankas konfirmation, både boksläpp och
bokklubb och inplanerade middagar. Och
innan juni övergått i juli är det midsommar. Lägg därtill barnens fotboll med seriematcher, fotbollsskola och träningar som det
ska skjutsas till och från …
Jag kommer att vara sysselsatt.
Förhoppningsvis hinner jag
läsa några böcker också, och
plantera något nytt i trädgården. Kanske snickra
ihop några odlingslådor. Eller måla, det
behöver alltid målas
någonstans. Något
måste jag hur som
helst ha för händerna för att inte
bli alltför rastlös.

”Oklart om det blir
sandaler, solglasögon
och strandhäng,
eller gummistövlar
och mössa.Vi får se.”
är Ålands självstyrelsedag. Firandet når
sin kulmen den 9 juni 1922 då det är ett
sekel sedan lagtinget, som då hette landstinget, sammanträdde för första gången.
I det här numret av Åland Just Nu
ägnar vi en hel sektion åt jubileet och festligheterna. Bland annat berättar vi om den
nyskrivna operan ”Lisbeta – en trollkona
skall du icke låta leva” som har premiär i
juli, och så bjuder vi på ett quiz där
ni kan testa era Ålandskunskaper
i flera olika kategorier.

Med önskan om trevlig läsning

Tjohooo!
Välkommen till
Läderbitens nya lokal
och adressen som är plätt rätt;
NORRAGATAN 1

Nu har vi öppnat!
Vi ﬁrar hela månaden i vår nya,
fräscha och rymliga lokal!
•nya märken; smycken från Syster P
och vegansk hudvård från danska Grums
•lotteri med vinst varje dag, hela juni månad!
•mycket annat roligt
– som alltid hos oss på Läderbiten!

och en riktigt skön sommar!
Festligheterna har bara börjat.

VÄLKOMNA!

Sandra Widing

Fint till sommaren!

Dessutom drar
firandet av Ålands
självstyrelses 100-årsjubileum i gång nu i
juni. I år är det hundra
år sedan Ålandsfrågan
avgjordes i Nationernas
förbund. Den 24 juni 1921,
för att vara exakt. Men
hundraårsfirandet drar i
gång redan den 9 juni, som

Solstol 89,REDAKTÖR

Sandra Widing

Medarebetare i
detta nummer:

TEXT

Pb 50, Ax-22101 Mariehamn,
Åland.

ANSVARIG UTGIVARE
Daniel Dahlén

PÅ OMSLAGET / FOTOGRAF

Kalle Fagerström / Wilhelm Lindgren
Daniel Eriksson, Robert Jansson,
Wilhelm Lindgren, Staffan Lund,
Tara Bamberg, Sandra Widing

LAYOUT

Staffan Lund

ANNONSPRODUKTION
Ått / Annonsverkstan

TRYCK

Tidningstryckarna På Åland

UPPLAGA
20.000 ex

GES UT AV

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

KONTAKT

E-post: fornamn.efternamn@
alandstidningen.ax

+ 358 18 26026

ADRESS:

Alexandra Gäddnäs, Tara Bamberg,
Marie Rask, Tilda Lindén,
Staffan Lund, Sandra Widing

FOTO

TELEFON

Reporter

Marie Rask

Tidningen distribueras till
alla åländska hushåll och finns
på följande platser: Kantarellen,
Sparhallen, Mathishallen, Sittkoffs
galleria, Magazin, Stadsbiblioteket,
Hotell Arkipelag, Hotell Adlon,
Park Hotell, Scandic Hotell Savoy,
F:ma Erik Mattsson, Kea-Market,
Turistinformationen Storgatan.

Dynbox 149,-

390 L, 54x143,5x57,5 cm

Hänggunga 349,Finns även i vitt

Vad får man inte missa
på Åland i juni?

– Man får inte missa alla
härliga sommarkaféer som slår
upp dörrarna för säsongen! Förra
sommaren besökte jag flera av
dem, bland annat Mattas gård,
Stickstugan och Enebo. Det finns
många runtom på Åland som är så
mysiga och hemtrevliga. Att åka
till ett sommarkafé en solig dag
med trevligt sällskap och njuta av
hembakta godsaker kan vara bland
det bästa som finns.

Vikingline.ax
Vikingline.fi • Vikingline.se

Soﬀgrupp 679,Gäller så långt lagret räcker.

A G SLÖ R DP E T
ÖP
Annonssäljare:

Jocke Nyberg tel 26 613

10–15

Verkaregränd 4 • Tel 16 790 • Öppet: vard. 9–17, lörd. 10–15

www.feja.ax

Just nu 4 / 2021
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Det händer i juni!

Njut av god mat, brygghäng och trubadurer

FÄRSK, RÖKT OCH
GRAVAD FISK • SUSHI
Rökta räkor, skaldjur, sill och mycket mer!

9.6
11.6
12.6

Luddez
The Rewinds
The Rewinds

18.6
19.6
26.6

Don’t Touch
Don’t Touch
Luddez

Östra hamnen, tel. 23 077 • Boka gärna bord
Se vår hemsida för information www.clubmarin.ax

´

Vi har även smarriga färdiglagade maträtter.
Lövdalsvägen 1 Tel: 32 169 eller 040 77 32 011
MÅNDAG–FREDAG 9–18, LÖRDAG 10–15

Dags för altanbygge?
Trallvirke

Bosch
elverktyg,
skruvar och
övriga
tillbehör!

skruv &
infästning

Dalkarbyv, Mariehamn Tel: 21 022, www.simons.ax Vard 8–17, lörd. 9–13

just nu

Just nu 4 / 2021

med Alexandra Gäddnäs

”COOK
THIS BOOK”
AV MOLLY
BAZ

ÅLANDSPANNKAKA
MED EN TWIST
Året av hundraårsfirande står inför dörren och vad
passar bättre än att kickstarta det med en äkta
åländsk klassiker – men på ett litet annat sätt. Risken
finns att du kommer behöva äta hutlösa mängder
Ålandspannkaka under det kommande året, så det
är bra att variera sig lite att man inte, hemska tanke,
råkar tröttna.

Foto: Madelen Holmström

MAT

För att imponera på gästerna kan du i stället göra en
extra tunn pannkaka som du sedan stansar ut till
runda bitar. Du kan använda en skål eller likande för
fin rund form. Strössla strösocker över och bränn av
med en brännare – och släng sedan på en kula glass.
Plötsligt har du en Ålandspannkaka i crème brûléestil!

LIMONCELLO

Höj din
grillning till
skyarna med
sous vide!

Efter mycket testande och sökande tror jag att jag hittat det perfekta receptet
på limoncello, den kanske roligaste alkoholhaltiga dryck du kan knåpa ihop
själv i köket? Jag kommer under hösten testa samma recept, men med havtorn.
Om det blir gott eller icke vågar jag inte lova, så testa den idén på eget bevåg.

Tvätta citronerna noga. Desinficera en glasburk på
cirka 1 liter. Skala av det yttersta citronskalet
med en potatisskalare och lägg i burken.

Du vill enbart ha det gula ytskicket, absolut
inget av det vita. Häll vodkan i burken, stäng
fast och ställ mörkt och svalt i en vecka. Skaka
runt på burken lite nu och då, utan att öppna den.
Koka sedan ihop en sockerlag med vattnet och
sockert, låt svalna. Tillsätt i burken, låt den stå
svalt och mörkt ytterligare en vecka. Sila av
kalaset, tappa upp på flaska och placera i kylen!

Utfodra tandtrollen med
ett besök till Karamelleriet
Foto: Hülya Tokur-Ehres

På valborg öppnades en liten karamellfabrik ute i Sund. Karamelleriet
erbjuder naturliga godisar i direkt anslutning till Smakbyn. Från och med den
15 juni kan man besöka den lilla tillverkningen och se hur en karamell blir
till – från första sockerskopa till färdig läckerhet. Passa på att testa Ålands
100-årskaramell när du ändå är där!

Foto: Madelen Holmström

Du behöver:
6 ekologiska citroner
4 dl vodka
3 dl vatten
1,5dl socker

I ”Cook This Book” tar Bon
Appetit-kändisen Molly Baz
med lätt hand ut avancerad
matlagning för hemmakocken.
En vacker bok som sträcker
sig över hela spektrat från linser till stora köttbitar via dippar och blåbärspajer. Ständigt
med ett lättsamt språk och
bilder som får det att vattnas i
munnen. Särskilt underbart är
de små QR-koderna som leder
till videos där Molly visar upp
de tekniker som gör sig bättre
visuellt än i textform!

Foto: Istock
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Sous vide har funnits på
tapeten ett tag och är ett utmärkt sommarprojekt. Det
betyder egentligen rätt och
slätt att vakuumförpacka
men hänvisar också till metoden ”sous-vide”. Metoden
går ut på att vakuumförpacka till exempel en köttbit
och sedan värma upp den
i jämnt temperat vatten en
viss tid – för att uppnå perfekt innertemperatur innan
du till exempel grillar den
för att ge fin yta. Till detta
använder man, vad som
också kan kallas, en ”sous
vide” – en liten stav som
värmer upp och cirkulerar
vattnet till en bestämd temperatur under en bestämd
tidsperiod.

Just nu 4 / 2021
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VI BYGGER OCH RENOVERAR ALLT
INOM BYGG – även enligt dina egna ritningar
www.kuusamotimmerhus.fi

Träna, träffas & trivs
på Avancia i sommar!

Nybyggnation
och renoveringar
Vi har även försäljning
samt vid behov montering
av Kuusamo timmerhus,
stugor och bastur.

TIMMERVILLA NUUNA 85S

Massiva timmerväggar utan tilläggsisolering innehåller inga lager
där fukt skulle kunna lagras inne i väggkonstruktionen. Att bygga
ett timmerhus är därmed ett fuktighetstekniskt tryggt val.

Sommarkort
TRÄNA 2 eller 3 MÅNADER
– prisex. från 99€

Kortet gäller t.o.m. 31 augusti.
Är du 16 år kan du köpa till nyckelgymsbehörighet för endast 5€.

TURIST-DROP IN
13,50 €
Se vår
utställningsbastu/stuga!
Finns i Godby vid Shell.
Gilla oss
på facebook!

RUNAR JANSSON
TEL. 0457-343 2343
runar.jansson@aland.net

VECKOKORT
från 25 €
Masso
gruppträ r av
pass i so ningsbåde vå mmar,
ra
och virtu egna
ella.

INGMAR JANSSON
TEL. 0457-343 1344
ingmarj@aland.net

Våra gym- och gruppträningssalar har en skön
och sval temperatur under varma sommardagar.

Sommarutmaning
Träna minst 30 ggr i
sommar – vinn cykel!

KRISTELEFON
- hjälp och stöd i svåra livssituationer
Telefonen är öppen:
må, on kl. 16–20 • ti, to, fr kl. 9–13

09 2525 0112
(normal samtalstaxa)

Österbottens Kriscenter Valo

Träna minst 30 ggr i sommar
så är du med i utlottningen
av en snygg och praktisk
Monark cykel från vår samarbetspartner Team Sportia,
värde 599€.

NYHET!
Vi gör kroppsmätningar med den nya
populära vågen
– den mest precisa på marknaden.
Se mer info på www.avancia.ax

Neptunigatan 1, tel. 15 215 I Torggatan 14 I info@avancia.ax

ss när
äller!
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MARINMOTORER

SMÅMASKINSSERVICE

Båtmotorservice!

Vi tillhandahåller
service, installation
och reservdelar

Lämna in din motor för service och
vi ser till att du tryggt och säkert kan
njuta av årets båtsäsong.

13,60

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Självklart
servar vi även
andra trädgårdsmaskiner och
småmaskiner!

Reservdelar och
tillbehör till båtar och
husbil /husvagn

Vi levererar
reservdelar och
tillbehör till de
flesta märken.

29,-

Jennys
sommar

Välkommen till vår verkstad/butik
på Vikingagränd 1A!

28,-

16,50

Populära
nyheter!

28,50

28,-

27,50

Kokbok
för stekhäll

26,90

Det som vi inte har i
lager, beställer vi.

MÅND–FRED 9–18, TORSD 9–20, LÖRD 10–16 • TORGGATAN 14, TEL. 19 745

Vikingagränd 1A, Mariehamn, tel. 528 270 • brinktec.aland@gmail.com

Slipp kablar med solcellsbelysning
– enkelt och praktiskt! Vi har mycket att välja mellan, även riktigt ljusstarka alternativ.

Rotang vit/grå 10,50

Pireus 36,50

Albaleaf 19,-

Strålkastare 42,80

UTEBELYSNING

Yankton 149,Linde
exkl.
upphäng
49,90

Izola 2-pack 11,90

Solia 34,90

Dew drop 16,80

Borneo 138,50
Delphia 139,-

Calabria
fr. 23,70

Hortensia
16,60

Pireus
10,50

Hos oss hittar du även:

Markspotlight
39,90

• INFRAVÄRMARE • AC-AGGREGAT • FLÄKTAR • KYLVÄSKOR
• INSEKTSFÅNGARE m.m. Välkommen in!
• Elverksgatan 5 • tel. 14 100 • www.harrysel.ax • vard 8-17, lörd 10-14 •

41,-

28,-

Just nu 4 / 2021
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Handla lokalt!

Överraska en vän –
välj bland över 100 åländska företag.

från
Varma hälsningar

mej till dej.

ä n ds k t
Ål

företag

Vill du ansluta ditt företag till presentkort.ax?
Det kostar ingenting att ansluta ditt företag till presentkort.ax. Gå in på
presentkort.ax/kontakta-oss, ladda ner anslutningsavtalet och följ instruktionerna.
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Strandhäng

Just nu 4 / 2021

Ålands nya
strandbar
blåser nytt
liv i Nabben

I början av juni slår Strandbaren upp portarna på Nabben.
Förutom servering av bland annat glass och pizza kommer det
ordnas aktiviteter för hela familjen.

– Det blir ett inkluderande område med lek och rekreation.
Tanken är att man ska kunna hänga på stranden hela dagen,
säger initiativtagare Kalle Fagerström.
Fortsättning på nästa uppslag

Just nu 4 / 2021
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Njut av sommaren!

25%
RABATT

på våra sängar
och tillbehör

Passa på att byta bäddmadrass!
NU 25% RABATT

PRESTON Matbord 699,IBEN Stol 69,-

699,-

Ord. pris 849,-

DRAGON Matgrupp inkl. 6 stolar. Finns även med
litet bord och 4 stolar 499,- (599,-). Köp till dyna.

499,-

Ord. pris 599,-

DRAGON Matgrupp med bord och 4 stolar,
Finns även i antracit!

Hos oss hittar du hela
Muurikkas sortiment.
Vi har även alla tillbehör

FINNS I LAGER

599,-

Ord. pris 699,-

ROTTERDAM Divansoffa inkl. bord FINNS I LAGER

899,-

Ord. pris 1.299,-

TRONDHEIM Hörnsoffa inkl. bord. Även i svart.

Fler nyheter i butiken!

EM ÅLAND Dalkarby, Godbyvägen 184, tel. 32 940
Vardagar 10–18, lördagar 10–16 • www.emhome.se
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När Mariehamns stad sökte en arrendator till Nabben nappade Kalle Fagerström och i början av juni öppnar han
Strandbaren.

K

alle Fagerström hade länge gått
i tankarna om att öppna ett
strandställe med avslappnad atmosfär och lättillgänglig mat. När
Mariehamns stad sökte en arrendator av Nabben i Strandnäs föll plötsligt
pusselbitarna på plats.
– Det slog mig att Nabben är ett jättebra område vars fulla potential inte har
utnyttjats. Det är klart vi ska köra här,
säger han.
En containerbar med uteservering
utgör grunden för den nya Strandbaren.
Utöver det erbjuds solstolar och solsegel
för Nabbens och Strandbarens besökare.
– Tanken är att man ska hänga på
stranden hela dagen, det här är en jättefin
plats, säger Kalle Fagerström.

Mat för alla
Den röda tråden för menyn är att erbjuda
något nytt till ålänningar och turister, och
att passa alla smaker.
– Vi har valt att arbeta med varumärken som inte finns representerade på
Åland från förr, säger Kalle.
Det mesta på menyn är glutenfritt, laktosfritt och växtbaserat.
– Det är viktigt för mig att all vår mat
ska vara inkluderande, mat behöver inte
vara svårare än så här. Man kan göra mat
som smakar, åt alla, genom att använda
bra ingredienser och tänka till med smakerna.
Den ena glassleverantören är ett litet
familjeföretag från Sverige.
– Jag var där för några dagar sedan och
träffade hela familjen och åt glass från deras band. Det var nog den godaste glassen
man kan tänka sig, säger Kalle.
Även mjukglass med åländska smaker

står på glassmenyn. För den som är sugen
på något mer mättande serverar Starndbaren hemlagad pizza.
– Jag tror att vi är de enda på Åland som
gör egen ost, säger Kalle.
Dryck i form av läsk importeras från bland
annat Tyskland och Mexiko
– Vi samarbetar med mindre importörer
och producenter, bland annat en cola från
Hamburg och en mexikansk läsk gjord på
sockerrör.

Yoga och vattensport
Strandbaren öppnar i början av juni och har
öppet varje dag under sommaren. Förutom
servering kommer det hända en hel del saker
på området.
– I samarbete med Leva Börman ordnar vi
morgonyoga och med Larssons vattensport
erbjuder vi bland annat SUP-brädor, säger
Kalle.
I juli är tanken att arbjuda aktiviteter varje
helg. En dag i veckan är tillägnad barnfamiljer.
– Det blir ett område för sommarlek och
rekreation för hela familjen. Det ska vara inkluderande, alla är välkomna, säger Kalle.
I inkluderingstänket ingår en alhoholfri
policy.
– Strandbaren ska vara ett familjeställe. Vi
stänger klockan åtta på kvällen, då kan man
gå vidare, säger Kalle.
Att umgås utomhus på en stor yta är ett
utmärkt sätt att göra det bästa av sommaren
utan att ta några risker.
– Fördelen med Nabben är de stora ytorna.
Med tanke på att det råder en pandemi är det
här ett väldigt bra utomhuskoncept, säger
Kalle.
Text: Tara Bamberg
Foto: Wilhelm Lindgren

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dej som utsatts för fysiskt, psykiskt
eller sexuellt våld eller hot och våld.
Är du anhörig, vän eller en berörd myndighet är du också välkommen att ringa.

Ring 25 500 (018 25 500 om du
ringer från din mobil) och du får
stöd och hjälp dygnet runt av
professionella handläggare med
tystnadsplikt!
och

i samarbete

AUKTORISERAD
FÖRSÄLJNING
av motorer och
reservdelar

BÅTVÅRD

för de flesta behov
finns hos oss!

Vardagar 8–17, lördagar 10–13

Skarpansvägen 20, Mariehamn • Tel. 12 990 • www.wemarin.com

Strandhäng
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Norragatan 5, tel. 13 260
vard. 9–17, lörd. 10–14.

Vi tvättar mattor,
duntäcken, kuddar
och

madrassöverdrag

Strandgatan 21, tel. 14 730

astö Bykrog

Strandbaren
ska vara ett familjeställe, säger Kalle Fagerström. Därför satsar han
på ett alkoholfritt koncept,
och baren stänger
klockan åtta på
kvällen.

Central-Apoteket

Kom med i vårt
Stamkundsprogram!

PÅ SKARPANSVÄGEN 24

Välkommen in till Torggatan 3 eller på
vårt eApotek på www.apoteket.ax

som stamkund (ej läkemedel eller rabaerad produkt)

Lördag.............................. 10.00–16.00
En liten11.00–16.00
present till alla nya stamkunder!
Söndag, helgdag .............

16:e – sista varje månad:

Välkomna!

Apotekare Johan Ek med personal
Skarpansvägen 24, tel. 19 655
www.central-apoteket.ax
e-post: central-apot@aland.net

Vi är alltid ”up to date” med det senaste.
• Rullar
• Spön
• Drag
• Nät
• Jerkbaits
• Knivar
• Fritidskläder

Det lönar sig a bli medlem och samla bonus
Våra öppettider:
genast i början av kalenderåret!
1:a – 15:e varje månad:
Din anslutningsförmån -15% på di första inköp
Måndag–fredag ............... 08.30–19.00

Måndag–fredag ............... 08.30–17.00
Lördag, söndag, helgdag........ STÄNGT
Midsommarhelgen 25-27.6 .... STÄNGT

Börja ditt fiskeäventyr på Torggatan 12!

Torggatan 3, tel. 018-16 511,
www.apoteket.ax
1–15:e varje månad:
mån–fre 8.30–17.00
lör, helg- och sön stängt.
16:e–sista varje månad:
mån–fre 8.30–19.00
lör 10.00–16.00
sön- och helgdag 11.00–16.00

Specialaffär för:

Jakt- och Fiskebutiken
VI FINNS PÅ
Äventyret Ab
Torggatan 12, tel. 23 860
info@aventyret.inet.fi
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GAS till sommarpris!
STÅL:
2 kg
5 kg
11 kg

Papper

18,21,50
27,90

..................................................................................................

.....................................................................................

...............................................................................

KOMPOSIT:
5 kg
10 kg

.....................................................................................

...............................................................................

Mise Å
VC
Måndag–
fredag
12.00-18.0
0
Lördagar
10.00-15.0
0

Papers

Varför ska vi
återvinna papper?

21,90
30,90

Ett nytt papper tillverkas av massaved från träd. Pappersfibern
är stark och kan användas om igen upp till sju gånger. Det går åt
betydligt mindre energi att tillverka nytt papper av befintligt än
att börja från början. Man sparar också växande träd.

MISE-bilens turlista hittar du på mise.ax

Vi säljer även gas vid vår båtmack
St1 Småbåtsvarvet i Östernäs.
Erbjudandet gäller 1.6–31.8.

Rundbergs Bil & Service Ab
Strandgatan 1B, tel. 15 222.

www.mise.ax

www.rundbergs.com

VI FINNS PÅ VIKINGAGRÄND
BYTA GARAGEPORT?

TAK- &
VÄGGPLÅT
I Lager:

JL20

0,5 svart
L: 2,0 m, 3,0 m
,
3,5 m

JL20 Rakprofil
0,5 0,6 mm

-10%
t.o.m.

30.7

Marknadens
mest kompletta
takavvattningssystem
- Monteras snabbt och enkelt utan
kitt, fogmassa eller specialverktyg.
Finns i flera standardfärger

JL LUX
Tegelprofil
0,6 mm

Batteridrift vid strömavbrott ingår
– kör porten ca 8 ggr utan el

✔ Måttanpassad efter dina behov
✔ Kullager som standard
Smala paneler
✔ Kan fås i vilken RAL kulör du önskar
& ribbmönster
✔ 10 års garanti på portbladen
✔ CE godkänd
Alla
storlekar
finns
tillgängliga

IZOLINE

VÅRA 5 MODELLER

350 0,5 0,6 mm

JL Klicktak

KAMPANJ JUST NU:

Vi tillverkar plåtbleck.
T.ex: fönsterbleck, lister
och gavelbeslag m.m.

finns i flera färger, utföranden och
storlekar, även med fönster.

Isolerat för varmgarage 40 mm (60 mm),
takskjutport, motor med belysning,
två fjärrkontroller

Pris inkl.
montering från:

1.980,PR ByggnadsMaterial Ab
Vikingagränd 1B Mariehamn • e-post: pr@aland.net

☎ 13 720

Buffé
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Sommarens
smaker i en
färgglad buffé

13

Fåglarna kvittrar, solen är på väg
att nå sin högsta punkt på himlen
och om någon timme anländer dagens gäster. Varför inte bjuda på en
härlig sommarbuffé där det finns
något för alla smaker? Här kommer
några lättlagade och uppskattade
recept som passar bra på vilken
tillställning som helst i sommar.
Text och foto: Tara Bamberg

Fortsättning på nästa uppslag
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Buffé
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Fortsättnign från föregående uppslag

Hummus på
vita bönor och
soltorkad tomat
Den här enkla hummusvarianten är en klar
favorit som går hem hos många och passar
bra till sommarens grillmiddagar eller som
sidorätt till en matig sallad. De vita bönorna
bidrar till en krämigare konsistens än den
klassiska hummusen på kikärtor, de soltorkade tomaterna och oljan adderar smak.
Prova och njut!
1 paket vita bönor
3-4 msk soltorkad tomat i olja
Saft från en halv citron
1-2 vitlöksklyftor
Salt
Peppar
Paprikakrydda
Gör så här
Dränera bönorna från vätska i en sil och
skölj med kallt vatten. Mixa bönorna och

med soltorkad tomat plus olja. Addera pressad vitlök och några skvättar citronsaft,
helst färsk. Krydda med salt, peppar och lite
paprikapulver. Klar för servering!

