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Ingång

”Jag ska alltid bo på Åland!” ropar 
de små.

Några år senare är det annat ljud 
i skällan:

”Åland är sååå tråkigt …! Sorry, 
men inte en chans att jag tänker 
bo här när jag är vuxen.”

Ut flyger de och fort går det. 
Hela världen står öppen, full 
av äventyr och möjligheter. De 
packar med sig det viktigaste och 
drar iväg för att (tror de) aldrig 
återvända till annat än julmidda-
gen och den ljuva sommartid.

Och så går det ytterligare några 
år. Åland är rätt skönt trots allt, 
konstaterar de. Närheten till ha-
vet, det vill man ha som öbo. Och 
visst är Torggatan rätt charmig på 
sommaren? Är det inte magno-
liaträd som blommar där så fint 
i maj? Praktiskt att barhoppa när 
alla uteställen nästan ligger vägg 
i vägg. Och rätt bra ändå att det 
bara tar en kvart att köra till job-
bet. Man hinner till och med träna 
innan man hämtar ungarna från 
dagis.

Vips står de alltså där med boha-
get på hyrsläp och bebis i magen 
och deklarerar med en lättnadens 
suck att ”Åland ändå. Nära till allt. 
Lugnt, tryggt. Dags att slå sig till ro.”

I flytten har de inte bara med sig 
Billybokhyllor, en schysst bil och 
kärleken. Med sig har de också 
influenser från andra delar av 
världen, erfarenheter från helt nya 
kulturer och miljöer, möten med 
människor samtidigt så lika och 
olika dem själva att tanken hisnar. 
Med hemvändarna kommer också 
en annan del av världen till Åland. 

Vi står på kajen och vinkar ivrigt. 
Välkomna hem! Någonstans närde 
vi alltid ett litet hopp om att de 
skulle komma tillbaka. Inte bara 
för vår egen skull, utan också för 
att vårt samhälle behöver dem. Vi 
behöver nya generationer som tar 
vid, som kommer in med ny energi, 
nya tankar och idéer. Personer 
som utvecklar det som skaver och 
förädlar det som redan är bra. Öpp-
nar våra ögon och tar oss med på 
äventyr vi inte visste att vi behövde; 
skakar om oss en smula.

Ett samhälle behöver influenser 
utifrån för att växa och blomstra. 
Inte sällan låter vi oss inspireras 
av något vi sett eller upplevt 
någon annanstans, någon 
person vi mött eller fenomen 
vi läst om.

Isolerade stampar vi på stäl-
let, och blir nog lite griniga till 
slut. 

Ålänningar har historiskt 
alltid rört på sig. Mycket på 
grund av vårt insulära läge 
förstås. Transporterna går 
över vatten, och har tagit 
åländska sjömän världen 
runt i generationer. De som 
velat skaffa sig en akade-
misk utbildning har inte haft 
något annat val än att flytta. 
Handel med våra närregioner 
har krävt sina resor.

När industrin växte och eko-
nomin blomstrade i vårt västra 
grannland prövade många ålän-
ningar lyckan i Sverige. Men det 
fanns också en tid när man inte 
hade något annat val än att packa 

kofferten och emigrera till Amerika.
I dag ligger världen öppen på ett 

helt annat sätt. Vi kommer och går 
lite som vi tycker. Ungdomar åker 
iväg för att studera, jobba eller resa 
jorden runt.

Vi rör oss för att vi vill, och för att 
vi kan. Vissa är borta länge, andra 
bara över dagen. Oberoende vad 
har vi alltid någon ny erfarenhet 
med oss hem.

 Att flytta till Åland har också 
blivit enklare.

Åland har, mycket tack vare sjö-
farten, alltid haft kontakter ute i 
världen.

Men världen kommer också 
till oss! Åland skulle inte vara det 
samhälle det är i dag utan alla de 
människor som valt att bosätta 
sig här. Det har vi all orsak att vara 
tacksamma över. I dag bor det per-
soner från 104 olika länder på våra 

öar. 38 procent av alla ålänningar 
är födda någon annanstans.

104 nationaliteter på drygt 
30.000 personer! Det är faktiskt 

häftigt.
Att Åland lockar till inflytt-

ning är ett bevis på att vi 
gör mycket rätt ändå. 
Många av de som flyttar 
hit nämner tryggheten, 
närheten till naturen, 
småskaligheten och bra 
samhällsservice. Det är 

något vi ska vara stolta 
över och fortsättningsvis 

värna.
 

I dag fyller vår självstyrelse 100 
år. Grattis till alla som har gjort, 

och fortfarande gör, den här ön i 
Östersjön så unik!

Grattis alla som gör vår ö så unik!
Alla samhällen behöver influenser utifrån 
för att utvecklas. Och det är just tack vare 
det som Åland är det blomstrande samhälle 
det är i dag.

I dag ligger världen 
öppen på ett helt annat 
sätt. Vi kommer och går 
lite som vi tycker. Ung-
domar åker iväg för att 

studera, jobba eller resa 
jorden runt.

””

Sandra  
  Widing



pedago lön

Ett axplock av referenskunder från olika branscher

• Kort startsträcka med färdiga löneslag.
• Komplett lönehantering med automatiska löner, 

skatteberäkning, semesterhantering, utbetalningar via 
bank, rapportering till myndigheter, m m.

• Integrationer/export/import/api till HR- och ekonomi-
system eller myndigheter.

• Abonnemangsmodell där licens, underhåll, nyutveckling 
och support ingår i priset.

• Rättvis och flexibel prissättning där du enbart betalar 
för de utbetalningar du gör. Ingen grundavgift. 

• Utbildningar arrangerar vi i vårt klassrum eller online.
• Rosad support som ständigt är på alerten.
• Drift i molnet (driftscentral på Åland) eller i din egen 

datormiljö – du väljer.

Under nästan 40 år har vi utvecklat lönesystem på svenska 
för finländska förhållanden. Under åren som gått har vi blivit 
mer och mer specialiserade i takt med att kunder tillkommit 
från både privat- och offentlig sektor. 

Vi är oberoende, öppna, snabba och flexibla. Vi är inte  
bundna till något komplext affärs- eller personalsystem. 

Oberoendet uppskattas särskilt av kunder som insett 
nackdelarna med allt-i-ett-system och istället gått in för 
öppna system att integrera i en Best-of-Breed-lösning.

På Åland är vi redan marknadsledande med hundratals 
kunder, varav 60 % av de kommunala lönerna. Glädjande är 
att vi ser en växande efterfrågan både från Sverige och 
övriga Finland.

Åland behöver system och tjänster på svenska. 
Speciellt när det gäller administration av löner där lagar, regler och kollektivavtal är i 

ständig förändring, vilket kräver stenkoll för dig som sköter löner.

Finlandssvenska företag och kommuner har ofta motsvarande behov då det svenska 
utbudet i Finland är näst intill obefintligt. Även företag i Sverige behöver ibland 

svenskspråkig service för att sköta sina finländska dotterbolags löner.

Grattis Åland 100 år!
För snart 40 år sedan uppfattade vi behovet. 

Vår satsning har blivit vår nisch. Nu siktar vi på 150-årsjubiléet!

Lönesystem
helt på svenska 

för Finland

Ta kontakt så kör vi en demo!  +358 (0)18 12000  e-post@pedago.fi

E� äk� åländskt hand�bete
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språket
Det åländska

Språket är en del av Ålands historia och kulturarv. För hundra år sedan var dialek-
terna mer kraftiga än i dag, men många ord och uttryck används fortfarande flitigt. 
   Hur skulle det vara om en ålänning 1922 och en ålänning 2022 pratade med var-
andra? Varför är åländska ibland svårt för utomstående att placera? Vad händer 
med dialekten i framtiden? 
   Språkexperterna Eva Sundberg och Fredrik Lindström ger sin syn på åländskan 
förr, nu och i framtiden.   » Fortsättning på nästa uppslag
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Ord som är typiska i åländskan
Frasse = hankatt.

Jål = trams.

Kollig = galen.

Krackel = krångel, besvär.

Krusa = smeka.

Kråsa = fara våldsamt fram.

Nojs = bråk, buller eller tjat.

Nåssådå! = oj då! Nämen!

Paller = strunt.

Talka = gemensamt, frivilligt arbete.

Tryna = vara nyfiken, nyfiket sticka sin näsa i 
blöt.

Träsa = arbeta hårt, slita ont

Tövla = drulla, fumla, trassla till det eller allmänt 
bära sig klumpigt åt.

Urväntad = när man väntat så länge att det bör-
jar kännas besvärande.

Vilig = bra, utmärkt, duglig, rejäl.

Källa: Åländska ord till vardags och till finbärs, Ralf Svenblad



Utvecklingen i omvärlden går snabbt, och vi inom ÅHS vill erbjuda 
dig det bästa inom hälso- och sjukvård. Det innebär ny kunskap, nya 
behandlingar och ett nytt sätt att tänka kring välmående. Samtidigt är 
det mycket vi vill ta med oss in i framtiden – tryggheten, tillgängligheten 
och tillräckligt med personal för att erbjuda kontinuitet och kvalitet.

Vi har fångat den åländska hälso- och sjukvårdens framtid i en ny  
vision – Välmående genom delaktighet. Visionen vidgar våra vyer.  
Den lyfter fram att man kan må dåligt utan att ha en sjukdom, och att 
man kan uppleva sig välmående trots att man inte är frisk. Vårt ansvar 
är att stödja ditt välmående. Det vill vi göra på ett sätt där du och dina 
närstående är delaktiga.

− Visionen omfattar självklart våra medarbetare också, säger hälso- och 
sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen. Välmående är väldigt viktigt för att 
kunna göra ett bra arbete i vardagen, och medarbetarnas delaktighet 
är avgörande för utvecklingen av vår verksamhet.

Vi förbereder oss 
för din framtid

Patientrådet diskuterar 
olika frågor på uppdrag 
av ledningsgruppen, 
och återkommer 
med råd kring vad 
som är viktigt för 
verksamhetsutvecklingen. 

FREDRICA STENROOS

KEN LANDSTRÖM

GUNILLA WAHLSTEN

CHARLOTTA WALLÉN

VERONICA JOHANSSON

KERSTIN KRONQVIST

ÅHS patientråd
Patientrådets medlemmar för tiden 1.4.2022 – 31.3.2024:

Vad ska vi tänka  
extra mycket på?
Ledningsgruppen har frågat vårt nya 
patientråd. Medlemmarna i rådet vill att 
vi försäkrar oss om att ÅHS:

• erbjuder rätt vård, i rätt tid och på 
rätt plats

• gör det enkelt för patienterna att 
vara delaktiga i den egna vården

• underlättar för närstående att 
kommunicera med vårdgivaren när 
det behövs

• använder småskaligheten för att 
se och lyssna på patienternas 
individuella behov

• fördjupar dialogen med olika 
patientgrupper för att tillsammans 
utveckla vården

• fokuserar på medarbetarnas trivsel 
och välmående.

Ledningsgruppen håller med patien-
trådet. Det här är områden vi måste 
arbeta kontinuerligt med. Vi gör det i 
dialog med våra patienter och deras 
närstående. Vi gör det tillsammans med 
våra medarbetare, med specialister från 
våra närområden, i samarbete med 
universitetssjukhus och tillsammans 
med KST, kommuner och andra organi-
sationer. Nu gör vi det också tillsammans 
med patientrådet.
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F årfarmaren och språkforskaren 
Eva Sundberg har alltid tyckt att 
det är roligare att höra på hur 
folk pratar än vad de säger.

– Jag är uppvuxen i Mariehamn med 
många olika åländska dialekter omkring 
mig. Pappa var född på Enklinge men upp-
vuxen i Eckerö, han hade flera dialekter i 
sig som han delade med sig av. Som liten 
tyckte jag det var underbart, säger hon.

Eva Sundberg har utforskat åländska 
dialekter och hållit i otaliga föreläsningar 
och studiecirklar på temat. Dialekten är 
ålänningarnas gemensamma egendom, 
och om det finns någon som kan berätta 
hur den har förändrats under det gångna 
seklet så är det Eva Sundberg.

– För 100 år sedan var dialekterna väldigt 
starka. Man hörde tydligt från vilken 
socken en person kom. I skärgården var 
det skillnad på hur folk pratade på olika 
holmar, till och med norra och södra än-
dan av holmen, säger hon. 

Mariehamn beskriver Eva Sundberg 
som en dialektal smältdegel. Folk kom från 
olika socknar till staden, men det flyttade 
också in högre ämbetsmän från Åbo och 
Helsingfors.

– När jag var barn på 50- och 60-talet 
upplevde jag att det fanns olika sorts 
människor i staden och att det var skillnad 
på hur de pratade. Nu inser jag att det 
berodde på om de hade bakgrund i ”högre 
stånd” eller om de var inflyttande från 
landet. Blev man invald till stadsfullmäk-
tige ville man naturligtvis prata som seden 
bjöd och ändrade riktning mot det, det kan 
man höra på landstingsdebatter från förr 
i radion. I dag är det ingen skillnad längre, 
en läkare, präst eller jurist på Åland pratar 
som vem som helst, säger hon.

Utjämning
Numera har dialekterna 
utjämnats och de stora 
skillnaderna har slipats 
ner, men än i dag har 
kommunerna sina 
olika drag.

– De faståländska 
kommunerna bör-
jar likna varandra 
ganska mycket men 
visst kan man höra 
skillnad mellan Eck-
erö i väst och Sund i 
öst. Eckerö-dialekt låter 
mer svenskt och där säger 
man inte y utan i, Yngve 
uttalas Ingve. I Sund säger man 
hästn, båtn och biln, säger Eva Sundberg. 

Egentligen kan man inte tala om en 
åländsk dialekt, skillnaderna mellan de 
olika varianterna kan vara ganska stora. 
Det går inte att säga hur många dialekter 

som finns, men grovt sett kan de delas i två 
grupper: de väståländska (de faståländska 

kommunerna, samt Vårdö) och de 
öståländska (Brändö, Kum-

linge, Föglö, Sottunga och 
Kökar). Den mest ålder-

domliga och välbeva-
rade dialekten finns i 
Brändö.

– Ute i skärgår-
den har dialekterna 
konserverats och 
bevarat många 
fornnordiska 
drag. En anmärk-

ningsvärd sak är 
att genussystemet är 

bevarat, alla substantiv 
är han, hon eller he (det). 

Ska man lära sig prata dia-
lekten är det knepigt, det är som 

att lära sig prata tyska. Båt är han och vägg 
är hon, och hur vet man det? Det finns 
ingen logik, man lär sig för varje ord, säger 
Eva Sundberg.

Hon har lagt märke att människor födda 

efter 1965 generellt talar betydligt mindre 
dialekt än tidigare generationer. 

– Förklaringen kan vara att färjtrafiken 
kom i gång på 60-talet, och att det blev 
en större rörlighet i samhället. Språket är 
en spegling av verkligheten. Det säger sig 
självt att det behövdes andra ord om du 
jobbade på färja än om du var hemma och 
mjölkade kuddorna (korna) eller fiskade 
med skötar. Inom serviceyrken var man 
mån om att bli förstådd av turister. 

