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Godmorgon!

REPORTAGE.  Pensionerade hälsovårdaren 
Müse Wrede var nyligen med om sitt livs kick. 
Tillsammans med Sten-Anders Fellman fl ög 
hon över sin kära ö Synderstö i Kumlinge på 
300 meters höjd i gummibåt.

– Jag ringde genast till Sten-Anders när jag 
läste ett reportage i Nyan i fjol. För några 

veckor sedan hade han passligt och hämtade 
mig för en fl ygtur. Det var härligt. Härligt och 
underbart!

Spänna fast sig ville hon inte. I stället klam-
rade hon sig fast vid pilotens axlar.

Efteråt sa Sten-Anders Fellman i en radio-
intervju att han nyligen hade fl ugit med ”en 

mycket gammal dam”, något som får Müse 
Wrede att fnissa förtjust.

– Det är ju det jag är. Nästa gång fyller jag 
76.

Nya Åland har bilderna från fl ygturen.

SIDORNA 2-3

”Titta jag fl yger!”

Härligt. Att Müse Wrede njöt av fl ygturen i gummibåten syns på bilden. – Sten-Anders fi ck säkert blåmärken på axlarna, så hårt klamrade jag mig 
fast, berättar hon.  Foto: STEN-ANDERS FELLMAN

Äventyrliga Müse Wrede på 300 meters höjd i gummibåt

SPORT. Motionera mera. Så lyder devisen i Nyans motions-
kampanj. Men ibland tryter motivationen. Därför har Nyan 
träffat Kim Janson som är personlig tränare och expert på 
frågor som rör just motivation.

– Man måste fatta egna beslut, säger hon. Det fi nns ingen 
som kommer med ett trollspö.

Kim menar att träning ska vara roligt och att det är upp 
till var och en om man vill träna. Bara man är nöjd med sitt 
beslut.

SIDANORNA 18-19

Motivera dig att börja träna

NYHETER. I går inleddes rättegången mot 
sju personer som står åtalade för olika narko-
tikabrott. I april gjorde den åländska tullen ett 
rekordstort beslag av främst narkotikamedlet 
Subutex. Beslaget ledde till att sammanlagt 
32 ålänningar blev misstänka för brott i någon 
form. I går ställdes sju av dessa personer inför 
rätta, en av dem dök dock inte upp i rättssa-
len vilket leder till att rättegången fortsätter 
på tisdag. 

Fyra av de åtalade misstänks ha sålt narkotika 
vidare till andra. Sammanlagt räknade åklaga-
ren med att förtjänsten som gjorts ligger på 
minst 27.930 och högst 49.480 euro.

Innan rättegången är över skall drygt tjugo 
personer höras, antingen i bevissyfte eller som 
vittnen. SIDAN 4

Knarkhärva 
i rätten

NYHETER. Det blev tysk dubbelseger i Nyan-
Nappet för augusti och i båda klasserna drogs 
det upp gäddor som var över metern långa.

Lutz Höhne fi ck den 13 augusti en bjässe på 
117 centimeter utanför Tällskär i Geta. Med 
den längden vann han inte bara seniorklassen 
utan har tillsvidare också rekordet för den här 
säsongens tävling.

Fjortonåriga Jonas Ulrich från Hannover 
vann juniorklassen genom att dra upp en gäd-
da på 110 centimeter. Den fångades vid Mik-
kelsö i Vårdö den 26 augusti. SIDAN 13

Tyskar vann med 
långa gäddor

folk6
I dag börjar Margit Holm-
berg och Mariehamn Zonta 
club sälja refl exer till förmån 
för invandrarkvinnor.

kultur10
Martin Widmark, populär 
författare till spännande ung-
domsböcker, höll skivarkurs i 
Mariehamn på fredagen.

trädgård16
Mitt i Göteborg fi nns en träd-
gård som har fått två stjärnor 
i Guide Michelin. Reportage i 
”Tittes trädgård”.  

porträttet8
”Jag har aldrig varit full. 
Jag vill ha full kontroll över 
min kropp. PETTER EKMAN, 22 ÅR,

 MARIEHAMN OCH STOCKHOLM.

NYHETER. Biträdande riksåklagare Jorma 
Kalske i Helsingfors har bett landskapsåklagar-
ämbetet om en skriftlig utredning om varför vi-
karierande åklagaren Frida Ljungström drog in 
besväret som gällde tingsrättens dom mot Dan-
ne Sundman i det så kallade Viper-målet bara 
två dagar innan Åbo hovrätt skulle pröva det.

Också riksåklagaren Matti Kuusimäki ska 
följa med ärendet från sidan.