Bruschetta
Rulltårtsbakelser
Den ultimata sommardesserten får du till genom att uppgradera den klassiska rulltårtan.
Ta den till en ny nivå genom att dekorera varje bit med grädde och bär som en bakelse. Den
hemlagade jordgubbscurden är pricken över i. Detta en väldigt lättlagad dessert som uppskattas av alla. Receptet kommer från Frida Svanbergs hemsida www.fridasvegobak.se men
har modifierats lite.
2 dl socker
2,5 dl vetemjöl
2 tsk vaniljsocker
1 krm salt
75 g mjölkfritt margarin
1,5-2 dl vatten
Gör så här
Sätt ugnen på 225 grader. Blanda alla torra
ingredienser i en bunke och smält margarinet. Blanda margarin och vatten med
de torra ingredienserna. Bred ut smeten
ordentligt i en långpanna och grädda i ugn
på 225 grader i fem till sju minuter. Vänd
kakan på ett sockrat bakplåtspapper och
låt svalna.
Jordgubbscurd
200 g färska jordgubbar
1-1,5 dl socker
3 msk majsstärkelse
25 g mjölkfritt margarin
Citronsaft

Ärtpesto
Den här ärtpeston upptäcktes nyligen och är
lite av en revolution. Den är otroligt enkel, billig och smakrik, och passar bra på bröd, som
dipp eller med pasta. Basilikan och citronsaften ger fräschör och de rostade solroskärnorna adderar en nötig smak.
En påse frysta ärtor
En näve färsk basilika

Toppings
Kokosgrädde
Valfria bär
Något grönt att dekorera med
Gör så här
Skär jordgubbarna i små bitar och koka i
några minuter. Sila bort jordgubbarna och
spara vattnet. Koka upp igen och blanda
i socker och citronsaft. Blanda majsstärkelsen med lite vatten i ett glas och addera
sedan till jordgubbsblandningen. Koka på
medelhög värme tills curden har tjocknat.
Rör ordentligt.
Montering
Låt curden svalna lite innan du breder den
på kakan. Hacka några jordgubbar fint och
lägg på curden. Rulla ihop rulltårtan med
hjälp av bakplåtspappret och förvara i kylskåp, gärna några timmar före servering.
Vispa kokosgrädden, addera lite citronsaft
eller vaniljsocker för smaken om det behövs. Skär upp rulltårtan och klicka ut en
sked grädde på varje bakelse. Toppa med
bär och citronmeliss!

1 dl solroskärnor
Saft från en halv citron
1-2 vitlöksklyftor
Salt
Peppar
Gör så här
Tina ärtorna. Rosta solroskärnorna i en torr
stekpanna tills de fått färg. Mixa ärtor, citronsaft och en näve färsk basilika. Addera
ctronsaft och vitlök. Smaka av med salt och
peppar.

Bruschetta är en italiensk klassiker som
tycks lite bortglömd bland den åländska
sommarmaten, men den passar ack så bra
in på buffébordet. Körsbärstomaterna bidrar
med en sötare smak än vanliga tomater vilket
ger det där lilla extra till rätten. Vilket bröd
man väljer att använda är upp till var och en,
här sätter bara fantasin gränser. Testa att
smörsteka ditt favoritbröd eller prova med en
vitlöksbaguette.
1 förpackning körsbärstomater
1 gul lök
En näve basilika
1-2 vitlöksklyftor
Lite citronsaft
Salt
Peppar
Vitlökspulver
Valfritt bröd
Gör så här
Hacka tomater och gullök. Pressa en till två
vitlöksklyftor. Rör ihop och hacka ner basi-

lika. Krydda med salt och peppar och lägg
eventuellt i en skvätt citronsaft. Lägg upp på
bröd precis innan servering så att det inte
blir mjukt. Servera som en förrätt eller som
ett tillskott på buffén.

Fräsch potatissallad
Potatissalladen är en självklarhet på sommarbuffén och passar utmärkt till bland
annat grillmat. Den här varianten skiljer sig
från den typiska potatissalladen då den varken innehåller gräddfil eller majonnäs och är
därför lite lättare. Jag brukar kalla den för en
sommarsallad då den är mer som en vanlig
sallad – men med potatis som grund. Vilka
grönsaker man väljer att lägga i kan varieras
efter tycke och det som finns hemma. Fräscht
och smakrikt!
Potatis efter antal personer (gärna nypotatis)
1 paket krispig sallad
1 paket körsbärstomater
1 paprika
1 knippe rädisor
2 vårlökar
1 litet paket ärtskidor
Gör så här
Skär potatisarna i bitar och koka dem. Smörstek sedan potatisbitarna i en stekpanna med

salt, peppar och vitlökspulver. Skär resten
av grönsakerna i bitar. När potatisen är färdig, låt den svalna i kylskåpet en bra stund.
Rör sedan ihop allt.
Häll över citronsaft och lite olivolja som
dressing och krydda salladen efter tycke och
smak. Klar!

Just nu 4 / 2021
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Bilpaket
till Åbo

48 €

Prisex. 4 pers. och bil
enkel resa
Boka på Vikingline.ax/sommar
I Ålands hälso- och sjukvård ingår ett centralsjukhus med åtta
jourhavande specialiteter och en omfattande primärvård. Vi
arbetar kontinuerligt med utveckling, och vårt fokus är delaktighet och välmående – både för våra patienter och för våra
medarbetare.

Söker du nya
utmaningar?
Vi söker dig som är läkare eller vårdpersonal och vill jobba i en
modern organisation som ser till helheten.
Vill du bidra med din kompetens och samtidigt utveckla dina kunskaper och prova på nya utmaningar? Vi erbjuder möjlighet till såväl
fast anställning som vikariat, och hjälp med bostad till förmånlig
hyra. Det går också bra att arbetspendla till Åland.
På Åland är det nära både till och från jobbet. Här hinner du
också njuta av allt som finns att uppleva på fritiden, till exempel
natur, kultur, restauranger, friluftsliv och flera olika sportaktiviteter.

Välkommen att höra av dig så diskuterar vi dina möjligheter
hos oss!
tfn: +358 (0)18-5355 (växel)
e-post: info@ahs.ax
Formulär för intresseanmälan hittar du på
www.ahs.ax/jobba-hos-oss

Östersjöns mest prisvärda resor
Tel. 018-5355
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Semestra på hemmaplan
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Så maxar du ett dygn i
norra Europas hetaste
sommarmetropol
Förra sommaren hemestrade vi som aldrig förr, så även i år. Ta en dag i Mariehamn under sommaren för
att turista, och återupptäck den mytomspunna hamnstaden som bjuder på många pärlor.
Åland Just Nu har planerat en heldag för dig och ditt sällskap. Riv ut den här tidningssidan och följ
schemat till punkt och pricka, eller inspireras och fristajla. Ha det så trevligt!
Tara Bamberg
09.00: Sammanstråla med dagens sällskap på ett
av stadens hotell för en dekadent hotellfrukost. Vilket hotell som har den bästa frukosten bestämmer
du själv, men glöm inte att äta ordentligt så att ni
orkar med förmiddagens aktiviteter.

10.30: Före lunch är det dags för aktivitet! Välj mellan att besöka Ålands sjöfartsmuseum och Pommern
om promenaden till hamnen har gett mersmak, eller
koppla av vid Cikadas pool. För den som har spring i
benen är detta ett utmärkt tillfälle att spela en runda
discgolf i Badhusparken. Förloraren bjuder de andra
deltagarna på en glass eller våffla från Systrarna
glass.

10.00: Mätta och belåtna promenerar ni från stadens
centrum genom Esplanaden mot Västerhamn. Ta del av
sjöfartshistorien längs vägen på informationsskyltarna och
se vem som kan mest i sällskapet.

12.30: Efter förmiddagens
aktiviteter sammanstrålar sällskapet för en välförtjänt lunch
i solen på Nauticaltan eller ÅSS
terrass. Be en servitör ta en bild
av er där ni sitter och njuter av
livet, det är dagar som dessa
man blickar tillbaka på under
vinterns mörka månader.

14.00: Promenera tillbaka mot stadens kärna i sakta mak
och passa på att gå via Stora gatan för
att njuta av lite åländsk arkitekturhistoria. Väl vid stadshuset, gå nedför trappan i stadshusbacken och
känn dig som en kunglighet. Njut
av den blomstrande omgivningen
och stanna för en gruppbild.

alternativ
till våld

Alternativ till Våld erbjuder behandling till män som utövar våld i sin
nära relation. Behandling i grupp och bedömningssamtal individuellt.

Kontakta oss på tel. 0457 529 1041 måndag
eller torsdag kl. 12–13 eller dygnet runt
Vi har tystnadsplikt.
per e-post atv@atv.ax så tar vi kontakt! Tjänsten är kostnadsfri.

14.30: Strosa vidare till
Lilla holmen för ett eftermiddagsdopp i det böljande blå. Den golfsugna
i sällskapet gör ett stopp
på Äventyrsgolfen medan
resten av gänget hänger
på Lilla holmen.

Ett mysigt,
gammeldags café
med hembakt
kaffebröd och
lättare luncher.
Allt från LCHF;
sockerfritt och
allergivänlig mat
hittar du hos oss!

Barnkläder
bilstolar,
barnvagnar
och övriga
barntillbehör

Öppet:

Mån–fre 10–17
Lör 10–16

och

i samarbete

I SITTKOFF, TEL. 12504

Semestra på hemmaplan
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16.30: Efter några
avslappnande timmar är det dags att
spana in båtarna
och turisterna i Östra hamn. Gå långsamt och ta in intrycken. Hur många
olika flaggor finns
representerade, och
kan ni namnen på
alla länder?

18.00: Byt restaurang.

17.00: Mariehamn
har ett rikt utbud av
restauranger som
är perfekta för en
sommarmiddag i
trevligt sällskap. Är
det svårt att enas om
ett middagsställe?
Kör då en tapasrunda och njut av guldkornen från
alla dina favoritrestauranger genom att inta förrätt,
varmrätt och efterrätt på olika ställen. Men stressa
inte, börja med en fördrink innan för att få ut så
mycket som möjligt av kvällen.

22.00: Kvällen börjar lida mot sitt slut,
men än är natten ung. Är du inte redo
att kasta in handduken än? Skicka
hem de i sällskapet som är otaggade
och följ ljudet av folkvimlet för att hitta
kvällens bästa häng. Har du fortfarande sand i öronen från Lilla holmen?
Då är det bara att gå direkt till Indigo,
Calypso, Dinos eller Boquerian. Här
garanteras skvaller och goda drinkar,
receptet på en perfekt utekväll med
andra ord!

20.00: Byt restaurang.

02.30: Magen
kurrar! Dröm
dig bort till
Italien och
ta en pizza i
nattluckan,
eller beställ
en hederlig
kebab från
grannen på
hörnet.

03.00: Efter många om men
har du fått ditt efterlängtade mål mat och
slår dig ner på första
parkett på Ålandsbankens trappa. ”Det
blir inte bättre än så
här”, tänker du för dig
själv när du blickar ut
över Norragatans långa
köer med måsarnas skrik i
bakgrunden.

06.30: Nu går äntligen taxin!

06.35: Hemma på Klinten!

05.00: Nu är det dags att skynda sig till taxikön, för
vem orkar promenera? Bor du ute i Sund? Ta in på
hotell så du hinner somna innan semestern är slut.

Din MåBra oas mitt i stan

Vi har arbetskläder för alla yrkesområden!
• Yrkeskläder • Arbetsskor • Handskar • Kock & service • Vård • Logotryck

På skönhetsmagasinet erbjuder vi ett
brett urval av högklassiga behandlingar
från topp till tå, t.ex:

Om du vill köpa produkter eller presentkort är receptionen öppen onsdagar och
torsdagar 17-19 och fredagar 11-13

Massage • Fotvård • Ansiktsbehandlingar
Vaxningar • Frisörtjänster • Gelnaglar
Fransförlängning
YumiLashes (fransböj)
Microblading

Besök gärna vår hemsida för mera info:
skonhetsmagasinet.ax

Tandblekning

Välkomna in önskar
Susanne, Jeanette och Robin!
Dalkarbyvägen 2, tel 14 587, e-mail:knegarn@aland.net,
mån–tors 8–17, fre 8–16, lör 10–13

Torggatan 1 (innergården), Mariehamn
Tfn: +358 (0)40 168 00 82 • info@skonhetsmagasinet.ax
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LÖRDAGSÖPPET

09–14

Nyhet hos oss!

SNARLER AT6 L
EPS STANDARD T3B

PÅ KOMMANDE

VILLAIN SSV

FUGLEMAN UTV

MÖCKELÖVÄGEN. TEL. 23 022 VARDAGAR 08.00–17.00
LÖRDAGAR 09.00–14.00 APRIL – SEPTEMBER

Just nu 4 / 2021
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Trädgårdsmaskiner

Trädgård

Arbetskläder

10.000 m bygg& fritidsglädje!
2

Båtar, marin & fiske

Marksten

➤➤

Färg & tapet

Byggvaror

Verktyg & maskiner

NYHET! SÖNDAGSÖPPET! Alla söndagar i juni har vi extra öppet kl 11-15

Grindmattesvägen 1–3 Tel. 28 011 www.byggvaruhuset.ax
ByggVaruhuset vard. 7–18, lörd. 9–15, sönd. 11–15 Trädgård & Marin vard. 8–18, lörd 9–15, sönd. 11–15

Marin

Trädgård

Njut av vår sommarens á la carte!

Vår mysiga och soliga
terrass öppnar
måndag 28.6 kl. 11!

Välkommen till en
högklassig restaurang med
vacker utsikt mot Pommern!

Hamngatan 2. www.nautical.ax
Boka bord på tel. 19 931 eller info@nautical.ax
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Kallas Skärgård
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Gammal ladugård blev modern
Precis efter midsommarstången på Sandö i Vårdö kan
man svänga in på en liten grusväg som leder till gården
Kallas. Där har Timo och Hanna Vetriö nyligen startat sin
restaurangverksamhet på Kallas Skärgård.
Gården Kallas har sedan 2009 varit ett
sommarkafé. Sedan mars i år är det
även en restaurang.
– Vi serverar lunch varje vardag och
har öppet på kvällarna under fredagar
och lördagar, säger Hanna Vetriö.
Hanna och Timo Vetriö tog över
gården Kallas år 2019. Tidigare har
Peggy Danielsson haft sommarkafé på
gården.
– Vi testade att ha öppet några veckor första sommaren. Det var väldigt
populärt, säger Hanna Vetriö.
Ganska snabbt kom det förfrågningar om det var möjligt att få varm
mat serverad.
– Då första sommaren hade vi enbart bakverk.

Bevara det gamla
Redan förra året började de renovera
den gamla ladugården från 1912 och
paret har lagt stor fokus på att bevara
den gamla stilen. När man kommer in
i ladugården möts man av gamla ladugårdsväggar.
– Vi har isolerat på utsidan för att
hålla kvar ladugårdskänslan, säger
Timo Vetriö.
Inne vid bardisken kan man kika
upp på skullen genom ett stort fönster.
Där det står en gammal hökärra och
tillhörande lantliga föremål.
– Allt är gamla föremål som vi har
hittat här, säger Hanna Vetriö.

En riktig partygrill. Hanna och Timo Vetriö visar
glatt upp sin nederländska designgrill med en stor
stekyta i gjutjärn. ”Den är perfekt för att grilla burgare”, säger Timo Vetriö.

Tidigare har det inte funnits något
restaurangkök på Kallas. Nu finns ett
modernt kök i ladugårdens fårhus.
– Först tänkte jag bygga köket bakom ladugården, men det skulle förstöra
miljön, säger Timo Vetriö.
Han tog med byggaren in till det
gamla fårhuset och frågade om man
inte kunde bygga köket där.

Fortsättning på nästa uppslag

För drygt två år sedan tog Hanna och Timo Vetriö över gården Kallas, och har nu öppnat restaurang i

DAM- & HERRKLÄDER

Kök i fårhus

TORGGATAN 12, TEL. 19 293

Torggatan 9, tel/fax 13 174.

Just nu 4 / 2021

Kallas Skärgård

restaurang
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Rosor
Torggatan 15, tel. 19 038

SITTKOFF
GALLERIAN
TORGGALLERIAN

Härliga sommar!
Myggnät
för dörr

med magnetstängning
vit, svart, 100x220

11,95
180x220
fr.15,95

Segeldukstyg
150 cm

9,95/m
280 cm
14,95/m

fr.

den gamla ladugården.

Vaxdukar
fr.

5,95/m

Dukklämmor
rostfria, 4 st

5,95
Markisväv
130 cm

fr.

15,95/m

Kapellväv
130 cm

25,95/m
Påslakanset
SOMMAR 31,-

Gardinmetervara
STRÖVTÅG 150 cm 27,95/m
TORGGATAN 4, TEL. 23 360. MÅ, TI, ON, FR 09–18, TO 09–20, LÖ 10–16
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Kallas Skärgård
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Timo Vetriö visar upp hur fårhuset såg ut innan de installerade det nya köket.

Fortsättning från föregående sida

”B

yggaren kikade omkring
sig lite och sade att nog
kan man alltid, skrattar
Timo Vetriö.
Utanför ladugården står det
några trädgårdsbord och intill väggen står en stor svart keramisk grill.
– Den här håller värmen väldigt
länge, jag och sonen gjorde en pulled pork som tog åtta timmar.
Där grillen står ska Timo Vetriö
skapa en grillstation till sommaren.
– Det är nästa projekt. Vi ska
flytta alla våra grillar hit så att vi
kan ordna större grillevenemang.
Han räknar på fingrarna och
konstaterar att han nog har femsex olika grillar.

Lunch och fest

– Vi har haft bland annat pizzaoch hamburgerkvällar, säger Hanna
Vetriö.
Hon berättar att Vårdöborna är
nöjda med att ha fått en samlingspunkt.
– Vårt mål är att kunna ha
verksamhet här året runt. Det har
redan kommit in en del bokningar
för sommaren.
– Vi har en möhippa som kommer hit och äter och sen går och
kastar frisbee och därefter far och
klättrar på Flowpark, säger Timo
Vetriö.
De är bägge hoppfulla inför sommarsäsongen.
– Vi tror att det kommer en del
hemestrare, både från Åland och
från fastlandet, säger Hanna Vetriö.

Utöver luncher på vardagar har
man även gått in för att ordna
olika temakvällar på helgerna.

Text: Johan Bergman
Foto: Robert Jansson

Timo och Hanna Vetriö har isolerat ladugården på utsidan för att bevara den gamla interiören. Det stora fönstret låter en se upp på höskullen.

De gamla föremålen som pryder rummen är sådant som funnits på gården sedan tidigare.

Sommar både hemma & på stugan!
NYHET!

Solcellsdrivna

VATTENPUMPAR
PUMPAR
Pump-paket
inkl solpaneler

Max pumpkapacitet:
17 m3/h

1.299,-

Pump-paket
inkl solpaneler

Max pumpkapacitet:
31 m3/h

2.129,-

Marknadens tystaste VÄRMEPUMPAR

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
www.jfs.ax | Öppet i butiken: mån-tors 9-16, fre 8-12
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Sommartider hej, hej!

Prego bordsﬂäkt P-30
Electrolux diskmaskin
ESF 5545

Electrolux toppmatad
tvättmaskin
EW6T4226F2

h: 82-87 b: 60 cm

525,-

499,-

24,-

Prego luftkylaggregat BL178DL

Electrolux jenkkiskåp
LTB1AF14WO

LXB1AE13WO

599,-

29,-

79,-

Severin
kylskåp
Electrolux
Kylskåp
BLOMSTRINGEVÄGEN
12.
TEL.
15311. www.elvaruhuset.ax
BLOMSTRINGEVÄGEN
12. TEL. 15311.
www.elvaruhuset.ax
RKS8833

Prego golvﬂäkt P-40L

299,-

h: 118 b: 48

345,-

Electrolux Kyl/Frys
LNT3LE31W1
h:175, b:60

Severin jenkkiskåp
KS9955

499,-

689,-

Severin Kylskåp
VKS8805
h:85 b:50

279,-

Rosenlew
keramisk spis
RKK510
50 cm

489,-

Severin vinkyl
KS9894
för 33 ﬂaskor

495,-

Parker gasspis
ugn + 2 lågor

449,-

Sibir T210 gaskyl
Coolxon gasspis12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax
BLOMSTRINGEVÄGEN
50 cm, 4 lågor

425,-

h: 134, b: 55 cm

1860,-

ÖPPET: VARD. 09–17, LÖRD. 10–14

BLOMSTRINGEVÄGEN 12.
TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax
BLOMSTRINGEVÄGEN
12. TEL. 15311. www.elvaruhuset.ax

Dometic gaskyl RF60
h: 61, b: 49

595,-
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Åland #1
in shopping

ÅLÄNNINGAR GRATIS PARKERING PÅ ARLANDA I
1 VECKA I SAMBAND MED BOENDE.
GÄLLER ENDAST DIREKTBOKNING MED HOTELLET.
ÖVRIG TID 349 SEK/ VECKA.

WELCOME!

City

Arlanda

Skavsta

Stockholm

Kista

Starta semestern dagen innan take off och checka in både
dig och bilen på Connect Hotels! Rumspriser från 599 SEK
inklusive frukost & transfer till flygplatsen på fasta tider.
Uppge rabattkod ÅLAND och erhåll 10% rabatt på logi
och frukost. Bokningen kan ENDAST göras via vår hemsida
på connecthotels.se

FIVE MINUTES BY CAR FROM THE CITY CENTRE
MON-FRI 10-20 | SAT 10-17 | SUN 11-16

www.maxinge.ax

connecthotels.se
Tel.nr. +46 8 4200 3000

Måla
ute!
ULTRA CLASSIC 100%
POLYAKRYLATFÄRG

Halvmatt polyakrylatfärg för
målning av obehandlade, industriellt grundmålade träytor utomhus.
Nyanserbar i valfri kulör.
Ohyvlad yta 4–6 m2/lit.
Hyvlad yta 7–9 m2/lit.

PIKA TEHO

Matt oljehaltig akrylatfärg
för målning av träytor
utomhus.
Ohyvlad yta 4 m2/lit.
Hyvlad yta 9 m2/lit.

VINHA TÄCKLASYR

Vattenburen alkyd. förstärkt
täcklasyr, speciellt lämplig på
ytor som man önskar ändra
kulören på.
Ohyvlad yta 4–6 m2/lit.
Hyvlad yta 8–10 m2/lit.

VALTTI GRUNDOLJA för träytor utomhus.

Båtprodukter
Teak oil
750 ml

17,50

SKARPANSVÄGEN 28 TEL. 19 867, VARD 08–17, LÖRD 09–13
butiken@fargtapet.ax

VÄLKOMMEN OCH BEGÄR OFFERT!

Grundades 1948

Just nu 4 / 2021
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En personlig gåva
som varar för evigt

Öppet: måndag–fredag 9.30–17, lördag 11–14

UR & GULD

www.wickstroms.ax TORGG. 13, TEL. 19 833
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Utställning
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100 år av textilt hantverk och
design i årets sommarutställning
Temat för året sommarutställning i Eckerö postoch tullhus är textilt konsthantverk och design.
Utställningen knyter ihop
textil konsthantverk på Åland
för 100 år sedan med hur det
ser ut i dag.

Textilt konsthantverk & design
från och till Åland
Av: 27 olika utställare. Hanna WiikRosenqvist, Barbro
Eriksson, Chiqui Mattson, Ann Eriksson, Anna Nilsson,
Barbro Avellán, Ellen Mattsson, Lotta Jansdotter,
Birgitta Häggblom, Maija Häggblom, Ilse Berg, Anette
Sundberg, Erica Törnroth, Helena Eriksson, Lotta
Gustafsson, Margit Holmberg, Gunvor HolmströmSkogberg, Anna-Lena Beckman, Maria Korpi, Linda
Karlsson, Marina Söderlund Grabinski, Gunilla von
Nandelstadh, Stefan Lindfors, Kristina Wigren, Minna
Palmqvist, Minna Rundberg, Kaethy Ericsson-Jourdan.

Under 1920-talet kom det textila konsthantverket till Åland. Då uppmärksammades det
med inventering och en utställning.
Ted Chikasha, intendent för Eckerö
post- och tullhus, tycker att det är på tiden
att det uppmärksammas på nytt – 100 år
senare.
– Alla som deltar i utställningen har någon betydelsefull anknytning till Åland. De
kan vara födda här och verksamma ute i
världen eller inflyttade till Åland, säger han.
De senaste två åren har sommarutställningarna varit mycket mindre då det inte
funnits så många utställare. Men i år är det
hela 27 hantverkare och designers som visar
upp sina verk. Av dessa 27 är en man och
resten kvinnor.

Vad: Textila konsthantverk och design.
Var: Eckerö post- och tullhus.
Visas: Den 15 maj till den 19 september, alla dagar
klockan 10-18.

ut ett möbeltyg som består av det återkommande citatet ”Tala är silver och lyssna är
guld”. Hon har även broderat kuddar till
utställningen.

”Världspremiär”

Mer svenskt än finskt
Utöver utställarnas verk visas också en glasmonter med textilier sparade från 1920-talet.
Där ligger bland annat kjolsäckar till folkdräkter gjorda av Sigrid Granfelt, en av förgrundsgestalterna för textilt hantverk på Åland.
– Både de gamla och nya textilierna här
liknar mer svensk textil än finsk. Det beror
på att Åland var väldigt svenskt för 100 år
sedan och är ännu i dag. Typiskt för svensk
textil är blommor och växter som motiv
medan den finska ofta är mer abstrakt och
avskalad, säger Ted Chikasha.
Utställningen består av sju olika rum där
alla har sitt eget tema. Ett av dem har temat
”fashion” och består av allt från mode och
hemtextil till neccessärer och återvunnet
material. Mitt i rummet hänger t-shirts från
Minna Palmqvists kollektion ”Under Pressure”. Plaggen består av återvunna skjortor

Ted Chikasha berättar att alla som deltar i utställningen har någon betydelsefull anknytning till Åland.

som hon manglat tillsammans med en applikation som därefter sytts fast med broderimaskin. Minna Palmqvist är kläddesigner
och skapar alla sina plagg själv i sin studio i
Stockholm.

GARDEN.

Stans coolaste uteservering med grillat,
sallader och härliga drycker.