Framtiden för åländska
De senaste decennierna har dialektutjäm-
ningen tagit ytterligare fart. Det beror på 
faktorer som digitalisering och inflytande 
från engelskan. Inom modern språkforsk-
ning pratar man mycket om språkets 
funktion som identifikation, det markerar 
vilken grupp man tillhör.

– Bland ungdomar tycker jag att åländs-
ka har blivit mer likt rikssvenska. Åland 
är väldigt nära till Stockholmsregionen, 
och många åländska ungdomar studerar i 
Sverige, säger Eva Sundberg.
Hur skulle det vara om en ålänning 

förr och en ålänning i dag pratade med 
varandra? 
– Det beror främst på var den moderna 
och gamla människan kom ifrån. Om en 
ungdom från Mariehamn i dag träffade en 
Björköbo från förr hade det varit väldigt 
svårt för ungdomen att förstå. Men om 
en modern mariehamnare träffade en 
Eckeröbo som levde för 100 år sedan skulle 
det gå ganska bra, även om en del ord inte 
skulle bli förstådda.
Vad händer med åländskan de komman-
de 100 åren, om du får sia?
– Jag tror att utslätningen blir ännu större. 
Det forskare menar att blir kvar längst i en 
dialekt är satsmelodin. Så den åländska 
satsmelodin kanske blir kvar, men troligen 
anammas andra drag från det svenska 
standardspråket. 

Del av identiteten
Vad har du för favoritord som du vill 
skicka vidare in i framtiden?
– Det finns några ord jag tycker hemskt 
mycket om. Ett är sjökalv, det är en manet. 
Ett annat jättebra ord är hamlåger. Det är 
när man har lite svårt att få saker och ting 
gjorda, man står som ett mähä. Sen förstås 
päron för potatis, och karbus för pälsmös-
sa. Ett annat underbart ord är dånspad, 
alltså kaffelank. Det är klart de kan ersättas 
med andra ord, men jag tycker de är kul. 
Man känner sig hemma när man hör dem, 
det är en del av ens åländska kulturarv. 

Det finns framtidshopp för den åländska 
ordskatten. Ett lustigt exempel på när gam-
la åländska ord plötsligt plockas upp och 
blir ungdomsslang är ordet slajje (slaget).

– Jag blev väldigt förvånad när jag för 
några år sedan började höra det bland 
Mariehamns ungdomar. Det är ett jätte-
gammalt åländskt ord, och det är skär-
gårdssuttalet de använder. Slajje betyder 
ganska bra, men man kan också använda 
det skämtsamt. Till exempel ”det är slajje 
stormigt i dag”, när det blåser jättehårt. Det 
är väldigt kul att ordet används på nytt, 
säger Eva Sundberg.

Dialekten slätas ut – men 
språkmelodin lever kvar

Eva Sundberg:

Åländskan är gemensamt kulturarv och för 100 år sedan var dialekterna väldigt kraftiga 
– det hördes till och med vilken socken en ålänning kom ifrån. 
   – Om en ungdom från Mariehamn i dag träffade en Björköbo från förr hade det varit 
väldigt svårt för ungdomen att förstå, säger den åländska dialektexperten Eva Sundberg.

Eva 
Sundberg  

Född: 1951.

Yrke: Fårfarmare och språkforskare.

Bor: Kumlinge Björkö.

Bakgrund: Filosofie magister i svenska  
och tyska vid Åbo Akademi. Lärarexamen. Har 
deltagit i dialektforskningsprojekt som ”Swe-

dia 2000” (Lunds, Stockholms  
och Umeå universitet) och ”Spara ta-

let” (Svenska litteratursällskapet 
i Finland.

Om en ungdom från 
Mariehamn i dag träffade 

en Björköbo från förr hade 
det varit väldigt svårt för 

ungdomen att förstå.

””

Text

Linda Blix
linda.blix@alandstidningen.ax
tel: 26 637
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Språkexperten Eva Sundberg har många åländska favoritord. Sjökalv (manet) är ett av dem. 
 Foto: Monica Fogelström



F 
ör 300 år sedan var det inte så stor 
skillnad på hur en stockholmare 
och en ålänning lät när de pratade, 
det menar programledaren och 

språkvetaren Fredrik Lindström. 
– Jag har lagt ner mycket energi på att 

försöka dekonstruera äldre stockholmska och 
ser stora likheter, ordförrådet var gemensamt, 
säger han.

Ålands isolerade läge har inte format och 
särpräglat dialekten så mycket som man 
skulle kunna tro. Tvärtom vittnar språket 
om den täta förbindelse man alltid haft med 
Sverige.

– Vatten har snarare varit språkligt fören-
ande än särskiljande. Förr i världen åkte man 
i båtar från Åland till Roslagen och Stock-
holms skärgård. Man bytte varor och gifte sig 
med varandra. Geografiskt sett ansluter den 
åländska ögruppen mer till Uppland, och de 
åländska dialekterna är närmare de uppländ-
ska dialekterna än de finlandssvenska, säger 
Fredrik Lindström.

En gång i tiden låg Åland 
mitt i Sveriges hjärta, och 
om Sverige och Finland 
fortfarande hade varit ett 
land är det inte omöjligt 
att rikssvenskan hade låtit 
ungefär som åländskan. 
Men det finns också risk att 
åländskan hade varit betyd-
ligt mer utslätad än vad den 
är i dag. 

– Rysslands erövring av 
Åland under 1800-talet har 
haft en enorm betydelse för 
den kulturella och språkliga 
utvecklingen. På ett plan kan man säga att 
den politiska historien har räddat åländskan. 
En av anledningarna att det i dag är en så 
pass livskraftig dialekt är att Åland inte tillhör 
Sverige politiskt, säger Fredrik Lindström.

Släkt med gotländska
Varför är det svårt för många svenskar att 
placera åländska?
– Det är intressant. Under mina dialektresor 
i norra Roslagen och längs den uppländska 
kustremsan har det visat sig att folk där upp-
lever samma sak, utomstående har oerhört 
svårt att placera dialekterna. 

– Både i den svenska skärgården, på Åland 
och Gotland kan man se att det finns massor 
av drag som är typiska för Östersjödialek-
ter, som ett antal diftonger och ett öppet 
ö-ljud. Det finns också tydliga samband med 
gotländska och dalmål, vilket kan höras i 
satsmelodier och betoningar. Drar du en linje 
mellan Dalarna, Bergslagen, Åland och Got-
land får du Uppland och Stockholm någon-
stans i mitten, man kan räkna ut att så har det 
nog låtit i de områdena också. 

Likheterna mellan åländska och gotländ-
ska är kanske inte uppenbara för ett otränat 
språköra – men de finns.

– Ett jättefint exempel är den gamla visan 
”Vem kan segla förutan vind”, som lär vara 
från Åland från början. Där rimmar tårar på 

åror, precis som det ännu gör i gotländskan, 
säger Lindström. 

Oklar framtid
Fredrik Lindström beskriver språk som en 
omedveten intelligens, en biologisk organism 
som sköter sig själv.

– Språkutveckling är en omedveten pro-
cess, man tänker inte när man pratar och 
hittar på nya ord. Men i dag har man bestämt 
att ett språk är något som är färdigt och kan 
skrivas ner. Ett skriftspråk anses avspegla hur 
språket ska se ut, det ska inte hända något 
mer. Det är ett experiment som mänsklighe-
ten aldrig har gjort tidigare, säger han.

Av just den anledningen är det svårt att 
förutsäga hur dialekternas utveckling ser ut.

– Om språkutvecklingen hade fortsatt som 
den gjorde fram till mitten av 1800-talet hade 
jag haft mycket lättare att uttala mig om hur 
det ser ut om några generationer. Då hade 
jag kunnat visa hur det hade sett ut bakåt och 

peka på tendenser, säger 
Fredrik Lindström. 

Han tar nutida ordet 
fotboll som exempel.

– Det är väldigt vanligt 
att man inte uttalar varken 
t eller b, utan man säger 
fopoll. Det är en naturlig 
ljudskridning, och förr hade 
man kunnat säga att det 
officiellt kommer att heta 
fopoll så småningom, för så 
har språkutvecklingen sett 
ut. Men i dag är det totalt 
annorlunda.

Samtidigt verkar intres-
set för språk och dialekter öka. Eva Sund-
bergs kurser och föreläsningar om åländska 
dialekter är populära, och Fredrik Lindströms 
tv-program och böcker har gjort succé. 
Hur kan det förklaras?
– Det har hänt någonting. Under 1900-ta-
let gick dialekternas ställning ner. Så 
länge alla pratade dialekter var det något 
bonnigt som man ville komma bort 
från. Man kanske inte ville att det skulle 
påverka ens identitet att man kom från 
Kökar, utan ville prata riksspråk. Det går 
en ganska tydlig gräns vid generationerna 
som är födda efter 60-talet, dialekterna är 
mindre efter det. När en majoritet inte pratar 
dialekt blir det plötsligt något exklusivt och 
fint. 

– Det kan också bero på att vi söker auten-
ticitet. Intresset för historia hade sin ”all time 
low” någon gång på 90-talet, sedan dess har 
det gått åt ett annat håll. Släktforskning har 
till exempel ökat explosionsartat.

Att intresset för dialekter är stort på Åland 
är inget som förvånar Fredrik Lindström.

– Du kan resa runt i olika svenska språkom-
råden och försöka hitta några som är så stolta 
över sin dialekt. Det hittar du ingenstans, det 
är helt omöjligt, säger han.

Linda Blix
linda.blix@alandstidningen.ax
tel: 26 637

”Både i den svenska skärgården, på Åland och Gotland kan man se att det finns massor av 
drag som är typiska för Östersjödialekter”, säger Fredrik Lindström. Foto: Pressbild/Morgan Norman

Fredrik Lindström: 

Åländska är en 
livskraftig dialekt

Ålands politiska historia har räddat dialekten, som ligger ålänning-
arna varmt om hjärtat. 
   – Du kan resa runt i olika svenska språkområden och försöka 
hitta några som är så stolta över sin dialekt. Det hittar du ingen-
stans, säger språkexperten Fredrik Lindström.

Fredrik  
Lindström

 Född: 1963.

Bor: I Stockholm.

Yrke och bakgrund: Idéhistoriker,  
litteraturvetare, språkvetare, komiker, 

programledare för program som  
”Värsta språket” och ”Svenska  

dialektmysterier”. Domare i  
SVT:s ”På spåret”.

Ett jättefint exempel 
är den gamla visan 

”Vem kan segla förutan 
vind”, som lär vara från 
Åland från början. Där 
rimmar tårar på åror, 
precis som det ännu 

gör i gotländskan.

””
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Mitt Åland

Jonas Gardell
Författare från Stockholm som vistas på 
Åland under somrarna.

”Vad jag älskar med Åland? 
Spänningen! Som notisen om att 
polisen utfört hastighetskontroll 
av bilar på ön och att ingen hade 
åkt för fort. Eller när det stod på 
förstasidan att en tvättlina för-
svunnit från en trädgård. Min 
favorit är emellertid Nya Ålands 
löpsedel: BJÖRNAR VAR SVIN. 
VITTNE: JAG TRODDE NÄSTAN 
ATT DET VAR EN KO! Någon 
hade alltså fotat simmade grisar 
och trott det var björnar och nå-
gon (ett vittne) som nästan men 
ändå inte riktigt trodde att det var 
en ko. Ibland händer det så myck-
et på Åland att 
man blir and-
fådd. Först 
tvättlinan. 
Sedan bilar 
som inte kör 
för fort. 
Sedan 
grisar 
som är 
grisar. 
Jag orkar 
inte.”

Fem röster, hundra   ord
De bor inte på Åland, men alla har de 
ett hjärta som bankar lite extra för 
Åland. Läs om fem personers relation 
till Åland på temat ”Mitt Åland”.

Text

Tara Bamberg
nyheter@alandstidningen.ax
tel: 26 026

Anete Jodzevica
Marknadsföringsstudent från Lettland, bor i Riga och 
tillbringar somrarna på Åland med sin mamma.

”Jag besöker vanligtvis Åland på 
sommaren så jag har bara sett en 
liten del av vad Åland har att er-
bjuda, men jag har insett att det är ett 
fantastiskt paradis där man kan hitta 
balansen mellan staden och naturens 
lugn. Jag förknippar Åland med min 
mamma som har bott där i många år och 
visat mig runt. Rockoff, Grannas Äppel och Ålands Idrottscenter min-
ner mig alla om Åland eftersom jag har underbara minnen därifrån 
tillsammans med vänner som jag har fått via jobbet. Uffe på berget är 
min favoritplats som alla borde besöka.”



 Torsdag 9 juni 2022 9   • ÅLANDSTIDNINGENS HYLLNINGSBILAGA TILL 100-ÅRINGEN •

Fem röster, hundra   ord Joel Bergman
 
Partner och produk-
tionsansvarig på Winter. 
Från Mariehamn men bor 
i Stockholm.

”Det är så skönt att 
komma hem till Åland 
och njuta av korta avstånd, inga bilköer 
eller dagliga trafikolyckor som hindrar 
flödet. Att pendla till arbetet när jag på 
Åland är verkligen natt och dag mot 
Stockholm, det är verkligen lyxigt att 
kunna ta sig till jobbet på bara fem mi-
nuter. En annan sak är att det känns 
väldigt tryggt på Åland. Inte alls samma 
problem med kriminalitet som i omvärl-
den. Jag upplever också att ålänningar 
är flexibla och hittar på snabba lösning-
ar på problem som i större städer skulle 
vara omöjliga att lösa.”

Staffan ”Bromander” Lindström
 
Artist från Åland som bor i Stockholm.

”Även om jag bott hela mitt vuxna liv utanför Åland, ser 
jag fortfarande på världen ur ett åländskt perspektiv. 
Det präglar en. Den åländska skärgården är så sago-
likt vacker att det är svårt att inte uppfyllas av 
en enorm respekt för naturen och 
jordklotet. Fråga Runar Salmi-
nen. Den åländska kampen för 
det svenska språket och själv-
styrelsen gör att man känner 
vördnad inför människans be-
hov av identitet och hemkänsla. 
Hundra ord är en oerhört liten 
rymd för att rättvist beskriva 
den plats som format dig. Men 
jag kan kort säga att inte en 
dag går utan att jag tänker på 
min.”

Tazmin Bland

Studerar och jobbar i Sydney, 
Australien. Från Mariehamn. 

”Mitt Åland är en 
plats full av minnen. 
Minnen från barn-
domen och tonåren. 
Minnen av att lära sig 
cykla på röda grusvä-
gar i Strandnäs, att sitta 
vid köksbordet i timmar med 
Antonia och prata och äta tills mamma 
snällt sa att det var dags att gå och lägga 
sig. Att åka till Lillfaderviksstranden med 
mamma och Nils för att njuta av en varm 
sommardag vid havet och sedan svänga 
förbi mormors hus för att säga hej. Min-
nen av att mötas av vänners ansikten i 
Vikingahallen för att spela volleyboll. Att 
andas den friska luften och dricka det 
otroligt rena vattnet. Att aldrig vara längre 
än trettio minuter från en vän eller släk-
ting. Mitt Åland kommer alltid att ha en 
speciell plats i mitt hjärta.”
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Krönika
Under det gångna året har det muttrats och puttrats, i 
statusuppdateringar och kommentarsfält. 