Enligt riksåklagaren har det kommit fl era 
påstötar från Åland om att ärendet borde ut-
redas. Nu har landskapsåklagarämbetet någ-
ra veckor på sig att lämna in utredningen.

SIDAN 4

Sundman-fallet till riksåklagaren
NYHETER. Enligt trafikministern Runar 
Karlsson (c) finns i regeringens budget för 
2008 inga pengar avsatta för sjöfartsstöd. 
Riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér sä-
ger dock att budgeten är bra eftersom det 
finns ett löfte om ett permanent sjöfarts-
stöd och en tidtabell för övriga åtgärder 

som gagnar sjöfarten.
Kommunika t ionsu t -

skottet som varit på be-
sök på Åland är berett att 
arbeta vidare för sjöfarts-
näringen.

SIDAN 5

Saknar pengar till sjöfarten

Runar Karlsson.

Glad juniorsegrare. Jonas Ulrichs 
semester i Vårdö blev inte sämre av att han en 
kväll lyckades dra upp en gädda som var 110 
centimeter lång.  Foto: PRIVAT
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Inspirerad av en artikel i Nya 
Åland i augusti i fjol tog hon 
kontakt med Sten-Anders Fell-
man, ägare till en fl ygande gum-
mibåt. I fjol bjöds en av Nyans 
reportrar på fl ygtur.

– Jag ringde redan förra hös-
ten, men då fanns det ingen 
passlig tur. Men den 14 juli i 
sommar hade han en beställning 
till gästhamnen i Kumlinge, och 
då fi ck jag äntligen fl yga, berät-
tar hon.

Inte fastspänd
Just den här dagen blåste det rätt 
mycket och gummibåten kunde 
inte landa vid Müses klippor på 
Synderstö. Landningen skedde 
i stället längre söderut på ön 
– med hjälp av två okända be-
sökare –  dit Müse tog sig med 
snurrebåten.

– Sten-Anders frågade om 
jag ville spänna fast mig i båten, 
men det ville jag ju inte. Jag ville 
ju se mig omkring och fotogra-
fera!

Allt löst måste plockas ur fi ck-
orna före start. Om något före-
mål skulle slungas ut och träffa 
propellern längst bak så skulle 
färden sa ett hastigt slut.

Sten-Anders Fellman berät-
tar att Müse hade blåställ på sig, 
och ett sådant har ju många och 
stora fi ckor.

– Det tog säkert tio minuter 
för henne att plocka ut alla gre-
jer hon hade i fi ckorna. Det låg 
en stor hög på stranden när hon 
var klar, säger han och skrattar.

På 300 meters höjd
På 300 meters höjd, med en has-
tighet på 65 km i timmen, sur-

rade hon fram i gummibåten, 
iklädd hjälp med mikrofon för 
kommunikation med föraren.

– Sten-Anders gjorde ganska 
häftiga svängar och jag klamra-
de mig fast vid hans axlar. Men 
han intygade att jag inte skulle 
ramla ur.

”Det går inte att beskriva hur 
roligt det var”, säger hon.

Hon fotade ön, sitt hus, träd-
gården. Men det var svårt att 
hinna – det gick så fort.

– Ändå var vi uppe i luften 
i 30 minuter. Det kostade 60 
euro. Flygturen var värd var-
enda cent.

I ett radioprogram några da-
gar senare berättade Sten-An-
ders Fellman om fl ygturen som 
han gjort med en ”mycket gam-
mal dam”. Müse har inget emot 
att kallas så – tvärtom.

– Jag är ju en gammal dam 
som njuter av äventyr. Jag skulle 
göra om det när som helst!

Müse Wrede, 
75, på äventyr
i luftburen gummibåt

Fotograf. Müse Wrede hade naturligtvis med sig kameran upp i gummibåten. Här fotar hon Synderstö i Kumlinge från ovan. Sten-
Anders Fellman styr den fl ygande gummibåten som han äger sedan sju år tillbaka.

– Det var härligt. Underbart och härligt!
Müse Wrede, 75 år, har fl ugit gummibåt på 300 meters 

höjd och sett sin kära stugholme Synderstö från ovan.
– Jag skulle göra om det när som helst!

Stugan. På Synderstö har Müse Wrede sin stuga och sin fantas-
tiska trädgård som hon sköter med kärlek och engagemang, sina år 
till trots. 

Synderstö. Som en boll av sten ligger Synderstö i havet. Ön 
ligger strax intill farleden syd på Kumlinge Snäckö.

Färjfästet. Snäckö färjfäste från ovan, med Grisslan och 
Seglingefärjan.