I ”matsalsrummet” finns ett hörn fyllt
med köksinredning skapad av Maria Korpi.
Hon trycker sina mönster på linne och bomull men också på återvunnet material.
I samma rum ställer Barbro Eriksson

I ”Sverige Finland-rummet” möts mönster
skapade av två stora designers – Stefan
Lindfors som flyttat från Åland till Finland
och Chiqui Mattsson som flyttat från Åland
till Sverige.
Stefan Lindfors har gjort kollektioner för
stora företag som Marimekko och Arabia
och Chiqui Mattsson har utfört inredningsuppdrag för bland annat Skansen och Nordiska muséet i Stockholm.
– Det är ”världspremiär” för mattan här
som Stefan Lindfors har designat. Det är en
provbit av en heltäckningsmatta som ska
pryda Hotell Ax i Helsingfors som öppnar
2022. Han har designat nästan all inredning
till hotellet, berättar Ted Chikasha.
I det sista rummet är temat ”vila”. Där
ställer Erica Törnroth ut sitt populära
naturinspirerade mönster ”Sommar Åland
Blommar Kryper & Krälar” som pryder både
gardiner och dukar.
Text: Marie Rask
Foto: Hülya Tokur-Ehres

COMPAGNIET

Välkommen till vår
ginbar där kvällarna
fylls av cocktails, boule,
shuffleboard och biljard
i goda vänners lag.
Bords- och spelbordsbokningar
på telefon +358 18 24 020,
kvällstid 24 551 eller mejl
info@hotellarkipelag.ax.

Strandg. 35, Mariehamn | +358 (0)18 24 020 | hotellarkipelag.ax

Utställning
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Det ”abstrakta rummet” som innehåller bland annat lapptäcken gjorda av Anette Sundberg och en stol skapad av Ilse Berg.

Kjolsäckar till folkdräkter från 1920-talet gjorda av Sigrid Granfelt samt garn
av Lydia Holmberg.

Maria Korpi har använt mycket återvunnet
material när hon skapat sin köksinredning.

Minna Palmqvist har använt sig av återvunna skjortor när hon skapat sina plagg.

Ted Chikasha är intendent för Eckerö post- och tullhus. Här står han i det så kallade ”Sverige Finland-rummet” och visar upp design av Stefan Lindfors.

Erica Törnroths mönster ”Sommar Åland Blommar Kryper & Krälar” är väldigt
populärt.
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SOMMARDRINKAR
Att blanda drinkar är kul och det finns inte mycket som slår en stekhet
sommardag med fötterna i vattnet och en drink i handen. Men jag tycker ofta
det känns avancerat och tidskrävande. I stället blir det en kall burk. Inget fel
på det men vill man verkligen komma i feststämning krävs det något mer.
Så vad gör man då? Jo, jag tänker att man satsar på enkla drinkar som går
att blanda i en kanna om det är fler än två som vill svalka sig. På så vis undviker
du agera bartender halva kvällen. Se bara till att ha tillräckligt mycket is.
Det går alltid åt mer än man tror.
Här är några personliga favoriter som garanterat sätter grunden för en
lyckad sommarfest.

Pimms

Rabarbermojito

Så fort jordgubbarna mognat dricker man
Pimms i Storbritannien. Och speciellt
när det spelas tennis. Under Wimbledon
serveras drygt 230.000 Pimms. Det har
jag själv fått uppleva på plats under
studieåren.
Pimms är en riktig sommarklassiker och
perfekt att laga till många gäster. Brittisk
sangria, typ. Originalet innehåller varken
apelsiner eller citroner och jag tycker
man kan skippa det om man blandar drink
på glas.

Klassisk mojito har jag inte druckit sedan
Roskildefestivalen 2009 ... Ni kan gissa
varför. Men gjord på rabarber funkar
det. Sötsyrligt och fräscht. Perfekt nu i
rabarbertider.

gurka
jordgubbar
apelsiner
citroner
fruktsoda eller ginger ale
Pimms
massor av is
eventuellt mynta eller citronmeliss
Halvera jordgubbarna.
Skiva gurkorna eller hyvla dem tunt på längden
om drinken ska blandas i glas.
Skiva citroner och aplesiner.
Blanda all frukt i en stor kanna med is.
Häll på blandvatten, veva runt med en slev och
toppa med mynta.

”Danmark special”
Den här drinken bjöd den danska delen
släkten på en riktigt varm sommardag för
många år sedan, och har blandats flitigt
sedan dess. Ägglikör låter kanske inte så
gott, men ger en fantastiskt krämig och
gräddig smak. Du kommer bli förvånad.
2 cl ägglikör
4 cl Bacardi Razz
Schweppes russian
massor av krossad is

Rabarbersirap
500 g rabarber, sköljda och ansade
5 dl strösocker
1 lime, zest och saft
lite vatten
Mojito
0,5 limefrukt
4 cl vit rom
6 färska myntablad
3 msk rabarbersirap
mycket is
sodavatten
Börja med sirapen.
Skär rabarbern i mindre bitar och lägg i en kastrull med
socker. I med limesaft och zest och lite vatten.
Koka upp under omrörning och koka tills sockret
lösts upp. Sänk värmen och låt sjuda i cirka
10 minuter. Om den känns för lös, koka några
minuter till. Men tänk på att sirapen tjocknar rätt
mycket när den kallnar.
Sila rabarbern genom en finmaskig sil.
Pressa ut all sirap med baksidan av en träslev.
Häll upp i en väl rengjord glasflaska och förvara i
kylen. Skölj limen noga i ljummet vatten och skär
den i klyftor. Blanda lime, rom, mynta och 2 msk
rabarbersirap i ett glas. Muddla eller stöt med en
mortel. Fyll på med is och sodavatten.
Ringla i 1 msk rabarbersirap.
Garnera med limeklyftor och myntablad.

Limocellodrink
Till midsommar lagar jag alltid limoncello.
Lika enkelt som gott och precis som
snapsen ska den serveras iskall! Recept
på limcello finns på sidan 4, men här
kommer i stället en drink med den solgula
drycken som bas.
Receptet hämtat från Elle mat&vin

1 del limoncello
4 delar Tonic water
myntablad
citronskivor
massor av is
Häll upp limoncello i en kanna. Fyll sedan på med
tonic och avsluta med mynta, citronskivor och
massor av is.

Prosecco med fläder
Bubbel går alltid hem. Och ännu bättre blir
det när bubblet får sällskap av fläder. En
modern klassiker. Flädersaft går bra att
använda men med sirap blir det perfekt.
Mät cirka 2 msk till ett glas. Rör om väl.
Flädersirap
2,5 dl vatten
5 dl strösocker
7 st blomklasar av fläder
1 st citron, helst ekologisk
Koka upp vatten och socker tills sockret löst upp
sig. Låt småkoka 5 minuter och ta sedan av från
värmen.
Tvätta citronerna noga och riv ner skalet i
sockerlagen. Pressa ner citronsaften.
Skaka bort smuts och insekter från
fläderblommorna.
Lägg blomklasarna i lagen.
Låt sockerlagen koka upp igen och låt puttra på
medelvärme ytterligare 5-10 minuter. Ta av från
plattan och låt svalna. Lägg locket på och dra
några timmar, helst över natten.
Sila sirapen genom en finmaskig sil.
Häll upp på väl rengjorda flaskor.
Drinken
prosecco
flädersirap eller flädersaft
mynta till garnering

Text, recept och foto: Staffan Lund
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en att avnjuta våra
Välkomm

somriga sallader & hembakat fika
äkta råvaror och ett ekologiskt tänk. Stort urval av gluten/laktosfritt, vegankost och raw food.

Vi haller oppet
Fr.o.m 7.6: Må-fr 10-16, lö 11-16
Fr.o.m 28.6: Må-fr 10-17

restaurang

vid St1-macken

C

entrumbaren
i Eckerö, Storby

ÖPPET HELA ÅRET!
t.o.m. 13.6.2021: måndag–torsdag 10.30–18,
fredag–lördag 10.30–21, söndag 12–18.
Från 14.6.2021: måndag-fredag 9-21.00,
lördag 11-21 och söndag 11-18
Vi serverar dagens, à la carte, smarriga smörgåsar, hembakt
kaffebröd, glass, goda drycker m.m.
Vi ordnar dryckesprovningar med tillhörande smakassiett för förhandsbokade grupper. Mera om oss och
om dryckesprovningar hittar ni på Facebook Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren. Vi har alla rättigheter!

Hjärtligt välkomna!
Tel. +35840 674 1484, e-mail: smakupplevelser@aland.net. Vi finns på Facebook: Smakupplevelser på Åland Ab/Centrumbaren

Välkommen in och
smaka på våra populära
och omtyckta pizzor!
I HAMNEN, TEL 19 772

Följ oss på
Facebook

För öppettider, se facebook

Stan’s populäraste
kebab!
• KEBAB
• KYCKLING
• VEGETARISKT
• HAMBURGARE
• SALLADER

Välkommen till

Följ oss på
Facebook

Draken Kebab
NYGATAN, TEL. 19 770

För öppettider, se facebook
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Redo för sommaren!
Nyhet
hos oss!

MAC Bilvårdsprodukter
Kampanjpris på en rad olika
produkter.

Prisexempel
Glansschampo

endast 4,50 €

Pioneer myggfångare
Pris utan
gasflaska . . . . . . 595,-

Pris med 10 kg
kompositgasflaska . . . . . . 717,Vid köp med
gasflaska medföljer ett 3-pack
R-Octenol!
(värde 52,90 €)

38,-

Myggfångare Halo Mini
Behändig bordsmodell för luktfri, ljudlös bekämpning
av myggor och knott
• Perfekt att ha på verandan, uteplatsen, campingen etc.
• Skapar en ca. 20 m² skyddszon

SERVICE FÖR DIG

Godbyvägen, tel. 23 555 • Butiken direkt 52 55 42
Mån–fre 7.30–17.30, lör 9–14 • www.holmbergs.ax

1980-2020

Återanslutningskampanj i Mariehamn
Återinkoppling av kabelanslutning
Beställ återinkoppling från oss och få

mca.ax

6 månader grundavgift utan kostnad

efter att kabelanslutningen har kopplats.
INGEN INKOPPLINGSAVGIFT!
Erbjudandet gäller fram t.o.m. 31.12.2021. Mer info på www.mca.ax/erbjudanden

Exklusiv HDTV – från alla mariehamnares bolag!
Tel. 17 122 | info@mca.ax

Just nu 4 / 2021

31

Ålands Fotografiska Museum
och Café Lumiere
ÖPPET 15.6–31.8
tis–lör kl. 11–18
Andra tider mot bokning.

UTSTÄLLNINGAR
Polaroid
Fotografi i Dagens Nyheter
bildjournalistik 1902-2019

Bastövägen 7, Pålsböle tel. 43 898
Vi är långt borta
men ändå nära!
Ta skärgårdsvägen
till fastlandet och
övernatta bekvämt
på Hotell Gullvivan.

Besök oss i sommar

ÅLAND I SIKTE

– med bil, MC eller cykel
– vår gästhamn rymmer
25 båtar
– på en dagsresa eller
övernatta i rum eller
stuga. Välkomna!

DAGENS LUNCH
mån–fre 11–14
Hotell och Restaurang Gullvivan
Tel/Puh +358-(0)18-56 350, +358 (0) 40 537 1777
gullvivan@aland.net
www.hotellgullvivan.com

Välkommen till
Föglö!
- På Föglö finns något för alla att upptäcka Får vi föreslå en smakupplevelse på någon av
Degerbys restauranger eller kanske ett gårdsbesök med familjen? En tur längs någon av de
natursköna vandringslederna, discgolfbanan
eller någon av stränderna? En paddeltur bland
våra vackra sund och fjärdar? Eller kanske vill
du besöka museérna och torgkvällarna?

A LÁ CARTE

Ring för mer info.

Upptäck
skärgården i nr

foglo.ax
Föglö turistinformation
@visitfoglo
- Äkta skärgård, 30 min från fasta Åland -

www.saltvik.ax

Saltviks kommun
Geta kommun

www.geta.ax
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Se sommarens
idrottsevenemang
hos oss
– Ålands enda sportsbar!
Njut samtidigt av
våra erkänt goda pizzor
och något läskande att
släcka törsten med.

Åländsk svarservice med
hög standard och kvalite!
Tar dina samtal när du inte hinner svara i telefon.

Erbjudande:
50% rabatt på den första månaden om du
tecknar avtal innan den 15.6 2021.

VÄLKOMMEN!

100 besvarade samtal för endast 100€/månad före rabatt
mån-fre 8:00-17:00. Tar emot meddelande som skickas
per e-post till avsedd person.

ÖPPET ALLA DAGAR HELA SOMMAREN

Ta kontakt med mig så hittar vi en lösning som passar för just ditt företag!

Hamngatan 7 • www.pizza.ax

Opel Corsa bensin

15 390 €
inkl bilskatt 1 307€

Opel Corsa-e Elektrisk

Tel. 018-537 900/Tina Åstrand • E-post: tina.astrand@respond4you.com
www.respond4you.com

OPEL CROSSLAND X

NYA OPEL CORSA
Den framtida stadsbilen som kombinerar körglädje i vardagen med
spännande teknik från större bilar.
Nu tillgänglig som bensin, diesel och 100 % elektrisk.

En SUV med ﬂexibilitet för vardagen och vacker design som får
människor att vända sig om vart du än kör.

KAMPANJ

Automatväxellåda

1€

33 715 €
inkl bilskatt 855€

från

20 390 €

inkl. bilskatt 2 201 €

NYA OPEL MOKKA
från

19 990 €

inkl. bilskatt 1 912 €

Opel Mokka-e Elektrisk

34 990 €
inkl bilskatt 8588€

OPEL VIVARO
Opel Vivaro är en transportbil,
en skåpbil och det perfekta
kontoret på hjul.

från

29 640 € inkl. bilskatt 1 281€
Opel Vivaro Elektrisk

43 910€
inkl bilskatt 1116€

KOM IHÅG ATT BOKA AC-SERVICE OCH HJULINSTÄLLNING INFÖR SOMMAREN, RING VÅR VERKSTAD, TEL. *19 800
ELVERKSGATAN 7, TEL. *19 800
BILFÖRSÄLJNING: NIKLAS SKOGBERG 527 722
ÖPPET: VARD. 09–17
RESERVDELAR OCH VERKSTAD: VARD. 08–17

– Vägen till en bra bilaffär går genom Ålands äldsta bilföretag –

Sommarläsning
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Sommarens

BÄSTA
BÖCKER

– Det ska vara spännande och bra att läsa!
Så säger Pernilla Söderlund på Mariehamns bokhandel om
sommarens bästa böcker. Gör dig redo för sträckläsning i
hängmattan – här är hennes tips på allt från deckare och feelgood, till barnböcker och berättelser med åländskt ursprung.
Vilken bok får följa med på din semester?
Text: Tara Bamberg

Foto: Robert Jansson

Fortsättning på nästa sida
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NYA BÖCKER

”Shuggie Bain”
av Douglas Stewart

”Torsdagsmordklubben”
av Rickard Osman

”Je m’appelle Agneta”
av Emma Hamberg

”Vänligheten”
av John Ajvide Lindqvist

”Amerikansk jord”
av Jeanine Cummins

”Brinn mig en sol”
av Christoffer Carlsson

Boken utspelar sig i
Glasgow på 80-talet
och handlar om medberoende. Shuggie är en
liten pojke som bor med
sin mamma, pappa
och sina morföräldrar.
Mamman är alkoholist
och Shuggie täcker upp
för henne och hjälper
henne hela tiden. Shuggies äldre syster försvinner tidigt och kvar
har han sin bror som
inte orkar med.

Berättelsen utspelar sig
på ett lyxigt ålderdomshem på den engelska
landsbygden där ett
gäng boende i 80-årsåldern börjar lösa brott.
Alla har jobbat med
olika saker tidigare,
men en av dem har varit utredare. De boende
spelar på sina sjukdomar för att få dit en polis. En ung poliskvinna
kommer för att berätta
om säkerhet och de får
henne att prata om det
de vill höra.

Emma Hamberg har
skrivit flera böcker, den
här handlar om Agneta,
49, som är gift med
hurtbullen Magnus,
och bor på den franska
landsbygden. Magnus
är fågelskådare och
hans kropp är hans
tempel. Agneta ligger i
sängen och äter praliner. Hon orkar inte med
Magnus och vill ha en
förändring.

Sex personer i 30-årsåldern träffas när de
spelar Pokemon Go i
Norrtälje. Plötsligt står
en gul container i hamnen och ingen vet vad
som är i den. När den
öppnas börjar ovänligheten strömma ut. Från
att ha varit en typisk
småstad där man säger
hej på gatan och håller
upp dörren för varandra
börjar irritationen växa
bland människorna i
Norrtälje.

Lydia driver en bokhandel i Acapulco, Mexiko
och hennes man är
journalist. Tillsammans
har de en liten son.
Lydias man skriver en
artikel om en maffiaboss som också råkar
vara en av hennes mest
omtyckta kunder i butiken. Som hämnd dödar
maffiasbossen Lydias
man och kommer efter
hela hennes familj och
släkt. Lydia och hennes son försöker hoppa
på ett tåg, där många
människor dör, för att
fly till USA.

Samma dag som Olof
Palme mördas 1986
sker det första mordet
i byn Tiarp utanför
Halmstad. Mordet
ändrar allt för polisutredaren och hans son.
Berättelsen utspelar sig
även nutid.

Pernilla Söderlund:
”Den är riktigt, riktigt
bra, och den är inte
bara sorglig.”
”Det roliga med den
här boken är att författaren blev refuserad 43
gånger när han lämnade in sitt bokmanus
och sedan vann han
Bookerpriset. Han har
inte bara tagit England
med storm utan andra
ställen också.”
”För länge sedan kom
det en bok som hette
”Ängeln på sjunde trappsteget”, den här boken
jämförs med den.”

Pernilla Söderlund:

”Det sker
ett mord
som har med
ålderdomshemmet att
göra och som
ska lösas.
Den här
boken är
rolig.”

”Agneta
söker jobbet
men det blir
allt annat än
vad hon har förväntat sig...”
En dag får hon syn på
en annons om en pojke
som söker hemhjälp.
Agneta söker jobbet
men det blir allt annat
än vad hon har förväntat sig...
Pernilla Söderlund:
”Den här boken är lite
mer lättläst.”

BARNBÖCKER

Pernilla Söderlund:
”Det är en jättespännande och tankeväckande berättelse om en
flykt från Mexiko till
USA. Man kan inte
sluta läsa.”

”Jättespännande
och tankeväckande”

Pernilla Söderlund:
”Christoffer Carlsson
har skrivit boken ”Järtecken”, det är samma
utredare i den här
boken. Även om det är
en deckare om en polisutredare så är det en
kriminaldeckare som
skiljer sig från många
andra.”

Den här är den sjunde
boken i serien ”De sju
systrarna” av Lucinda
Riley och handlar om
den saknade systern.
I serien får man resa
till många olika platser
världen över när de sju
adoptidsystrarna söker
sina rötter.
Pernilla Söderlund:
”Har man inte läst dem
så är de perfekt sommarläsning, de första
delarna finns i pocket.
Ryktet säger att det blir
en åttonde bok. Alla
gissar att den kommer
handla om pappan vars
historia man inte har
hört.”

”Perfekt
sommarläsning”

ÅLÄNDSKA POCKETBÖCKER

”Här kommer glassbilen” av Arne Norlin
Den här boken är en del av en serie om olika bilar
och passar bra för åldrarna tre till sex. I bilderboken ”Här kommer glassbilen” får man lära sig om
glassbilen som letar efter en försvunnen flicka.
Pernilla Söderlund:
”Glassbilen passar så bra till sommarläsning.”

”Snusmumrikens fiskebok”
i Tove Janssons anda
I ”Snusmumrikens fiskebok” får vi lära oss om nästan
hundra nordiska fiskarter och deras levnadsmiljöer.
Pernilla Söderlund:
”Boken innehåller teckningar ut muminböckerna som
är ljuvligt vackra. Det här är verkligen en sommarbok.”

”Musse och Helium del 6” av Camilla Brinck
Den sjätte delen i serien om de två
mössen Musse och Helium kommer
ut i juni. Musse och Helium har jagat
en guldost för att rädda djurriket från
de elaka duvägarna. Föräldrarna är
försvunna och spåren leder till människorvärlden...

Pernilla Söderlund:
”John Ajvide Lindqvist
är Sveriges skräckmästare. Den här boken är
däremot inte så skrämmande, den är mer
samhällsfokuserad.
Den är lite övernaturlig,
som alla hans böcker,
och visst är det skräck
på ett sätt. Den handlar
om hur man kanske
inte vill att samhället
ska vara.”
”Den är väldigt spännande och otäck. John
Ajvide Lindqvist är bra
på att skriva.”

”Kriminaldeckare som
skiljer sig
från många
andra.”

”Den saknade systern”
av Lucinda Riley

Pernilla Söderlund:
”Har man inte läst de andra delarna
kan man göra det. Det är väldigt
roligt när det blir sådana här serier
som barnen följer.”

”Broarna” av Sebastian Johans
”Broarna” av Sebastian Johans är ett åländskt utvandrarepos som kom ut i fjol och nu kommer som pocket. Den
handlar om Karl som emigrerar från Åland för att bygga
broar i New York, och Ida Levina som reser dit och blir
hemhjälp i början av 1900-talet. De träffas i USA och sedan får man följa deras resa … När Karl och Ida kommer
tillbaka till Åland för man följa vad som förväntades av de
som hade utvandrat.
Pernilla Söderlund: ”Den är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris.”

”I lögn och lust”
av Pernlla Lindroos
Berättelsen utspelar sig i Marocko och handlar om Lacke och
Viktoria som träffas i en fiskeby på Marockos kust. De har lite
olika värderingar som krockar men trots allt växer en vänskap
fram. Sedan händer det något som väver samman deras liv för
alltid …
Pernilla Söderlund:
”Den här boken är en riktig feelgood-berättelse.”
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VÄLKOMMEN TILL GODBY!

De t är
r oligt a t t
måla!
Tessi

NU VILL
VI FLYGA
HÖGT!

ESKARO

Voim a t äc k la sy r
f ör u t om h us br u k

Vi går vi ihop med kreativa byrån

Halvmatt, 11,7 lit.

99

90

A l l fä r g
inklusive
brytning i
ö n s k a d k u l ö r.

Finns i 0,9, 2,7 & 11,7 lit

Vibb. Vi ger dig samma grymma och
pålitliga service, men tillsammans
tänker vi nu ta allt till nya höjder –
hoppas du vill hänga med!

ESKARO

Ka n t r i va t t en bu r en a k r y l fä r g
f ör u t om h us br u k

Matt & halvmatt, 11,7 lit

99 9 0

Finns i 0,9, 2,7 & 11,7 lit.
(matt 9 lit. 84,95)

Sjä l v k la r t
h ar v i även
PEN SL A R &
ÖV R IGA
T IL L BEHÖR

ESKARO

Fa s ad- &
m ögel t vä t t
1 liter

10
50
48
20

5 liter

V3 3

t er ra s sfä r g

grå/gråbrun/brun/mörkbrun.
Vattenburen täckfärg för träterasser,
tvättbar med halkskydd (PN12).

6 2 00 106 00
5 lit.

OM

BU
D

2,5 lit.

Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 10–20. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Mattssons_logo_red_black.eps
Tel. 43 250 www.mattssons.ax

#fusion
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Trädgårdstider

Vi rengör
alla reningsverk, även
WehoPuts

I vårt sortiment av
stängselnät ingår
villanät, galvaniserat
nät, viltstängsel, rävnät, hönsnät, fårnät och murarnät.
Hos oss hittar du det mesta som behövs vid
stängsling: elband, elrep, handtag, grindar
och isolatorer till konkurrenskraftiga priser.

Kompostgaller
695 x 890 mm, 450 liter

13,50/st

AVLOPPSEXPERTEN
Avloppsstopp är nu ett minne blott!
Du med 3-kammarbrunn – ring
och boka årlig tömning så har du
en sak mindre att hålla reda på!
Fma Holger Karlsson har bytt namn
till Avloppsexperten Åland

IBC-tankar
Kraftig plasttank på 1000 liter omgärdad av en bur av
galvaniserat stål, lämplig för förvaring
och transport av vatten för t.ex.
växtbevattning, djurhållning.

Trumkompost
från

499,-

Ring 32 620 eller
0457 022 9620.
Hälsn. Bjarne, Jan,
Dan & Anders

Överbyvägen 115, JOMALA, TEL. 32 850 info@bila.ax

Marksten

Murar

Takrenovering

Dränering

Byggmaterial

Marksten

Vi har nästan hela Benders sortiment
som lagervara.

Slät platta

Marksten

Grå, 40 mm
350 x 350 mm

Benders Troja
grå, 210 x 14 x 50 mm

(2,12/st)

17,90

16,90
/m

2

/m2

Betongplintar
för justerbar stolpsko

Suvi
gårdsmylla

Biolan
svartmylla

4 säckar

5 säckar

40 liter

10,-

45 liter

250 st, rostfri A2
4,2 x 55 mm

11,-

25 liter

(17,90)

Impregnerat
trallvirke
28 x 120

från

1,59 /m

11,20

/st

16,35

/st

200 mm, konisk

20,-

15,-

Trallskruv

500 mm, rak

Biolan
Naturgödsel

Mineralull
Rockwool

Takshingel
svart

7,90

/m2

Givetvis utför vi både
tak- och markstensläggning åt er!
Tag kontakt för kostnadsfri besiktning och offert.

45 mm (5,94 m )
2

95 mm (3,96 m2)

19,/paket

Vardagar 8-17, Lördag 9–14
JM Produkt Ab I Brinkvägen 12, Jomala, tel. 32 454 I www.fjader.ax
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Fun
Dining
Lunch
måndag–fredag
kl. 11.00–14.00
Kvällsöppet
måndag-lördag
från 17.00

KÖK TILL SOMMARSTUGAN
– TRE PERFEKTA STILAR
MINIMALISTISK
STIL

MODERNT!

Söker du en modern känsla,
kan du välja köksserien Edge
Black Ash.
Få bra, funktionella lösningar
i din sommarstuga med stilren
och modern design!
Svart passar med mycket
och kan kombineras med olika
färger och material.

LANTLIG STIL

Hotell Pommern, Norragatan 8–10
www.kvarter5.ax, tel. 15 555

Varmt välkomna!

Tid att vara ute!