Många ålänningar verkar sätta sig på tvären när det 
kommer till formuleringen ”100 år av egensinne”. 

Denna slogan, eller vad man nu ska kalla den, är en 
idé som en reklambyrå arbetat fram på landskapets 
uppdrag. 

Användningen av ordet egensinne 
väcker känslor. Jag läser att flera tycker 
att ordet klingar negativt. Vissa hävdar 
att ordet är för tvetydigt för att använ-
das i marknadsföringssyfte. 

Enligt Svenska Akademiens ordlista 
betyder egensinne: själv rådighet, 
o medgörlighet. 

Ordet har funnits sedan 1818. I 
Svensk Ordbok konstaterar man att 
ordet ibland kan ha positiv bi betydelse 
av själv ständighet. Exemplet som följer 
är ”hans poetiska egensinne”.

Andra synonymer till ordet egen-
sinne som nämns i ordlistor på nätet 
är: envis,omedgörlig, halsstarrig, tjurskallig, egenvillig, 
egenmäktig, hårdnackad, orubblig, bångstyrig, trilsk, 
trotsig, obstinat, egenrådig, enveten, istadig, kapriciös, 
nackstyv, tjurig, trilsken.

På Wikipedia förklaras ordet ”att göra som man själv 
vill och inte lyssna på andras råd”.

Jag misstänker att de som tolkar egensinne negativt 
tänker på uttrycket ”hen är lite egen”, vilket jag hört sä-
gas att framför allt äldre generationer. ”Egen” i det fallet 
är en finare omskrivning för konstig eller knäpp. 

Jag tycker ordet egensinne passar oss ålänningar 
alldeles utmärkt. För mig handlar det om att vi 
ålänningar går vår egen väg. Nästintill omöjliga 
att sätta i ett fack. 

Jag och troligen många andra ålänningar har 
fått frågan ”men om ni inte är svenskar och 
inte finländare, vad ÄR ni då?”. 

Svaret är inte enkelt. Eller 
ja, vi är ju ålänningar. Men 
vad är då en ålänning? Och 
där kommer ordet egen-
sinne väl till pass. 

För vi är ett folkslag som 
sällan är nöjda med något. 
Inte ens vår egen slogan. Vi 
har högljudda åsikter om allt 
från våra vägar, broar, våra 
färjor, våra festivaler och vår 
öspelsfontän. Ärligt talat, säg 
mig vad vi inte tvistat om?

Jag tror dock inte att det 
handlar om att vi nödvändigt-
vis måste vara kärringen mot 

strömmen. 
Vi vill så mycket och sätter ribban högt. 
Vi är stolta över vår ö och har stora ambitioner om 

hur den ska upplevas. 
Det är det här som definierar oss. Att vi bryr oss. 
Motsatsen vore vår död: ingen bryr sig om någonting. 

Ett visset samhälle med en enda mataffär och ingenting 
annat. 

Det faktum att vi bryr oss har skapat det otroligt impo-
nerande samhälle vi lever i: 30.000 invånare som jobbar 

för att hålla ön levan-
de. Småföretagare 

i vartenda hörn, 
ett rikt och 

välmående 
kultur-

liv, två 
dags-
tid-

ningar 
och egna 

radiokana-
ler. Reklamby-

råer och frisörsalonger 
och thairestauranger och 

litteraturdagar och Vikinga-
marknaden och nattklubbar 
och krogar. Padelhall och 
kulturhus och rökkakorv och 
ungdomslokaler och daghem 
och skolor och drömmar om 
tunnlar och vindkraft och 
framtiden. Lagting och reger-
ing, sjukhus och badstränder 
och lekplatser.

Det ska egentligen inte gå 
att upprätthålla det myllrande 

samhälle vi lyckas med. 
Det är egensinne det. 
Och så klart är vi inte överens 

om att vi är egensinniga. 
För vilket egensinnigt folk 

vore väl det?

Egensinnigt att ifrågasätta egensinnet

Jag tycker ordet egen-
sinne passar oss ålän-

ningar alldeles utmärkt. 
För mig handlar det 
om att vi ålänningar 

går vår egen väg.  
Nästintill omöjliga att 

sätta i ett fack. 

””

Zandra Lundberg

Ditt elbolag!       
Läs mer om framtidens el på el.ax.

Tillsammans med dig, i hundra år till.
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65 år av delade stunder       
 #siljamoments

Kära passagerare. Tack för att ni suttit i samma båt som oss alla dessa år.  

Alla stunder känns lättare, roligare och mångdubbelt härligare när vi får  

dela dem med er. Grattis till Alberto och alla andra småttingar som fötts  

på våra fartyg och som vi oförväntat har fått välkomna till denna värld.

Stora gratulationer även till vår kära Åland på jubileumsdagen.  

Vi har många fina saker att fira och en massa härliga stunder att dela.  

Tack för att ni varit en del av vår 65-åriga historia. Tack även till dig,  

du stora blå, för att du burit oss genom åren. Vi ses snart igen, till havs.

Hälsningar,

Silja och hela besättningen

65 år av  
delade stunder



Ömsen gratulerar 
hundraåringen!

Sedan 1866 har Ömsen varit en del av Åland och sett  samhälle 
och människor växa och utvecklas, på samma sätt som vi  

– oängsligt,  framtidskramande och tillsammans.

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
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Över 900 bilder lämnades in  
till Ålandstidningens tävling

Fototävling

– Det var en rejäl överraskning! Jag 
tänkte att kanske någon av mina 
bilder kommer i tidningen, men 
det var en överraskning att jag 
vann. Jag är jättetacksam och hop-
pas att alla andra också kan njuta 
av den här bilden!

Det säger Ida Andersson som tog 
hem segern i Ålandstidningens fo-
totävling.

Juryn hade ett tufft jobb att välja 
ut den bästa av alla knappt 900 in-
skickade bilder. Tanken var att utse 
tre pristagare men juryn valde att 
utöka antalet till fem. Ytterligare sex 
bilder fick hedersomnämnanden.

– Materialet var helt enkelt så 
bra och det var svårt att rata bilder 
till slut, säger Ålandstidningens fo-

tochef Daniel Eriksson som satt i 
juryn tillsammans med Johanna 
Finne (Åland Post) och Minna 
Öberg (konstnär).

Kvällstur med båten
Ida Andersson skickade in flera 
bilder från olika årstider till täv-
lingen.

– Men den här är lite speciell, så 
jag är glad att den vann.

Bilden är tagen den 21 maj 2019 
efter ett besök på Kobba klintar.

– Jag och mina två vänner tänkte 
att vi skulle ta en kvällstur med bå-
ten. Vi hade ingen plan, men kom 
överens om att det fick bli Kobba 
klintar. Kvällen var helt magisk, 
det var försommarvärme och spe-
gelblankt vatten. Jag jobbar på ms 
Rosella, och vi kör förbi Kobba 
klintar hela tiden, och jag har 
alltid sagt att en dag ska jag 
dit. Efter ett par år blev det 
äntligen av. Bilden är ta-
gen när vi är på väg hem.
Har du någon Ålands-
koppling?
– Jag flyttade till Åland 
2014 och började stu-
dera på högskolan. Jag 
stannade kvar till 2019. 
Nu bor jag i Åbo och job-
bar på Rosella.

Vinsten ger mersmak
Fotografering är Ida Anderssons 

Utfärden till Kobba klintar en majkväll 2019 inte 
bara ett minne för livet. Ett fotografi från kväl-
len gav Ida Andersson segern i Ålandstidningens 
fototävling ”Älskade ö”. 
   Till tävlingen skickades närmare 900 bidrag in.

stora intresse. Hon började fo-
tografera när hon fick sin första 
digitalkamera i yngre tonåren. 
Vanligtvis fotograferar hon med 
systemkamera, men vinnarbilden 
är tagen med mobiltelefonen. 
Hon fotograferar mest i naturen, 
men också människor och por-
trätt.

– Jag klassar mig som hobbyfo-
tograf. Till familj och vänner kan 

jag fara och ta bilder på bröl-
lop, porträtt och tackbilder, 

men inget officiellt.
Vad betyder vinsten i 

tävlingen?
– Jättemycket! Jag blir 
inspirerad att fota 
mera.

Ida 
Andersson

 

Ålder: 27.

Bor: Åbo.

Familj: Sambo samt mamma, pappa och två 
syskon.

Gör: Vikarierar i infon och på hotellavdelningen 
på Viking Lines Rosella.

Intressen: Fotografering är det störs-
ta – och naturen. De kompletterar 
varandra ganska bra. Besöka och 

uppleva nya platser.

Kvällen var helt 
magisk, det var för-

sommarvärme och 
spegelblankt vatten. 

””

Text

Sandra Widing
sandra.widing@alandstidningen.ax
tel: 26 697

Se bilderna på webben!
På www.alandstidningen.ax  
kan du se 200 bilder från tävlingen

Fototävlingen lockade många deltagare och närmare 900 bilder. Juryn med Minna Öberg, Johanna Finne och Daniel Eriksson utsåg fem pristagare och gav ytterligare sju fotografer hedersomnämnanden. 
 Foto: Hülya Tokur-Ehres
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Fototävling

  – här  är vinnarbilden!

En välavvägd komposition med starkt symbolvärde. 
Rörelse och stillhet på samma gång och med bildelement 
som symboliserar Åland. En plats man gärna förflyttar sig 
till, en stund som man gärna upplever om och om igen. 
Älskade ö, helt enkelt.

Älskade ö

Vinnarbilden – juryns motivering

Ida Andersson

Älskade ö
I maj lanserade Ålandstidningen  

fototävlingen Älskade ö.
Uppdraget var att fånga en bild som beskriver 
Åland. En känsla, en plats eller bara något så 

enkelt som en stämningsfull stund.
Bilden behövde inte vara nytagen, och de täv-

lande fick skicka in flera bilder.
En jury bestående av Ålandstidningens 
Daniel Eriksson, Ålands Posts Johanna 

Finne och konstnären Minna 
Öberg utsåg vinnarna.
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  – här  är vinnarbilden!

Se bilderna på webben!
På www.alandstidningen.ax  
kan du se 200 bilder från tävlingen

Andrejs Maculskis.

Sanna Hillberg.

Tomas Strömberg.

Jerry Wilhelmsson.

De fem pristagarna
Ida Andersson (vinnare)
Andrejs Maculskis
Sanna Hillberg
Tomas Strömberg
Jerry Wilhelmsson

De fem pristagarna får varsitt set med Mina 
frimärken, personliga frimärken från Åland 
samt sin bild utskriven. Förstapristagaren får 
dessutom ett presentkort på 200 euro.I maj 
lanserade.
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Fototävling

Hedersomnämnanden
Juryn hade ett tufft jobb att välja ut den bästa av  
alla knappt 900 inskickade bilder. Förutom fem  
pristagare valde jury ut sju bilder som fick heders-
omnämnanden.

Sari Jansson.

Yvonne Lindeman. Connor Ray

Linda Wilhelmsson.

Mikaela Asp.
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Se bilderna på webben!
På www.alandstidningen.ax  
kan du se 200 bilder från tävlingen

Emy Söderlund.

Camilla Hamnström-Karlsson.
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Save the date!

Näringslivsdagen 25.8 
i Alandica

VÄLKOMMEN OMBORD 
PÅ ÅLÄNNINGARNAS 
STOLTHET

ÖPPET 7 
DAGAR I 
VECKAN

www.pommern.ax

MINNEN
och

NOSTALGI

7.5 -  11 .9.2022

FRI ENTRÉ FÖR ALLA UNDER 18 ÅR!

1–15:e varje månad: Måndag–fredag 8.30–19, lördag 10-16, söndag & helgdag 11-16   16:e–sista varje månad: Måndag–fredag 8.30–17, lördag samt helgdag stängt

Torggatan 3, tel. 16 511
www.apoteket.ax

För alla
Ålänningars
sommarhud:

Gra� is Åland 100 år från oss alla på Första Apoteket!

Aqualan L bascreme

200 g 8€ (10,60€) 
Erbjudandet 
i kra�  9–12.6.

13.5 - 4.9.2022
IN YOUR FACE

ELLA
TILLEM

A

Anette Gustafsson / Nayab Ikram / Ursula Sepponen / 
Erica Signell / Anna Sundblom-Westerlund / Ella Tillema

Många
gratulationer 
till 100-åringen!

3 Partners Ab, Östra Esplanadgatan 7, AX-22100 Mariehamn       
info@3partners.ax       018 22070 

www.wickstroms.axTorgg. 13, tel. 19 833
UR & GULD

Grattis 
Åland!

Sveriges generalkonsulat 
önskar gratulera alla ålänningar 

till Åland 100-firandet på  
Självstyrelsedagen 2022.

Sverige och Åland står varandra nära 
och vi gläds åt det svenska  

Kungaparets besök den 9 juni.

--Och att vi har pappelinas koncept ’ODD AND 
RARE’ i butiken igen!

-Påfyllt bland alla ekologiska kryddor från Allt Gott och 
massa nyheter!

Att vi bjuder på lite smått och gott att folk får provsma-
ka bland kryddorna

-Ta del av en hel del erbjudanden hos oss under dessa 
dagar!

TORGGATAN 9/HÖRNET EKONOMIEGATAN, 
TEL. +358 18 12 787 www.syrrans.ax

Fira Åland 
                      med � s!

Påfyllt i 
butiken igen med 

Ekologiska kryddor 
från Allt Gott och 
massor av nyheter!

Vi bjuder på 
smakprover!

Fördelar med en 
Pappelina matta? 

Marina och Janne från 
Pappelina fi nns 

hos oss.

Pappelinas
koncept 

ODD AND RARE
i butiken igen!

...och en hel del erbjudanden hos oss under 
dessa dagar! Välkommen!

Några nedslag i vår över 
100 år långa historia
ELNÄT
1909: Eldistributionen i Mariehamn börjar, med 
en handfull fastigheter. Få har råd med el.

1939: Vi går över över från likström till 
växelström.

1973: Sverigekabeln tas i bruk.

1982: Vi drar Ålands första fiberledning, mellan 
kraftverket och Tekniska verket.

FJÄRRVÄRME
1977: Verksamheten inleds med en oljeeldad 
2+2 megawatts panncentral i stadens 
centrum.

1980: Vi bygger stamledning i centrum och 
uppför ett dieselkraftvärmeverk med en 
värmeeffekt på 19,8 megawatt.

1995: Vi bygger den första 5 megawatts 
biobränslepannan och börjar fasa ut olja.

2008: Vi tar ett biobränsleeldat 
kraftvärmeverk med värmeeffekt på 9 
megawatt i drift.

FUSIONEN
2019: Mariehamns Energi och Mariehamns 
Elnät fusioneras till bolaget vi idag känner till 
som Mariehamns Energi.

 2020: Vi blir först på Åland med att 
erbjuda koldioxid-kompensation på 
ursprungsgaranterad el.

2021: Biobränslepannorna utrustas med 
rökgaskondensorer som optimerar reningen 
och ökar verkningsgraden med 20 procent.BESÖK VÅR NYA WEBBPLATS PÅ ENERGI.AX

Grattis GrattisGrattis
Åland!