Äventyrlig. Müse Wrede griper sig gärna an nya utmaningar, 
datorhantering såväl som gummibåtsfl ygning. Bilderna från fl ygturen 
har hon fått via e-mejl av Sten-Anders Fellman.  Foto: ANNIKA ORRE

� Namn: Polaris Flying Infl atable Boat
� Spännvidd: 10,5 m
� Maxfart: 80 km i timmen
� Maxhöjd: 3.000 m
� Startsträcka: 80-150 m
� Flygtid: cirka två timmar, 140-150 km

Fakta/fl ygbåten

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450
Foto: STEN-ANDERS 

FELLMAN
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Spakryssa till
Havsbaden i Grisslehamn

Vi lägger till nära poolen

så kom ihåg att checka in!

Dina resor bokar du hos Ålandsresor Resebyrå
Torggatan 2, tel. 28 040

I alla Eckerö Linjens paket ingår personbiljetter tur/retur på Eckerö Linjen. 
Hotellpaketen inkluderar även frukost på hotellet.

Spa på Havsbaden

Pris: 204,50 €/person inkl. sjöfrukost, te och 
smörgås vid ankomst, 2 behandlingar, lunch samt 
smörgåsbord. 

Unna dig en stunds skön avkoppling i höst 
med en heldag på spa på Hotell Havsbaden 
i Grisslehamn.

Buss & båt för 6,70 €!

Turlista t.o.m. 23/9: Fr. Eckerö dagligen 08.30, 
13.30 och 18.30. Fr. Grisslehamn dagligen 10.00, 
15.00 och 20.00.

Åk förmånligt till Stockholm eller Uppsala 
med Eckerö Linjen! Från Eckerö; båt + buss 
t/r: 6,70 €!

Nöjeskryss

Pris: 25 €/person inkl. bussresa Mariehamn–Eck-
erö t/r, två rätters à la carte samt underhållning 
ombord. 

Fredagar och lördagar 17.30 från Bussplan. 
Kryssning med à la carte och underhåll-
ning ombord.

Stärk lagandan!
Nu har vi nya och fräscha konferens-
utrymmen ombord; 3 varianter för 12–54 
personer. Kombinera konfe rensen med 
vårt populära smörgåsbord. Kom ihåg våra 
fi na erbjudanden i taxfree! Kontakta oss 
för information och prisuppgifter.

Ladies’ Night

Avresa 22/9, 2 dagar. Pris: 169 €/person inkl. del i 
dubbelrum m. frukost, entré till showen, demon-
stration av skönhets produkter och ett glas bubbel 
ombord. 

Bara killar på scenen och bara tjejer i publi-
ken. En exklusiv och intim show fylld med 
sång, musik, humor och avslöjanden.

Maskin & Fält 2007
på Elmia Lantbruk

Avresa 19/10, 2 dagar. Pris: 195 €/person inkl. del 
i dubbelrum alt. fl erbäddsrum med frukost, entré 
till mässan samt middag (exkl. dryck). I samarbete 
med Ab Lantbruk.

Nordens enda temaindelade lantbruksmässa 
för yrkesfolk inom växt odlingsarbete i fält. 
På Elmia Lantbruk i Jönköping.  

I alla Williams paket ingår buss- och båtresa t/r med sjöfrukost.

Han köpte fl ygbåten på en 
båtmässa i Stockholm innan 
han ens hade någon fl ygcer-

tifi kat. Redan efter fem tim-
mars träning fi ck han fl yga 
båten på egen hand. Efter 40 
timmar teori och 25 timmar i 
luften fi ck han sitt certifi kat.

– Det var en av de häftigaste 
upplevelserna jag varit med 
om, beskrev han känslan i ett 
reportage i Nya Åland förra 
sommaren.

En ny fl ygbåt kostade i fjol un-
gefär 230.000 svenska kronor.

I fjol funderade han på att 
sälja fl ygbåten – han har sett 
det mesta från ovan vid det 
här laget – och i stället köpa 
en amfi biegrävmaskin som 
skulle kunna användas för 
vassbekämpning vid stränder-
na. (ao)

Köpte fl yget på båtmässa

Flygbåt. Så här ser fl ygbåten ut. Den kan tas upp ända till 3.000 meter, men det är mera komfor-
tabelt att fl yga på ”bara” 300 meters höjd – det blir fort kallt om man kommer högre. 
 Arkivfoto: ANDREAS DIENERT

Sommaren 2007 var den 
sjunde som Sten-Anders 
Fellman surrat runt i luften 
med sin gummibåt.

Modellen är Sveriges 
mest sålda fl ygmaskin.