Perfekt för alla sommarstugor!
Med sin klassiska form i milda,
grå toner skapar köksserien
Heritage en tidstypisk och
rustik miljö.

12,90

Vattenpistoler,
djur

Kombinera med bänkskivor i
antikoljad, massiv ek som blir till
glädje för framtida generationer.
Detaljer som blandare, knoppar
och handtag i klassiskt krom
blir pricken över i!

Matlådor,
3-pack

4,90
7,99
Bubbelpistol

RUSTIKT!
Jättekritor

5,99
15,90

19,90

KLASSISK STIL

Bubbelpistol,
enhörning

Sällskapsspel

25,90
27,90

12,90
24,99

4,99
Kritor

24,90
25,90
Trädgårds YATZY

Upptäckar-ryggsäck

Stålflaska

Söker du en tidlös och stilsäker
design är köksserien Shaker
ett utmärkt alternativ. Profilen
ger en tyngd i designen med
klassiska och moderna inslag.
Med svarta detaljer i blandare
och handtag får kökets design
ett stramare uttryck.
Med bänkskiva i laminat med
betongmönster får du ett bra
pris och dessutom aktuell
industriell design.

TIDLÖST!

31,90

28,90

33,90

15,90

Gäller så långt lagret räcker. Avvikelser i sortimentet kan förekomma mellan butikerna.

Lisco bok och papper
Skarpansv. 25, tel. 17 177
Mån–fre 9–18, lör 10–15

Mån–fre 10–20, lör 10–17, sön 11–16

HOS
Vikingagränd 11, tel. 12 012 | elgiganten.se | info@kalmers.ax
Vardagar 08.30-18.00 lördagar 10.00-15.00

Kryss
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SOMMARKRYSS
FÅR MAN
TIDVIS LÅTA SAKER

GÖR
JU INVÅNARE

TOPPRIDER

FÖRTRETA

BLIR
TU

KORTFÄRGSKVINNA

FICK
FÖR
SEN

ANGER
ALMENS
ÅLDER

PJÄSPARTI

STRÅET

KONSTBOTERO
ELLER
ABBA-LÅT

SÖT
SPRIT
LEJONNAMN

BERÄTTAR EN
HEMLIGHET
RESTE
UTVANDRARNA
ÖVER
PRAKTIKANT

KAN VISSA FOLK
ÄN MER
OREDA

BLIR
SATT PÅ
PIEDESTAL

NISSAN &
NOSSAN

FÅTT
SIG EN
KYSS

ÖKÄNT
MED
KEMI

BLOMSTRAR
I FYNDHÖRNAN

MINEN
BEGÄRD
KOMPAT
DÄR BAK
KAN
HINDRET KARNAVALSLIGGA
STAD
EN I

GÖR DET
PRASSLA SOM
FÅR
PÅ VERS VÄNTA

PÅ PLÅT
I LESOTHO

RENNÄRINGEN
STÄMNING

SÄGS

FISKEREDSKAPSFLICKA

MOBILT
MEDDELANDE

I DURSKALAN

SLAGS
BILKLASS

FRUKTTRÄD I
DET FRIA

ENGELSKT
LAG

LÅNGSAM

TANKENÖT

ENHETEN
I POLISHUSET

KNÄADE
DE DRIVER
EKAN
FINSKA VIKENSTAD

HÄNDELSE MED
LUVA
STACK

BLIR
STRAX
DÅ

VÄDER I
VATTENGLAS

SKÅDISGLIDARE CHARLIE
I 2½ MÄN

DEN TOG
SKOLELEVER
FÖRR

BÖRDIG

DAGENS
DAGLIGEN

FIKTIV
REPTIL

BÖNAN
SOM BOR
JÄMTE
TALLINNBOR

GENIALA?

KEMISTENS
ARGON
BAR

TÄNKER
GUDINGS
GODING
SKÄMTTECKNARSIGNATUR

KÖR MED
STOCKHOLMARE

STÄNDIGT
MED UT
OCH IN

VINDGUD

VÄCKS
VID
VÅLDSVERK
CYPRESSVÄXT

ÅSTADKOM
MOSEBROR

© Bulls

38

Ett sommarparadis
vid Ålands Hav
Härlig god och vällagad mat,
hembakta delikatesser, mysiga stugor
RESTAURANG

CAFÉ

CAMPING

STUGOR

GÄSTBRYGGA

SANDSTRAND

www.degersand.ax

DEGERSANDSVÄGEN 311, ECKERÖ

TELEFON +358 (0)18 38004
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Tak- och fasadmålning
även tegeltak

Hur ser ditt tak och
din fasad ut?
Har du mossa och alger på ditt tak eller
bara smutsigt och ser föråldrat ut?
Ser din fasad smutsig och föråldrad ut?
Kanske har färgen börjat flagna?
Förläng livslängden på ditt tak med målning.

Gratis besiktning och offert.
av professionella målare.

Sommarturlista
Mariehamnsbussen kör enligt
sommarturlista från och med den 9 juni.

Alla jobb med garanti!
De senaste 5 åren har vi målat
över 12 000 kvm tak. Vi använder
oss av professionella maskiner
för bästa effektivitet och kvalitet.
500 bars högtryckstvätt för
bästa resultat vid tvättning,
även plastisol tak. Skylift 18 m.

Se turlistan på
Vikinglinebuss.ax/mariehamnsbussen

Målarkompaniet
Ring för offert och konsultation:
0457 313 5157

Turlistan hittar du på vår hemsida, i bussarna och
i Viking Line Buss resebutik på Storagatan 3.
Trevlig sommar!
Vikinglinebuss.ax
Tel. 26 311

Regi:

Cris af Enehielm
Skådespelare:

Marc Svahnström Sue Lemström Jon Henriksen

Hur har du det?
Samtalsstöd
online

Kommer och Försvinner
av Lars Norén

Det kan handla om krissituationer i vardagen samt att klara av
svåra situationer i livet. Vi definierar inte vad en kris är. När du
behöver hjälp och någon som lyssnar ta kontakt med oss.

Boka samtalsstöd online.
Vi träffas via skärm 5-6 gånger
kostnadsfritt, anonymt och konfidentiellt.

Tidsbokning må–to kl. 9–15

044 979 2439

BÅT • BIL • TRAKTOR • HYDRAULIK • TRÄDGÅRD • VERKTYG • ARBETSKLÄDER

Allt för sommarens
lata och aktiva dagar
Funtube åkset

Kapokdyna
Blå

9500

1400

SUP-bräda
All-round

32900
Skottkärra
65 liter

2990
Campingdush
12V laddningsbar

1990
Orm- &
sorkskrämma

1990

Viima Rödfärg
10 liter

Tubesca
Byggställning
First5

29900

Lövdalsvägen 6 • tel. 31 210 • www.dax.ax

Multimaskin 4-i-1

1990

22900

VARDAGAR KL. 8–18 • LÖRDAGAR KL. 10–14

EXTRA BILAGA

Ålands största
evenemangskalender

Se sidorna 28–30

100 ÅR AV SJÄLVSTYRELSE OCH
MÅNGA VIKTIGA HÄNDELSER

STOR
EVENEMANGSKALENDER

Maritim
folkfest

BLANDA DIN EGEN
ÅLANDSDRINK!

VAD ÄR
ÅLANDSEXEMPLET?

9 JUNI BÖRJAR
FOLKFESTEN!

Nu inleds
jubileumsåret
– 16 extra sidor om hundraåringen

BESTÄLL NU!

!

ET
H
NY

MÖT STOLTA
ÅLÄNNINGAR

Nyligen utgivet Ålands självstyre 100 år
Jubileumsmynt i silver 2021
Pris: 79 € (+ leveranskostnader 6,95 € )
Beställ på följande sätt:
via internet: www.moneta.fi/se
via epost: info@suomenmoneta.fi

FCOM_ahvenanmaa-alandstidningen_254x60mm.indd 2

Valör: 20 €, Diameter: 38,6, Vikt: 25,5 g

31.5.2021 15.22.37
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www.alandliving.ax

Vad älskar du
mest med Åland?

Berätta för oss så berättar vi vidare
Vi jobbar varje dag med att stolt berätta om Ålands självstyrelse, våra företag, vår
natur och våra korta avstånd med närhet till både badbryggan och omgivande storstäder. Vi berättar också stolt om den goda närproducerade maten, oss egensinniga
ålänningar och alla våra smultronställen.
Nu vill vi veta vad du tycker. Vad är du mest stolt över? Berätta för oss! Mejla dina
stoltheter till info@alandliving.ax. Skriv ”100 år och stolt” i ärenderaden.
Mer om Åland Living kan du läsa på www.alandliving.ax. Där hittar du också länkar till
våra sociala medier. Välkommen att följa oss.
Tack för hjälpen!

Just nu 4 / 2021
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Trygghet för Åland!

Ömsen betyder trygghet i din vardag. När olyckan är framme står vi
vid din sida. Vi ser till att du själv, din familj och ditt företag får hjälp
när det behövs. Sedan 1866 har vi varit en del av Åland och sett samhälle
och människor växa och utvecklas, på samma sätt som vi
– oängsligt, framtidskramande och tillsammans.
Vid sidan av vårt uppdrag att erbjuda skydd och trygghet investerar
vi pengar i det åländska samhället. Vi bygger hus och skapar anläggningar.
Vi sponsorerar idrott och kultur och är ofta med på ett hörn
när nya affärsidéer blir verklighet.
Vi är stolta ålänningar och vi betraktar det som en ynnest att ha varit med
så länge i arbetet med att skapa ett Åland som är vårt hem, öppet för alla.

omsen.ax | 018 27 600 | Köpmansgatan 6

4

Sail Åland
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Fyra dagar maritim
folkfest i Mariehamn
Sail Åland. Det är namnet på
den fyra dagar långa maritima
festen som arrangeras i stället
för Tall Ships Races den 22-25
juli.
– Tanken är att det ska bli
folkligt och en fest för alla,
säger projektledare Pia Nyberg.
Så sent som i slutet av maj tvingades Mariehamns stad ställa in Tall Ships Races
på grund av de tuffa gränsrestriktionerna.
I samma stund ställde man om och meddelade att visst blir det fest, men utan de
65 internationella segelfartyg som skulle ha
kommit till Åland.
Namnet på festen blir Sail Åland, Mariehamn 2021.
Är det svårt att ställa om?
– Nej, det är det inte, men det är mycket
detaljer som ska fixas. I och med att eventet
har en grundplan och vi kan köra enligt den
är mycket gjort redan. Vi har alltid haft en
plan b, säger Pia Nyberg som är projektledare.
I skrivande stund ska man bjuda in de
cirka 15 finländska båtar som var anmälda
till Tall Ships Races till Sail Åland.
– Vi hoppas att alla ska komma.

Scen med Pommern som fond
Programmet för festen är med andra ord
ganska långt spikat, men det finns fortfarande utrymme för några programpunkter.
Pia Nyberg vittnar om en riktig folkfest i dagarna fyra. Esplanaden, från statyn Havets
folk till S:t Görans kyrka, blir ett marknadsområde med försäljare. Här kan man hitta
allt från hantverk till food trucks.
– Man kan handla något i förbifarten eller
sätta sig ner och äta och titta på folk som
går förbi.
I Engelska parken och i Badhusparken
samt på Pommernkajen och Haves folks
parkering, blir det serveringar. För barnen
ska det finnas lekområden.
Vid midsommarstången i Engelska parken sätter man upp en scen där det blir
underhållning under dagen. Bland programpunkterna finns, förutom musik, dans,
gymnastikuppvisning och agility.
– Vill man bjuda på en programpunkt är
man välkommen att höra av sig till mig, säger Pia Nyberg.
Scenen är öppen, vilket innebär att den
har museifartyget Pommern som fond. Publiken sitter i slänten i Engelska parken.
– Vi vill ha kvar det maritima.
I Badhusparken blir det mat och livemusik både dag- och kvällstid.
Eventområdet öppnar klockan elva på
förmiddagarna och innan dess blir det yogapass varje dag. Försäljarna ska vara på plats
till klockan åtta på kvällen medan matställena har öppet till midnatt.
Under evenemanget ordnas även work-

Pia Nyberg visar var scenen i Engelska parken ska stå. Där kan man bland annat se musik- och dansuppträdanden och delta i workshops.

shops i shantysång samt i repslagning för
både vuxna och barn.

Tänker på säkerheten
Pia Nyberg tror att det kommer att vara
mycket folk i rörelse under dagarna. Dels
kommer kryssningsbåtar med turister till
Mariehamn under dagarna, dels är ÅSS
gästhamn öppen för båtar efter att tidigare
varit reserverad för segelfartygen i Tall Ships
Races.
– Och vi tror att ålänningarna är sugna
på att röra på sig.
Hur löser n i säkerheten med tanke på
corona?
– Vi har olika ställningar med desinfektionsmedel. Dessutom är Esplanaden lång,
lindarna skapar naturliga avgränsningar
mellan försäljarna.
– Vi måste hela tiden följa med vilka rekommendationer som finns och jobba enligt
dem.
Evenemangsområdet stänger på söndagen klockan 17.00. Restaurangerna har öppet ytterligare två timmar.
– Det känns roligt att det blir mycket mat
och försäljning och underhållning på området. Tanken är att det ska bli folkligt och
vara en fest för alla, säger Pia Nyberg.
Text: Sandra Widing
Foto: Robert Jansson

Esplanaden blir ett marknadsområdet under festen. På Havets folks parkering blir det matservering. Foto: Sandra Widing
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Projektledare Pia Nyberg och Janne Engblom, ordförande för port committee fick ställa om när coronapandemin satte stopp.

Sail Åland
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u
q
s
d
n
a
Ål
du om öarna – egentligen?
Åland firar i år 100 år av självstyre. Hur mycket kan
Testa dina kunskaper i Åland Just Nus eget quiz!
många poäng du får per rätt svar.
Frågorna är uppdelade i fyra nivåer, som avgör hur
grafi, nöje, kultur och sport. Tävla mot
I varje nivå finns frågor i kategorierna historia, geo
Tilda Lindén
någon annan eller spela själv. Lycka till!

Första nivån

Andra nivån

1 poäng per rätt svar

2 poäng per rätt svar

1. Historia
När fick Åland självstyrelse?
a) 9 juni 1922.
b) 30 juli 1922.
c) 6 december 1917.
2. Geografi
Kastelholms slott är en av de populäraste turistattraktionerna på Åland. I vilken kommun
ligger slottet?
a) Finström.
b) Sund.
c) Jomala.
3. Nöje
Festivalen Rockoff anordnas årligen på torget
i Mariehamn. Från 2003 till 2006 hölls den
någon annanstans. Var?
a) Wiklöf Holding Arena.
b) Mariepark.
c) Badhusparken.
4. Kultur
Fartyget Pommern donerades av Gustaf Eriksons barn till Mariehamns stad år 1953. Sedan dess har hon varit ett museifartyg, och är
en del av ett åländskt museum. Vilket?
a) Ålands kulturhistoriska museum.
b) Ålands jakt- och fiskemuseum.
c) Åland sjöfartsmuseum.
5. Sport
Vad vann herrfotbollslaget IFK Mariehamn år
2016?
a) FM-silver.
b) Finlands cup.
c) FM-guld.

Facit: 1a, 2b, 3b, 4c, 5c, 6b, 7a, 8a, 9a, 10a, 11b, 12b, 13c, 14b, 15a, 16c, 17b, 18c, 19c, 20b.
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6. Historia
Namnet Åland sägs komma från Ahvaland. Ahva
är ett urnordiskt ord, med vad betyder det?
a) Abborre.
b) Vatten.
c) Ö.
7. Geografi
Ålands högsta punkt är Orrdalsklint i Saltvik.
Vad är dess höjd?
a) 129,1 meter.
b) 142,6 meter.
c) 216,2 meter.
8. Nöje
Den åländska kocken Micke Björklund vann år
2020 ett populärt tv-program. Vilket?
a) Robinson.
b) Fångarna på fortet.
c) Sveriges mästerkock.
9. Kultur
I augusti brukar evenemanget kulturnatten äga
rum i Mariehamn. Evenemanget har en logotyp
som innehåller en symbol. Vad föreställer den?
a) En måne.
b) En stjärna.
c) En sol.
10. Sport
Fotbollsturneringen Alandia cup där elvaåringar
deltar är ett väldigt populärt evenemang. Vilken
månad brukar turneringen äga rum?
a) Juni.
b) Juli.
c) Augusti.

Ålandsquiz
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uizet 75

Maxpoän
g:

Tredje nivån

Fjärde nivån

3 poäng per rätt svar

4 poäng per rätt svar

11. Historia
Segelfartyget Albanus som ofta kan synas i Sjökvarteret i Mariehamn byggdes som replikafartyg
från en båt med samma namn och modell från
1904. Vad kallas typen av skuta?
a) Skonare.
b) Galeas.
c) Bark.

16. Historia
Tvisten mellan Sverige och Finland om Ålands politiska
tillhörighet, den så kallade Ålandsfrågan, avslutades
med en överenskommelse vid namn Ålandskonventionen. Vilket av följande länder undertecknade inte konventionen?
a) Polen.
b) Italien.
c) Spanien.

12. Geografi
Mariehamn är räknat från befolkningsmängden
Ålands störta kommun. Hur stort är det till ytan?
a) 17,3 km.
b) 11, 8 km.
c) 15,6 km.

17. Geografi
Åland har tre vandringsleder. Den längsta är
60 kilometer lång. Vad heter den?
a) Skogsrundan.
b) Sadelinleden.
c) Lemlandsleden.

13. Nöje
Den åländska skådespelaren Erik Enge utsågs på
Göteborgs filmfestival 2021 till bästa skådespelare
för sin roll som Martin Bengtsson. Vad heter filmen?
a) A Song Called Hate.
b) Sweat.
c) Tigrar.

18. Nöje
Down by the Sauna är en liten musikfestival flera år
har anordnats på Pub Bastun. Vilka av dessa artister/
grupper har inte spelat på festivalen?
a) Hanna Järver.
b) Trainspotters.
c) Ellen Sundberg.

14. Kultur
Ulla-Lena Lundberg är en åländsk författare som
har fått många utmärkelser genom åren. Vilket
pris fick romanen ”Is” år 2012?
a) Runebergspriset.
b) Finlandiapriset.
c) Tollanderska priset.

19. Kultur
Litteraturdagarna är ett populärt evenemang som arrangeras i Mariehamns stadsbibliotek årligen sedan
1993. Vilket var temat på evenemanget det året?
a) Tiden.
b) Språng.
c) Trots.

15. Sport
Åland är en av de deltagande öarna i tävlingen internationella öspelen, och har varit värd för spelen
två gånger. Vilka år?
a) 1991 och 2009.
b) 1997 och 2015.
c) 1987 och 2003.

20. Sport
År 2020 tog damfotbollslaget Åland United hem sitt
tredje FM-guld. Första gången laget blev finska mästare
i damfotboll var år 2009. Under den säsongen förlorade
laget bara en enda match. Mot vilket lag?
a) Honka.
b) Ilves.
c) FC United.
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FORM
I MARIEHAMN
10.6-22.8 2021

En utställning med konstnärer från Åland, Finland
och Sverige.
Följ med vår guide konstnären Minna Öberg på en lustfylld
vandring mellan skulpturerna. Första vandringarna är 16.6.
Speciella vandringar för barnfamiljer där barnen får pröva
på att skapa en egen skulptur i lera. Den första hålls 6.7.
Reservera plats och läs om konstverken:

mariehamn.ax/form

Mariehamns stad i samarbete med
Ålands konstförening,Skulptörförbundet
i Sverige och Finska skulptörförbundet.

Med stöd av:

100 ÅR AV SJÄLVSTYRELSE OCH
MÅNGA VIKTIGA HÄNDELSER

STOR
EVENEMANGSKALENDER

MÖT STOLTA
ÅLÄNNINGAR

BLANDA DIN EGEN
ÅLANDSDRINK!

VAD ÄR
ÅLANDSEXEMPLET?

9 JUNI BÖRJAR
FOLKFESTEN!
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Åland 100

– Så här firar vi!
När Åland firar 100 år av självstyre kommer alla att få
en chans att delta i firandet. Ett smörgåsbord av festiviteter, där det finns något som passar allas tycke och
smak, kommer att erbjudas runt om på landet med
tusen öar och skär.
Ålands självstyrelse har inspirerat många och kommer förhoppningsvis fortsätta vara
en symbol för fred och gemenskap. Självstyrelsen är mångfacetterad, det innebär bland
annat att Åland har en egen riksdag, Ålands lagting, och en egen regering, Landskapsregeringen.
Sida vid sida arbetar Lagtinget och Landskapsregeringen för att skapa trygghet,
välfärd och samförstånd för hela Åland och dess fortsätta framgång. Nu ser vi alla fram
emot att fira Åland tillsammans!

Jag tror det kommer stärka den
åländska gemenskapen, jag tror också
man kommer bli medveten om vilken fantastisk
möjlighet självstyrelsen har gett oss och vilken
fantastisk plats Åland är att bo och leva på.

Innehåll
2.

Åland 100 – Så här firar vi!
Intervjuer Veronica Thörnroos
och Bert Häggblom

3.

Mot en hållbar framtid
Fredlig konfliktlösning med Åland
som exempel

4.
6.
8.
20.
21.
22.
23.

Viktiga händelser på Åland och i
världen 1910–2020

24.
25.
26.

Bomarsund får ett besökscentrum

Självstyrelsen man inte ville ha blev
till en vinstlott
Evenemangskalender
Dansutmaningen som får hela
Åland att svänga

Veronica Thörnroos

Veronica Thörnroos är regeringschef och lantråd i den åländska
regeringen.
Vad ser du framemot med Åland 100?

Firandet startar 9 juni!
Stolt ålänning – Gun-Britt

– Jag tycker det är jättebra att vi kan samlas, både som
ålänningar och som besökare, kring en så positiv händelse.

Lev som en #axgan och
#sättÅlandpåtallriken

Hur kommer du fira självstyrelsen i sommar?

Stolt ålänning Johanna
Skål och grattis Åland!
Så fick Åland sin flagga

Stolt ålänning – Lijo
Stolt ålänning – Derrick
Stolt ålänning – Keegan
Stolt ålänning – Ida

REDAKTION: Jenny Andersson, Strax Kommuniktaion.
Sara Limnell och Gunnar Westerholm, Åland 100.
TEXT: Jenny Andersson, Jörgen Pettersson, Zeb Holmberg,
Helena Forsgård.
ANSVARIG UTGIVARE: Tiina Björklund, Åland 100.
FOTO: Daniel Eriksson, Robert Jansson, ReGeneration Week
2021, Ålands fredsinstitut, Ålands museum, Therese Andersson,
TincArt, Visit Åland, Helena Forsgård, Celie Scott Photography.
LAYOUT: Sofia Valtersson, Strax Kommunikation.
TRYCK: Tidningstryckarna På Åland.
UPPLAGA: 20.000 ex.
GES UT AV: Ålands Tidnings-Tryckeri Ab.

– Som lantråd har jag förmånen att få delta i det offentliga
firandet och naturligtvis kommer jag även som privatperson
att fira Åland 100.

Bert Häggblom är talman i Ålands
lagting.

Hur borde man som turist passa på att fira Åland
i sommar?

Hur tycker du att man bör fira Åland 100 i sommar?

– Vi har skapat aktiviteter i skiftande karaktär för alla åldrar. Allt från opera till utgivande av böcker, och en massa
händelser. Vi har försökt skapa ett smörgåsbord av olika
aktiviteter för alla och som sträcker sig ut över ett år, det
ska verkligen finnas något för alla.

Hur tror du ålänningarna kommer gynnas av
Åland 100?
– Jag tror det kommer stärka den åländska gemenskapen,
jag tror också man kommer bli medveten om vilken fantastisk möjlighet självstyrelsen har gett oss och vilken fantastisk plats Åland är att bo och leva på. Dessutom kommer
det ge oss synlighet, självstyrelsen är det goda exemplet.
En kompromiss med fredliga medel.

Hur önskar du Åland ser ut när vi firar Åland 200?
– Jag hoppas att vår självstyrelse har förstärkts ytterligare
och att vår befolkning har ökat, att vårt samhälle är livskraftig och att alla känner sig delaktiga.

– Det är viktigt att fira hela året, och att man börjar firandet
ordentligt nu i sommar.

Hur tror du Åland kommer gynnas av
festiviteterna?
– Jag hoppas det kommer gynna oss ekonomiskt och att
det kommer stärka vår gemenskap.

Varför är det viktigt att fira den åländska
självstyrelsen?
– För att vi ska ta vara på, och uppskatta den samt tänka
på hur mycket den betytt för oss och kommer att betyda.
Åland i vårt hjärta.

Hur önskar du Åland ser ut när vi firar Åland 200?
– Jag hoppas att vi kommer ha fortsatt utveckla vår självstyrelse och att vi är mindre fjärrstyrda.
Text: Zeb Holmberg
Foto: Daniel Eriksson och Robert Jansson
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MOT EN HÅLLBAR FRAMTID

Ungdomsrörelsen ReGeneration 2030
firar Åland 100 genom att bjuda in till
ReGeneration Week i Mariehamn den
28–31 augusti med fokus på hållbarhet de kommande 100 åren.

Evenemanget riktar sig främst
till unga i åldern 15–29 år i
Norden och Östersjöregionen,
men Nora Hattar, Ella Turta
och Annika Lepistö i arrangörsteamet välkomnar alla
intresserade att delta, oavsett
ålder. Deltagandet är gratis
och du väljer själv om du medverkar på plats i Alandica eller
via livestream.
– Vi hoppas på ett brett deltagande och vill skapa dialog
över generationsgränserna.
Tanken är att skapa en mötesplats för kunskapsutbyten, dialog och samverkan kring årets
tema, ”Rethinking the System”,
säger Nora Hattar.
Agendan baserar sig på
FN:s miljöprogram ”Anatomy of Action” som handlar om
att leva hållbart enligt fem teman; food, stuff, move, money och fun. Dagarna bjuder bland annat på workshops
och föreläsningar med inbjudna talare från organisationer
som arbetar med frågorna.
– Det är en stor bredd med allt från Nordic Innovation och

Fairtrade till svenska och finska Greenpeace, som informerar
om varför det är så viktigt med en systemomställning.