Grattis GrattisGrattis
Åland!
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Det här är en värld jag älskar
– Jag kommer från Storbritannien, Wales 
västkust närmare bestämt och gick till sjöss 
redan som 19-åring. Det var så jag mötte min 
man. Han kommer från Åland så när det var 
dags att fundera på ett liv tillsammans, bilda 
familj och skapa en ny karriär, så visste jag 
att det var här jag ville bo.

Stephanie insåg att Åland, det är en perfekt 
miljö för att skapa en bra balans mellan 
arbete och familjeliv. Hon lyfter speciellt det 
lugna livstempot och att Åland är en trygg 
plats för hennes nu treåriga dotter att växa 
upp på. Det är vackert och människorna är 
vänliga.

– Efter att ha rest runt hela världen kan jag 
säga att livet på Åland är väldigt speciellt. Här finns dessutom, som Stephanie 
säger, en stark maritim tradition. Det är en värld som hon älskar och som hon 
hade ambitionen att fortsätta arbeta inom. 

– Jag hade en känsla av att efter mina masterstudier borde det finnas lovande 
karriärmöjligheter för mig just här på Åland. Jag hade hört talas om Alandia. 
Även fast sjöfart är global är den samtidigt en ganska liten värld där man lär 
känna varandra. Och jag hörde bara goda ord om Alandias proffsighet. Så jag 
visste, där vill jag jobba.

På Alandia har Stephanie nu två roller, primärt som skadereglerare för bo- 
lagets Kasko-produkt. Hon arbetar dessutom med Alandias Loss Prevention- 
verksamhet, det vill säga förebyggande insatser, att med praktiska råd och 
skadeförebyggande arbete hjälpa bolagets kunder att med hållbara lösningar 
bedriva en daglig säker verksamhet.

– Att få arbeta hos en stor internationell aktör, med mer än 80 år i  
branschen, innebär att jag som anställd möter en rad intressanta kunskaps- 
områden att fördjupa mig i, säger Stephanie, som beskriver sitt team som  
mycket professionellt, alltid med kundens, det vill säga fartygsägarens bästa  
för ögonen.

– Alla är högmotiverade och fokuserade, alla med olika bakgrund med 
nautisk, teknisk och juridisk kompetens. Det gör att vi kan handlägga komplexa 
ärenden snabbt och smidigt med minimala störningar för våra klienter. Det 
handlar från vår sida om att vårda långsiktiga relationer där förtroende och 
transparens är nyckelfaktorer.

Att Stephanie tycker om sitt jobb som skadereglerare är uppenbart. Att hon är, 
som hon säger, resultatdriven och detaljorienterad, passar perfekt i den rollen.

– Ibland måste man vara lite av en detektiv för att förstå detaljer och därmed 
kunna tillämpa försäkringsvillkoren i ett skadeärende. Varje ärende är unikt. Det 
gör att mitt jobb är otroligt utvecklande och lärorikt, aldrig tråkigt och enahanda. 

Att Stephanie kan använda sin engelska i jobbet är naturligtvis en stor fördel. 
– Men jag kämpar på så gott jag kan för att förbättra min svenska. Jag känner 

mig hemma här på Åland, både med familjelivet och min nya karriär. Jag har 
visserligen inte varit på Alandia så länge, men ser fram emot ”a long time to 
come”, säger Stephanie med ett stort leende.

Jag gillar maritim juridik
Suvi Niemivuo började 
sitt nya jobb som skade-
chef på avdelningen för 
P&I skador på Alandias 
kontor i Helsingfors i 
oktober 2020. Det vill 
säga mitt under 
pandemin. Men det har 
gått riktigt bra, berättar 
hon. 

– Vår verksamhet har 
inte påverkats nämnvärt 

av pandemin, utöver det faktum att det mesta av vårt 
arbete har utförts på distans. Så det är först nu jag har 
börjat träffa våra kunder, varav de flesta finns i Norden. 
Det tog också ganska lång tid innan jag kunde besöka 
vårt huvudkontor i Mariehamn, där de övriga i mitt team 
är stationerade, säger Suvi Niemivuo.

Att hon gillar sitt jobb och sina arbetsuppgifter går inte 
att ta miste på. Det är en stor variation med olika typer 
av skadeståndsärenden. Det vanligaste är att hantera 
lastskador som uppstått under själva transporten. Det 
handlar då om olika skador på lasten, så som timmer, 
papper och stål.  

Det kan även vara fråga om miljöskador, till exempel 
oljeutsläpp, vilket inträffar ytterst sällan, som tur är. 
Ibland hanteras även ersättningsyrkande från personal, 
besättning och passagerare eller från tredje part.  

– Verksamheten är global. Det kan till exempel vara  
en svensk kund som har ett fartyg som trafikerar i Syd- 
amerika. Det innebär kontakter med jurister och besikt-
ningsmän, ibland även myndigheter, över hela världen, 
vilket ger arbetet en extra dimension av spänning, 
poängterar Suvi Niemivuo.

– Så den ena dagen är inte den andra lik, säger Suvi, 
som är utbildad jurist med bakgrund på Pohjola, AIG och 
på rederiet Containerships.  

– Jag har alltid varit intresserad av maritim juridik,  
och till exempel frågor kring redarens ansvar. Det är ett 
komplext, internationellt och mycket intressant arbets- 
område. Men i Finland finns inte så många möjligheter 
att jobba specifikt med just det. 

Suvi berättar att hon kände några personer som rekom-
menderade Alandia. Och jobbet har visat sig vara precis 
så intressant och utvecklande som hon hade räknat med.  

– Det är väldigt spännande och lärorikt med nya 
kontakter och erfarenheter varje dag. Vi har dessutom 
stor frihet att utveckla processerna inom våra respektive 
team. Att ha det förtroendet är något som jag verkligen 
uppskattar och värderar. 

Suvi Niemivuo
sitt nya jobb som skade
chef på avdelningen för 
P&I skador på Alandias 
kontor i Helsingfors i 
oktober 2020. Det vill 
säga mitt under 
pandemin. Men det har 
gått riktigt bra, berättar 
hon. 

inte påverkats nämnvärt 

Båtar är mitt liv
stephanie sjöblad: ricard sjöström: suvi niemivuo:

Båtar är och har varit Ricard 
Sjöströms stora fritidsintresse, 
ända sedan han var barn. Att 
arbeta som skadereglerare för 
fritidsbåtar låg därför ganska 
nära till hands när han 2005 
började arbeta som skade- 
reglerare på Alandia, som är 
ledande specialister i Norden 
på just fritidsbåtar. 

– Jag har ett stort brinnande 
intresse för båtar. Även för 

tekniken, att hela tiden göra olika förbättringar på de båtar jag 
har, berättar Ricard Sjöström som även tävlat med racerbåtar. 

Sedan tolv år tillbaka är han skadechef för affärsområdet 
fritidsbåtar på Alandias kontor i Stockholm, där han leder ett 
team på fem personer i Sverige och Finland. Försäkringarna 
gäller alla typer av fritidsbåtar, från roddbåt till stora lyx- 
yachter, även vattenskotrar. 

– Vi handlägger alla typer av skador, numera oftast med hjälp 
av digitala medel. Att besikta det skadade objektet på plats är 
inte så vanligt längre. Den vanligaste skadan är grundstötningar. 
Stölder är också tyvärr allt vanligare. I övrigt kan det vara 
bränder som behöver utredas, sjunkningar, båtar som krockat 
och bråk mellan båtägare, förklarar Ricard, som tycks brinna, 
inte bara för fritidsbåtar i allmänhet, utan också för sitt arbete. 

– Det har varit så otroligt roligt under alla år. Hela tiden så 
intressanta och spännande utmaningar. Som skadechef reglerar 
jag själv uppåt 300 skador per år. Det är ju det roligaste med det 
här jobbet. Det gör att jag hela tiden aktivt måste uppdatera 
mig. Jag är så glad och tacksam att jag haft den här möjligheten 
att jobba med det som är mitt stora fritidsintresse, säger Ricard 
Sjöström, som nu när våren och sommaren nalkas ser fram 
emot att ge sig ut på sjön igen. Nu är det fullt av förberedelser.

Under vinterhalvåret är det av naturliga skäl lugnt med 
skadeinflöden, men det är då som skadorna regleras, båtarna 
repareras och ersättningar betalas ut. 

Ricards tips till nya båtägare att tänka på, innan man tecknar 
försäkring, är följande: ”Ta reda på vad det är för båt, är den 
begagnad? Kolla då noga att den är sjö-, drift- och brandsäker.” 

– Tänk på att båtar åldras, många detaljer blir sämre. Håll 
framför allt koll på tekniken, allt det som inte syns, genom-
föringar, elektriska installationer, slangar och klämmor. Båtar 
behöver kontinuerlig service och underhåll, precis som bilar, 
betonar Ricard, som själv bor i Norrtälje, närmaste granne till 
Åland.

– Att ta båten dit med familj och vänner är en av sommarens 
höjdpunkter. Vi brukar då tillbringa någon vecka i den åländska 
skärgården. Det är fantastiskt fint, säger Ricard och skrattar.
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arbete och familjeliv. Hon lyfter speciellt det 
lugna livstempot och att Åland är en trygg 
plats för hennes nu treåriga dotter att växa 
upp på. Det är vackert och människorna är 
vänliga.

Efter närmare tio år som 
däcksbefäl på fartyg runt 
världen, flyttade Stephanie 
Sjöblad till Åland. Hon hade 
några år tidigare träffat sin 
man, gift sig och lagt en 
studiegrund för en karriär 
inom den maritima sektorn 
på land. Sedan augusti 
förra året arbetar hon 
som skadereglerare på 
försäkringsbolaget Alandia. 

Hela detta uppslag är en annons från Alandia

FAKTA ALANDIA
Vi är ett försäkringsbolag fokuserat på 
marin-, transport och fritidsbåtsförsäkringar. 
Vårt uppdrag är att skapa mervärde åt våra 
kunder genom att hantera risk, skydda värde 
och skapa möjligheter.

Med över 80 års erfarenhet är vår ambition 
att erbjuda de bästa sjöförsäkringslösningarna 
och skadeservicen till våra kunder på ett 
engagerat och ansvarsfullt sätt. 

Med huvudkontoret på Åland och kontor i 
Helsingfors, Stockholm och Göteborg syssel-
sätter vi cirka 125 experter. År 2021 var det 
totala försäkrade värdet för Kasko 14,3 
miljarder euro. 

alandia.com
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stor frihet att utveckla processerna inom våra respektive 
team. Att ha det förtroendet är något som jag verkligen 
uppskattar och värderar. 

Suvi Niemivuo
sitt nya jobb som skade
chef på avdelningen för 
P&I skador på Alandias 
kontor i Helsingfors i 
oktober 2020. Det vill 
säga mitt under 
pandemin. Men det har 
gått riktigt bra, berättar 
hon. 

inte påverkats nämnvärt 

Båtar är mitt liv
stephanie sjöblad: ricard sjöström: suvi niemivuo:

Båtar är och har varit Ricard 
Sjöströms stora fritidsintresse, 
ända sedan han var barn. Att 
arbeta som skadereglerare för 
fritidsbåtar låg därför ganska 
nära till hands när han 2005 
började arbeta som skade- 
reglerare på Alandia, som är 
ledande specialister i Norden 
på just fritidsbåtar. 

– Jag har ett stort brinnande 
intresse för båtar. Även för 

tekniken, att hela tiden göra olika förbättringar på de båtar jag 
har, berättar Ricard Sjöström som även tävlat med racerbåtar. 

Sedan tolv år tillbaka är han skadechef för affärsområdet 
fritidsbåtar på Alandias kontor i Stockholm, där han leder ett 
team på fem personer i Sverige och Finland. Försäkringarna 
gäller alla typer av fritidsbåtar, från roddbåt till stora lyx- 
yachter, även vattenskotrar. 

– Vi handlägger alla typer av skador, numera oftast med hjälp 
av digitala medel. Att besikta det skadade objektet på plats är 
inte så vanligt längre. Den vanligaste skadan är grundstötningar. 
Stölder är också tyvärr allt vanligare. I övrigt kan det vara 
bränder som behöver utredas, sjunkningar, båtar som krockat 
och bråk mellan båtägare, förklarar Ricard, som tycks brinna, 
inte bara för fritidsbåtar i allmänhet, utan också för sitt arbete. 

– Det har varit så otroligt roligt under alla år. Hela tiden så 
intressanta och spännande utmaningar. Som skadechef reglerar 
jag själv uppåt 300 skador per år. Det är ju det roligaste med det 
här jobbet. Det gör att jag hela tiden aktivt måste uppdatera 
mig. Jag är så glad och tacksam att jag haft den här möjligheten 
att jobba med det som är mitt stora fritidsintresse, säger Ricard 
Sjöström, som nu när våren och sommaren nalkas ser fram 
emot att ge sig ut på sjön igen. Nu är det fullt av förberedelser.

Under vinterhalvåret är det av naturliga skäl lugnt med 
skadeinflöden, men det är då som skadorna regleras, båtarna 
repareras och ersättningar betalas ut. 

Ricards tips till nya båtägare att tänka på, innan man tecknar 
försäkring, är följande: ”Ta reda på vad det är för båt, är den 
begagnad? Kolla då noga att den är sjö-, drift- och brandsäker.” 

– Tänk på att båtar åldras, många detaljer blir sämre. Håll 
framför allt koll på tekniken, allt det som inte syns, genom-
föringar, elektriska installationer, slangar och klämmor. Båtar 
behöver kontinuerlig service och underhåll, precis som bilar, 
betonar Ricard, som själv bor i Norrtälje, närmaste granne till 
Åland.

– Att ta båten dit med familj och vänner är en av sommarens 
höjdpunkter. Vi brukar då tillbringa någon vecka i den åländska 
skärgården. Det är fantastiskt fint, säger Ricard och skrattar.

Båtar är
Sjöströms stora fritidsintresse, 
ända sedan han var barn. Att 
arbeta som skadereglerare för 
fritidsbåtar låg därför ganska 
nära till hands när han 2005 
började arbeta som skade-
reglerare på Alandia, som är 
ledande specialister i Norden 
på just fritidsbåtar. 

intresse för båtar. Även för 

– Jag kommer från Storbritannien,
västkust närmare bestämt och gick till sjöss 
redan som 19-åring. Det var så jag mötte min 
man. Han kommer från Åland så när det var 
dags att fundera på ett liv tillsammans, bilda 
familj och skapa en ny karriär, så visste jag 
att det var här jag ville bo.

miljö för att skapa en bra balans mellan 
arbete och familjeliv. Hon lyfter speciellt det 
lugna livstempot och att Åland är en trygg 
plats för hennes nu treåriga dotter att växa 
upp på. Det är vackert och människorna är 
vänliga.

Efter närmare tio år som 
däcksbefäl på fartyg runt 
världen, flyttade Stephanie 
Sjöblad till Åland. Hon hade 
några år tidigare träffat sin 
man, gift sig och lagt en 
studiegrund för en karriär 
inom den maritima sektorn 
på land. Sedan augusti 
förra året arbetar hon 
som skadereglerare på 
försäkringsbolaget Alandia. 

