
Sommarpratare i Ålands Radio 2021

Vecka 26 
28/6 Björn Blomqvist, vd Eckerökoncernen, berättar om sitt liv med och på Eckerö.
29/6 Gunilla Karlsson, reseentreprenör och sundsbo som älskar att fixa resor.
30/6 Sherin Moussa, berättar om flykten från Syrien via Turkiet till Åland.
1/7 Henrik Löthman, lärare och politiker.
2/7 Linda Blix, journalist som tar beslut från hjärtat, växte upp som Jehovas vittne men valde att gå en annan väg. 

Vecka 27 
5/7 Tommy Thörnroos, poliskommisarie, ”Allt som händer på andra ställen händer också här men inte lika ofta, 

och däri ligger utmaningen.” 
6/7 Catrin Jansson föreläsare, berättar om hur det är att få autismdiagnos i vuxen ålder.
7/7 Sirkka-Lisa Westergård, berättar om sina upplevelser som krigsbarn och hur hon som nybakad sjuksköterska 

kom till Åland för 62 år sedan. 
8/7 Linus Åkerholm, "Händelser och personer längs vägen till att bli ny Klubbhuschef på Pelaren."
9/7 Karin Erlandsson, ”Min vardag som författare.” 

Vecka 28 
12/7 Varste M. Mathæussen, skådespelerska från Grönland som berättar om sin familjs historia.
13/7 Mårten Andersson, pensionerad prost berättar om sina fyrtio år på Åland.
14/7 Edgar Vickström, tidigare bank- och stadsdirektör som nu skall prästvigs tänker prata om vilka lärdomar man

kan dra av de roller man tycker sig ha.
15/7 Sandra Österberg, berättar sin historia om hur det är att bli mamma till extrem prematur tvillingar och om 

hur livet förändrades efter det. 
16/7 Sanna Sjöblom, fitnessmodell, ”Att tjäna pengar på sin kropp.”

Vecka 29 
19/7 Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör, ”Hur blev jag den jag blev.”
20/7 John Wrede, kommundirektör på Brändö som efter 34 år går i pension till årsskiftet.
21/7 Johanna Dahlgren, krögare, pratar om corona, livet och allt där till.
22/7 Kenneth Bamberg, fotokonstnär, håller ett fyrtioårstal till sig själv.
23/7 Henrik Karlsson, sjökapten och skutentusiast som medverkat i Tall Ship Races flera gånger.

Vecka 30 
26/7 Birgitta Karlsson driver Senses, berättar om odling och om hur visningsträdgården byggdes upp.
27/7 Kjell Ekström, konstnär och författare, berättar om 40 år av hembygdsarbete. 
28/7 Hanna Navier, kommunikationschef på organisationen MÄN. Pratar om generationer av åländskt systerskap, 

om att försöka förändra världen genom berättande - och att allt kanske trots allt inte var bättre förr.
29/7 Gunilla Wahlsten, författare, ”assistent och engagerad medmänniska med hjärtat i två världsdelar.” 
30/7 Niclas Nordlund, ”mångsysslande naturnära fotograf.”

Vecka 31 
2/8 Mats Löfström, ”Bakom kulisserna med Ålands riksdagsledamot.”
3/8 Kadi Henell, 4H-ledare, pratar om att bli påmind om sina begränsningar

i form av känslostormar av olika slag.
4/8 Musse Westerlund, ”Topp till topp - från Orrdalsklint till Kebnekaise.”
5/8 Erika Boman, sjukskötare, berättar om sin forskning: ”Vad vet du om att bli och vara äldre?”
6/8 Linus Aldeborg, ung musikproducent som går under namnet PreGame.

Vecka 32 
9/8 Gary Williams, fotbollstränare för U23-damlandslaget, ”En engelsman som kallar Åland hemma med en 

nyfikenhet som ibland gränsar till besatthet, inspirerad av vad som är möjligt.”
10/8 Gret-Lis Grönlund, ”Vad som än händer, tag inte av dig lappen - Min tid som finsk krigsbarn” 
11/8 David A. Karlström, Strategic Partner Manager på Dropbox  ”En ålänning på jakt efter sig själv -  

Från Åland, via Sverige, till Irland”
12/8 Lo Westerlund, engagerad inom föreningarna Regnbågsfyren och Träffpunkt ungdom. 
13/8 Annette Höglund-Dönnes, Försäljnings- och marknadsföringsdirektör på Optinova 

”I motvind lär man sig kryssa.”