KONKRETA FÖRSLAG

Visionen är att hållbarhet ska bli den nya normen i Norden
och Östersjöregionen. Hållbar förändring och utveckling är
viktigt, särskilt efter pandemin.
– ReGeneration Week ska vara en plats där unga kan
göra sina röster hörda och känna att de kan göra skillnad.
De är framtiden och behöver komma i kontakt med och
känna sig sedda av beslutsfattare, säger Ella Turta, och
tillägger att Virginijus Sinkevičius, EU-kommissionär inom
miljöfrågor, har tackat ja till att närvara och lyssna på vad
de unga har att säga.
– Det ger en tydlig signal till politikerna om att det här
är viktiga diskussioner.
Eventet avslutas med att sammanställa en framtidsvision med konkreta åtgärder och verktyg i en deklaration
som både rörelsen och politikerna kan ta vidare i sitt
påverkansarbete.

VILL DU DELTA? ELLER VETA MER?
Besök ReGenerationweek.org
Text: Jenny Andersson
Foto: ReGeneration Week 2021

FREDLIG KONFLIKTLÖSNING
MED ÅLAND SOM EXEMPEL
Självstyrelsen, demilitariseringen, rätten till kulturen och det svenska
språket tar ålänningarna i dag för givet. Många är ändå omedvetna om
det arbete som gjordes för att skapa, men också vidareutveckla, systemet.
– Vi ska vara stolta över det vi står för och för de uppoffringar som gjorts för att behålla freden och självstyrelsen
under så lång tid, säger Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör vid Ålands fredsinstitut, som ofta arbetar med frågor
som rör Ålandsexemplet.
Hon påminner om att situationen för hundra år sen var
spänd och osäker efter Finlands självständighetsförklaring,
den ryska revolutionen och tvisten mellan Finland och Sverige om kontrollen över öarna. Våldet hotade i bakgrunden.
– I efterhand vet vi att överenskommelsen fungerade,
men år 1921 fanns inga garantier. Det slutade inte i våldsam konflikt, istället fick Ålandsfrågan en fredlig lösning.
– Vi är bevis på att diplomatin fungerar och att det går
att lösa konflikter utan våld.

INTERNATIONELLT INTRESSE

I dag används Åland ofta som ett exempel när parter
samtalar för att lösa meningsskiljaktigheter.
– Det är inte ett paket som man kan återskapa exakt
utan en lösning med flera delar som diplomater, politiker
och andra kan inspireras av för att lösa långvariga konflikter. Till exempel i minoritetsregioner eller vid territoriella
tvister, som nu i Myanmar och kurdernas situation i Irak
och i mellanöstern.

Målet är att lösa tvisterna genom långvariga kompromisser som känns möjliga och meningsfulla för alla parter.
– Det skapar ömsesidiga beroenden där ingen ensam
part kan ändra på systemet, och är en lösning som väcker
stort internationellt intresse.

STÄNDIG UTVECKLING

Sen 30 år tillbaka arbetar Ålands fredsinstitut med att
informera om Åland och Ålandslösningen i ett bredare
sammanhang. Bland annat genom att delta i diskussioner
och samordna möten med politiker, diplomater och
unga intresserade.
– Vi samtalar och sammanför människor med den
kunskap som finns. Vi kartlägger och beskriver bland
annat läget på Åland, till exempel hur vår unika situation
fungerar med EU-medlemskapet.
Dessutom finns alltid ett behov av utveckling.
– Vi kan inte stagnera och fortsätta på samma sätt
som för hundra år sen. Det är viktigt med anpassningar
till dagens internationella samhälle.

Text: Jenny Andersson
Foto: Ålands fredsinstitut
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1913
1917
1917
1918
1919
1919

1910
Rederi AB Gustaf Erikson bildas
Ålandsrörelsen uppstår
Finland utropar sig självständigt
Ålandsrörelsen uppvaktar Gustav V
Ålandsbanken grundas
IFK Mariehamn grundas

1912
1914
1917
1919

Oceanångaren Titanic förliser
Första världskriget (1914–1918)
Ryska revolutionen
Versaillesfreden undertecknas

1940
1940 Sovjet öppnar konsulat på Åland
1940 Ett privathus skadas då Västra hamnen bombas
1947 Sovjetunionen erkänner Ålands demilitarisering

1940 Finska vinterkriget avslutas
1940 Första finska krigsbarnen kommer till Sverige
1941–44 Finska fortsättningskriget
1945 Atombomben i Hirosima. Andra världskriget tar slut
1947 Arvprins Gustaf Adolf omkommer i en flygolycka

1951
1952
1954
1959

1951
1952
1952
1954
1959

1950
En reviderad självstyrelselag antas
Pommern doneras till Mariehamns stad
Ålands flagga godkänns av Finlands president
Viking Line grundas

Andra världskrigets segrare sluter fred med Japan
OS i Helsingfors
Nordiska rådet bildas
Elvis Presley skivdebuterar
Fidel Castro tar makten på Kuba

VIKTIGA HÄNDELSER PÅ ÅLAND
1921
1921
1922
1927

1920
Självstyrelselagen godkänns i NF
ÅCA – Ålandsmejeriet grundas
Ålands första landsting
Ångfartygs Aktieboalg Alfa bildas

1921 Svenska kvinnor får rösträtt
1922 Sovjetunionen bildas
1929 Börskraschen ”Svarta torsdagen” i USA

1930

1933 Tremastade Plus förliser vid Hertron klubb
1935 Rederiaktiebolaget Hildegaard bildas
1939 Sverige utser en avlönad konsul för Åland

1933 Adolf Hitler tar makten i Tyskland
1933 Franklin D Roosvelt väljs till president i USA
1939 Andra värdskriget 1939-1945

1961
1963
1966
1969

1961
1963
1966
1968
1969

1960
Rederiaktiebolaget Eckerö bildas
Ett flygplan störtar i Sviby. 22 pers. omkommer
PAF bildas
Chipsfabriken grundas

Jurij Gagarin blir första människan i rymden
USA:s president John F Kennedy mördas
SVT sänder för första gången i färg
Martin Luther King mördas
Första människan på månen
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1980

1984 Åland får egna frimärken

1980
1984
1986
1986
1989

John Lennon mördas i New York
Apple lanserar Macintoshdatorn
Sveriges statsminister Olof Palme mördas
Tšernobyls kärnkraftverks olycka
Berlinmuren faller

1991
1991
1992
1993
1995
1997

1993
1993
1993
1994
1997

1990

2020

Daleraffären
NatWest Island Games IV hålls på Åland
Ålands fredsinstitut grundas
En reviderad självstyrelselag antas
Åland och Finland blir medlemmar i EU
Skattegränsen mot Finland träder i kraft

World Wide Web i Finland för privatpersoner
EU grundas
EUs inre marknad blir verkligehet
Estonia förliser utanför finska Utö

2020 Coronapandemin isolerar Åland
2021 Åländska befolkningen vaccineras
2022 Ålands självstyrelse fyller 100 år!

2020 Coronapandemin
2020 Framtagning av vaccin sätt till dessa
2021 Presidentbyte i USA
2021 Världsomfattande vaccinering mot corona

Prinsessan Diana omkommer i en bilolycka i Paris

OCH I VÄRLDEN 1910–2020
2000

1970

1970 Åland blir medlem i Nordiska rådet
1971 Kryssningsrederiet Birka Line bildas

1973 Oljekrisen

2002 Euron ersätter finska marken
2002 Janne Holmén europamästare i maraton
2004 Landskapsstyrelsen byter namn till landskapsregeringen
2005 IFK Mariehamn går upp i Finlands högsta serie
2009 Åland United vinner Finlands högsta serie
2009 NatWest Island Games XIII hålls på Åland

2001 World Trade Center terrordåd i New York
2004 Facebook grundas
2004 Tsunami
2005 Orkanen Gudrun härjar i norra Europa

2011
2016
2019
2019

2010
Mariehamns stad 150 år
IFK Mariehamn vinner Finlands högsta serie
Orkanen Alfrida drabbar Åland
European Sustainability Award

2016 Storbritannien röstar för utträde ur EU

Foto: Ålands museum, Åland Post
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SJÄLVSTYRELSEN MAN INTE
VILLE HA BLEV TILL EN vinstlott
Ålands självstyrelse fyller 100 år
och det firas med ett rejält kalas
som pågår ett helt år. Besvikelsen
på Åland när beslutet från mötet i
Nationernas Förbund 1921 blev känt
var däremot stor.
– Det speciella i sammanhanget är att de åländska ledarna accepterade beslutet och började arbeta för att göra
det bästa av situationen, säger Dan Nordman, lektor
i historia vid Ålands lyceum.
Beslutet i Nationernas Förbund 1921 om att bekräfta
självstyrelsesystemet för Åland var inget annat än ett
nederlag för aktivisterna i Ålandsrörelsen.
– De hade med svett och tårar kämpat för en återförening med Sverige. De hade lett en rörelse som fått en
majoritet av folket med sig. Två av de mest framträdande
– redaktör Julius Sundblom och juristen Carl Björkman
– hade till och med hamnat i fängelse för sin kamp för
en återförening med moderlandet Sverige. För dem och
många andra måste beslutet i Nationernas Förbund ha
kommit som ett dråpslag, som ett enda stort misslyckande, säger Dan Nordman och fortsätter:
– Men de lämnade inte skeppet utan svalde sin besvikelse och ställde sig i spetsen för att förverkliga en självstyrelse, som man inte ville ha.

Julius Sundblom blev den första talmannen för Ålands
landsting (i dag lagting) och Carl Björkman blev Ålands
första lantråd, det vill säga chef för landskapsnämnden
(i dag landskapsregering).
– Det finns skäl att tro att man hoppas på att självstyrelsen var en tillfällig lösning tills tiden åter skulle vara
mogen för att blåsa nytt liv i återföreningstanken.
Ett exempel på Sverige-tanken var en motion, som lades
fram i landstingets ungdom, om att Åland skulle ingå i
samma tidszon som Sverige.

MAJORITET FÖR ÅTERFÖRENING

Den 8 maj 1922 valdes det första åländska landstinget
som sammanträdde första gången den 9 juni samma år
i Ålands lyceums festsal.
– 29 av de 30 ledamöterna var personer som hade uttalat sig för en återförening med Sverige. En av de nyvalda
hade varit emot återföreningstanken, bonden och lotsen
Johannes Holmberg.
Hur stort stöd hade tanken på en återförening med
Sverige egentligen haft på Åland?
– När namnunderskrifter samlades in i slutet av december
1917 skrev drygt 60 procent av ålänningarna på för en återförening med Sverige. Det fanns också en opposition, som var
emot, men lägren var inte jämnstarka, säger Dan Nordman.

GICK STEGVIS

Hur bygger man upp något helt nytt som ett självstyrelsesystem?

– Det gick förstås stegvis. Det fanns en självstyrelselag
att hålla sig till även om den var vag och otydlig och kunde
tolkas på olika sätt. Lagtinget fick börja med att stifta lagar
inom de områden som man då hade behörighet, men det
blev ofta konflikter med riksmyndigheterna. I startprocessen
var det säkert ovärderligt att ha en knivskarp jurist till sitt
förfogande, nämligen Carl Björkman.
Det hela skedde också på en betydligt mer anspråkslös
nivå än i dag. Självstyrelsens förvaltning – landskapsnämnden och tjänstemannastaben som bestod av en
kombinerad sekreterare och kamrer, en ”renskriverska” och
en vaktmästare – flyttade 1922 in i tre rum med tambur
som hyrdes av stadens bokhandlare Liewendahl på Södra
Esplanadgatan 7.
Så småningom växte förvaltningen. Redan några år
senare, 1925, hade bland annat en folkskoleinspektör, en
landskapsagronom, en fiskeriinstruktör och en automobilinstruktör anställts.
När Mariehamn byggde sitt stadshus, som stod klart
1939, flyttade självstyrelseorganen in där.

BÖNDER MED LAGBOK

Åland var ett lantligt samhälle på 1920-talet, en stor del
av invånarna var bönder och fiskare, och visst var det en
och annan som fnös över att enkla bönder plötsligt skulle
slå sig ner och börja stifta lagar.
– Gösta Lindeman, arrendator på en av Ålands kungsgårdar och ivrig förkämpe för återföreningen med Sverige,
lär ha sagt att ”nuförtiden går varje lusrygg med portfölj”
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när han gjorde sig lustig över de nya lagstiftarna, säger
Dan Nordman.
Något av samma anda märktes också 1924 när Ålands
högsta lärosäte, Åland lyceum, skulle överföras från
statens drift till landskapets. Skolans ledning motsatte sig
överföringen. Det fanns med andra ord en misstro till att
låta – underförstått obildade – ålänningar bestämma
över skolan.

UTVECKLINGEN GICK VIDARE

Även om de åländska förkämparna för återföreningen
valde att arbeta för självstyrelsen hade man ändå inte
helt släppt tanken på det tidigare moderlandet.
– 1944 besökte en åldrande Julius Sundblom Sveriges
statsminister Per Albin Hansson och vädjade om en återförening. Men det sågs i Sverige som ett fräckt tilltag.
Finland hade förlorat ett krig mot Sovjetunionen och med
nöd och näppe behållit sin självständighet. I det läget
hade Sverige inget intresse av att uppmuntra åländsk
separatism, säger Dan Nordman. 1946 tillträdde Juho
Kusti Paasikivi som president i Finland och det gav självstyrelsen på Åland en knuff framåt.
– Finland levde under Sovjetunionens stövel och
Paasikivi var mån om att landet skulle orientera sig mer
mot övriga Norden. I det läget såg han Åland som en
brygga till Sverige. Han hade en positiv syn på landskapet
och det var mycket hans förtjänst att Åland fick en ny
självstyrelselag 1951.

På 1970-talet tog självstyrelsen ytterligare några steg
framåt. Den 9 juni – dagen då det första landstinget
sammanträdde – utropades till Ålands självstyrelsedag
och den började firas med tal vid Julius Sundboms
staty vid torget. Ibland även i mer folkfestlig anda med
stort tårtkalas.
1978 invigdes Självstyrelsegården med plats för landstinget, landskapsstyrelse (sedermera landskapsregering)
och en rad tjänstemän vid olika byråer. I byggnaden finns
också Ålands landskapsarkiv. Därmed hade Åland fått en
ståtlig och värdig byggnad för sin förvaltning.
På 1970-talet växte partiväsendet fram, före det hade
man representerat sin by eller kommun och sin yrkeskår.
Åland fick en plats i det nordiska samarbetet och 1993
reviderades självstyrelselagen än en gång. Åland fick en
friare ekonomi i förhållande till övriga Finland och kunde
anpassa budgeten mer efter egna behov. Åland fick även
ett eget postverk.
1994 godkände lagtinget att Åland ansluts till EU,
men att landskapet står utanför EU:s skatteunionen; en
särställning som man uppnådde efter långa förhandlingar.
Det innebar i praktiken att taxfreeförsäljningen på passagerarfartygen till och från Åland kunde fortsätta, en förutsättning för att bibehålla kostnadseffektiva transporter.
En skattegräns växte upp kring Åland som i sin tur medför
begränsningar och ökar administration när det gäller
handel med varor mellan Åland och övriga EU.

NATIONSBYGGETS TID

NÄSTAN EN MIKROSTAT

”FRÄCKT TILLTAG”

Den nya självstyrelselagen gav Åland mer svängrum.
Man fick lagstiftningsbehörighet inom fler områden och
hembygdsrätten infördes. Den kan ses som ett slags
åländskt medborgarskap som ger vissa rättigheter och
Åland fick rätt att ha en egen flagga.
– Det är nu man kan börja tala om ”nationsbyggets tid”
i den åländska självstyrelsehistorien. Det är nu man börjar
bygga upp en stolthet över självstyrelsen; nu är man inte
längre en folkspillra som hamnat på fel sida av gränsen,
inte längre ett barn som kidnappats av en elak styvmor,
utan man försöker skapa en egen identitet.
Man reste monument som frihetstenen utanför Finströms kyrka och bandet kring hjortens hals – hjorten
var avbildad på Ålands landskapsvapen – klipptes bort
för att visa att den inte är bunden utan fri och den egna
flaggan skapas.
En av dem som är med och bygger en stolt självstyrelseanda är landskapsarkeologen Matts Dreijer. Han framhåller att självstyrelsen är det rätta tillståndet för Ålandsöarna och han blåser nytt liv i den så kallade Birka-teorin,
som placerade det viktiga vikingatida samhället Birka på
Åland; en teori som förvisso är helt död i dag, men som
när det begav sig spred lite extra glans över Ålandsöarna.

KONFLIKT MED FINLAND

Ålänningarna uppvaktade i stället än en gång
Sveriges kung och regering, vilket retade upp
Finlands regering. Statsministern Rafael Erich
kom till Åland och uppmanade ålänningarna att
tillämpa självstyrelselagen. Han hotade också
med kraftåtgärder om ålänningarna fortsatte att
kämpa för att bli en del av Sverige.
Julius Sundblom, redaktör för tidningen Åland
och tidigare lantdagsman, förde Ålands talan
vid mötet med Erich – någon självstyrelse ville
man inte ha eller tillämpa. Efter talet häktades
Julius Sundblom och Carl Björkman, jurist och
ordningsman i Mariehamn, som också hade
kämpat för återföreningen. De fördes till
Helsingfors, anklagades för förberedelse till
högförräderi och dömdes till 1,5 år i tukthus men
benådades senare av presidenten. Häktningen
ledde till en intensiv notväxling mellan Finland
och Sverige.

FREDLIG LÖSNING

För att nå en lösning i konflikten fördes frågan,
som hade internationell karaktär, till det nybildade
Nationernas Förbund. Förbundets råd fattade i
juni 1921 ett beslut om en kompromiss där ingen
av de tre parterna blev lottlös. Finland fick suveräniteten över Åland men måste garantera det
svenska språket, kulturen och självstyrelsesystemet. Demilitariseringen bekräftades i avtal för att
Åland inte skulle utgöra ett militärt hot
mot Sverige.

Text: Helena Forsgård

Text: Helena Forsgård

Foto: Ole Beckman/Ålands museum

Ålandskonferensen inleds i
Genéve – Öarnas demitalisering
och neutralisering.

Ålandsöverenskommelsen mellan
Finland och Sverige.

Ålands väg till självstyrelse är dramatisk. Efter
marsrevolutionen 1917 i Ryssland och innan
Finland hade deklarerat sig som en självständig
stat började Åland diskutera en återförening med
Sverige. Ålandsrörelsen, som var för en återförening, uppstod. Hemliga möten, namninsamlingar
och en önskan om återförening fördes fram till
Sveriges kung och regering.
Från finländskt håll motsatte man sig detta,
men man svar redo att ge Åland en form av
självstyrelse som kompensation. År 1920 antog
Finlands riksdag en självstyrelselag, men den
vägrade ålänningarna att godkänna.

Hur hade Åland sett ut i dag om det hade gått som Ålandsrörelsen ville – att Åland hade blivit en del av Sverige?
Det är en så kallad kontrafaktisk fråga som historiker
inte vill svara på. Under hundra år hinner mycket hända
och i dag kan man inte veta åt vilket håll Åland skulle ha
utvecklats inom Sveriges gränser.
– Men förmodligen hade Åland inte haft det språkskydd
vi har i dag, säger Dan Nordman.
En sak slår han fast:
– Utvecklingen har varit enorm sedan början av 1900-talet
då Åland var en eftersatt del av Åbo och Björneborgs län.
I dag är Åland nästan som en mikrostat och en välmående
del av Finland. Självstyrelsen har förmodligen gjort oss
ålänningar mer aktiva. Vår närdemokrati gör att vi fått ta
ett större ansvar och kan påverka samhällets utveckling,
säger han och avslutar:
– Åland hade inte haft sin självstyrelse om inte företrädarna i Ålandsrörelsen kämpat så kraftfullt för en
återförening med Sverige. Sedan lyckades man förvandla
en nitlott till en vinst!

10 OKTOBER

27 JUNI

ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE 100 ÅR

9 DECEMBER

Riksdagen godkänner
Garantilagarna för Åland.

20 OKTOBER

Presidenten stadfäster
förordningen gällande
lagen om självstyre.

8 JUNI

Fullmaktsgranskning.

28 JANUARI

Ålandskonferensen inleds i Genéve, beslut
om öarnas demitalisering och neutralisering
– Ålandskonventionen.

1921

13 JANUARI

Finland ratiﬁerar
Ålandskonventionen.

9 JUNI

Första landsting
– öppnandet av
gudstjänst.

1922
27 JUNI

Beslut om Ålands
statstillhörighet i
Förbundsrådet (NF)
i Genéve.

15 NOVENBER
Sovjet–Ryssland
protesterar.

20 DECEMBER

Riksdagen antar
Ålandskonventionen.

8 MAJ

Första landstingsvalet
(6 665 röstberättigade).

1 AUGUSTI

Landskapsnämndens
första sammanträde.
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SEMINARIER
BÄRKRAFTSDAGEN
Alla kan blomstra i ett bärkraftigt
samhälle på fredens öar - visionen
för Åland! Varmt välkommen att ta
del av Bärkraftdagen, ett livesänt
evenemang med underhållning och
utdelning av det årliga bärkraftpriset.

8 juni -21 & 8 maj -22
Juli 2021
Workshops om Ålandsexemplet
Ålands fredsinstitut
7 juli 2021
Flaggpark för Åland
Fredrikshamns stad & Fredsinstitutet

Tillsammans inleder vi firandet av
Åland 100 den 9 juni 2021 med en
folkfest för alla. Samla familjen eller närmsta vänkretsen för en picknick hemma på gården, i en park
eller varför inte på sjön!
Plocka ihop den optimala picknickkorgen med rätter från våra lokala
samarbetsrestauranger och avnjut
god mat med vårt underhållningsprogram via livestream. Vi utlovar
musik, dans, konst och så mycket
mer... Häng med och skåla in jubileumsåret med Ålandsdrinken!
Mer information finns på www.
aland100.ax och i våra digitala kanaler. Håll utkik efter en app och
Facebook sida kommer finnas för
evenemanget.

MUSIK, KULTUR & TEATER

31 maj - 30 augusti 2021
Sommarutställning: Föglö export: Svågrarna Haddon och Warner
Ålands emmigrantinstitut, Föglö bibliotek

9 juni
Fira Åland i skärgården
Carlsro Badhotell, Red Beans and
Rice,Svingskeppet och Föglö kommun

1 juni - 29 augusti 2021
Ålands första riksdagsman (1924-1930)
Lappo UF/Skärgårdsmuseet

9 juni 2021
Självstyrelsefirande Jan-Karlsgården
Kastelholmsnejdens Byalag

3 juni - 5 september 2021
Lars Lerin konstutställning
Ålands konstmuseum

Juni-juli 2021
Musik i sommarnatten - pianokonserter i
skärgården
Anders Gabriel Sundström

6 juni - 5 september 2021
Bland antenner och pistiller
Ålands kulturhistoriska museum
9 juni 2021
100 trasmattor
Ålands Marthadistrikt r.f.

26 augusti 2021
Näringslivsdagen
Ålands näringsliv

9 juni - 31 augusti 2021
Fotokonst ute
Fotoklubben Obscura

9 - 11 juli 2021
Visor så in i Norden
Kumlinge byalag

9 - 23 juni 2021
Jag lever än
Ålands kulturhistoriska museum & LumparLab Teaterförening r.f.

17 juli 2021
Historiens vingslag i Kumlinge
Hembygdens Väl i Kumlinge r.f.

REGENERATION WEEK
ReGeneration Week är en mötesplats där ungdomar (mellan 15-29
år från Norden och Östersjöregionen) kan diskutera och föreslå lösningar för etablerade ledare

28 - 31 augusti 2021
15 september 2021
Demokratiperspektiv på Åland
Ålands fredsinstitut
20 oktober 2021
Demilitariserings seminarium
Ålands lagting
November 2021
Åland och självstyrelsen
Finlands riksdag

Februari 2022
Åland 100 seminarium i Haag
UM & LR

9 juni - 14 augusti 2021
Sjömännens beskyddarinnor
Felicia Lindbäck & Nordens Institut på
Åland
17 juni 2021
Vår väg är havet
Ulrika Kjeldsen & Olivia Sarling
25 juni 2021
Utställning om barkarna Freds och Plus
förlisning 14.12.1933
Kobba Klintars vänner
6 juli - 7 augusti 2021
Åland 100 år - Från självhushållning till
konsumtionssamhälle
Garantiföreningen för Matsmårs r. f.
10 juli 2021
Hälsa dem där hemma
Geta Kulturförening r.f.

September 2021
2 euros special utgåva Åland 100
2022
Miniatyrark & Frankeringsetiketter
Posten Åland
9 juni 2022
Jubileumsfrimärke
Posten Åland

KASTELHOLMSSAMTALEN
Kastelholmssamtalen är återkommande samtal om fred, under beskydd av Finlands tidigare president
Tarja Halonen. Samtalen hålls alltid
i anslutning till Ålands demilitariseringsdag, som är den 30 mars.

30 mars 2022
12 maj 2022
Sjöfartens dag
Ålands sjöfart

Öppet
Konstutställning
Ålands konstförening r.f.
Januari 2022
Fönster mot Framtiden
Föräldraföreningen Bild och formskolan
r.f.
Januari 2022
Miniatyrstaden, jubileumsutställning
Föräldraföreningen Bild och formskolan
r.f.
April 2022
Mitt avtryck utställning
Ålands konstmuseum

August
Jubileu
Kumling
nämnd
vet.