Hela detta uppslag är en annons från Alandia

FAKTA ALANDIA
Vi är ett försäkringsbolag fokuserat på 
marin-, transport och fritidsbåtsförsäkringar. 
Vårt uppdrag är att skapa mervärde åt våra 
kunder genom att hantera risk, skydda värde 
och skapa möjligheter.

Med över 80 års erfarenhet är vår ambition 
att erbjuda de bästa sjöförsäkringslösningarna 
och skadeservicen till våra kunder på ett 
engagerat och ansvarsfullt sätt. 

Med huvudkontoret på Åland och kontor i 
Helsingfors, Stockholm och Göteborg syssel-
sätter vi cirka 125 experter. År 2021 var det 
totala försäkrade värdet för Kasko 14,3 
miljarder euro. 

alandia.com
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Då och nu

Östra hamnens ångbåtsbrygga 1910. Självstyrelsegården dominerar på platsen i dag.

Så här såg det ut på Torggatan 1917.

Ett sekel av förändring
Hurdana fartyg låg det i Västerhamn för 100 år sen? Hur såg det ut på Torggatan när 
den kantades av trähus? 
   Att Åland förändrats mycket under det senaste seklet vet vi alla. Men när man ser 
de historiska bilderna från 1900-talets början och jämför dem med Daniel Erikssons 
bilder, tagna på exakt samma ställen i dag, blir det väldigt tydligt.
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Betania (Missionskyrkan) och sjömanshemmet i hörnet Storagatan-Östra Esplanadgatan på en bild 
från 1911.

Missionskyrkan är kvar. Men i hörnet Storagatan-Östra Esplanadgatan finns nu kontor.

I dag har finns väldigt få gamla hus kvar på Torggatan.

Betydligt färre (och mindre) båtar i Västerhamn i början av 1900-talet. I dag är Västerhamn en livligt trafikerad hamn med många anlöp per dag. Museifartyget Pommern är 
ett landmärke.

Fler bilder på webben!
Jämför fler åländska miljöer  
på Ålandstidningens hemsida  
www.alandstidningen.ax



I hundra år har Ålandsbanken och  
Ålands självstyrelse gått hand i hand. 
Bägge från en utgångspunkt där ett 
antal personer ville öka möjligheten 
för Åland och ålänningarna att kunna 
kontrollera ekonomi och andra viktiga 
framtidsfrågor för vårt samhälle.

Det har inte alltid varit lätt och 
inte har vi heller alltid fått vår vilja 
igenom men vårt medvetna arbete 
har skapat ett välmående Åland och 
ålänningarnas egensinne är på ett 
respektfullt sätt vida omtalat.

Både Åland och Ålandsbanken behöver 
fortsätta att utvecklas. När vi nu firar  
100 år av självstyrelse är det också tid 
för att blicka framåt och ta vara på de 
möjligheter som skapas för att göra  
framtiden ännu bättre.

Vi går vår egen väg

Grattis Åland!

Grattis 
Åland!

För att fira Åland100 instiftar vi nu ett stipendium för studerande vid Högskolan  
på Åland. Ilmatar Offshore-stipendiet kan sökas för alla slags aktiviteter som ökar  
kunskapen om havsbaserad vindkraft.

Gör vindkraft till din framtida karriär – Ilmatar är här för att stanna!

MER INFO PÅ ILMATAR.AX

VÅR GÅVA

Ett stipendium för framtida medvind
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marklarhuset.ax | info@maklarhuset.ax | +358 18 27 660 | Skarpansvägen 29B, 22100 Mariehamn

Känn dig trygg, 
tillsammans säljer 

vi din bostad.
Alla steg är viktiga för oss därför ingår alltid:

konditionsgranskning av bostadshus,  
vägledning, värdering, professionell fotografering,  

marknadsföring, prospekt, visning och  
all pappershantering i våra förmedlingspaket.  
Vi vet vad du behöver, lita på vår kompetens.
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Mariehamns församling

KATTMÄNNISKA
HUNDMÄNNISKA
MEDMÄNNISKA

#FÖRSAMLINGSVALET 
 HÖSTEN 2022

Församlingsval på kommande -
 vill DU vara med och påverka? 

I vår oroliga värld behövs kyrkan. 
De som väljs i församlingsvalet 

kommer att påverka vad som händer 
i din församling under de 

kommande fyra åren. 
Var sparar vi, vad förverkligar vi? 

Öppna dörrarna till framtiden.  
 

Påverka i församlingsvalet, 
sådan som du är!

www.mariehamnsforsamling.fi

@mariehamnsforsamling

Fastighetskonsult    Klas Gustafsson
Ehns    Juha Pykäläinen
1 Pub Ettan    Lennart Alexandersson
1 Foto Plus    Kalle Wetterström
1 Hårfästet    Alejandra Sánchez
1 At Bangkok    Ritva Saloranta
1 Royal Pizza & grill    Regina Santamäki Fischer
2 Eckerölinjen    Louise Nordström
Ålandsbanken    Henrika Lax
5 Cityblommor    Carolina Sundelin
5 Kortvaruboden    Margareta Svensson
5 Salon Locky    Gun-Marie Eriksson
6 Liv & Lust Hälsokost    Maj Branders
7 Zeipels    Anders Andersson, Ann-Britt Eriksson
7 Lindex    Ann-Britt Eriksson
9 Syrrans    Julia Norlander
9 Bromarks    Tiina Aura
9 Backmans Optik    Anette Gustafsson, Minna Öberg
9 Zic Zac Butiken    Ulla Lindberg
10 Café Julius    Minna Öberg
10 Me and Mimmi    Edward Johansson
10 Ele & Kele    Susanna Furuhjelm
11 Modehuset Alice    Ritva Saloranta
11 Studio Hårdesign    Regina Santamäki Fischer
12 Totte På Hörnet    Rose-Marie Lampi, Lasse Kärkkäinen
12 En Trappa Upp    Ralf Branders
12 Dressed like Marie    Tiina Barck
12 Bubblan    Monique Lundberg
12 Jakt och Fiskebutiken Äventyret    Isa Hällström
12 Zygos    Juha Pykäläinen
13 Mjuk & Len    Tiina Aura
14 Fyndet    Peter Winquist
14 Mariehamns bokhandel    Hannele Ögård, Jan Almroth, 
    Juha Pykäläinen
15 Blombergs Blomsterhandel    Louise Nordström
15 Viktor Crafts & Design    Johan Karlsson
Nonna Rina    Olivia Eriksson, Monique Lundberg

Firefox about:blank

1 av 2 19.5.2022, 8.52

Ålands Konstförenings promenadutställning 
i Torggatans skyltfönster
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Näringsliv

En av de mest aktiva företagarna i det 
åländska samhället i slutet av 1800-ta-
let var apotekare C. A. Furstenborg i 
Mariehamn. Han började redan 1880 
sälja böcker och almanackor i ett hörn 
av apoteket. Den egentliga bokhandeln 
öppnade 1884 och bytte under de följan-
de årtiondena ägare flera gånger. Efter 
konkursen 1995 tog Pernilla Söderlund 
över verksamheten och bokhandeln är 
därmed den äldsta kvarvarande affären 
i staden.

Apotekare Furstenborg var även först 
med nymodigheten telefon. Redan år 
1887 inrättade han en egen telefonlinje 
till sin filial i Godby. Detta var elva år 
efter att Bell fått patent på telefonen och 
sedan L.M. Ericsson öppnade sin första 
verkstad i Stockholm.

Två av stadens tongivande företag 
startade i början av 1890-talet, Ålands-
tidningen 1891 och Mariehamns Telefon 
1892. Båda är fortfarande välmående och 
starka aktörer.

Tillkomsten av lagen om andelslag 
1901 ledde till en stark blomstringstid 
för den kooperativa rörelsen. Dels inom 
mejerisektorn, dels genom bildandet av 
lokala andelsägda affärer i bygderna.

Först ut 1905 var Hammarlands AHL 
som lades ned efter sex år, samt 1906 

Vårdö AHL som 1971 togs över av Sam-
gång.

Av de nu verksamma andelslagen är 
Brändö Andelshandel äldst. Bolaget 
grundades 1907. Kumlinge AHL tillkom 
två år senare. Ålands Telefonandelslag 
startade 1910. Mariehamns Rederiaktie-
bolag är grundat 1917 och fortfarande 
verksamt i liten skala. Seglinge AHL och 
Ålandsbanken startade 1919, medan 
Sottunga AHL öppnade hösten 1921 
samtidigt som ÅCA grundades.

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag 
grundades 1926 och har några år kvar till 
ett sekel, men bolagets ursprung finns 
i Brandstodsföreningen i Ålands härad 
som startade 1866.

Andelshandelns glada 20-tal
Vid självstyrelsens tillkomst fanns det 
inte mindre än 28 stycken andelshandlar 
i landskapet. Hotet från kooperationen 
gjorde att de privata köpmännen år 1927 
organiserade sig i Ålands Köpmannaför-
ening.

Många av andeslagen har försvunnit 
genom fusioner och nedläggningar. Det 
gäller bland annat Geta och Sund (1907) 
samt alla de åtta som startade 1916, ex-
empelvis Eckerö, Mellersta Åland, Södra 
Finström samt Västra och Östra Saltvik. 

Eckerö AHL gick 1949 upp i Storby AHL, 
som fem år senare bytte namn till Eckerö 
AHL och sedermera gick i konkurs 1985. 

Även i Lumparland grundades en an-
delshandel 1916. Bolaget drev affären till 
2007, varefter dotterbolaget Matboden 
blev K-affär. Andelslaget ombildades 
2012 och sammanslogs därefter med 
dottern av praktiska skäl.

I Föglö och Kökar grundades han-
delslagen 1919 respektive 1920, men 
ombildades 1990 till aktiebolag. Föglö-
butiken har överlevt, medan affären på 
Kökar bytt ägare och tidvis varit stängd. 
Nu drivs en ny butik sedan 2018 av ett 
nytt bolag. 

30 år med Samgång
Rekordåret 1916 etablerades också 
Mariehamns handelslag, som 1960 bytte 
namn till Samgång efter att ha 
övertagit många andels-
handlar på landsbyg-
den. År 1960 hade 
företaget verksamhet 
på 16 ställen. Men 
butiksnätet var 
överdimensionerat 
när kommunikatio-
nerna förbättrades. I 
Finström och Saltvik 

fanns fyra butiker inom en radie på tio 
kilometer.

Handeln koncentrerades undan för 
undan till Mariehamn och gav utrymme 
för privata butiksägare. Flera tidiga 
andelsprojekt blev också kortvariga och 
slutade efter några få år. Hela Samgång 
med flaggskeppet varuhuset Varmans 
gick i konkurs 1990.

Efter 20 års dvala gick den kooperativa 
handeln på Åland in i en ny fas 2010 då 
nyländska Varuboden (grundat 1921 i 
Kyrkslätt) öppnade en marketaffär på 
Möckelö. Några år senare tillkom en 
affär i Godby och därefter ytterligare ett 
snabbköp i centrala Mariehamn.

 
Fotnot: Notabelt är att lagen om an-

delslag 1901 tillkom på initiativ av do-
mare Axel Granström på Åland. Det 
första lagförslaget togs fram 1899. 
För att granska betänkandet 
tillbringade hovrättsrådet Julian 
Serlachius och docent Hannes 
Gebhard sommaren hos domare 
Granström i Jomala.

Kriserna har kommit och gått under 
ÅCA:s 101-åriga historia. Nu pekar 
kurvorna uppåt igen och vd Joakim 
Blom anser att företaget har goda 
möjligheter att leva vidare. 
   – Ökad efterfrågan på genuina pro-
dukter gör att vi kan växa.

De senaste åren har ÅCA brottats med 
ekonomiska problem. Mjölköverskottet 
efter Rysslandskrisen 2014 i kombina-
tion med Arlas inbrytning på Åland 
ligger bakom. 

Fjolåret blev en vändpunkt och bola-
gets omsättning ökade med fem pro-
cent. Rörelsemarginalen fördubblades 
och vinsten blev 450.000 euro. Detta 

som resultat av rationalise-
ringar och en översyn 

av produktutbu-
det. 

Joakim Blom ser 
ljust på framtiden 

och anser att de 
rådande trenderna 

bland konsumenterna 
stöder detta.

– Min övertygelse är att 
vi finns kvar om hundra år. 

Jag tror att det fortfarande finns 
mjölkproduktion och förädling på 

Åland då. Utgångspunkten är att det 
finns efterfrågan och vi upplever att 
den ökar både på Åland och i Finland. 

Osten god affär
Han påpekar att det är lokala och 
genuina produkter som har en framtid 
och ser dessertostar och specialpro-
dukter som nyckeln. 

– Ålands specialost lanserades 1957 
och det är en storsäljare än i dag. 
Mjölkkonsumtionen minskar, men på 
ostsidan ökar den.

– Vi är en liten producent och kan 
inte konkurrera på volymmarknaderna. 
Nu ska vi bygga vidare på varumär-
ket och bli bättre på kommunikation. 
Anläggningen är modern och vi har 
kapacitet att växa. 

Det oroliga läget i omvärlden påver-
kar dock hela världsmarknaden och 
råvarupriserna.

– Det har slagit väldigt hårt mot pri-
märproduktionen och leder till föränd-
ringar. Prishöjningar är ett måste. Alla 
ska leva och därför är vi beroende av 
konsumenternas lojalitet, säger Joakim 
Blom.

Jonny Mattsson

Äldsta företagen finns i staden

Rätt produkt  
till rätt pris  
skapar framtiden

Källor 
Justus Harberg: Ålands  

Handelskammare 1945-1995, 1995. 

Ann-Gerd Steinby: Ålandsmjölken  
ÅCA 1921-2001, 2001. 

Curt Strengell: Handel i samarbete, 2000. 

Helge Sölgen: Tack och välkommen  
igen!, 1999. 

Erik Tudeer: Det åländska folkets 
historia V:1 1920-1990, 1993.

Text

Jonny Mattsson
jonny.mattsson@alandstidningen.ax
tel: 26 026

Endast ett tiotal av de åländska bolag som startade för mer än 100 år sedan har överlevt till våra dagar. Några 
finns kvar i annan skepnad efter ägarbyten och omstruktureringar. På 1910-talet gick en stor kooperativ våg över 
landskapet. Även bank och försäkring har långa anor.

Överskottet på mjölk har skapat pro-
blem för ÅCA, men rationaliseringar 
och fokusering på specialprodukter 
har vänt trenden. Enligt vd Joakim 
Blom kommer det att finnas behov av 
mjölkprodukter även de kommande 
hundra åren. Foto: Robert Jansson

» Fortsättning på nästa sida
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Näringsliv

Ålands äldsta verksamma 
andelslag har vuxit rejält de 
senaste åren. 
   – Vi har utvidgat sorti-
mentet och fått många nya 
stamkunder. Förra sommaren 
hade vi även mycket turister, 
förklarar vd Kim Hohmann. 
   Han ser en ljus framtid för 
butiken, men understryker 
vikten av fungerande trans-
porter.

Brändö andelshandel grun-
dades 1907 och redovisar sitt 
bästa år någonsin för fjolåret. 
Omsättningen ökade med 15 
procent till 1,7 miljoner euro 
och rörelsevinsten mer än för-
dubblades. Vinsten blev 65.000 
euro mot 28.000 året före.

