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Rock-Jerry spelar
minst en gång
varje dag

I bästa fall
fungerar
ett medborgarinitiativ som
ett sätt att lyfta
upp frågor som
engagerar människor till politisk
diskussion. Samtidigt förbättrar
det också insikten i hur det
politiska systemet fungerar.

● Sidan 28

Hemmahallen pest
för ineffektivt HIFK
● Sidan 19

Susanna Ginman
i ledaren på sidan 22
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”Jonkkas varning om
brister bör tas på allvar”
Jacob Söderman efterlyser laggranskande rättschefer i varje ministerium
Att det brustit i kvaliteten på lagstiftandet är ingen
ny sak, säger tidigare justitieombudsmannen Jacob Söderman om den kritik justitiekansler Jaakko Jonkka nyligen levererade.
– Kritiken har funnits länge, men bristerna
har blivit tydligare med nuvarande regering som

snabbt vill driva igenom reformer för att förbättra den ekonomiska konkurrenskraften. Man stirrar sig blind på ekonomin och glömmer människan. Man kan göra bägge, både ta ekonomiska
hänsyn utan att samtidigt bryta mot mänskliga
grundrättigheter.

Någon författningsdomstol vill Söderman ändå inte veta av. Grundlagsutskottet fungerar bra.
I dagens HBL-intervju bekymrar han sig också för att smyglobbarna tagit en allt större roll i
beslutsfattandet och för att flyktingarna lämnas
helt rättslösa. ● Sidan 4

Nyheter

157 000

flyktingar har tagits emot av
Rwanda – landet som alla en gång
flydde. Rwanda är på väg mot stabilitet men i grannländerna trappas
det politiska våldet i stället upp.
● Sidan 16

Vandringsfisken
saknar fri passage
Havsöring och annan vandringsfisk
trivs allt bättre i Vanda å. Nu vill de
som värnar om fiskbeståndet riva en
damm i Gammelstadsforsen.
– Annars fortsätter inte Vanda å
återhämta sig. Jag har någon gång
sagt att det är en av landets bästa åar.
Det finns mer potential där om man
får bort problemen, och dammen är
ett av dem, säger Kari Stenholm.
● Sidan 6

Kultur
Allan visar
på annorlunda
ålderdom
– Det är lätt att se det framför sig,
man är halvt senil, sitter och dreglar i ett hörn och ingen kommer och
hälsar på en.
Men nej, så behöver åldrandet inte se ut, enligt Robert Gustafsson.
Med sin gestaltning av Allan
Karlsson i filmen om 101-åringen vill
han visa på äventyret. Och så tycker
han att samhället borde låta de äldre ta ut svängarna mer.
● Sidan 24
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Röken ska
skingras
i Finland
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG

Det finns allt färre platser där man får röka. Det är helt enligt planerna.
2030 ska rökarna vara en så liten grupp att den inte har någon
statistisk betydelse. Fyrtio år efter den första tobakslagen kan vi enligt
professor Kari Reijula vid Helsingfors universitet ändå se en tillbakagång bland de unga. Rökning har redan blivit en klassmarkör och
samhällskrisen gör att fler börjar röka, säger han. ● Sidan 8
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Vem kan
rädda jorden?
Vet ni om att vi är inne i en period av utdöende? Enligt en artikel
i Allt om vetenskap som jag läste på internet (var annars nu för tiden?) lär däggdjuren ha försvunnit i enorm takt bara de senaste 500 åren jämfört med hur det har sett ut de senaste 65 miljoner åren. Under de första 64 999 500 åren försvann bara två arter per en miljon år, när man undersöker fossila fynd.
Men nu, de senaste 500 åren har det försvunnit 80 av de 6 000
däggdjursarter som finns. Och lägger man till de arter som är hotade i dag kommer tre fjärdedelar av alla däggdjursarter att vara
utrotade inom ytterligare 334 år.
Det tyder enligt forskare på att vi är inne i en sjätte period av
massutdöende. Vi har alltså haft fem sådana tidigare.
Eftersom den senaste var för 65 miljoner år sedan känns
det på något vis skönt att förstå att det kanske inte är vi människor som ligger bakom massutdöendet. I alla fall inte de tidigare
gångerna. Jag vågar inte gissa huruvida vi gör det den här gången.
Forskarna tycker dock inte att vi skall bli så skärrade av den
här ”nyheten”.
– Vi vet ju om att det är på väg att hända så vi kan göra någonting åt det, säger en forskare till tidskriften.
Så kan man förstås alltid säga, men det skall göras något också. Och vad gör man för att rädda fyratusen däggdjursarter, eller
vad de nu kan handla om? Jag har inga bra tips.
Å andra sidan kanske det inte vore helt fel med ett litet utdöende. Då skulle jag kunna sova tryggt om nätterna i vetskap om
att det inte spelar någon roll vem som är president i USA, att det
inte gör någonting om rasisterna, kvinnohatarna och de främlingsfientliga partierna får makten. Då skulle jag kanske slippa
oroa mig för vilken värld som mina barn skall få ta över nu.
Fast problemet är förstås att 334 år visserligen är en otroligt
kort tid i jämförelse med exempelvis 65 miljoner år, men det är
fruktansvärt långt med tanke på hur kort tid Hitler behövde för
att lägga Tyskland under sig och vara med och starta ett världskrig.
Det blir nog till att fortsätta att kämpa! Och den som kommer
på en bra idé för att rädda fyratusen däggdjursarter ligger bra till
för ett nobelpris!
MIKAEL SANNER