14 augu
Feminis
Ålands
med Ål

21 Sept
Åland o
franov
jazz
Jerker

Oktobe
Monolo
Önning

Oktobe
Åland v
Flera rö

Höst 20
Öppen
Norden

20 nove
30 år ju
Interme

28 dece
Säg de
Sara Al

13 - 14
Vänska
Sara Al

9 juni - 1 augusti 2021
Temporär skulpturutställning
Mariehamns stad

November 2021 - februari 2022
Konst från Andersudde
Ålands konstmuseum

FRIMÄRKSUTGIVNING

2 - 4 juli 2021
Franciskusfesten ANDRUM
Föreningen Franciskus på Kökar r.f.

9 juni - 31 augusti 2021
Åland, vårt Åland - från Anders August
Jansson till Kerttu Ekendahl
Önningebymuseet

1 oktober 2021
100 minuter om havet
Rita Jokiranta

9 juni 2021

2 -4 juli 2021
Baltic Shanty Festival

9 juni 2021
Versus Lux: Målningar av Veronica
Österman
Önningebymuseet

April 2022
Festseminarium
Statsrådets kansli

Utgivning och signering på postkontoret i Mariehamn. Jonas Wiléns
frimärke ”Åland 100 år” visar Ålands
väg till självstyrelse. Frimärkshäftet ”Ålands lantråd” porträtterar
Ålands fyra senaste lantråd, fotade
av Therese Andersson.

Juni/juli/augusti 2021
Duo Greta och Birger med Åländsk musik
genom tiderna
Ålands kulturdelegation

25 augusti 2021
Nordiska perspektiv på självstyrelsen
Hanaholmens kulturcentrum

8 December 2021
Internationellt seminarium i Köpenhamn
UM, Nordiska ministerrådet & LR

UTGIVNINGAR

UTSTÄLLNINGAR

Januari
Jubileu
Marieha

OPERAN LISBETA
Kulturföreningen Katrinas regi om
häxprocesserna på Åland under
1660-talet. Operan är en musikalisk fest där 1600-talets trolldomsanklagade kvinnor tar makten
över hatretorikens logik. Operan
ges endast tre gånger, köp din biljett i tid!

15 - 18 juli 2021
22-25 juli 2021
1920-tals jazz
Jazzorkester Åland 100
24 juli 2021
Musik på Kobba klintar
Kobba Klintars Vänner och Folkhälsan
på Åland

MU

Mus
Juliu
hän
Före
livsö
tiskt

Reg
teat

Juli 2021
Shantymusikalen: Det blåser nordost
Sångföreningen Triolen r.f.
10-14 augusti 2021
På egna ben
Kulturföreningen Katrina
13 augusti 2021
Schools In
Folkhälsan på Åland, Fältarna, Mariehamns ungdomsenhet, Mariehamns
församling och Ålands Ungdomsförbund
13 augusti 2021
Kulturens natt
Ålands museum, Mariehamns stad och
Emmaus

Den
och d
är at
dans
till at
dans
rock,
och d

14 augusti 2021
Havets Röst
Sångvik RF

Januari
Jubileu
Ålandsf
Smakb

Augusti 2021
Kökarvecka
Arrangör Kökarkultur r.f.

Mars 20
Vera fil
Filmfes
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TEATER Programmet är ett axplock med reservation för ändringar.

mun

den

serter i

k musik

.f.

August 2021
Jubileumsfest Åland 100 år Kumlinge
Kumlinge kommun, äldreomsorgsnämnden i samarbete med föreningslivet.
14 augusti 2021
Feministbaccanalen
Ålands Feministakademi i samarbete
med Ålands Feministparaply
21 September 2021
Åland och jazzen 100 år: Vladimir Shafranov hyllar självstyrelsen med klassisk
jazz
Jerker Örjans och Tom Eckerman
Oktober 2021
Monologen Återbesök i framtiden
Önningebymuseet
Oktober 2021
Åland vårt Åland
Flera röster
Höst 2021 & Vår 2022
Öppen scen
Nordens Institut på Åland
20 november 2021
30 år jubileumskonsert
Intermezzokören
28 december 2021 & 2 januari 2022
Säg det i toner
Sara Alm och Kaj-Gustav Sandholm
13 - 14 februari 2022
Vänskap i musiken
Sara Alm och Kaj-Gustav Sandholm
Januari 2022
Jubileumsmiddag med konsert
Mariehamns Litteraturförening

älsan

dost

ariens
örbund

d och

Mars 2021
MIRAMAR - I Afton Dans, fars i två akter
av Robert Liewendahl Teater Alandica

15-21 november 2021
Nordiska litteraturveckan
Föreningen Norden & NIPÅ

7 juni - 13 augusti
Cajsa seglar för Åland100
SKUNK

19 mars 2021
Nowrooz Pirooz
Sheyda Shafiei & Smakbyn

19 november 2021
Nordisk Litteratur Soaré
Nordens institut

9 juni 2021
Självstyrelsefirande Hummersö Föglö
Garantiföreningen för Matsmårs

23-24 april, 15,21-22 maj 2022
Vinden bär hem - sånger längs postvägen
Anita Henriksson, Nina Andersson &
Kaj-Gustav Sandholm

20 november 2021
Barnboksprojekt

24 april 2022
Stor konsert
Ålands sång och musikförbund r.f.
14 maj 2022
Åland i ord och ton
Anders Laine
29 - 30 maj 2022
Havsandar
Ålands projektkör r.f.
9 juni 2022
Folkdans
Folkdansarna på Åland r.f.

MONOLOG FANNY SUNDSTRÖM
I maj 2022 blir det premiär för en
nyskriven dialog om den första
kvinnan i Ålands landsting, Fanny
Sundström. Text: Carina Karlsson,
Regissör: Pekka Sonck.

10 juni 2022

DJÄVULSDANSEN I SKARPANS
Teater Alandica: Opera i en akt: av
Daniel Hjorth. Operan ska uppföras i samband med invigningen av
Bomarsunds Besökscenter och i sex
föreställningar till.

i om
nder
sikaomkten
eran
n bil-

10 juni 2022

MUSIKAL ÅLANDSKUNGEN

LITTERATUR

Musikalen kommer att handla om
Julius Sundblom och de historiska
händelserna kring självstyrelsen.
Föreställningen tar fasta på hans
livsöde men även ett större politiskt skeende i världen.
Regissör Arn-Henrik Blomqvist och
teatergruppen Kompani Nord.

22 januari 2022

MUSIK FÖR ALLA
Den 4–6 februari ordnas en musikoch dansfestival i Alandica. Tanken
är att visa upp åländsk musik och
dans i alla genrer. Festen syftar
till att visa upp åländsk musik och
dansverksamhet i all sin bredd. Pop,
rock, jazz, klassiskt, kör folkmusik
och dans i olika former visas upp.

4-6 februari 2022
Januari 2022
Jubileumsmiddag med teater:
Ålandsfrågan mina herrar!
Smakbyn
Mars 2022
Vera filmfestival
Filmfestivalen Vera

ÖVRIGT

Juni 2021
Vägen till självstyrelse
MazocialMedia
9 juni 2022
”101 glimtar ur Ålands forntid”
Bokutgivning och workshop
Ålands kulturhistoriska museum
9 juni 2021
Bok: Åland, vårt Åland
Daniel Eriksson & Petter Lobråten
Augusti 2021
PUSSEL - En spännande bok om rättigheter och bemötande
Ålands handikappförbund

Januari 2022
Bomarsund - det ryska imperiets utpost
i väster
Bomarsundssällskapet r.f.
Mars 2022
Mariehamns litteraturdagar
Mariehamns stadsbibliotek
Maj 2022
Gustaf Eriksons segelfartyg
Ålands Nautical Club
28 maj 2022
Sund 700 år Sunds bibliotek 100 år
Sunds kommun

SPORT & MOTION

MARITIM FOLKFEST
Ålands starka sjöfartshistoria hyllas med en maritim folkfest i Mariehamn den 22-25 juli 2021 med
mat, dryck, försäljning och underhållning.

22 - 25 juli 2021
24 juli 2021
Sjösättning av Alanta
Segeljaktsföreningen Alanta r.f.

Anta utmaningen!
9 juni, 7,10,17,24,31 juli, 7,14,28 augusti
Sätt guldbollen i rullning
Åland United
9 Juni 2021
100 slag
Ålands Golfklubb
9 juni 2021 - 9 juni 2022
AX Discgolf 100 rundor
Åland discgolf r.f.
9 juni - 16 september 2021
Åland 100 Runstreak Utmaning
IF Åland friidrott/Ålands Motionsförbund
19 juni 2021
AX Discgolf Jubileumsevent Åland 100
AX discgolf r.f.

SKÖRDEFESTEN
Skördefesten är höstens höjdpunkt på Åland och den åländska
matkulturens motor och bultande
hjärta. Under tre härliga septemberdagar kan du njuta av den
åländska landsbygden mitt i rikaste skördetid.

17 - 19 september 2021

28 juni - 30 juli 2021
Spontangympa för alla
Gymnastics Åland

6 november 2021
Svenska dagen - Ålandstema
Svenska Finlands folkting

23 oktober2021
Baltic Storm - Åland 100
Ålands golfklubb

24 april 2022
Ålands flaggas dag

9 april 2022
Åland - Gotland, förbundslagsmatcher i innebandy
Ålands innebandyförbund
21 maj 2022
Ålands största träningsdag
Ålands motionsförbund

UTBILDNING

Maj/juni 2022
Minnenas trädgård
Ålands 4H distrikt r.f.
15-20 augusti 2022
Åland Calling: Come home to your roots
Ålands Emigrantinstitut

HACKATHON
Första helgen i oktober 2021 samlar
vi åländska ungdomar mellan 15 till
25 år för att medverka i hackathonet ”Silicon Islands by Kodarklubben”.

2-3 oktober 2021

27 september 2021
Det åländska folkets historia V2
Ålands kulturstiftelse r.s.
27 september 2021
Statistisk årsbok för Åland 2021
ÅSUB

Läsåret 2021-2022
Åland genom tiderna
Ålands naturskola

8 - 14 november 2021
Kyrkodagarna på Åland
Borgå stift

21 - 25 mars 2022
Åland-vecka
Alla skolor i Finland

Bilder: Frimärksutgivning – Åland Post/
Jonas Wilén, Kastelholmssamtalen –
Flygfoto Åland/Peter Sjöberg, Operan
Lisbeta – Tiina Tahvanainen, Musikal
Ålandskungen – Ålands Museum, Tall
Ships Races - Tall Ships Races Bergen/
Eivind Senneset
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DANSUTMANINGEN SOM
FÅR HELA ÅLAND ATT SVÄNGA
Nordens institut på Åland firar Åland 100 med ny låt och dansutmaning
i samarbete med unga åländska musiker och dansare.
Anna Lind-Bengtsson vid Nordens institut på Åland (Nipå)
är projektledare för ”Åland Dansar”.
– Vi förknippar fest och firande med sång och dans, så
när vi blev uppmanade att bidra till Åland 100-firandet kände vi att jubileumsåret borde firas med en dansutmaning.
Vi ville också ha ett bidrag som sträckte sig över hela året,
och var möjligt att genomföra trots coronarestriktioner.
Unikt med projektet är att det är skapat av unga.
Allt från beat till sång och dans.
– Hållbarhet är alltid viktigt i våra projekt, och den här
gången fokuserar vi på social hållbarhet. Därför ville vi inkludera unga i arbetet och uppmuntra dem att vara delaktiga.

ÖVER GENERATIONSGRÄNSERNA

Uppdraget att ta fram en koreografi gick till Erica Dunder
och hennes Dunderdansare.
– Vi fick förfrågan och tyckte det lät roligt, spännande och
ytterst aktuellt. Att komma samman i dansens glädje i olika
åldrar och på olika nivåer är något vi alltid strävar efter.
Förutom Dunderdansarna medverkar även musikerna
Linus Aldeborg och Samuel Nordqvist i projektet. För
sången står Sofia Eriksson. Resultatet är en modern
kärleksförklaring till Åland, fylld med dansglädje.
– Vi är ytterst tacksamma för den här möjligheten, det
är så fint med ett projekt som lyfter fram ungdomar, säger
Erica Dunder.

VILL DU ANTA
DANSUTMANINGEN?

GÖR SÅ HÄR:

1. Lär dig stegen, se
ins

truktionsfilmen på www.nipa.ax

2. Filma när du dansar
.

3. Publicera filmen i soc
iala medier.
4. Använd hashtagga
rna
#ålanddansar #ålan
d100

– Det här är vårt bidrag till rörelse och dansglädje, att
mötas över generationsgränserna och tillsammans fira
Åland 100 år.

DELAD GLÄDJE

Målet med ”Åland Dansar” är att få hela Åland att känna
dansglädje, och gärna dela den med andra. Anna Lind
Bengtsson hoppas att många tycker det är roligt att
anta utmaningen.
– Tanken med dansen är att du kan göra den när som
helst under jubileumsåret, tillsammans med vem du vill
och på en valfri plats. Jag har redan sett att det är många
som övar och blir så glad när jag ser alla filmer.
För att delta gäller det i första hand att lära sig stegen
och sen dansa loss. Den som vill får gärna filma dansen
och dela den på sociala medier genom att tagga med
#ålanddansar och #åland100. Anna Lind-Bengtsson
ser framför sig hur alla som antar utmaningen fyller
Åland100-flödet med axplock från Åland.
– Jag vill se alla dansa runt om i öriket på allt från
bryggor och skärgårdsöar till gator och trädgårdar.

ALLA KAN DANSA

För Erica Dunder och hennes dansare har ”Åland Dansar”
varit ett roligt projekt att göra tillsammans.
– Vi har försökt att få fram rörelseglädjen med öppna

och stora rörelser. Det finns inget rätt eller fel i fridans,
så det gäller bara att ha modet och viljan att komma ut
ur bekvämlighetszonen och dansa med hjärtat.
Hon berättar att Dunderdansarna flitigt har dansat
dansen under vanliga klasser.
– Alla åldrar har tyckt det varit roligt. Det fungerar
eftersom dansutmaningen finns i två versioner, där en är
mer utmanande än den andra.
Om du inte har dansen lika naturligt i kroppen som
Dunderdansarna finns både inspirationsfilm och instruktionsvideo på www.nipa.ax. Eller så kan du höra av dig till
Dunderdansarna för en danslektion.
– Vi hjälper så gärna! Vi har redan haft grupper i olika
åldrar som hört av sig och fått hjälp med stegen. Det har
varit allt från dansklasser vid Sjökvarteret till dans på
trädäcket vid Pommern och i våra danslokaler. Tveka inte,
hör av er – våra dansare är redo och hjälper gärna till!
Text: Jenny Andersson
Foto: Therese Andersson och TincArt
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Firandet startar 9 juni!
Årets självstyrelsedag är startskottet för ett år av jubileumsfirande som
kommer att synas och höras över hela Åland – och en bit utanför!
För det digra grundarbetet bakom festplaneringen står evenemangsgruppen vid Projekt Åland 100, som sedan genom upphandling har gett Mariepark AB uppdraget att sätta tonen för
det stora firandet av den 9 juni både i år och nästa år.
– Vi vill skapa nya traditioner för hur Åland firas och hoppas
att det blir en folkfest på samma sätt som 17 maj är för norrmännen, säger Annika Mäkelä vid Mariepark.
– Pandemin har naturligtvis präglat planeringen, men vi gör
allt för att det inte ska märkas alltför mycket.
Det tidigare planerade världsrekordförsöket med ”Världens
längsta långbord” kommer att ersättas av ett samarbete med
restaurangerna, där flera har tagit fram specialkomponerade
åländska menyer. Dessutom kommer olika uppträdanden och
händelser med mat, musik och kultur att sändas digitalt.
– Här samarbetar vi med Ålandstidningen och Steel FM, som
har reportrar på plats och streamar sändningen via sina egna
kanaler. Du kan också se sändningarna via Mariehamns centralantenn (MCA) och Ålcoms IP-TV – eller så följer du firandet via
Marieparks 9 juni-app, tipsar Annika Mäkelä.
Till allt detta kommer Ålands lagtings officiella firande även
att genomföras med traditionsenlig uppvaktning vid Julius
Sundblomsstatyn på torget.

STADSFESTIVAL 2022

Starten den 9 juni 2021 ger också en försmak om vad Åland
har vänta om ett år. På den stora födelsedagen planeras det
nämligen för en stadsfestival i dagarna tre.
– Då ska vi fortsätta folkfesten och fira riktigt ordentligt med
musik, dans, kultur och stora konserter.
Text: Jenny Andersson
Foto: Rebecka Eriksson/Visit Åland, Helena Forsgård

STOLTA ÅLÄNNINGAR är en serie berättelser om ålänningar i åldern
1–100 år. Besök Aland100.ax för fler berättelser och längre texter.

UR KRISEN VÄXTE TACKSAMHETEN
Det är omöjligt att beskriva Gun-Britt Lyngander som
annat än levnadsglad, stark och ödmjuk. Någon som
gärna tar saker och ting med en klackspark. I dag
bor hon bara meter från Getaboden, som hennes mor
startade 1954 och som nu är Gun-Britts arbetsplats
och livsverk. När finländska kooperativet Samgång
hotade att lägga ner verksamheten kring 1990 gick
samtalet till Gun-Britt, som flyttat till Stockholm med
avsikten att stanna där.
– Nej! sa jag, aldrig i livet att jag tänker tillbringa
fler mörka vinterkvällar bak i Geta!
Hennes make, stockholmaren Janne Lyngander,
blev däremot eld och lågor. Det slutade med att
Gun-Britt och Janne flyttade tillbaka och tog över
verksamheten.

Vad betyder Åland för dig?

S T O L T ÅL ÄNNI N G

– Allt. Jag vill verkligen inte flytta härifrån, det finns så
mycket bra med Åland. Sen är jag väldigt släktkär och
tycker om att ha folk runtom mig som jag känner och
litar på.
På Åland pratar vi ofta om det livsviktiga värdskapet som gör gäster till mer än kunder. Gun-Britt är ett
levande exempel på detta självklara förhållningssätt
gentemot besökare.

– All service, det är det som är roligt och gör det
lilla extra; både för mig och för besökarna. Som när
folk kommer cyklande från Havsvidden och det börjar
regna, då har jag kastat in cykel och allt i bilen och
skjutsat hem dem.
Men även i paradiset kan livet snabbt förändras
och för Gun-Britt blev fjolåret ett år hon aldrig ska
glömma. Först gick modern bort och bara ett halvt
år senare livskamraten och maken Janne. Det var ett
oerhört hårt slag mot det liv hon dittills tagit för självklart. När nöden blev som störst hade hon däremot
lyckan att kunna söka tröst i ett rikt socialt liv.
– Jag behöver inte sitta ensam, om jag inte vill.
Trots de svåra förlusterna är Gun-Britt fast besluten att hålla ihop och njuta av livet, gärna i den
orange Chevrolet Nova -67 som Janne och hon köpte
sommaren 2019. Och absolut inte bli bitter på det
livet levererat.
– Jag lärde mig tacksamhet av mamma och inser att
jag har väldigt mycket att vara tacksam över. Det finns
väldigt mycket att leva för, även om man får psykbryt
mellan varven gäller det att snabbt komma tillbaka!
Text: Jörgen Pettersson
Foto: Celie Scott Photography
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UNNA DIG EN
HÅLLBAR LIVSSTIL
• Tänk som en axgan och konsumera
åländskt när det är möjligt.
• Ät den mat du köper och släng inte i
onödan. Låt istället dina rester bli nya
middagsfavoriter. Gårdagens ugnsbakade fisk är till exempel perfekt till
fiskbiffar idag!
• Snabbmat kan vara bra! Eller vad
sägs om Dahlmans färdiga nötfärsbiffar med Mattas haloumi och ÅTH’s
färdiga ugnsgrönsaker med en
senapsvinägrett?
• Planera matveckan i förväg så att inget
går till spillo.
• Gör gärna storkok, perfekt för matlådor eller som nödlösning i frysen.
• Laga mat tillsammans! Eller laga
varsin rätt och byt med varandra för
mer variation.
#axgan #sättÅlandpåtallriken

LEV SOM EN #AXGAN OCH
#sättÅlandpåtallriken

I dag är axgan ett helhetsbegrepp som beskriver en person som lever, äter
och konsumerar åländska produkter och råvaror på Åland. För många har
axgan blivit en livsstil och på sociala medier finns inspiration att hämta via
taggarna #axgan och #sättÅlandpåtallriken.
– Som axgan väljer du lokal mat och dryck, stöder lokala
företagare och är intresserad och frågvis och kollar upp
råvarornas ursprung. Det är ett tankesätt som du också
tar med dig när du reser, så att du konsumerar lokalt var
du än är, förklarar Marika ”Mysan” Sundqvist, som är projektledare för ”Axganmat på evenemang”.
Projektet ingår i Ålands hållbara livsmedelsstrategi och
arbetar för att lyfta fram åländska råvaror, maträtter och
livsmedelsprodukter under firandet av Åland100.
– Vi jobbar för att få in mer lokal mat och dryck på de
stora evenemangen och vill samtidigt inspirera andra att
tänka lite mer axgant. Många tror att det är svårt och dyrt,
men det stämmer inte.

HÅLLBAR LIVSSTIL

Mysan Sundqvist har själv testat att leva strikt som axgan
i en månad och blev förvånad över hur lätt det gick.
– Det finns till och med åländsk choklad och kaffe,
så det var egentligen bara salt och peppar som jag inte
kunde köpa från Åland.
Hon märkte också att hon värdesatte maten högre.
– Jag blev mer noggrann med mina val och minskade
samtidigt matsvinnet. När man sätter mer värde på

råvaran använder man den också, så istället för att slänga
den där laxsnutten eller grönsaken fick den hamna i en paj
eller omelett.
För Mysan var det en lärorik utmaning, men hon poängterar att det inte finns några krav på att du ska vara helt
strikt för att får kalla dig axgan. Istället för pekpinnar vill
hon uppmärksamma Åland som smakdestination och det
faktum att allt fler får upp ögonen för åländska råvaror
och produkter.
– I en konsumentundersökning från ÅSUB svarade
41 procent av de tillfrågade att de lägger lika mycket eller
mer pengar på lokala leverantörer.

ÅRHUNDRADETS MATRÄTT

Projektet ”Axganmat på evenemang” är ytterligare ett sätt
att lyfta åländsk mat, livsmedelsprodukter och axgan som
begrepp genom olika mataktiviteter. Hit hör bland annat
en tävling med temat ”Århundradets maträtt” som drar
igång i samband med Skördefesten.
– Vi vill gärna engagera allmänheten och kommer att
be dem skicka in sina förslag. Sen har vi en jury som väljer
ut finalisterna innan vi på Åland tillsammans röstar fram
århundradets maträtt.

Tanken är att samla finalisterna i ett recepthäfte.
– Vi uppmuntrar också restauranger och matkreatörer
att servera sina tolkningar av åländska smaker under
jubileumsåret. Det kan vara allt från enskilda maträtter till
hela menyer eller bakverk. Men huvudråvarorna ska vara
från Åland, till exempel åländsk abborre med nypotatis
och sparris.
I butikerna blir det Ålandsveckor och i samarbete med
Mathis-butikerna har man i maj presenterat en åländsk
middagskasse där Viktor Eriksson från Silverskär tagit
fram recepten.
– Tanken är att det ska vara enkla och näringsrika vardagsmiddagar och en smidig ingång för alla som vill äta
mer axgant!
Text: Jenny Andersson
Foto: Daniel Eriksson
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SÄG JA NÄR DU FÅR CHANSEN!
När Johanna Backholm gick i Ålands lyceum ville hon
mest av allt bort från Åland. Så blev det också först;
men efter studierna till personalvetare i Örebro återvände hon, och det är inget hon ångrar. I arbetet på
ViskoTeepak som Vice President för HR & IT ansvarar
hon för 1.100 anställda som tillverkar korvskinn i sju
olika länder. Det betyder att Johanna, under normala
omständigheter, reser extremt mycket.
– Varje gång som jag flyger in över skärgården,
havet, holmarna och Mariehamn känner jag samma
sak, som att man äntligen kan andas igen!
Med sitt internationella perspektiv kan Johanna
ibland tänka att ålänningarna rentav har det lite
för bekvämt.
– Jag kan ibland bli lite arg för att det finns så
många som inte har vett att uppskatta allt som
faktiskt finns på Åland. Vi har inga avstånd, vi har
en otroligt innehållsrik fritid och ett föreningsliv som
saknar motstycke.
Johanna Backholm är uppvuxen i Lemland och bor
numera i Mariehamn tillsammans med maken och
osteopaten Johan och barnen Albin och Wilhelmina,
båda tonåringar. Nu när barnen blivit äldre finns äntligen plats för en egen häst i familjens liv. Johanna har

återupptagit barndomens ridintresse och hästen Bamse
är numera en kär medlem av familjen Backholm.
– Varje morgon åker vi ut till Hammarland för att
se till Bamse i stallet. Det är ett perfekt sätt att umgås
med tonåringar under bilturen fram och tillbaka.
På Åland finns tid för mer än bara jobb och karriär, och på hästryggen samlar Johanna inspiration
och kraft samtidigt som allt som hänt under dagen
lämnas åt sidan.
Som ledare i en internationell koncern är Johanna
van vid att se olikheter som tillgångar snarare än
hinder. När det gäller att dela med sig av sina egna
karriärsråd är hon bestämd:
– Säg JA när du får chansen och tänk inte efter
alltför mycket. Det gäller att tro på sig själv och vara
tålmodig. Det är bra att planera och vara redo men
också att vara beredd på att allt kan förändras.
Hon påminner om två knep för att hålla ihop familj
och karriär:
– Kom ihåg att ha roligt på vägen och ge dig själv
tid, det kan man göra på Åland.