– Det var ett fantastiskt år. 
Delvis beror det på att vi har 
breddat sortimentet med bland 
annat byggvaror. Vi har också 
satsat på vegetariska, veganska 
och glutenfria produkter som 
efterfrågas alltmer. Det här har 
tagits väl emot av våra kunder, 
förklarar Kim Hohmann, som 
varit vd i sex år.

Butiken märkte också av en 
coronaeffekt med massor av 
finska turister.

– Det är lätt att komma hit 
från Åbotrakten.

Han säger att Brändöborna 
är lojala och handlar hemma, 
men införandet av ett eget 
bonussystem har också gett 
resultat.

– Eftersom vi inte är med i 
S-gruppen började vi med ett 

eget bonuskort och vi har fått 
mycket nya medlemmar tack 
vare det.

Anpassning till marknaden
En delförklaring till att för-
säljningen ökat är också att 
butiken i Torsholma stängde 
för några år sedan.

– Tidigare sålde vi mest 
livsmedel och dagligvaror, 
men efter det har vi byggt om 
källaren från lager till butik för 
bygg- och trädgårdsvaror. Nu 
har vi butik i två hela våningar. 
Vi beställer också hem allt från 
A till Ö. Brändö har goda för-
bindelser till Åbo och de lokala 
åkerierna kör dit regelbundet, 
säger Kim Hohmann.

Den senaste investeringen är 
nya bränslepumpar och en ny 
kyl. Nästa steg är att bygga ut 
butiken.

– Vår strategi är att vara själv-
gående, men transporterna till 
fasta Åland är beroende av att 
Ålandstrafiken fungerar. Blir 
det störningar är färskvarorna 
sårbara. Vi har livsmedelsle-
veranser tre gånger per vecka, 
faller en bort riskerar mjölken 
att ta slut och de kommunala 
köken blir utan råvaror. Alla 
förstår inte hur viktigt det här 
är.

Kim Hohmann tror att an-
delshandeln i Brändö har goda 
framtidsutsikter.

– Tiderna förändras, men 
butiken finns kvar.

Jonny Mattsson

Ett av Ålands allra äldsta 
fortfarande verksamma fö-
retag är Mariehamns Telefon 
Ab. Övergången från fast 
telefoni till digitala tjänster 
är tydlig, men vd Jonas Sund-
borg är inte orolig. 
   – Den nya strukturen gör 
att vi ser med tillförsikt på 
framtiden.

Mariehamns Telefons första 
telefonlinjer öppnades 1892 
och bolaget firar således 130 
år i stadsbornas tjänst. Det 
nuvarande aktiebolaget bilda-
des fem år senare och regist-
rerades den 5 februari 1897, 
händelsevis exakt samma dag 
som Ålands Tidnings-Tryckeri. 
Ålandstidningen hade ju då 
redan utkommit i sex år och är 
därmed ett år äldre i praktiken. 

Den tidiga starten och en 
systematisk utbyggnad av tele-
fonnätet gjorde att Åland snart 
var det telefontätaste området 
i hela Finland efter Helsingfors. 
I dag uppgår ledningsnätet till 
drygt 1.200 kilometer, ungefär 
jämnt fördelat mellan telefon-
kablar och fiberoptiska kablar. 
Antalet abonnenter är omkring 
9.000, av vilket drygt hälften på 
telefonsidan och något färre 
bredband.

– Ryggraden har varit den 
fasta telefonin, men nu 

finns ju annat som tar över, 
till exempel bredband och 
tv-sändningar, säger Jonas 
Sundborg.

Behövs fortfarande
Mariehamns Telefons omsätt-
ning visar en sjunkande trend, 
men lönsamheten är fortfa-
rande god tack vare väsentliga 
vinstandelar från Ålands Tele-
kommunikation, Ålcom.

– Vi hade ett bra år i fjol och 
även Ålcom går bra.

Han framhåller att det fasta 
telenätet fortfarande är en vik-
tig tjänst, något som märktes 
under pandemin.

– När det inte gick att besöka 
äldre och vårdin-
stitutioner så 
ringde man mera 
till varandra och 
vi har sett att 
samtalstrafiken 
ökat.
Finns bolaget 
kvar om hundra 
år?
– Ja absolut, 
vi är lång-
siktiga. 
Det är 
de 

nästa hundra åren vi jobbar 
mot.

Rationell branschlösning
I början av det här året fick 
Mariehamns Telefon en ny hu-
vudägare då Ålands Telefonan-
delslag köpte 57 procent av 
aktierna av familjen Johnsson. 
De båda bolagen har länge 
samarbetat kring mobiltele-
foni och samäger sedan 2012 
Ålcom. De tre bolagen bildar 
nu en betydande telekom-
koncern.

– Affären ger oss förutsätt-
ningar att erbjuda ålänning-
arna konkurrenskraftiga villkor 
på samhällskritiska tjänster i 
en tid av allt snabbare digi-

talisering. Samtidigt kan vi 
fortsätta renodlingen, så 
att kundservicen finns hos 
Ålcom och tekniken sköts 
av de båda telefonbolagen, 
förklarar Jonas Sundborg.

Jonny Mattsson

Mariehamns Telefon inledde sin verksamhet för 130 år sedan. Dagens bolag grundades fem år senare och är ett av 
Ålands mest solida företag. Det ingår numera i en åländsk telekom-koncern som ska möta kraven på utveckling i en 
allt snabbare digitalisering. Foto: Sofia Södergårdh

Från Norragatan till åländsk och nordisk dominans 
NÄRINGSLIV Handelshuset Ab 
Mathias Erikssons nuvarande 
aktiebolag grundades 1939, 
men företagets historia bör-
jade år 1910. Då köpte Mathias 
Eriksson från Torrbolstad i 
Finström en liten matvaruaffär 
vid Norragatan i Mariehamn av 
Karl Rosenqvist.

Den affären blev startpunk-

ten för utvecklingen av hela den 
åländska handeln. Från den 
enkla butiken i en källarlokal 
växte företaget med skeppshan-
del, fiske och konservindustri, 
samtidigt som moderna butiker 
byggdes på flera håll i staden 
och andra håll. Flaggskeppet 
Kantarellen öppnade 1991.

På 1970-talet byggdes hotell 

Adlon och flera andra verksam-
heter införlivades i koncernen. 
Bland annat övertogs Hallen 
och restaurang Sabina från 
andelslaget Samgång. Skepps-
handeln utökades med lager 
i både Sverige och Finland. 
Under 1990-talet gick skepps-
handeln ihop med två stora 
konkurrenter.

Hösten 2010 gjordes en bety-
dande strukturaffär inom han-
deln då Mathias Eriksson köpte 
Firma Erik Mattsson i Godby av 
familjen Svenblad. Företaget 
hade då funnits i släkten sedan 
1927.

”Mathis” ingår i Wiklöf 
Holding-koncernen och är i 
dag den ledande aktören i den 

åländska dagligvaruhandeln. 
Via dotterbolagen ME Group 
och DLP står Mathias Eriks-
son för en betydande del av 
Östersjöregionens proviante-
rings- och logistikverksamhet. 
Man idkar också partihandel 
med vin och alkohol och är stor 
leverantör till Alko och System-
bolaget. (JM)

Rekordår för 
Brändö AHL

Telefonbolag med 
sikte på 2100-talet

Jonas Sundborg leder nu Ålands båda mer än 100-åriga 
telefonbolag mot framtiden. Han är övertygad om att de-
ras tjänster behövs lika länge till. ”Men tonvikten skiftar 
från fast telefoni till bredband och TV.” Foto: Jacob Saurén

Många turister och större sortiment gjorde att Brändö andelshandel i fjol 
hade ett rekordår. Vd Kim Hohmann konstaterar att brändöborna är lojala 
mot den egna butiken som säljer allt vad kunderna vill ha. Foto: Daniel Eriksson



Grattis Åland till
100 år av  
självstyrelse. 

Tid är pengar. Lång tid är mycket pengar. 
Tillsammans med våra kunder bygger vi upp en hållbar 
morgondag. Som kund hos Andelsbanken för Åland får du bank-, 
finansierings-, försäkrings-, placerings- och juridiskatjänsterna 
samt förmögenhetsförvaltning under samma tak. Samtidigt kan du 
även bli ägarkund och dra nytta av våra förmåner under en lång tid 
framöver. 
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O 
m det är något Kjell A Nord-
ström, med rötter i Brändö, 
är säker på när det gäller 
Ålands framtid så är det fö-

rekomsten av en tunnel. Han ser framför 
sig en som sträcker sig från Sverige, via 
Åland och vidare till Finland.

– Åland skulle mycket väl kunna bli en 
förort till Stockholm och är antagligen 
det om hundra år. En tunnel knyter ihop 
den svenska och den finska sidan med 
en station på vägen som är Åland.

Tanken på en tunnel är inte främman-
de på något sätt, påpekar han. Mellan 
Frankrike och England finns en tunnel 
under kanalen, mellan Sverige och Dan-
mark finns det en bro och i Norge finns 
tunnlar under fjordarna för att under-
lätta transport.

– Då kan man bo här och jobba där, 
eller tvärtom. Det blir som Nynäshamn 
eller Vanda där det tar 20, 30 eller 40 
minuter att köra, det blir ungefär samma 
här.

Enligt Nordström är detta något som 
kommer att bidra till en ökande befolk-
ning på Åland.

– En tunnel är en garanti för att Åland 
blir ett attraktivt ställe att bo på. Hade 
befolkningen varit större skulle det sä-
kert ha varit gjort för länge sedan.

Blomstrande ekonomi
En tunnel skulle öppna många dörrar för 
det åländska samhället.

– Man kan vara säker på att detta leder 
till ökad ekonomisk aktivitet. Det blir 
mer meningsfullt att göra investeringar 
på Åland.

Produktion av varor utomlands flyttas 
således till Norden och Åland.

– Vi har producerat i Kina och Viet-
nam. Den produktionen kommer vi 
ta hem till våra länder med hjälp av 
automation. Då behövs kvalificerad 
arbetskraft.

En del av produktionen förläggs till 
städerna eftersom den kommer vara 
miljövänlig.

– Jag kan mycket väl tänka mig att 
Åland har mer produktion än vad som 
finns i dag.

Även utbildning skulle få sig ett upp-

sving tack vare starkare samarbete med 
öst och väst.

– Ytterligare utbildningssatsning vore 
möjligt där Åland skulle vara en del av ett 
större universitet. Vi har ett universitet på 
Gotland som är en del av Uppsala uni-
versitet. Små universitet fungerar inget 
vidare, det har man provat.

Enligt Nordström är utbildning en av 
nycklarna till ett växande samhälle.

– Det är jätteviktigt för dynamiken och 
tillväxten på en ort.

Mindre samhällen i staden
Något annat som han tror stenhårt på i 
förhållande till städer är en så kallad ”15 
minute city” (15-minutersstad) – ett feno-
men som diskuteras världen över.

– Jag var i Paris här om dagen. Det är en 
stad med tolv miljoner människor men i 
framtiden skulle det kunna vara 300 byar 
med 40.000 invånare i varje.

Tanken med 15-minutersstaden är att 
varje by är självständig och har alla förnö-
denheter som behövs. Allt från restau-
ranger till skolor och arbetsplatser finns 
inom 15 minuters avstånd i den egna byn. 
Med en potentiell tunnel skulle detta 
kunna bli framtiden på Åland.

– Om man kopplar upp 
Åland till båda sidorna är det 
verkligen en 15 minute city. 
Man har ett mer kom-
plett utbud och bred-
dar marknaden. Ökar 
befolkningen ökar 
behovet av att ha mer 
i en stad.

Framtidens 
Åland kommer ha 
element av den 
medeltida staden.

– Mariehamn 
är funktions-
separerat. 
Boende, skola, 
produktion 
och shopping 
är separerat. 
Med hjälp av 
den teknikut-
veckling som 
vi ser på ett antal 
områden är det 
sannolikt att vi bringar 
samman saker på ett an-
nat sätt.

I den medeltida staden finns 
produktion mitt i centrum och på 
väggar och tak förläggs odlingar.

– Mycket av det vi gör i jordbru-
ket är förfärligt ur miljösynpunkt. 
Vi kan vara säkra på att vi kommer 
odla i stan, väggar och tak kläs av 
grönska. Vi använder spillvärmen från 
fastigheter för att bygga artificiella 
miljöer. Det blir väldigt vackert.

Odling i städer blir en del av mil-
jöomställningen. Enligt Nordström 
blir den tuff, men den kommer att 

övervinnas.
– Vi klarar av 

det här men det 
kommer att vara job-

bigt och besvärligt.

Centrum för havsvård
Han anser att Åland har en 

möjlighet att positionera sig 
i framkant och hänvisar 
till andra öar där man va-
rit snabba med att införa 

sopsortering och laddstatio-
ner med elbilar.

– Klimatomställningen är 
förfärlig, men om man vän-

Framtiden

Så ser Åland (kanske)  ut om 100 år

Hur ser Åland ut om 100 år? Det har Ålandsbördiga ekonomen, författaren och föreläsaren Kjell A Nordström tagit 
sig en funderare på tillsammans med Ålandstidningen. 
   – Åland kan vara med och positionera sig som en av de mest progressiva platserna och vara attraktivt och locka 
till sig folk, säger han.

Mycket av det vi gör i 
jordbruket är förfärligt ur 

miljösynpunkt. Vi kan vara 
säkra på att vi kommer odla 
i stan, väggar och tak kläs av 
grönska. Vi använder spill-
värmen från fastigheter för 
att bygga artificiella miljöer. 

Det blir väldigt vackert.

””

Ålandsbördiga ekonomen, författaren 
och föreläsaren Kjell A Nordström 
är säker på att det i framtiden finns 
en tunnel som förbinder Åland med 
Sverige och Finland.  Foto: Ida Jansson / Istock
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Så ser Åland (kanske)  ut om 100 år

der på steken är det också en hela havet 
stormar-situation. Åland kan positionera 
sig som en av de mest progressiva plat-
serna. Man kan lägga sig i fronten och vara 
attraktiv och locka till sig folk. Det är roligt 
med öar för man kan göra experiment.

Närheten till Östersjön är även det något 
som Åland kan dra nytta av för att vara i 
framkant.

– Åland skulle kunna bli ett centrum för 
havsvård, utbildning och insatser för att 
rädda vårt innanhav. Det går att vara den 
som är Elon Musk och startar ett bolag 
som Tesla. Skälet att det går bra är kli-
matomställningen – han tog möjligheten. 
Man kan använda den här tiden till att göra 

Åland till ett grönt centrum för hav och 
miljö.

Det positiva med att vara en ö och ett 
litet samhälle är att saker och ting kan gå 
betydligt fortare än i ett land.

– Ett litet ö-samhälle rör sig snabbare än 
hela Finland.

Lokalt och internationellt
Hur kommer Ålands status se ut om 100 
år, då? Kjell A Nordström tror på orga-
nisering i det lilla samt internationellt 
samarbete i stora frågor som överskrider 
nationella gränser.

