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Det berättar Chatarina
Lönnroth-Sundman vid 
Ålands museum som tagit 
emot uppgifterna.

Snart kommer nya om-

gångar av bilder i Vem är 
vem.

KIKI ALBERIUS-FORSMAN
                      kiki@nyan.ax

tfn 528 451

Här är gurkarbetare och 
mannekänger
Det har varit lätt att få 
information om de här 
tämligen nya fotografi -
erna. En massa trevliga 

hjälpsamma människor 
har hört av sig med 
en mängd infor-

mation.

Jobbar med gurkinläggning. Kvinnorna är från 
vänster: Lydia Westling, Louise Karlsson gift Mattsson, dotter till 
Astor Karlsson. Längst till höger står Eivor Johansson, senare gift 
Eriksson.  Foto: ÅLANDS MUSEUM/ FOLKE ROSTÉN

På jobb. Männen på gurkfabriken är från vänster Robert Matts-
son, Astor Norrgårds-Astor Karlsson, Olof Lindström och Runar 
Mattsson. Robert och Runar är bröder. Gurkfabriken gick under 
namnet Ålands frukt- och grönsaksförädling, som existerade till 
för några år sedan. Fotot torde vara från slutet av 1950-talet eller 
början av 60-talet   Foto: ÅLANDS MUSEUM/FOLKE ROSTÉN

Mannekängade. Den manliga mannekängen är Kjell-Åke 
Carlsson/Sonesson född 1942 i Höganäs i Sverige. Gift med Gu-
drun Sonesson från Pargas. Kjell-Åke jobbade cirka sex år i Rocky 
Ab. Familjen fl yttade sedan till Sverige och bor nu i Helsingborg. 
Kjell-Åke utbildade sig till keramiker och ställde ut i Mariehamn. 
Han har också jobbat som bildlärare. 
 Foto: ÅLANDS MUSEUM/FOLKE ROSTÉN

Bor på Öland. Den kvinliga mannekängen är Barbro Kamras 
född Sandström. Rocky var ett svenskt företag ägt av Filip Kamras, 
Barbros svärfar. Barbros man, Börge Kamras var chef på Åland. 
Barbro Kamras driver idag tillsammans med maken Börge, Vida 
museet på Öland, som ställer ut berömda konstnärer från hela 
världen.  Foto: ÅLANDS MUSEUM/FOLKE ROSTÉN

Vem är vem?

Ring och tipsa! 0457-313 4444
Nyan rättar

� Det är bara föreningen Eko-
logiska odlare på Åland som 
driver kampanjen mot odling 
av genförändrade grödor på 
Åland. De andra sammanslut-
ningarna som nämndes i arti-
keln i lördagens tidning står 
vid sidan om.

Bara odlarna
bakom kampanj

Annonsera i 
den tidning 

du själv läser!

Föreningen är ett utvecklings-
organ för en gemensam bya-
verksamhet och landsbygds-
politik i Norden. Till första 
ordförande för föreningen 
valdes Karl-Erik Nilsson från 
Sverige. Vice ordförande blir 
svenska Inez Abrahamsson
och andre viceordförande 
Risto-Matti Niemi från Fin-
land. Ledamöter blir Britta
Homleid Lohne från Norge,
Erik Rytoft Jensen från Dan-

mark, Ragnar Stefansson
från Island samt Mikael Er-
ickson från Åland.

Deltagarna som kom från 
Sverige, Norge, Danmark, 
Island, Estland och Finland 
informerades om de senaste 
rönen inom landsbygdsut-
vecklingsforskningen. Den 
visar att landsbygdens attrak-
tionskraft blir allt starkare. 
Detta visar sig bland annat i 
livsstilsförändringar och ökad 
energi- och miljömedveten-
het.

Kommun- och servicestruk-
turreform processen lyfter 
fram byarna som en värdefull 
resurs i utvecklingsarbetet. 
Landsbygdsriksdagen deltog 
också i Skördefesten i Joma-
la. (mt)

Norden ska leva
i nybildad förening

Ny förening. Så här ser den första styrelsen ut för den nybil-
dade föreningen ”Hela Norden ska leva”.  Foto: PRIVAT

För första gången stod 
Åland värd när fi nlands-
svenska landsbygdsriks-
dagen höll sitt tionde möte 
nyligen. Den stora nyheten 
i jubileet blev grundandet 
av föreningen ”Hela Nor-
den ska leva”.

� Vid valborgshelgen ar-
rangerade Axtours.ax och 
Air Åland ett så kallat släkt-
flyg mellan Mariehamn och 
Vasa. Nu lyfter planet igen, 
den här gången sker resan 
under höstlovet.

I måndags hade arrangö-
rerna fått in 18 stycken an-
mälningar och var därmed 
två passagerare från mini-
miantalet. Planet lyfter från 

Mariehamns flygfält torsdag 
16 oktober klockan 12.10 
och är tillbaka på Åland 
söndag 19 oktober klockan 
14.30.

Redan nu kan den intres-
serade boka in sig på släkt-
flygen kring jul och nyår. 
Hela tre olika avgångar från 
Mariehamn är inplanerade; 
23 december, 28 december 
samt 4 januari. (mt)

Släktfl yget lyfter igen på höstlovet