S T OLT ÅL ÄNN I N G

Text: Jörgen Pettersson
Foto: Celie Scott Photography

Skål och grattis Åland!
Dryckeskonstnären Joel Lindholm har tagit fram en festdryck
för alla som vill fira Ålands självstyrelse och inledningen av
Åland100 med åländska smaker i glaset.

SÅ HÄR BLANDAR DU DIN EGEN
Åland100-cocktail
Börja med sirapen. Koka upp 200 g
rabarber, 2 dl vatten och 1 tsk fänkålsfrön
och låt sjuda i 5–10 minuter så att fibrerna
släpper. Sila vätskan (spara resterna, på
dem kan du koka marmelad) och tillsätt
200 g honung och en liten nypa salt.
Sjud försiktigt så att honungen löses upp.
Häll upp i en ren glasburk eller glasflaska
och kyl ner.
Häll sedan 1,5 cl valfri åländsk sprit
(uteslut vid alkoholfritt) och 3 cl sirap i
ett champagneglas. Fyll upp med en torr
åländsk äppelcider. Dekorera med valfria
ätbara blommor som inte är fridlysta.

– Det är en festlig dryck med bubblor som serveras i
champagneglas, för bubbel är alltid fest och champagneglas har de flesta hemma.
Joel Lindholms Åland100-cocktail går att variera
efter smak, men har en sirap av honung, rabarber och
fänkålsfrön i grunden. Sen är det bara att fylla upp
glaset med valfri (åländsk) äppelcider, till exempel Open
Water Ålands Cider eller Peders Aplagårds munkcider
och Amalias äppellimonad för alkoholfria alternativ.

VAD SMAKAR ÅLAND?

Joel poängterar att cocktailen är hans egen tolkning
av Åland i dryckesformat.
– För mig är äpplen givet, det är en av våra största exportprodukter. Honung valde jag för att den
åländska honungen är en av de bästa i världen, och
rabarber för att den är i säsong och skördeklar kring
självstyrelsedagen. Fänkålsfrön är en nordisk råvara
som jag kryddat med för att förhöja smaken med en
ton av anis.
Joel uppmuntrar andra att experimentera fram sina
Ålandstolkningar, till exempel genom att tillföra Åland
Distillery Gin eller Smakbyns Apelbrand. Om du är
riktigt ambitiös börjar du med att jäsa din egen cider
i höst inför 9 juni-skålen 2022.
Text: Jenny Andersson
Foto: Joel Lindholm

Så fick Åland
sin flagga
Hur skulle Ålands flagga se ut?
Till en början var flera alternativ
aktuella, bland annat ett med
tre längsgående våder.
Det förslag, som landstinget först enades om, liknande
för mycket Sveriges flagga och president Paasikivi
vägrade att godkänna det.
Förslaget till dagens flagga togs sedan fram vid
ett köksbord på skärgårdsön Lappo. Kring det satt
landstingsledamöterna Evald Häggblom, Kerstin
Bertell och Gösta Nordman. De ville ha en korsflagga
likt övriga länder i Norden och skapade ett eget förslag
– ett rött kors lades i mitten av den svenska flaggan.
Men trions förslag köptes inte rakt av utan debatten i landstinget blev stundtals häftig. Varför skulle
Åland ha rött i sin flagga – blodets och revolutionens
färg? Dessutom var Danmarks flagga röd och danskarna hade minsann begått nidingsdåd mot ålänningar och svenskar under 1400- och 1500-talen.
Evald Häggblom försvarade förslaget och menade
bland annat att rött markerar Ålands nordiska tillhörighet, eftersom rött är en vanlig flaggfärg i de
nordiska länderna. Det blev omröstning i landstinget
och trions förslag godkändes slutligen med rösterna
18 mot 11.
Text: Helena Forsgård
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Bomarsund får ett
besökscentrum
Idén föddes ursprungligen i slutet
av 1980-talet – 30 år senare blir
det verklighet. Som en historisk
påminnelse om de forna händelserna som formade Åland kommer
ett besökscentrum snart att pryda
Bomarsundsområdet.

– Det kommer bli en väldigt vacker byggnad som drar kopplingar från historien, säger arkitekten Daniel Andersson.
Den 675 kvadratmeter stora byggnaden kommer att stå
färdig till sommaren 2022, bygget påbörjas nu. Idén bakom
att bygga ett besökscentrum vid Bomarsund är ingen
nymodighet, i delgeneralplanen som utformades för drygt
30 år sedan skrev man att ett besökscentrum skulle kunna
byggas. Vid ett antal tillfällen har man varit nära att stoppa
spadarna i marken, men i sista stund har det alltid blåsts av.
– Alla motiveringar har funnits på plats i flera decennier,
men nu i samband med firandet av Åland 100 bestämde
man att påbörja bygget, säger projektledaren Graham
Robins. Bomarsundssällskapet har länge lobbat för att man
ska bygga ett besökscentrum vid ruinerna av den söndersprängda fästningen.
– Bomarsund är en plats som många besöker och det
finns väldigt lite fakta om platsen med tanke på hur kopplat
det är till Ålands 1800-tals historia och i synnerhet demilitarisering, säger Graham Robins.
Fästningen vid Bomarsund började byggas på order av
den ryska tsaren på 1830-talet. Den ryska militärledningen
insåg, med tanke på Ålands strategiska plats i Östersjön,
att man kunde göra Åland till en stark befäst gräns västerut.
Där bodde och verkade över 2000 ryska militärer, fäst-

ningsarbetare och straffångar. Omkringliggande områden
som Nya Skarpans växte fram. Där vittnar husgrunderna
om en småstadsbebyggelse med post, skola, butiker och
kontor. Innan det tvångsinkvarterades de ryska soldaterna
i åländska hushåll. Man beräknar att det bodde åtminstone
en rysk soldat i varannat åländskt hem på den tiden.
– Fästningen kom att förändra det åländska samhället på
flera nivåer, säger Graham Robins.

Alla motiveringar har funnits på plats
i flera decennier, men nu i samband
med firandet av Åland 100 bestämde man att
påbörja bygget.
Graham Robins

INSPIRERAD ARKITEKTUR

Besökscentrets gestaltning hämtar inspiration från rysk
empirarkitektur, vilket är starkt kopplat till den samtida
arkitekturen från tiden då Bomarsunds fästning restes.
Välkända exempel på stilen är bland annat Post- och tullhuset i Eckerö samt Senatstorget i Helsingfors.
– Hela centrumet kommer att byggas i trä. Det kommer
vara en tydlig entré i en annars sluten fasad. Man kommer
att kunna dra kopplingar till Nya Skarpans som eldades

upp i försvar av Ryssland, eftersom fasadträet kommer
ha en mörk yta likt förkolnat trä, säger arkitekten
Daniel Andersson.
Med stora panoramafönster som vätter både ut mot
Lumparn och mot ruinerna, kommer känslan inne i centrumet att fånga andan av Bomarsund.
– Det kommer att finnas en stor utställningslokal på insidan, där kommer vi inte att ha naturligt ljus eftersom en
stor del av utställningen inte är i behov av dagsljus, och för
att vidare bidra till besökarupplevelsen.
Utställningen ansvarar Graham Robins för, och menar att
den till lika stor del kommer att handla om den samhälleliga
betydelsen Bomarsunds fästning hade för Åland, som den
rent militärhistoriska.
– Vi har satsat på mycket film och animerade sekvenser,
målet har varit att verkligen levandegöra historien bakom
Bomarsund.
Ålandsbanken har en samling på flera hundra enskilda
motiv och tavlor över Bomarsund. De vill donera hela sin
samling till Ålands museum, där flertalet kommer att
användas i besökscentrumet.
– Det är viktigt att förvara dem rätt och det har vi resurserna för på Ålands museum. Alla kommer inte vara i
centrumet men det är oavsett ett viktigt grundmaterial för
oss, säger Graham Robins.
Text: Zeb Holmberg
Bilder: Daniel Andersson
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FLYTTEN GICK FRÅN INDIEN TILL ÅLAND

S T O L T ÅL ÄNNI N G

Befolkningen på Åland har varit i stadig tillväxt under
åtminstone hela 2000-talet. Största skälet till det är
inflyttning, en följd av en stark arbetsmarknad och
ett välkomnande samhälle. Lijo Joy är ett utmärkt
exempel på detta och visar att Åland är en plats där
familjer är trygga och ett landskap där företag växer.
Joy är född i Kerala, en delstat i södra Indien med
närmare fyrtio miljoner invånare. Där är också hustrun Minu född. Innan paret gifte sig åkte Lijo Joy till
Åland för att arbeta på Crosskey som programmerare
på kortavdelningen och med Mastercard-teamet.
Något år senare anslöt Minu och i dag har paret två
döttrar som är födda på Åland.
– Vi stortrivs här. Planen är att vi stannar på Åland
som är en perfekt plats för barn. Här finns lugnet för
familjen, äkta trygghet, frisk miljö och vacker natur.
Det börjar bli dags att köpa hus! säger Lijo Joy, som
även uppskattar möjligheten att kombinera ett rikt
privatliv med en yrkesmässig karriär.
Det är däremot inte alltid enkelt att flytta in i ett
helt nytt samhälle. Traditioner och kultur är annorlunda i Indien och på Åland. Ändå tycker familjen Joy att
det mesta löpt utan större problem eller missförstånd.

– Jag flyttade hit först och lärde mig hur det fungerar och efter några år kom också Minu vilket gjorde
stor skillnad. Vi umgås mycket med tre andra familjer
som också är från samma område och talar samma
språk, malayalam, säger Lijo.
Flickorna talar också språket malayalam liksom
svenska på dagis och engelska från teven. En trespråkighet som faller sig naturligt och uppstår som
en del av vardagen.
Familjen är central i en lycklig vardag. Inte bara
den lilla familjen som bor på Åland utan också de
anhöriga som bor kvar i Indien. Innan pandemin
genomförde familjen Joy flera resor i båda riktningar.
Detta är den största saknaden just nu.
– Som tur är fungerar den digitala världen och vi
kan hålla kontakten med hjälp av till exempel WhatsApp men det är ju inte samma sak.
På fritiden går mycket av energin annars åt till de
två döttrarna och deras upptåg. Blir det tid över hör
långa promenader till favoriterna.
Text: Jörgen Pettersson
Foto: Celie Scott Photography

DERRICK FANN TRYGGHETEN OCH KÄRLEKEN PÅ ÅLAND

S T O L T ÅL ÄNNI N G

Derrick Nilsson föddes samma år som Ålands självstyrelse skulle formuleras i Genève. Han växte upp i
Ekenäs och Lappvik och beskriver sin barndom som
både idyllisk och lycklig med frihet styrd av eget ansvar.
Som 18-åring i Helsingfors 1939 upplevde Derrick
Nilsson hur skolorna i hela landet stängdes som en
följd av Sovjetunionens och ryssarnas allt aggressivare ton. Nilsson anmälde sig till skyddskåren för
att ”jag var förbannad på ryssarna, ingen ska få ta
Finland” och placerades i vapendepån. Med egna
ögon såg han det som skulle kallas Vinterkriget starta
den 30 november 1939.
– Jag var på järnvägsstationen i Helsingfors då flygplanen dundrade in och släppte bomberna bara några
hundra meter från oss. Målet var stationen och vi tog
skydd under några vagnar, säger Derrick Nilsson.
Vinterkriget varade bara hundra dagar men skulle
övergå till fortsättningskriget sommaren 1941 och
fortsätta fram till hösten 1944. Det var i det senare
som Derrick Nilsson förlorade sin vänstra underarm.
– Vårt uppdrag var att söka igenom övergivna korsun
vid fronten. Jag gick först i vår grupp och sparkade upp

en dörr som var försåtsminerad och exploderade.
Korpral Nilsson återvände som krigsinvalid med en
arm mindre än tidigare och en hård ekonomisk verklighet. Ersättningen till skadade veteraner räckte inte
långt. Men Derrick Nilsson gav aldrig upp, tvärtom.
Han kämpade vidare mot den egna kroppen och
andras fördomar. Han tävlade till och med i kanot och
vann över sina friska och funktionsdugliga konkurrenter
när han paddlade över Finska viken.
För en delvis invalidiserad ung man var det däremot svårt att hitta jobb. Svaret blev ett liv som egen
företagare och entreprenör, vilket senare ledde till
flytten till Åland 1972. Han var då 51 år gammal och
livnärde sig bland annat på att leverera sill från en
dansk tillverkare till Viking Lines färjor.
På Åland kom även blivande hustrun Gunnel in
år 1980 i ett liv som de båda beskriver som Gamla
Testamentet och sen det nya. Vilket som är bäst råder
det inget tvivel om.
Text: Jörgen Pettersson
Foto: Celie Scott Photography

ALLA ÄLSKAR KEEGAN, KEEGAN ÄLSKAR ALLA
Han heter Jan-Mikael Mattsson men det är det inte
så många som känner till. I vardagen kallas han
Keegan och då vet alla vem vi menar – mannen som
ser möjligheterna många missar och har en känsla i
replikerna nästan alla saknar.
Keegan är en av stadens riktiga och allra mest
kända profiler. I 59 år har han med aldrig sinande nyfikenhet trampat gatorna, pratat med folk – och stött
sitt IFK Mariehamn. Förr skötte Keegan resultattavlan
på Idrottsparken. I dag är han en ständig gäst på
Wiklöf Holding Arena, både när det vankas hemmamatch och annars.
Keegan personifierar kamratandan som ska finnas
i såväl idrottsföreningar som samhällen. Känslan av
samhörighet som uppstår genom en nickning på stan,
ett samtal i snön, ett uppmuntrande ord på vägen.
Keegan är född och uppvuxen i Mariehamn och
fotboll och annan sport kan han bättre än nästan alla,
vilket hans lägenhet vittnar om. På väggarna hänger
halsdukar och matchplanscher, på teven hörs referatet från ännu en match. Först i Keegans värld kommer
IFK men på halsduksfronten hittar vi också spår av
Jomala IK, Degerfors och Aston Villa. I dag ägnar han
sig mest åt att se fotboll från sidan men tidigare har

S T O L T ÅL ÄNNI N G

han med stor framgång lett det egna DUV-laget. Som
lagkapten i de årliga matcherna mot IFK Mariehamns
ligalag har han sett till att DUV än så länge aldrig
upplevt en förlust.
Att det förresten blev Keegan av Jan-Mikael är inte
så konstigt. I England fanns på 1970-talet en målspruta och fotbollsikon vid namn Kevin Keegan och
likheterna var snarlika när det gäller målproduktionen.
– Jag gjorde 15 mål en gång när vi spelade fotboll.
”Nu får du heta Keegan”, sa de andra.
Numera är Keegan pensionär men han har tidigare
jobbat på Butik Unik och har en lång bakgrund som
trummis i ”Husbandet” bakom sig. Han är också en
pålitlig estradör och missar aldrig chansen att muntra
upp IFK-festerna med sång och skämt. Keegans
familj, förutom alla andra, är mamma Irje och brodern
Tom med hustru Gun-Britt.
– Vad jag ser fram mot nu? Att fira mig själv när
jag fyller 60 nästa år och att Åland samma år fyller
100. Då blir det prinsesstårta! Och förstås att se när
IFK vinner ligan nästa gång!
Text: Jörgen Pettersson
Foto: Celie Scott Photography

SNABBAST I VÄRLDEN I LUGNET PÅ ÅLAND
Det är imponerande bortom det begripliga att föreställa sig hur någon frivillig sätter sig på en topptrimmad motorcykel med målet att köra 402,33 meter
snabbare än alla andra. Detta har Ida Zetterström
gjort i hela sitt liv, vilket resulterat i otaliga troféer och
triumfer och titeln världens snabbaste kvinna. Hennes
rekord är 346,9 kilometer per timme i klassen Super
Street Bike/ Pro Street Bike!
För Ida är racing lika självklart som att gå och
andas. Hon är född i Järfälla i Sverige och bor sedan
hon fyllde tolv på Åland. Hemmet finns i Jomala och
stugan i Hammarland.
Första racingupplevelsen kom tidigt, Ida var bara
tre veckor gammal första gången hon var med på
tävling… Pappa Zetterström är företagare med racingbilar och amerikanare som specialitet och under
Idas uppväxt var han så kallad Crew Chief för ett
antal team och förare.
– Jag började tävla när jag var åtta år, man fick
inte före det, säger Ida, som numera är en av Finlands
mest populära idrottsprofiler. Intresset för elitsatsningar är stort och hennes Instagramkonto välföljt,
vilket kräver insatser och ständiga uppdateringar.
Inom racing är det som med annat; det gäller att
synas för att finnas och utvecklas.

S T O L T ÅL ÄNNI N G

Kontakta oss

Telefon: +358 18 24 000, Mejl: info@visitaland.com,
Webb: aland100.ax

Följ oss i våra sociala kanaler
aland100jubileum,

Tagga oss gärna

#åland100 #aland100

aland_100_official

– Många tycker jag är knäpp som lägger ner så
mycket tid, energi och pengar på den här sporten,
men för mig är det här inte alls konstigt. Jag har
vuxit upp i det.
För Ida är Åland vardagslyx, trygghet och lugn
– allt på samma gång. Glömmer man nyckeln i
bilen står den kvar och det tar typ fyra minuter
från hemmet till jobbet. Till detta ska läggas skola,
sjukvård och äldreomsorg som allt är världsklass.
Med minnet från tiden i Sverige och Stockholmsområdet, uppskattar Ida skillnaden mellan
storstaden och Åland.
– Här är det nära till allt och sådant som är lyx på
andra platser är självklarheter här. Livskvaliteten är
väldigt mycket högre på Åland än på andra platser,
tycker jag.
Från sin bas på Åland är möjligheterna oändliga.
Pandemin har till viss del satt stopp för de längsta
tävlingsresorna, i fjol blev det tre tävlingar, men framtiden är ändå löftesrik – och hemlig.
– Jag hoppas vi snart kan presentera större grejer!

Text: Jörgen Pettersson
Foto: Celie Scott Photography
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Två museer under samma tak!

Storagatan 1, Mariehamn

Ålands kulturhistoriska
museum visar Ålands
historia i fem epoker;
forntid, medeltid,
stormaktstid, rysk tid och
självstyrelsetid.

Bland antenner
och pistiller
6.6-29.8
Upplev Ålands natur i närbild
Utställningen är ett samarbete med
Miljöbyrån på Ålands landskapsregering,
fotografier av Fotoklubben Obscura
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Dan Karlström.

Philip Björkqvist.

Jenny Carlstedt.

Therese Karlsson.

Sofie Asplund.

Stjärnspäckad
ensemble i
operan Lisbeta
Nu pågår repetitionerna i Alandica för fullt
Den 15 juli är det premiär för operan ”Lisbeta – en trollkona skall du icke låta leva” på
Alandica. Den skildrar häxprocesserna på Åland under 1600-talet då flera kvinnor avrättades
för samröre med djävulen.
– Vi vill uppmärksamma dessa kvinnor och ge dem en röst, säger Carina Karlsson, librettist
och författare till romanen bakom operan.
Operan ”Lisbeta – en trollkona skall du
Idén till att göra operan
icke låta leva” baserar sig på Carina
väcktes då Barbro SundKarlssons roman ”Märket” från
back lyssnade på ett av
2019. Den handlar om bondhushennes föredrag. Hon
trun Lisbeta från Skarpans som
blev fascinerad av beblev trolldomsanklagad och
rättelsen och tänkte
dömd till döden år 1666.
att det skulle vara
– Den första kvinnan som
spännande att göra en
blev anklagad var Karin från
opera av det hela. Kort
Emkarby. Hon angav sedan 13
därefter stämde hon träff
Författaren Carina
andra kvinnor, en av dem var Lismed Carina Karlsson och
Karlsson har skrivit
librettot till operan
beta. Karins sista ord innan hon avberättade om sin idé.
tillsammans med Ida
rättades var ”Allt jag har sagt är sant”,
Kronholm.
Koppling till självstyrelsen
säger Carina Karlsson.
Foto: Robert Jansson
Operan sätts upp i samband
Hon har länge haft ett stort inmed Ålands självstyrelses 100-årsjubileum.
tresse för häxprocesserna på Åland. Hennes
Det som händer i berättelsen om Lisbeta
första minne kommer redan från mellanstakan kopplas till självstyrelserörelsen på
diet då läraren berättade om ämnet på hisÅland.
torielektionen. Dessutom kommer de flesta
– Lisbeta var otroligt talför och egensinkvinnorna i berättelsen från Sund, samma
nig, precis som ålänningarna när de kämpakommun som hon själv är född och uppvuxde för att få självstyrelse. Hon var inte rädd
en i. Sedan dess har Carina Karlsson bland
för att säga vad hon tyckte och kämpade in i
annat skrivit en diktberättelse och en bok
det sista, säger Carina Karlsson.
samt hållit flera föredrag om ämnet.

Vad vill ni förmedla med operan?
– Vi vill ge en slags upprättelse för alla kvinnor som avrättades och visa dem som de
personer de är. Alla kvinnor gestaltade i
operan fanns på riktigt och vi säger deras
namn.

Ålands främsta operasångare
Arbetet med Lisbeta började under sommaren 2018. Då bjöd Barbro Sundback ut
Carina Karlsson och regissören Ida Kronholm till Simskäla för att prata ihop sig
och planera hur operan skulle läggas upp.
Därefter började Carina Karlsson och Ida
Kronholm jobba på librettot som blev klart
vid årskiftet 2019-2020. Librettot tonsattes
sedan av Karólína Eiríksdóttir från Island.
Ensemblen består av Ålands främsta
operasångare, däribland Sofie Asplund
(sopran), Philip Björkqvist (basbaryton)
och Jenny Carlstedt (mezzosopran) som
innehar rollerna Lisbeta, häradshövdingen
Psilander och Karin.
Just nu övar kören och solisterna för fullt

på egen hand och scenografin börjar ta plats
i stora salen på Alandica. Repetitionerna på
scen börjar i juni och orkestern är på plats
från och med början av juli. Dessutom kollar produktionen upp eventuella möjligheter
att spela upp operan utanför Åland.
Är det svårt att göra en roman till en
opera?
– Nej, inte alls. Det är väldigt roligt. Ida
Kronholm är en fantastisk arbetspartner.
Vi samarbetar jättebra ihop, säger Carina
Karlsson.
Hon är glad över det hittills stora intresset och hoppas på en fullsatt sal på Alandica
i juli.
– Jag är så glad och tacksam att jag får
vara en del av den här processen och jobba
med så kunniga människor. Det är många
som kommit fram och ställt frågor och visat
intresse för operan.
Text: Marie Rask
Foto: Daniel Eriksson
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Lisbeta – en trollkona
skall du icke låta leva
Av: Kulturföreningen Katrina.
Premiär: Den 15 juli klockan 19.00.
Visas: Den 15–17 juli klockan 19.00.
Var: Alandicas stora scen.
Musik: Karólína Eiríksdóttir.
Libretto: Carina Karlsson och Ida Kronholm.
Dirigent: Anna-Maria Helsing.

Pipsa Juslin är körens dirigent.

Kördirigent: Pipsa Juslin.
Regi: Ida Kronholm.
Koreografi: Soledad Howe.
Scenografi: Maria Antman.
Kostym: Matilda Karlström.
Mask: Emelie Eriksson.
Ljusdesign: Pernille Plantener-Holst.
Repetitör: Dmitri Tyapkin.
Ansvarig producent: Barbro Sundback.
Ekonomiansvarig: Rosi Djupsund.

Tora Woivalin och Peter Rikberg.

Kören repeterar
i Alandica. Från
vämster Emilia
Josefsson, Stefan
Bäcklund, Martin
Nordström, Jesper
Josefsson, Tora
Woivalin, Peter Rikberg, Anna-Maria
Sjölund, Ulf Weman
och Jutta TailasRikberg.

Medverkande
Lisbeta – Sofie Asplund, sopran
Psilander – Philip Björkqvist, basbaryton
Kjellinus – Dan Karlström, tenor
Karin – Jenny Carlstedt, mezzosopran
Ebba – Therese Karlsson, sopran
Per – Aarne Pelkonen, baryton
Skatan – Veli Kujala, kvarttonsackordeon
Orkester – Estonian Sinfonietta
Kör

Peter Rikberg.
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Evenemang

ÅTERKOMMANDE
EVENEMANG
BARN / UNGA / UTFÄRD /
UTFLYKT

Cajsa seglar för
Åland 100 år Ungdomsseglatser och kortare
publika seglingar. Måndag
7 juni - söndag 15 augusti
Mer info på Facebook-sida
Cajsa seglar för Åland
100.
SPORT

AX Discgolf 100 rundor
AX Discgolf rf önskar
delta i Åland 100 genom
att ordna en tävling som
pågår under jubileumsåret.
Spela 100 rundor under
jubileumsåret och erhåll en
exklusiv Åland 100 disc.
BARN / UNGA

Besök djuren på Lilla holmen Fågelhuset är öppet
dagligen klockan 10-15.
Kaninerna matas cirka
13-15.
BARN / UNGA / MAT

Karamellkokning i Ålands
Karamelleriet i Smakbyn
måndag-lördag klockan
13-18 hela sommaren.

JUNI
fredag 4
SPORT

Trollingträff Åland 2021
Fisketävling den 2-5 juni
med start från Käringsund
Resort och Conferens. Se
Trollingtraff.ax
KROG / NÖJE / MAT

Ostvecka med åländska ostar
i Smakbyn Ålandsmejeriet
har långlagrat ett urval ostar
åt Smakbyn, som restaurangen använder i sin mat.

Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com

BARN / UNGA / KULTUR

SPORT

Välkommen på Naturfestivalen! Invigning kl. 11 i trädgården på Nygatan 8 med
musik och servering. Kl. 13
på Lilla holmen med teater,
naturpyssel, naturvandring
och servering.