– Å ena sidan behöver vi ett sätt att 
organisera oss som tar hand om det lilla 

livet. Det handlar om de lokala frågorna 
som barnomsorg, lokala vägar och 
jazzklubben i stan. Sen finns det ett antal 
frågor som är mycket stora som inte ens 
länder klarar av, som försvar, terrorism, 
miljöfrågor och internationella valutafrå-
gor. Då är Finland för litet och därför har 
vi skapat EU.

Han tror på mindre fokus på det na-
tionella och större fokus på det regionala 
samt det internationella planet.

– Ser vi hundra år fram kan vi tänka 
oss starkare regioner, ett starkare Bryssel 
och lite svagare Helsingfors och Stock-
holm. Frågan om Åland är en del av Sve-
rige eller Finland är inte så viktig, men 

en del av Europa är ganska viktig.
Språkfrågan är ofta omdebatterad i 

Svenskfinland men enligt Nordström är 
det varken svenskan eller finskan som tar 
plats på framtidens Åland, utan engel-
skan. Såväl beslutsfattande som affärsliv 
och utbildning går över helt till engelska.

– Vi kommer inte göra läroböcker på 
finska och svenska, det är för dyrt och det 
är ingen mening att göra det för läkarstu-
denterna. Det är samma för Ekonomihög-
skolan i Stockholm där jag har varit verk-
sam, nästan all litteratur är på engelska. Vi 
vill ha dit engelsktalande studenter så att 
också vi kan åka till dem och studera.

Detta är dock inte förödande för 
svenskan. De lokala språken kommer 
alltid talas.

– Ju mer man knyter samman på det 
här sättet med en tunnel får Finland 
och Åland mer kontakt med Sverige 
och språket bevaras. Man blir del av en 
svenskspråkig flock. Språket ges en större 
möjlighet när man knyter samman våra 
länder hårdare.

Förenklad inflyttning och mångfald
Även om tunneln skulle bidra till en 
snabbare växande befolkning anser Kjell 
A Nordström att mer än så behövs för att 
locka nykomlingar till Åland permanent.

– Hembygdsrätten är problematisk, den 
spärrar folk ute. Varken näringsliv eller 
kultur blir särskilt dynamiskt.

Han ger sin egen situation som exem-
pel.

– Det är som att jag från Östermalm 
inte skulle få köpa lägenhet i Hammarby 
Sjöstad.

Kulturlivet på Åland skulle dra en vinst-
lott om det vore lättare att flytta till Åland 
som utomstående.

– Vill man att det ska finnas ett stort 
kulturutbud måste man locka till sig de 
personerna. Det måste vara enkelt att bo 
och verka på platsen. Det är viktigt att 
underlätta inflödet till en plats om man 
vill skapa ett dynamiskt kulturliv.

Nordström tror inte att hembygdsrätten 
ser ut som den gör nu om hundra år.

– Tiden kommer att skölja bort den. 
Den tvättas bort som en färgfläck som 
bleks av solen.

Oavsett hur befolkningen ökar på Åland 
det närmaste seklet är han övertygad 
om att Åland är mer mångfaldspräglat i 
framtiden.

– Den här homogeniteten byts antagli-
gen ut. Det är det som är en stad egentli-
gen, det är en plats där främlingar möts. 
Man har sagt att Stockholm blev en stad 
2006 för då var mer än 50 procent av de 
som bodde där inte födda där. Då blir 
man en riktigt stad, när främlingar möter 
främlingar. Då blir en stad spännande och 
pirrig och äventyrlig.
 

Åland skulle mycket väl kunna bli en 
förort till Stockholm och är antagligen 

det om hundra år. En tunnel knyter ihop 
den svenska och den finska sidan med 

en station på vägen som är Åland.

””

Text

Tara Bamberg
nyheter@alandstidningen.ax
tel: 26 026
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Framtiden

Anna Johansson
 
Ålder: 19.

Bor: Mariehamn.

Gör: Tar studenten från Ålands lyceum.

Bästa med Åland: Den vackra naturen och närheten till skogen 
och havet.

Hur ska du fira Åland 100 år? Jag ska uppträda med bandet Hem-
bygden på några evenemang samt fira med vänner på stan.

”Min förhoppning är att Åland om 100 år har utnyttjat 
närheten till naturen och bevarat den, eftersom det är 
en så central del av det åländska samhället. Åland kom-
mer att vara mycket mer tätbefolkat än vad det är i dag, 
både i staden och på landsbygden, med en befolkning 
på ungefär 45.000 invånare. Jag tror också att det skett 
en ökad satsning på möjligheten att förflytta sig mellan 
stad, landsbygd och skärgård på ett smidigare och be-
händigare sätt och att vi inte behöver vara lika beroende 
av bilar som vi är i dag. Exempelvis kommer kollektivtra-
fiken att vara mer utvecklad, kanske vi till och med har 
tåg på Åland i framtiden? 

Utvecklingen mot en mer hållbar och minskad 
köttindustri kommer att fortgå och lär betona 
alltmer närproducerat kött och att djuren le-
ver under etiska och bra förhållanden. Köttet 
kommer därmed att bli dyrare och ses mer 
som en lyxvara, och jag tror att vi därför äter 
mer vegetarisk och vegansk mat, men ock-
så annan sorts mat som inte är så vanlig i 
dag, till exempel insekter och alger.

Den åländska självstyrelsen kommer att 
finnas kvar på något sätt, men jag tror att 
det har ändrats en del i hur stor makt vi 
har på vissa områden. Demokratin finns 
ännu kvar, och internationella sam-
arbeten länder emellan blir alltmer 
omfattande. Svenska är fortfarande 
majoritetsspråk, men jag tror också 
att vi i framtiden kommer att ha 
ett mer mångkulturellt Åland, och 
därmed har också fler språk och 
kulturer tagit plats i det åländska 
samhället. Detta gör att vi troligt-
vis ser en ökad användning av 
engelska och andra stora språk. 

Jag som är väldigt kulturin-
tresserad hoppas på att kultur-
evenemang ska finnas kvar och 
att satsningen på kulturupple-
velser till och med kan öka samt 
att konst och musik fortfarande 
är uppskattat. Annars kommer 
nog teknik och it att vara viktiga 
områden i framtiden, eftersom vi 
kommer leva i en allt mer digitaliserad 
verklighet.”

 Julia Byholm
Ålder: 19.

Kommer från: Mariehamn.

Gör: Studerar socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa.

Bästa med Åland: Att man kan vara var som helst på Åland och 
ändå ha nära till vatten och att havet är så rent och klart.

Hur ska du fira Åland 100 år? Jag ska äta Ålandspannkaka och 
njuta av att vara ledig.

”Jag ser Åland som ett samhälle där det bor och verkar 
många drivna människor, och trots att vi är ett litet sam-
hälle har vi stor potential att göra skillnad. Redan nu job-
bar vi väldigt mycket med hållbarhetsfrågor och försöker 
göra samhället så bra som möjligt, och det tror jag ger 
resultat i framtiden. Med det sagt tror jag att vi om 100 
år har ett hållbart och klimatneutralt samhälle som också 

har förbättrat de ekonomiska och sociala problemen. 
I den bästa av världar finns självstyrelsen kvar och 

har utvecklats ännu mer, men beroende på världs-
läget kan det också hända att vi behöver mer stöd 
och är mer beroende av Finland. Demokratin kom-

mer dock att finnas kvar på Åland och har utvecklats 
till en ännu bättre form. Svenskan håller sig fortsatt 
stark, men ökad inflyttning från andra länder gör att 
fler minoritetsspråk får ta plats och blir allt viktigare. 

Om 100 år tror jag att vi är uppe i 50.000 invånare på 
Åland.

Satsningen på klimat- och hållbarhetsfrågor gör att na-
turen bevaras och därmed kommer landsbygd fort-

farande att vara landsbygd. Dock ser jag att 
den ökade befolkningstillväxten i Jomala 

gör mer stadsliknande. Mariehamn be-
håller sin status som enda stad och arki-
tekturen kommer inte ändra så mycket, 
snarare har vi sett till att bevara de 
gamla husen eftersom de är en så vik-
tig del av vår historia. 

Jag hoppas också se bättre kollek-
tivtrafik som till exempel buss, tåg 
och spårvagnar utvecklas på Åland, 
och jag tror också att trafiken till 

skärgården blir bättre, exempelvis 
Föglötunneln är tror jag finns på Åland 
om 100 år. Färjtrafiken behåller sin 
viktiga ställning och fungerar fortfa-

rande som det huvudsakliga transport-
medlet till och från Åland. Färjorna kommer 
också vara ännu mer klimatneutrala än vad 
de är i dag. 

Min teori är att vi inte är så digitalt be-
roende i framtiden som många tror. Jag 
tror att den teknologiska utvecklingen blir 
omodern med tiden och att folk kommer 
vilja gå tillbaka till vanliga och traditionel-
la former att leva, antingen med minskad 
teknologi eller leva helt utan den.”

Tåg och spårvagnar  
– och kanske mindre 
teknikberoende

Ett samhälle mindre beroende av bilar, färjor som drivs 
på el, ökade självstyrelserättigheter och nya matvanor. 
Så tror tre unga ålänningar att Åland ser ut 2122.

Ett jättefint exempel 
är den gamla visan 

”Vem kan segla förutan 
vind”, som lär vara från 
Åland från början. Där 
rimmar tårar på åror, 
precis som det ännu 

gör i gotländskan.

”

Julia Byholm.

Anna Johansson.

Viggo Kalman.

Text

Julina Grüssner
julina.grussner@alandstidningen.ax
tel: 26 026
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Viggo Kalman
Ålder: 20.

Kommer från: Mariehamn.

Gör: Studerar rättsvetenskap vid Svenska social- och kommunal-
högskolan i Helsingfors.

Bästa med Åland: Naturen på våren, närheten till havet, möjlighe-
ten att lätt ta sig runt på ön.

Hur ska du fira Åland 100 år? Jag ska delta i firandet på stan och 
lyssna på intressanta tal, samt äta åländska maträtter.

”Jag tror att om 100 år har skärgården återbefolkats. Det 
kommer satsas på smidigare trafikförbindelser och för-
bättrade matvarutransporter samtidigt som det kom-
mer bli lättare att jobba på distans, och därmed förbätt-
ras möjligheten för människor att bo i skärgården men 

jobba på fasta Åland eller andra platser. Även landsbyg-
den kommer att ha utvecklats till ett mer tätbefolkat 
samhälle med exempelvis ett större centrum i Godby 
och i andra större landsbygdsorter. Jag tror dock inte att 
landsbygden ser ut som dagens Mariehamn, utan att 
man ändå bevarar den lantliga naturen.

Vad gäller Mariehamn har staden gått mot ett sam-
hälle där vi är mindre beroende av bilar med fler gågator 
och förbättrad kollektivtrafik. Arkitekturen är säkerligen 
mer modern och man har rivit och byggt upp moderna-
re fasad på flera av dagens byggnader. Förhoppningsvis 
har man ändå bevarat flera hus av den äldre arkitekturen 
som gör Mariehamn så idylliskt. Det kommer också vara 
mer byggt och tätbefolkat runt omkring och utanför Ma-
riehamn, exempelvis på Möckelö och Svinö. Det skulle 
också vara roligt att se en spårvagnslinje eller liknande 

mellan förslagsvis Kalmarnäs och Möckelö. 
Åland är med största sannolikhet fortfarande ett auto-

nomt landskap i Finland som bevarat det svenska språ-
ket och de goda förbindelserna med fastlandet. Jag tror 
och hoppas ändå på nya självstyrelselagar som utveck-
lar vår självbestämmanderätt i vissa frågor. Demokratin 
kommer att bestå, om än möjligtvis i en annan form än 
den ser ut i dag. Vi kommer inte att ha 16 kommuner, 
utan antagligen ett mindre antal eller att Åland är en 
enda kommun. Befolkningen kommer att öka med åren 
och om 100 år tror jag att det bor ungefär 40.000 perso-
ner på Åland. 

Färjtrafiken finns ännu kvar och anses fortfarande 
viktig, men färjorna kommer att ha moderniserats och 
exempelvis gå på el. Förhoppningsvis ser vi också ett re-
nare Östersjön med bättre fågel- och fiskbestånd.” 

Foton: Istock
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På Åland bor människor från alla världens hörn. 38 procent av alla ålänningar är födda utanför landskapet. 
Vi har frågat fem personer från olika länder hur det är att bosätta sig på en liten ö i Östersjön. 

Från den 
amerikanska 

kontinenten kom-
mer drygt 150 perso-

ner, 60 av dessa är 
födda i USA.

En tredje-
del av de 100 

personerna som 
kommer från 

Afrika är födda i 
Marocko.

Bland  
asiaterna är 

thailändarna den 
största folkgrup-
pen, 170 perso-

ner.

På Åland 
bor personer 

från 104 länder. 
Alla världsdelar 

är represente-
rade.

Rumäner 
och letter är de 

största folkgrup-
perna födda utanför 
Norden. Här bor 470 

rumäner och 400 
letter.

2.600
personer är födda utanför Norden

personer är födda utanför Norden
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Zhi Chang Wu
Ålder: 42.
Kommer från: Kina.
Bor: Mariehamn.
Yrke: Akupunktör.

Hur hamnade du på Åland?
– Jag kom hit för kärleken. Min fru var utbytesstu-
dent i Finland och fick senare jobb som sjukskö-
terska här på Åland, så då bestämde jag mig för att 
också flytta hit. Jag och min familj har nu bott här 
sedan år 2005.
Hur har det varit att komma in i det åländska 
samhället och hur har du blivit bemött?
– Jag är väldigt nyfiken och vill lära mig om andra 
kulturer, så därför lärde jag mig ganska snabbt hur 
den åländska kulturen fungerar. Det har dock varit 
mycket att ta till sig, och svenska är ett svårt språk 
enligt mig. Men eftersom jag jobbar mycket med 
människor i mitt yrke har det varit viktigt för mig 
att lära mig svenska. Ålänningar är också ett myck-
et trevlig folk som gjort att jag trivs bra här.
Vad är den största skillnaden mellan Åland och 
ditt hemland?
– Den kinesiska kulturen är väldigt olik från den 
åländska kulturen, men båda har sina goda sidor 
som jag tycker om. Jag skulle dock säga att män-
niskorna i Kina och på Åland är ganska lika i sättet 
att vara och bete sig.
Vad är det bästa med Åland?
– Åland är en väldigt trygg och lugn plats med 
vacker natur. Jag tycker också att skolan och ut-
bildningen fungerar väldigt bra och är tacksam 
över att mina barn får gå i en så bra skola som här 
på Åland.
Hur säger man ”Grattis Åland!” på ditt moders-
mål?
– Shengrí kuáilé Åland! 

Mirnesa Kandžić
Ålder: 28.
Kommer från: Bosnien-Hercegovina.
Bor: Mariehamn.
Yrke: Sjukhusbiträde på Ålands hälso- 
och sjukvård.