DAGENS BILD

BLOMSTERPRAKT I MIDVINTERN. En av Vinterträdgårdens mest
värdefulla växter är kamelian som lyttades från Aurora Karamzins
villa 1917 och nådde då manshöjd. Nu når den upp till taket och
blommar lagom till jul. Apelsinblomman (till höger, zagara på
italienska) blommar också och avger en ljuvlig väldoft. Elisabeth
Sandelin har tagit de båda bilderna i Vinterträdgården i Helsingfors.
Foto: ElisabEth sandElin
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”Allt handlar
om rötterna”
Rockmusik Rocken är kanske inte död. Men
kärnan är väldigt liten. Så säger Kaj Järnström, ”Rock-Jerry”, 73. Han hade redan
upprepade gånger utsett 1961 till året för
rockmusikens död.
– Det var så många som reagerade
och protesterade och visst kan jag
ge dem lite rätt. Men själv har jag
med åren kunnat konstatera att alla
rockmusiker egentligen har samma
”roots”, samma rötter. Allt går tillbaka till de svartas musik, säger Kaj
Järnström. För honom är det rötterna som gäller.
Så har det inte alltid varit. Och
kunde egentligen heller inte ha varit det 1959. För det är där Rock-Jerrys historia börjar.
I en tävling som hölls i Finska
handelshögskolan, ”Kauppis”, vann
den sextonårige Kaj Järnström titeln
Finlands rockkung i direktsändning
på tv. Hur han hamnade där förstår
han inte, säger han lite roat, han vet
bara att det inte var han själv som
anmälde deltagande.
Det råder också lite olika åsikt om
vilken låt han sjöng.
– Vissa hävdar bestämt att det var
Long Tall Sally. Men jag tror själv att
det var Hard Headed Woman.
Vägen till rock’n roll-tävlingen
gick via Herbert Katz lilla musikaffär på Nylandsgatan.
– Ett annat sätt att försöka komma över skivor med rockmusik var
att gå in i en radioaffär som sålde
till exempel märket Telefunken. Där
kunde man hitta en brun papplåda
med skivor. Jag brukade bläddra
bland dem, och allt som ens såg lite
ut som rock’n roll köpte jag.
Kaj Järnström har fortsatt att
samla på vinyler. Little Richard, Fats
Domino, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Louis Armstrong och Billie Holiday finns med i hans samling.
Något Beatlesfan var han aldrig
men medger att han uppskattar deras kompositioner.
Bland sextiotalsartisterna utgör
Janis Joplin ändå ett undantag.
– Hon var otrolig. Hon tog en låt
och så gjorde hon den helt enkelt
till sin.
Också Bob Dylan blev viktig för
Kaj Järnström i ett tidigt skede.
– Det var alldeles rätt att ge Nobelpriset i litteratur till honom.
Dylan bidrog till att folkmusiken blev populär i Finland i mitten
av 1960-talet. Många unga musiker
fångades av den: Päivi Paunu, Anki Lindqvist, sångarbröderna Bosse
och Robert, Hector samt grupperna
Guldgurkorna och Hootenanny Trio.
I Helsingfors föddes folkmusikklubbar, ofta i anslutning till skolornas konventsverksamhet. Norsen
och den finska samskolan i Munksnäs hörde till dem. En del av dessa
musiker medverkade också i programmet Balladi 1965. (http://yle.fi/
aihe/artikkeli/2015/11/20/banjo-koh-
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Rock-Jerry
●●1959 vann kaj Jernström titeln Finlands rockkung. och
än har han inte lagt av – som
72-åring ser rock Jerry ingen
anledning att trappa ner.
tasi-kanteleen-suomifolkin-potpurissa-1965).
På 1970-talet väcktes Kaj Järnströms intresse för countrymusiken. Artister som Jimmy Rodgers
den äldre, Merle Haggard, Willie
Nelson, Patsy Cline och Hank Williams är fortfarande viktiga för honom.
Skyskrapa av papp
Gitarren är Kaj Järnströms instrument och i hans fall handlar det om
att sjunga till eget ackompanjemang.
Det handlar om att få fram ett snyggt
akustiskt sound, förklarar han.
Hemma har han nio akustiska gitarrer.
– Jag har livet igenom musicerat
minst en gång per dag. Jag försöker
alltid få fram en egen version av allt
jag prövar på.
Segern i rocktävlingen ledde till
att Rock-Jerry blev sångsolist i Onni
Gideons orkester. Dessutom ingick i
priset en resa till New York.
– Det var en större sak än man
kanske kan förstå i dag. Början var
lite dramatisk, för vi måste nödlanda på ett militärflygfält i Labrador
innan vi nådde New York.
Onni Gideon var med och agerade ”förkläde” för den sextonårige Kaj Järnström. I New York köpte Kaj Jernström en gitarr av märket Guild.
– Den blev senare stulen. Men om
någon snubblar över en gitarr där
man kan urskilja namnet Rock-Jerry så är det den. Pennspetsar hade
nämligen graverat träet så att det inte går att slipa bort.
Väl hemma i Finland igen fick julgranar och flugsvampar och annan
rekvisita på scenerna där Rock-Jerry framträdde ge vika för en skyskrapa av papp där fönstren lystes upp
av lampor man placerat bakom den.
Det blev ett kontrakt med skivmärket His Master’s Voice. Det var
ändå gigsen som gav pengarna. Det
ledde till att Kaj Järnström kunde
skaffa sig en bil medan han ännu
gick i skolan. Rektorn i ”Broban”,
Läroverket för gossar och flickor, i
den byggnad som nu är designmuseum på Högbergsgatan, var allt annat än förtjust. Han förbjöd rockidolen att komma med bil till skolan.