Åland 100 Runstreak Utmaning
Skapa en hållbar motionsrutin
genom att röra på dig
15 minuter per dag i 100
dagar. Start 9 juni genom
gemensamt lopp, därefter
parklopp i Mariehamn varje
lördag. Dag 100 firas med
ett finallopp med mål på nya
friidrottsarenan i Ytternäs.

söndag 6
BARN / UNGA / SPORT

BARN / UNGA / SPORT

Motionslopp: Together 4 Life
Delta i loppet på valfri tid och
plats den 4-6 juni. Mer info:
Together4life.ax

Sätt guldbollen i rullning
Kom med och sätt vår
guldboll i rullning! Spela
fotboll på så kul sätt som ni
kommer på, filma, hashtagga
med #ÅUguldboll och lägg ut
på instagram. Det går också
bra att skicka ditt bidrag till
Åland United messenger. I
juni 2022 utses vinnarna.

måndag 7
KROG / NÖJE / MAT

Hållbarhet på menyn – Smakbyn använder allt Annorlunda
smakkombinationer, annorlunda delar av grönsaker,
nytänkande matlagning helt
enkelt!

tisdag 8
KROG / NÖJE / MAT

Hållbarhet på menyn –
Smakbyn använder allt Annorlunda smakkombinationer,
annorlunda delar av grönsaker, nytänkande matlagning
helt enkelt!
GUIDNING / RUNDTUR

Allmän guidning i Kulturhistoriska Allmän guidning i Kulturhistoriskas basutställning. Kl.
13:00 på svenska, kl. 15:00
på engelska i juni, engelska
eller finska i juli. Förhandsbokning: info@museum.ax
eller tel. 018-25426.
DIGITALT EVENEMANG / ÖVRIGT

Bärkraftdagen – ett livesänt
evenemang Underhållning
och utdelning av det årliga
bärkraftpriset. Mer info på
Barkraft.ax/barkraft-visionen/
barkraftdagen. Kl. 19-20.30.

onsdag 9

BARN / UNGA / SPORT

KULTUR

Motionslopp: Together 4 Life
Delta i loppet på valfri tid och
plats den 4-6 juni. Mer info:
Together4life.ax

Åland Firar – 9 Juni.
En folkfest med musik, mat
och kultur för alla.
En stor folkfest med picknickmaträtter och en digital
stadsfestival fylld med mat,
musik och kultur kickar igång
firandet av Åland 100 jubileumsåret. Allt livesänds så
du kan följa hela firandet via
Ålandstidningens livestream,
Steel FM’s sändningar samt i
Åland Sommar 2021 -appen.

DIGITALT EVENEMANG / MUSIK

Konsert: Bromander i Alandica
Åländska låtskrivaren och
artisten Bromander uppträder
för begränsad publik i
Alandica. Även livesändning
på NIPÅs facebooksida. Kl.
20.

lördag 5
SPORT

Trollingträff Åland 2021
Fisketävling den 2-5 juni
med start från Käringsund
Resort och Conferens. Se
Trollingtraff.ax
KROG / NÖJE / MAT

Ostvecka med åländska ostar
i Smakbyn Ålandsmejeriet
har långlagrat ett urval ostar
åt Smakbyn, som restaurangen använder i sin mat.
BARN / UNGA / SPORT

Motionslopp: Together 4 Life
Delta i loppet på valfri tid och
plats den 4-6 juni. Mer info:
Together4life.ax

KULTUR

Ålands självstyrelsedag
Lagtingets traditionella
uppvaktning vid Julius
Sundblom-statyn samt
program i lagtingets plenisal
där man utdelar stipendier ur
Ålands självstyrelses 75-års
jubileumsfond.
SPORT

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 2021 Se Discgolf.
ax för mer info om dagens
tävling.
KROG / NÖJE / MAT

Hållbarhet på menyn – Smakbyn använder allt Annorlunda
smakkombinationer, annorlunda delar av grönsaker,
nytänkande matlagning helt
enkelt!

MAT / MUSIK

9 Juni – Åland firar
Folkfest med musik, mat
och kultur för alla samtidigt
som firandet av jubileumsåret
kickar igång. Även digitalt. Se
Aland100.ax
SPORT

GOLF: 100 Slag
Välkommen till 100 Slag på
Ålands Golfklubb den 9 juni kl
12-18! Ta med en vän och slå
100 slag.
KULTUR

Självstyrelsedagsfirande på
Hembygdsgården Matsmårs i
Hummersö, Föglö Flagghissning, ordförandes hälsningsord, Ålänningens sång
unisont Gratis servering. Kl.
13.
GUIDNING / RUNDTUR

Guidad blomstervandring på
Nåtö naturreservat Samling
kl 14 vid parkeringsplatsen.
Anmälan per telefon: 0457
342 4486.
KULTUR

Fira Åland 100 i Skärgården
Fira i Degerby med dansskola
i Brandkårshuset kl. 15,
prova på Lindy hop kl. 16.
Trädgårdsdans vid Carlsro
samt allsång från kl. 17.30.
KULTUR

Självstyrelsefirande på Jan
Karlsgården Tradionellt självstyrelsefirande vid dansbanan
på Jan Karlsgården kl. 19.
SPORT

TRV in the City: Funktionell
träning utomhus Funktionell
träning utomhus i city tillsammans med Träningsverket
onsdagar kl. 19. Samling vid
Lilla Holmens grind.

torsdag 10
SPORT

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 2021 Se Discgolf.
ax för mer info om dagens
tävling.
KROG / NÖJE / MAT

Hållbarhet på menyn – Smakbyn använder allt Annorlunda
smakkombinationer, annorlunda delar av grönsaker,
nytänkande matlagning helt
enkelt!
SPORT

Åland 100 Runstreak Utmaning
Skapa en hållbar motionsrutin
genom att röra på dig
15 minuter per dag i 100
dagar. Start 9 juni genom

gemensamt lopp, därefter
parklopp i Mariehamn varje
lördag. Dag 100 firas med
ett finallopp med mål på nya
friidrottsarenan i Ytternäs.
GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Visning: Lars Lerins sommarutställning Torsdagar i Ålands
konstmuseum. Kl. 13:00
på svenska, kl. 15:00 på
engelska i juni, engelska eller
finska i juli. Förhandsbokning:
info@museum.ax eller tel.
018-25426.

fredag 11
SPORT

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 2021 Se Discgolf.
ax för mer info om dagens
tävling.
KROG / NÖJE / MAT

Hållbarhet på menyn –
Smakbyn använder allt Annorlunda smakkombinationer,
annorlunda delar av grönsaker, nytänkande matlagning
helt enkelt!
SPORT

Åland 100 Runstreak Utmaning
Skapa en hållbar motionsrutin
genom att röra på dig
15 minuter per dag i 100
dagar. Start 9 juni genom
gemensamt lopp, därefter
parklopp i Mariehamn varje
lördag. Dag 100 firas med
ett finallopp med mål på nya
friidrottsarenan i Ytternäs.

lördag 12
SPORT

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 2021 Se Discgolf.
ax för mer info om dagens
tävling.
KROG / NÖJE / MAT

Hållbarhet på menyn – Smakbyn använder allt Annorlunda
smakkombinationer, annorlunda delar av grönsaker,
nytänkande matlagning helt
enkelt!
SPORT

Åland 100 Runstreak Utmaning
Skapa en hållbar motionsrutin
genom att röra på dig
15 minuter per dag i 100
dagar. Start 9 juni genom
gemensamt lopp, därefter
parklopp i Mariehamn varje
lördag. Dag 100 firas med
ett finallopp med mål på nya
friidrottsarenan i Ytternäs.

söndag 13
SPORT

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 2021 Se Discgolf.
ax för mer info om dagens
tävling.
SPORT

Åland 100 Runstreak Utmaning
Skapa en hållbar motionsrutin
genom att röra på dig
15 minuter per dag i 100
dagar. Start 9 juni genom
gemensamt lopp, därefter
parklopp i Mariehamn varje
lördag. Dag 100 firas med
ett finallopp med mål på nya
friidrottsarenan i Ytternäs.

måndag 14
SPORT

Åland 100 Runstreak Utmaning
Skapa en hållbar motionsrutin
genom att röra på dig
15 minuter per dag i 100
dagar. Start 9 juni genom
gemensamt lopp, därefter
parklopp i Mariehamn varje
lördag. Dag 100 firas med
ett finallopp med mål på nya
friidrottsarenan i Ytternäs.
MAT

Restaurangdagarna 2021
Ålands krögare erbjuder
specialmenyer till ett
förmånligt pris. Se Facebook.
com/Restaurangdagarna
SPORT

Ligafotboll: IFK Mariehamn
- HJK IFK Mariehamn spelar
hemmamatch på Wiklöf Holding Arena kl. 18.30.

tisdag 15
SPORT

Åland 100 Runstreak Utmaning
Skapa en hållbar motionsrutin
genom att röra på dig
15 minuter per dag i 100
dagar. Start 9 juni genom
gemensamt lopp, därefter
parklopp i Mariehamn varje
lördag. Dag 100 firas med
ett finallopp med mål på nya
friidrottsarenan i Ytternäs.
GUIDNING / RUNDTUR

Allmän guidning i Kulturhistoriska Allmän guidning i Kulturhistoriskas basutställning. Kl.
13:00 på svenska, kl. 15:00
på engelska i juni, engelska
eller finska i juli. Förhandsbokning: info@museum.ax
eller tel. 018-25426.
MAT

Restaurangdagarna 2021
Ålands krögare erbjuder
specialmenyer till ett
förmånligt pris. Se Facebook.
com/Restaurangdagarna

Just nu 4 / 2021
Fler evenemang på www.aland.com

konstmuseum. Kl. 13:00
på svenska, kl. 15:00 på
engelska i juni, engelska eller
finska i juli. Förhandsbokning:
info@museum.ax eller tel.
018-25426.
MAT

Restaurangdagarna 2021
Ålands krögare erbjuder
specialmenyer till ett
förmånligt pris. Se Facebook.
com/Restaurangdagarna
KONST

Vernissage: DJUR av metallkonstnär Johan Karlsson
i Ålands jakt- och fiskemuseum kl. 18-20.

fredag 18
MAT

Restaurangdagarna 2021
Ålands krögare erbjuder
specialmenyer till ett
förmånligt pris. Se Facebook.
com/Restaurangdagarna
KROG / NÖJE / MAT

Picknickdagen på Smakbyn
Smakbyn uppmärksammar
internationella picknickdagen.
Ät på plats eller ta med ut och
ät i den vackra omgivningen.

lördag 19
SPORT

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 2021 Se Discgolf.
ax för mer info om dagens
tävling.
BARN / UNGA / SPORT

AX Discgolf Jubileumsevent
- Åland 100 Kom och fira en
hel dag i discgolfens tecken
vid Stallhagen. Passar hela
familjen.
MAT

Restaurangdagarna 2021
Ålands krögare erbjuder
specialmenyer till ett
förmånligt pris. Se Facebook.
com/Restaurangdagarna
TEATER

onsdag 16
SPORT

Åland 100 Runstreak Utmaning
Skapa en hållbar motionsrutin
genom att röra på dig
15 minuter per dag i 100
dagar. Start 9 juni genom
gemensamt lopp, därefter
parklopp i Mariehamn varje
lördag. Dag 100 firas med
ett finallopp med mål på nya
friidrottsarenan i Ytternäs.
MAT

Restaurangdagarna 2021
Ålands krögare erbjuder
specialmenyer till ett
förmånligt pris. Se Facebook.
com/Restaurangdagarna
KULTUR / SPORT

Motorträff i Godby för alla intresserade Öppen hobbyfordonsträff vid Godby Service
var tredje onsdag. Alla slags
fordon välkomna, från moppe
till traktor, inga ålderskrav. Kl.
18-21.

”Kommer och försvinner” av
Lars Norén på Teater Gården
Möt tre charmerande karaktärer som försöker förstå sig
på världen, på sig själva och
på varandra, skriven av en av
vår generations absolut bästa
dramatiker. Norra Esplanadgatan 5 kl. 18.

måndag 21
KULTUR / MAT

Midsommarmat i Smakbyn
Somrig mat och dryck i
Smakbyn.
TEATER

”Kommer och försvinner” av
Lars Norén på Teater Gården
Möt tre charmerande karaktärer som försöker förstå sig
på världen, på sig själva och
på varandra, skriven av en av
vår generations absolut bästa
dramatiker. Norra Esplanadgatan 5 kl. 18.

torsdag 17
GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Visning: Lars Lerins sommarutställning Torsdagar i Ålands

Evenemangen fortsätter på
nästa uppslag
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En liten högskola fylld av
praktisk erfarenhet, lång
tradition och familjär
stämning.
Välj ett studieliv på Åland.
Välj Högskolan på Åland.
www.ha.ax
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Evenemang
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Vill du att ditt evenemang syns här? Meddela Aland.com:s och Åland Just Nu:s gemensamma redaktion
genom att fylla i formuläret på aland.com/tipsa eller med e-post till: evenemang@aland.com
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tisdag 22

på svenska, kl. 15:00 på
engelska i juni, engelska eller
finska i juli. Förhandsbokning:
info@museum.ax eller tel.
018-25426.

KULTUR / MAT

Midsommarmat i Smakbyn
Somrig mat och dryck i
Smakbyn.

TEATER

Teater Ofelia: William Shakespeares “Som ni vill ha det”
på Lilla holmen i Mariehamn.
Premiär 29.6 kl 19. övriga föreställningar 20.6 kl 19 samt
1-4.7 kl 19. Fritt inträde.

GUIDNING / RUNDTUR

Allmän guidning i Kulturhistoriska Allmän guidning i Kulturhistoriskas basutställning. Kl.
13:00 på svenska, kl. 15:00
på engelska i juni, engelska
eller finska i juli. Förhandsbokning: info@museum.ax
eller tel. 018-25426.

fredag 2
MUSIK

TEATER

”Kommer och försvinner” av
Lars Norén på Teater Gården
Möt tre charmerande
karaktärer som försöker
förstå sig på världen,
på sig själva och på
varandra, skriven av en av
vår generations absolut
bästa dramatiker. Norra
Esplanadgatan 5 kl. 18.

onsdag 23
FAMILJ

Torgkväll i Degerby kl. 19-21.
KULTUR / MAT

Midsommarmat i Smakbyn
Somrig mat och dryck i
Smakbyn.
TEATER

”Kommer och försvinner” av
Lars Norén på Teater Gården
Möt tre charmerande karaktärer som försöker förstå sig
på världen, på sig själva och
på varandra, skriven av en av
vår generations absolut bästa
dramatiker. Norra Esplanadgatan 5 kl. 18.

torsdag 24
KULTUR / MAT

Midsommarmat i Smakbyn
Somrig mat och dryck i
Smakbyn.

Ålands orgelfestival 2021
Ålands äldsta musikfestival
arrangeras 27 juni-2 juli.
Program på Alfest.org

Lars Lerins sommarutställning.

GUIDNING / RUNDTUR / KONST

BARN / UNGA / KULTUR

TEATER

Visning: Lars Lerins sommarutställning Torsdagar i Ålands
konstmuseum. Kl. 13:00
på svenska, kl. 15:00 på
engelska i juni, engelska eller
finska i juli. Förhandsbokning:
info@museum.ax eller tel.
018-25426.

Midsommarfirandet på Jan
Karlsgården i Sund Traditionsenligt midsommarfirande på
Jan Karlsgården. Stången
reses kl. 20. Med reservation
för ändringar.

SPORT

lördag 26

”Kommer och försvinner” av
Lars Norén på Teater Gården
Möt tre charmerande karaktärer som försöker förstå sig
på världen, på sig själva och
på varandra, skriven av en av
vår generations absolut bästa
dramatiker. Norra Esplanadgatan 5 kl. 18.

Ligafotboll: IFK Mariehamn
- SJK IFK Mariehamn spelar
hemmamatch på Wiklöf Holding Arena kl. 18.30.

fredag 25
KULTUR

Midsommarfirande på Åland
Många tar sig till
byns gemensamma
midsommarstång för lövning
och stångresning. I vissa byar
ordnas midsommardans på
den lokala ungdoms- eller
byagårdar.

KULTUR / MAT

Midsommarmat i Smakbyn
Somrig mat och dryck i
Smakbyn.

söndag 27
MUSIK

Ålands orgelfestival 2021
Ålands äldsta musikfestival
arrangeras 27 juni-2 juli.
Program på Alfest.org

måndag 28

KULTUR / MAT

MUSIK

Midsommarmat i Smakbyn
Somrig mat och dryck i
Smakbyn.

Ålands orgelfestival 2021
Ålands äldsta musikfestival
arrangeras 27 juni-2 juli.
Program på Alfest.org

Brändö
Kommunbibliotek
Enligt bibliotekets öppettider

4.6-12.8 – Katter, skulptören Ulrika
Kjeldsen, på olika platser i Mariehamn.

Galleri Juha P. (Ehns)
Styrmansgatan 1, Mariehamn.
Måndag–fredag kl. 10–17.
Lördag 10–14.

Juha Pykäläinen är på plats i galleriet lördagar 12–14.

10 juni - 22 augusti
En temporär skulpturutställning
med verk av svenska, åländska och
finska konstnärer. Visas i centrala
Mariehamn på olika platser.

3.5–17.7 – Liv i trädgården.

Eckerö Postoch tullhus

9.6-14.8 – Sjömännens beskyddarinnor, Felicia Lindbäck.

15 maj-19 september – textilt hantverk & design - från och till Åland.

Föglö bibliotek

Degerby, Föglö.
Måndag 10-13 & 16.30-20
Onsdag 16.30-20
Torsdag 16.30-21
från midsommar-15.8:
Måndag 10-12 & 16.30-20.30
Tisdag 18.30-20.30
Onsdag 16.30-20.30
Torsdag 16.30- 20.30

2 juni-30 augusti – Ålands Emigrantinstitut firar Åland 100 med
utställningen Föglö export: Svågrarna Haddon och Warner.

MUSIK

Ålands orgelfestival 2021
Ålands äldsta musikfestival
arrangeras 27 juni-2 juli.
Program på Alfest.org
Allmän guidning i Kulturhistoriska Allmän guidning i Kulturhistoriskas basutställning. Kl.
13:00 på svenska, kl. 15:00
på engelska i juni, engelska
eller finska i juli. Förhandsbokning: info@museum.ax
eller tel. 018-25426.

onsdag 30
MUSIK

Ålands orgelfestival 2021
Ålands äldsta musikfestival
arrangeras 27 juni-2 juli.
Program på Alfest.org

Från 10 juli – ”Amerika hus” – en
presentation av hus som blev ett
resultat av Getabors vistelse ”over
there” .

Kobba Klintar

Torsdagar kl 17-20
lördagar kl. 12-15

1.7-21.8 – Saltstänkt på Kobba
Klintar, TH Norling ställer ut maritima motiv.

3-24 juni – Slöjdkumpanerna, alster
av slöjdläraren Anna Häggblom och
journalisten Nina Eriksén.

Mariehamns
stadsbibliotek

11.5-6.6 – Verk av Lin Simons.
Konstutställning med verk av Lin
Simons i Mariehamns stadsbibliotek

Matsmårs

Hummersö by i Föglö

Geta bibliotek (Geta skola)
Getavägen 2115, Geta.
Tisdagar 16-20
Torsdagar 13-17.

Geta skola åk 1-6 håller vårsalong
3.6
1 juli-12 augusti – Stilla liv vid
skogsbryn och åkant, akvareller av
Gunilla Olsson

Teater Ofelia: William Shakespeares “Som ni vill ha det”
på Lilla holmen i Mariehamn.
Premiär 29.6 kl 19. övriga föreställningar 20.6 kl 19 samt
1-4.7 kl 19. Fritt inträde.

GUIDNING / RUNDTUR

Galleri NIPÅ

Galleriet / Ålands Slöjd
& Konsthantverk

Båtutflykt till Sälskär i
Hammarland Båttur samt
rundvandring med guide
och besök i fyren på Sälskär
på onsdagar. Ta med egen
kaffekorg. Från Skarpnåtö brygga kl. 17 och Hällö
brygga kl. 17.20.
TEATER

tisdag 29

Tisdag–torsdag 11–18
Fredag–lördag 11–20
Söndag 11–17
Måndagar stängt.

(Nordens Institut på Åland)

GUIDNING / RUNDTUR / UTFÄRD
/ UTFLYKT

6 juli-7 augusti – Från självhushållning till konsumtionssamhälle,
glimtar ur ett skärgårdshemman
under 100 år.

Skärgårdsmuseet
i Lappo

Kl. 11-18. Besök Skärgårdsmuseet på
Lappo 19 juni - 7 augusti

Upptäck traditionell åländsk skärgårds- och fiskekultur.

JULI

SPORT

DISCGOLF: ÅDGF Tävlingskalender 2021 Se Discgolf.
ax för mer info om dagens
tävling.
KULTUR

Franciskusfesten på Kökar
2021 Franciskusfesten 2-4
juli på Kökar med årets tema
”Andrum” firas med bland
annat ekumeniska samtal,
föreläsningar, teater, musik
och poesi. Se Franciskus.ax
TEATER

Teater Ofelia: William Shakespeares “Som ni vill ha det”
på Lilla holmen i Mariehamn.
Premiär 29.6 kl 19. övriga föreställningar 20.6 kl 19 samt
1-4.7 kl 19. Fritt inträde.

torsdag 1
MUSIK

Ålands orgelfestival 2021
Ålands äldsta musikfestival
arrangeras 27 juni-2 juli.
Program på Alfest.org
GUIDNING / RUNDTUR / KONST

Visning: Lars Lerins sommarutställning Torsdagar i Ålands
konstmuseum. Kl. 13:00

Ålands Folkhögskola
Folkhögskolevägen 41, Finström.

Maj-september – ART PARK, utomhusutställning med verk av skolans
elever.

Ålands Jakt-och
Fiskemuseum

14.6 - 28.8 - DJUR av metallkonstnär Johan Karlsson

Ålands konstmuseum

3 juni-5 september
Lars Lerin anses vara Nordens
främsta akvarellkonstnär och har
ställt ut världen över. Hans akvareller skildrar ofta miljöer och landskap
från hans resor men till motiven hör
även människor och djur. Stängt
midsommarafton och -dag 2526.6.2021
9-23 juni – Konstverk av EvaMaria
Mansnerus och fotografier av Marcus Boman. Jag lever än – livet som
jag minns det
6 juni-29 augusti – En utställning
som zoomar in den åländska växtoch insektvärlden. Fotografier i
makroformat av unika och för Åland
speciella arter. Bland antenner och
pistiller

Sevärt

Ålands Sjöfartsmuseum

Upplev och upptäck Ålands sjöfartshistoria. Basutställningen innehåller
berättelser och föremål samt olika
interaktiva stationer. ”Hildas doft
– en utställning om tingens själ”
visar ett urval föremål ur museets
samlingar som alla bär på en unik
berättelse. För barn finns skeppsråttan Rubys skattjakt, rör-ochgör-aktiviteter, samt lekrummet
”Ruby och Havet”. Kliv ombord på
segelfartyget Pommern och gör ditt
livs resa, utan att lämna Mariehamn.
Öppet alla dagar kl. 11-16, sista
ombordstigning är kl. 15.
I juni, juli och augusti har vi öppet
10-17 och sedan 11-16 igen i
september.
17 juni-14 augusti – Vår väg är havet, metallkonst av Ulrika Kjeldsen
och Olivia Sarling.

Önningebymuséet
Tisdag-söndag kl. 11-16

9.6-31.8 Åland vårt Åland – från
Anders August Jansson till Kerttu
Ekendahl
9.6-17.7 ”VERSUS LUX” separatutställning av Veronica Österman
25.7-28.8 Återblickar framåt – Akvareller av Kjell Ekström
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ÄR DU MELLAN
15–29 ÅR OCH BRINNER
FÖR ATT ÄNDRA VÄRLDEN?

28–31.8

Gör skillnad!
Dela idéer!
Påverka!
#ReThinkingtheSystem

ReGeneration
Week är
en kraftfull
plattform för
förändring
• främjar ledarskap och
engagemang hos unga
• stärker och sammanför olika aktörer
• främjar kraftiga
klimatåtgärder
• kräver förändring och
modigt beslutsfattande

ReGeneration 2030 är ett ”hands on”
-evenemang där du deltar i workshops och
interaktiva föreläsningar. Anmäl dig och gör
din röst hörd – direkt till beslutsfattarna.
Årets tema, ReThinking The System, betonar vikten
av en hållbar omställning efter COVID-19 pandemin.
TID: 28–31 augusti
PLATS: Alandica Kultur och Kongress
ANMÄL DIG och läs mer på: www.regenerationweek.org
Begränsade platser, sista anmälningsdag är 30/6.
ReGeneration Week 2021 bygger på FN:s mijöprograms “Anatomy of Action”, med teman
food, stuff, fun, money & move. Talarna som kommer till ReGeneration Week kommer att
tala om hållbar produktion och konsumtion kopplat till något av dessa teman.

ANMÄL DIG HÄR
ReGeneration 2030 är en ungdomsrörelse med visionen att göra hållbar konsumtion och produktion den nya normen
i Norden och Östersjöregionen. För att nå denna vision arbetar ReGeneration 2030 med att mobilisera och stärka unga
för att påvisa att vi, de unga, är framtidens ledare.
ReGeneration Week samlar unga (15-29 år) och beslutsfattare från Norden och Östersjöregionen för generationsskridande dialoger och diskussioner, samt ger möjlighet för unga att påverka beslut för den hållbara framtiden.

Att välja Ålandsbanken
gör skillnad
Allt sedan Ålandsbanken grundades 1919 har vårt
fokus varit tydligt. Vi har byggt vår verksamhet
i samklang med våra kunder och entreprenörer
som utvecklat inte bara sina egna verksamheter,
utan även det åländska samhället.
Över 100 års erfarenhet av skräddarsydda
lösningar. Välkommen!

Vi går vår egen väg