Hur hamnade du på Åland?
– Vi hade en släkting som bodde här och som be-
rättade för oss om Åland. Mina föräldrar flyttade 
hit först och de träffade direkt en kvinna som pra-
tade kroatiska som hjälpte dem och pratade gott 
om Åland. Jag och min bror bestämde oss sedan 
för att också ta oss hit. 
Hur har det varit att komma in i det åländska 
samhället och hur har du blivit bemött?
– Det var inte så lätt att lära känna åländska perso-
ner i början eftersom jag jobbade på ett arbete där 
de flesta var utlänningar och jag kunde inte heller 
språket tillräckligt bra för att på egen hand kunna 
tala med ålänningar. De ålänningar jag stötte på 
under min första tid här var dock väldigt snälla 
och alltid villiga att hjälpa till. När jag sedan bör-
jade jobba på sjukhuset lärde jag också känna fler 
ålänningar som lärde mig språket och kulturen, 
vilket jag är väldigt tacksam för. Jag anser att bara 
man har en vilja att lära sig så går allt. 
Vad är den största skillnaden mellan Åland och 
ditt hemland?
– I Bosnien-Hercegovina är folk stressade hela 
tiden och det är vanligt att bli sjuk på grund av 
stress. När jag kom till Åland märkte jag hur lugna 
människor var och att ingen stressade. Det var 
ovant till en början, men nu har jag börjat vänja 
mig vid det och gillar också den lugna atmosfären 
som finns här. 

Vad är det bästa med Åland? 
– Absolut tryggheten. Åland känns 

som en ö som man inte vet så 
mycket om och vi behöver 

inte gå runt och vara rädda 
för att något hemskt ska 

hända oss. Det är med 
andra ord en väldigt 
trygg plats för till ex-
empel barn att växa 
upp, och jag känner 

att om jag får barn 
i framtiden behö-

ver jag inte vara 
rädd för att det 
ska hända dem 
något. 
Hur säger man 
”Grattis Åland!” 
på ditt moders-
mål?

– Čestitam 
Oland! 

Invånare efter födelseort och språk
Födelseort  Antal Procent

Åland 18.838 62,1

Finland 5.529 18,2

Sverige 3.101 10,2

Övriga Norden 96 0,3

Utom Norden 2.596 8,6

Okänt 184 0,6

Språk Antal Procent

Svenska 26.104 86,0

Finska 1.397 4,6

Rumänska 532 1,8

Lettiska 473 1,6

Estniska 209 0,7

Engelska 164 0,5

Thai 164 0,5

Ryska 161 0,5

Tyska 118 0,4

Arabiska 113 0,4

Övriga 909 3,0

Källa: Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 
31.12.2021, Ålands statistik- och utredningsbyrå

104 länder och 67 språk   representerade  

När jag kom till 
Åland märkte jag 

hur lugna människ-
or var och att ingen 

stressade. Det var 
ovant till en början, 
men nu har jag bör-
jat vänja mig vid det 
och gillar också den 

lugna atmosfären 
som finns här. 

””
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Kristine Dzene
Ålder: 32.
Kommer från: Lettland.
Bor: Mariehamn.
Yrke: Handläggare på Kommunernas 
socialtjänst.

Hur hamnade du på Åland?
– Jag flyttade hit för tio år sedan eftersom det var 
en ekonomisk kris i Lettland och jag och min sam-
bo förlorade våra arbeten. Min sambo flyttade till 
Åland först och fick jobb på fiskodlingen på Föglö, 
och efter ett tag kom jag också hit för att söka jobb.
Hur har det varit att komma in i det åländska 
samhället och hur har du blivit bemött?
– Till en början var det svårt när jag inte kunde 
språket och jag hade inga vänner eller familj som 
jag kunde prata med. Efter några år, när jag hade 
gått kurser i svenska och lärt känna fler människor, 
blev det lättare att ta del av den åländska kulturen 
och jag började trivas riktigt bra. Ålänningar är väl-
digt vänliga och frågar ofta hur det är med en och 
hälsar om man möter någon ute, vilket är något jag 
inte är van vid sedan tidigare. 
Vad är den största skillnaden mellan Åland och 
ditt hemland?
– Den största skillnaden är nog människorna och 
att man får ett så trevligt bemötande här. Servicen 
är också av mycket högre kvalitet här, ibland kan 
jag nästan tycka att ålänningar är lite bortskämda 
och klagar för mycket på småsaker. Jag tycker att 
skolorna och utbildningen är väldigt bra, och jag 
kan lita på att mina barn får en bra framtid här. 
Det satsas mycket på individanpassad service, 
med exempelvis assistenter och mindre grupper i 
skolorna, vilket jag ser som beundransvärt och nå-
got för andra länder att ta efter. 
Vad är det bästa med Åland?
– Lugnet i naturen och tryggheten är det jag tycker 
bäst om med Åland. Och människorna är också 
alltid trevliga och vänliga!
Hur säger man ”Grattis Åland!” på ditt moders-
mål?
– Apsveicu Åland!

Elvis Manuel
Ålder: 27.
Kommer från: Dominikanska republiken.
Bor: Mariehamn.
Yrke: Ägare av Latin Barbershop.

Hur hamnade du på Åland?
– Jag flyttade hit tillsammans med min fru för tre 
år sedan. Min fru är från Finland och hade bott 
och studerat här på Åland tidigare, och enligt hen-
ne var det en trygg och bra plats att bo på.
Hur har det varit att komma in i det åländska 
samhället och hur har du blivit bemött? 
– Har man en vilja att komma in i ett nytt samhälle 
så kan man, jag upplever inte ålänningar som ett 
folk som inte släpper in andra kulturer. Jag har bli-
vit bemött på ett trevligt sätt. Ålänningar är väldigt 
snälla och öppna och säger ofta hej när man träf-
far dem ute på stan eller liknande. Svenska är ett 
svårt språk att lära sig, men jag försöker lära mig 
och blir bättre med tiden. 
Vad är den största skillnaden mellan Åland och 
ditt hemland?
– Den dominikanska kulturen är helt annorlunda 
mot den åländska och finska kulturen. Jag försöker 
dock att ta till mig mer om hur den åländska kultu-
ren fungerar och ser ut. Också klimatet och vädret 
har stora skillnader platserna emellan. 
Vad är det bästa med Åland?
– Åland är en väldigt trygg och vacker plats. Jag 
tycker också om att allting ligger så nära, till exem-
pel kan man gå till olika platser i Mariehamn och 
ta sig runt med bil på Åland hyfsat lätt.
Hur säger man ”Grattis Åland!” på ditt moders-
mål?
– Feliz aniversario Åland!

Mary Grace Garcia-Sahlin

Ålder: 49.
Kommer från: Filippinerna.
Bor: Snäckö, Geta.
Yrke: Egenföretagare, driver Lolo’s 
Seaside Café.

Hur hamnade du på Åland?
– Min man kommer från Åland, så jag flyttade hit 
för kärleken som de flesta andra. Första gången 
jag flyttade till Åland var år 2002, men jag behövde 
sedan åka härifrån för att jobba. Jag kom dock till-
baka för att stanna år 2004. 
Hur har det varit att komma in i det åländska 
samhället och hur har du blivit bemött?
– Jag ser mig själv som en kameleont som har lätt 
för att passa in i nya miljöer, så för mig har det 
inte varit så stora svårigheter att komma in i det 
åländska samhället. Jag bestämde mig också di-
rekt för att jag skulle satsa på att lära mig svenska, 
och det tycker jag att jag har lyckats med. Jag har 
blivit bemött väldigt bra, ålänningar är ett mycket 
snällt folk, och jag har fått många nya vänner.
Vad är den största skillnaden mellan Åland och 
ditt hemland?
– Den största skillnaden skulle jag säga är vädret 
och att det är fyra årstider här, vilket är något jag 
insett att jag gillar! I Filippinerna finns bara två 
årstider – våt- och torrsäsong. Jag tycker också 
att man uppskattar naturen mer på Åland. Den 
åländska maten är även väldigt annorlunda från 
den filippinska, som är något jag saknar från mitt 
hemland.
Vad är det bästa med Åland?
– Den vackra naturen och att man kan plocka 
svamp och bär i skogen, man behöver inte svälta 
här! Luften är också väldigt ren – det finns inga 
föroreningar i den – och människorna här är väl-
digt trevliga och hjälpsamma. 
Hur säger man ”Grattis Åland!” på ditt moders-
mål?
– Mabuhay Åland!

104 länder och 67 språk   representerade  
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Mannagryn  
eller risgryn?
R 

isgryn eller mannagryn, 
vad är skillnaden?
– Båda recepten är gång-
bara. Grovt taget använ-

der man risgryn på östra Åland och 
mannagryn på västra Åland. 

Gör det någon skillnad för smaken 
eller konsistensen?
– Jag tycker bättre om mannagryn, 
men jag kan inte säga varför. Det 
är lite speciellt när vi har åländskt 
producerade mannagryn, pannkakan 
blir mörkare och grövre i smaken; det 
blir mer substans i den helt enkelt.

Vad äter du till pannkakan?
– Här hemma är det mosade, frysta 
jordgubbar, och när det är lite lyxi-
gare äter vi med snömos. Hemma hos 
oss har pannkakan varit jättebra mel-
lanmål när barnen var yngre, och det 
kan vara lunchmat på helgerna. Eller 
om vi har kaffegäster mitt på dagen, 
eller på midsommarafton.

Får man göra så, äta med bär?
– Det är en modernisering. Men 
något annat hade inte gått hem 
när barnen var små. 

Hur mycket kan man fristajla 
från ursprunget och ändå kalla 
det Ålandspannkaka?
– Det vågar jag inte svara på, men 
man kan fristajla. Det står i de 
flesta recept att man ska ha i ve-
temjöl, men om man vill göra den 
glutenfri lämnar man bort vetemjölet 
och sätter mer ägg i stället.

Jag åt ogärna Ålandspannkaka när 
jag var liten eftersom jag inte gillade 
kardemumma. Kan man lämna bort 
kardemumma och ändå kalla 
det Ålandspannkaka?
– Svår fråga (skratt). 
Man måste göra 
pannkakan så 
att det sma-
kar bra. 
Tycker 
man 

inte om kardemumma kan man 
skippa den. I receptet som finns i 
Ålands Marthadistrikts kokbok står 
det två teskedar kardemumma eller 
en knivsudd saffran. Så det finns 
också den möjligheten.

Man har alltså ganska fria händer 
att smaksätta den?
– Jo, i alla fall om man frågar Ålands 
Marthadistrikts projektkoordinator!

Pannkaka ska traditionsenligt ätas 
med sviskonkräm och snömos. Är 
det skillnad på snömos och grädde?
– Snömos är vispad grädde. Jag har 
trott att snömos var ett åländskt ord 
för vispad grädde, men det visade sig 
när jag träffade marthor från Nyland 
att man öster om Helsingfors pratar 
om snömos.

Hur gör man sviskonkräm?
– Av torkade plommon, och så kan 
man ha i russin, och kanel. För att få 
lite färg i det kan man ha i blandsaft. 

Äter du pannkakan varm eller kall?
– Bäst tycker jag den är som ljummen, 
lite uppvärmd.
Vad passar att dricka till?
– Kaffe. Eller mjölk. 

Äter vi Ålandspannkaka för att det är 
tradition eller för att det är gott?
– Jag tror att nog att vi äter för att 
det är gott, men nog vet jag många 
ålänningar som inte alls tycker om 
Ålandspannkaka.

Pannkakan utsågs nyligen till år-
hundradets åländska maträtt. Håller 
med?
– Det är nog den som är mest känd 
av turister som kommer hit. Men jag 
röstade på stekt strömming!

Ålandspannkaka

– den eviga frågan

Pannkakan är känd långt utanför Ålands gränser. 
   Men ska den göras på mannagryn eller risgryn? Och om man inte gillar sviskonkräm, 
kan man äta med sylt och ändå kalla det Ålandspannkaka? 
   Ålands Marthadistrikts projektkoordinator Nina Bengtsson reder ut frågetecknen.

Nina Bengtsson tar ut sväng-
arna och äter mosade jordgub-
bar till sin Ålandspannkaka.
 Foto: Hülya Tokur-Ehres

Jag tycker bättre om 
mannagryn, men jag 
kan inte säga varför. 

Det är lite speciellt när 
vi har åländskt produ-

cerade mannagryn, 
pannkakan blir mörka-
re och grövre i smaken; 
det blir mer substans i 

den helt enkelt.

”

Text

Sandra Widing
sandra.widing@alandstidningen.ax
tel: 26 697



 Torsdag 9 juni 2022 39   • ÅLANDSTIDNINGENS HYLLNINGSBILAGA TILL 100-ÅRINGEN •

1 l mjölk
1 dl risgryn eller 1,5 dl mannagryn
1 dl vetemjöl
3 ägg
½ - 1 dl socker
½ tsk salt
2 tsk kardemumma
50 g smör eller margarin

Mjölk och risgryn (eller man-
nagryn) kokas till en smidig 
gröt som får svalna något. Äggen vispas 
med sockret och blandas i gröten. Mjölet, 
saltet och kardemumman tillsätts (om 
smeten är för tjock tillsätts mer mjölk). 
Smörj en ugnsform eller rund stekpanna 
och häll i smeten. Klicka på smöret. 
Grädda i 200° cirka 40-60 minuter.
Servera med sviskonkräm (eller sylt) och 
vispgrädde (snömos).

Sviskonkräm

1 l vatten
1 dl syrlig saft
20 sviskon (torkade plommon)
1 dl strösocker
1 bit kanel
3 msk potatismjöl (utrört i lite vatten)

Blötlägg sviskonen någon timme vid 
behov. Koka dem i blötläggningsvattnet 
tillsammans med saften och kanelbiten. 
Tillsätt sockret. Rör ut potatismjölet i lite 
vatten och avred krämen. Ge krämen ett 
hastigt uppkok och låt den 
svalna något före 
serveringen.

Ålandspannkaka med sviskonkräm
Recept från Ålands Martha-distrikts bok ”Ät  med hela mun  – Traditionell åländsk mat”.

Ålandspannkaka fanns redan på 1800-talet. På 
1800-talet och i början av 1900-talet serverade man 
pannkakan på vetebröd med en sup till. Sviskonkräm 
och snömos har alltså tillkommit senare. Det som gör 
pannkakan till Ålandspannkakan är kardemumman.
 

Foto: Daniel Eriksson



Grattis Åland 100 år!

Hälsar Ålands Teleoperatör som  
redan varit med i över 130 år!

Din lokala teleoperatör på Åland 
www.alcom.ax

Mariehamns Telefon 130 år + Ålands Telefon 112 år
= Ålcom 33 år.

MARIEHAMNS TELEFON

ÅR



I hundra år har Ålandsbanken och  
Ålands självstyrelse gått hand i hand. 
Bägge från en utgångspunkt där ett 
antal personer ville öka möjligheten 
för Åland och ålänningarna att kunna 
kontrollera ekonomi och andra viktiga 
framtidsfrågor för vårt samhälle.

Det har inte alltid varit lätt och 
inte har vi heller alltid fått vår vilja 
igenom men vårt medvetna arbete 
har skapat ett välmående Åland och 
ålänningarnas egensinne är på ett 
respektfullt sätt vida omtalat.

Både Åland och Ålandsbanken behöver 
fortsätta att utvecklas. När vi nu firar  
100 år av självstyrelse är det också tid 
för att blicka framåt och ta vara på de 
möjligheter som skapas för att göra  
framtiden ännu bättre.

Vi går vår egen väg

Grattis Åland!
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