ROCKKUNGEN. – All rockmusik har
sina rötter i de svartas musikkultur.
Men berömda blev de först när
någon vit hade tagit intryck av dem
och sjungit in deras låtar, säger Kaj
Järnström. Foto: cata Portin
INNESTÄLLET. Kaj Järnström är i
dag medlem i The Sounds. Bandet
uppträdde på återupplivade Natsa,
Nylands Nation i december. Natsa
var innestället nummer ett under tre
decennier. Foto: aki.schadEwitz

– Det fanns ju gott om parkeringsplatser på den tiden. Så jag lydde honom inte, utan parkerade bara lite
längre bort.
Avstånd handlade det inte om, för
Kaj Järnström bodde på Bulevarden
17. I huset bredvid bodde Peter Ekman, en av de skolungdomar som
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Rädsla att göra fel
hetsar föräldrar
”Om du inte vill vara med dina
barn, varför skafade du dem?”
Debatten kring hur mycket
barn ska gå i dagis medan föräldrarna är hemma med mindre syskon är ofta hätsk.
Här förklarar två forskare varför
frågor kring föräldraskap är så
otroligt känsliga.
Hur länge ska man amma? Hur
mycket ska en treåring få titta på
tv eller platta? Och hur många timmar, om alls, ska ett äldre barn få
vara på dagis medan mamma eller
pappa är hemma med mindre syskon? Välj vilken som helst av de frågorna och en het debatt ligger bara
en googling bort.
För att förstå varför det är så
känsligt måste man titta på vår
bild av förälderns betydelse. För
den har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena, vilket
blir en försvårande faktor i de här
sammanhangen.
Barn som lera
För ungefär 20 år sedan var inte
föräldraskapet så ifrågasatt. Man
gör som man gör och barnen blir
som de blir, ungefär. I dag ses ett
barn mer som en ”lerklump” och
det är föräldrarna som har ansvar
för att forma den på bästa sätt, berättar Daniel Sjödin, som forskar på föräldraskap och synen på
barnuppfostran vid Örebro universitet.
– Vi lever i någon sorts föreställningsvärld där vi tror att alla fel hos
mig är mina föräldrars fel. Det ligger en otrolig tyngd på föräldrar att
göra rätt, för annars kommer inte
barnen bli trygga och lyckliga, säger han.
Den här synen på mammor och
pappor som så avgörande bidrar till
en osäkerhet hos många.
– Då är det klart att det blir upprörda känslor om man som småbarnsförälder, med alla de ideal
som finns och det ansvar som vilar
på en att vara duktig, blir anklagad
för att vara en dålig förälder som
DöDsFall

