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DAGENS NAMN HOLGER
Holger är ett fornnordiskt namn som betyder “spjutvän”.

Redaktör: Nina Eriksson Epost familjen@alandstidningen.ax Telefon 26 651

›› Födelsedag 60 år
Gottfrid Öhberg
Namn: Ernst Gottfrid Öhberg.
Född: Den 7 augusti 1954 i Mariehamn.
Bor: I Gottby.
Yrke: Planeringsingenjör på
Ålands vatten Ab.
Familj: Hustru Benita med dotter Linda.
Intressen: Många.
Firar: Bortrest.

» Dagens ros

Dagens ros till
Sunds fina bibliotek och deras trevliga personal.
Rosar gör fru Lindberg, Bomarsund.
Dagens ros till Pamela Westerlund på Ålandsbanken,
Strandnäs för all vänlighet och
omtanke.
Rosar gör Margaretha

Facebookinlägg
uppmanade till
förföljelse av
kristna
SOCIALA MEDIER Ett face-

Anna Mutanen trivs på lugna Föglö där hon fått träna svenska sommaren lång.

Hon bytte Jyväskylä mot Föglö
Anna Mutanen studerar till lärare i tyska
och läser svenska
som biämne. Och det
var just intresset för
det svenska språket
som tog henne de
drygt 450 kilometerna från Jyväskylä till
CC camping på Föglö.
– Nu är säsongen egentligen slut,
säger Anna Mutanen när vi möter
upp henne på grusgången utanför
CC campings kafé.
Det är i slutet av juli och en ensam husbil står parkerad i det solvarma gräset och avlägsna röster
hörs från stugorna i skogen.
Här har Anna Mutanen jobbat
sedan den sjätte juni som allt-iallo.
– Jag städar, tar emot gäster,
svarar i mobilen och pratar med
folk.
Hon fick jobbet via Nordjobb
och när hon kom hit med skärgårdsfärjan i början av juni var
det första gången hon fick trampa
Föglöjord.
– Jag visste inget om stället, bara
att det var en ö någonstans, säger
hon med ett skratt.
Orsaken till att hon valde att
komma just till Åland var för språkets skull.

”Jag ville till Sverige eller Åland. Jag studerar svenska vid universitetet men det finns
egentligen inga svenskspråkiga i Jyväskylä,
det är en jättefinsk stad.”

Bor: i Jyväskylä

svenska först i sjuan.
– Före det hade jag bara läst
svenska på mjölkförpackningarna.
Och visst har svenskan fått ett
lyft efter drygt två månader i den
åländska skärgården.
– Jag får övning hela tiden och
jag pratar kanske lite mer flytande nu, säger hon på en charmig
blandning av rikssvenska och finlandssvenska.
Har det varit svårt att förstå sig
på den åländska dialekten?
– Nej, egentligen inte. Men det är
svårt att förstå svenskarna ibland
när de pratar.

Intressen: sport, resande, främmande språk

Stillsamt skärgårdslunk

» Personligt
Anna Mutanen
Ålder: 24

– Jag ville till Sverige eller Åland.
Jag studerar svenska vid universitetet men det finns egentligen
inga svenskspråkiga i Jyväskylä,
det är en jättefinsk stad.
Vad har man för inställning till
svenskan i Jyväskylä?
– Det är inte så negativt som i södra Finland, men man hör aldrig
svenska, det är ingen som pratar
det. Så man kanske tycker att det
är ett onödigt språk att studera,
säger Anna som själv började läsa

Men om det var lätt med svenskan
har det varit lite svårare att anpassa sig till det lugna skärgårdslunket.
– I juni var jag chockad över att
det var så lugnt här, säger Anna
Mutanen som annars bor i en stad
med drygt 100.000 invånare.
– Det är en liten skillnad, säger
hon med ett skratt.
Men hon har inte hunnit ha tråkigt.
– Jag har inte så mycket fritid.
Jag har ledigt en dag i veckan och

då brukar jag cykla runt Föglö.
Kyrkan och stränderna är fina. Sedan har jag läst och tittat på filmer
och så brukar jag umgås med gästerna. När jag har haft besök har vi
åkt till Mariehamn.
För långväga besök har hon
hunnit ha.
– Min familj och min pojkvän
har varit här och några av mina
vänner.
Också de har märkt av stillheten
på ön.
– De tycker det är ganska lugnt
och vackert och de gillar att det är
nära till vattnet.
Och snart bär det av hem till familj och vänner i Jyväskylä igen.
– Jag ska skriva klart min magister och så ska jag flytta till Helsingfors. Jag vill jobba som lärare i
tyska och svenska i södra Finland.
Du skulle inte kunna tänka dig
att bo på Åland och jobba som
finskalärare?
– Nej! Finska är så svårt, det är
omöjligt att lära ut, säger hon och
skakar leende på huvudet.

Text och foto

Heidi Hendersson
heidi.hendersson@alandstidningen.ax

tel: 26 654

book-inlägg skrivet av en
journalist anställd vid Österbottens tidning har väckt
starka reaktioner. Inlägget
som lyder: ”Nämen om
man skulle förfölja kristna
och hänga upp tvättlinan
med handdukar i regnbågens färger nu” har fått
ett tiotal personer att säga
upp sina prenumerationer och orsakat en het
debatt. Boris C. Asplund
är en av dem som reagerat på Facebook-uppdateringen och han berättar
för Yle varför.
- Min avsikt är inte att gå
åt någon. Men här går min
gräns. Jag kan inte förstå
att en yrkesmänniska, med
yrkesetik, skriver att hon
ska förfölja kristna på sin
Facebook-sida, säger Boris
C. Asplund.
Chefredaktör för Österbottens tidning, Margareta Björklund, säger att
journalistens mening inte
var att såra någon.
- Hon är olycklig och det
är givetvis jag med, säger
Margareta Björklund. På
våra egna sajter har vi bedrivit en okej journalistik
och varit generösa med
insändarsidan. Debatten har fått svalla fritt,
och vårt journalistiska
uppdrag att låta båda sidor komma till tals, säger
Björklund.
Journalisten i fråga
anser att man inte uppfattat ironin i inlägget.
Björklund säger att man
internt kommer att diskutera reglerna för hur
anställda uttrycker sig på
sociala medier.
- Den debatten kommer
att fortsätta, klart att vi tar
lärdom av det som hänt,
säger hon. (HH)