George Michael

grundade bandet The Sounds. Både Rock-Jerry och Sounds har ägnat sig åt andra yrken än musikerns
men tog upp framträdandena senare igen. I dag är Rock-Jerry och The
Sounds efterfrågade.
Att de som föddes på 1940-talet
inte slutar upp att jobba tycker Kaj

Järnström är bara naturligt. Sedan
slutet av 90-talet har han ett eget företag och jobbar med headhunting.
– Det känns helt enkelt naturligt
att fortsätta. Jobbet ger mig tillfredsställelse.
Yrsa Grüne

Den brittiske popsångaren George Michael är död. Han avled på
juldagen i sitt hem, 53 år gammal.
”Det är med stor sorg vi kan
bekräfta att vår älskade son, bror
och vän George avled fridfullt i sitt
hem under julen”, skriver Michaels talesperson i ett uttalande, rapporterar BBC. ”Familjen ber om
att få bli lämnad i fred i denna svåra och känslomässiga tid. Det blir
ingen ytterligare kommentar i det
här skedet.”
George Michael sålde mer än
100 miljoner album under sin karriär, som varade i över 30 år.
Michael blev känd genom popgruppen Wham, som han skolkompisen Andrew Ridgeley startade på 1980-talet. fNb-tt

29

DÖDA

skadar sina barn, vilket man indirekt säger från båda håll.
Försvara sin tro
Therése Wissö, föräldraforskare
vid Göteborgs universitet, bekräftar bilden av att det är ett enormt
tryck på föräldrar att göra på rätt
sätt, och handla moraliskt. Men vilket som är det mest riktiga sättet,
i till exempel frågan om förskoletider, är inte klart och tydligt i den
forskning som finns.
– Där finns oerhört motstridiga budskap vilket ger utrymme
för mycket egna tolkningar av
vad som är det rätta att göra, säger hon och får medhåll av Daniel
Sjödin:
– Vi lever nästan i en relativistisk
tidsålder och för att motverka det
måste man mobilisera en övertygelse, och när man gjort det måste
man försvara den.
Jämför oss
Att vi dessutom med hjälp av sociala medier kan jämföra oss mer med
varandra spär på uppfattningarna
om rätt och fel.
– För 30 år sedan var det väl
kungafamiljen som visades upp en
gång per år i tv i Året med kungafamiljen, när de gjorde korv och var
den lyckliga familjen. I dag visar
gemene man upp sitt föräldraskap
nästan varje dag och här blir skillnaden mer tydlig, att vi gör olika,
säger Therése Wissö.
Daniel Sjödin tycker att de som
ger sig in i debatten bör tänka på att
vi alla utgår från olika situationer,
både barnen och andra förutsättningar skiljer sig åt. Man ska försöka låta bli att anklaga andra för
att göra fel.
– Man ska tänka på att det här
gör mycket skada. Att vara småbarnsförälder i dag är tillräckligt
stressande, osäkert och ångestframkallande i många situationer
så man kanske inte behöver höra
att man är en dålig förälder, säger
han.
FnB–TT-erika nekham

DöDsFall

Helge Gyllenberg

Professorn i mikrobiologi, forskningspolitikern Helge Gyllenberg
har avlidit. Han blev 92 år gammal.
Gyllenberg dog i Helsinfors på juldagen, omgiven av sina närmaste,
säger ett barnbarn till FNB.
Helge Gyllenberg var gift med
Ulla Gyllenberg, syster till Elisabeth Rehn.
Han var ordförande för vetenskapliga centralkommissionen vid
Finlands Akademi 1974-1979 och för
kommissionen för jord- och skogsbruksvetenskap 1971-1973.
Han blev professor i mikrobiologi 1972 och gck i pension 1988. Efter pensioneringen fortsatte han sin
forskning inom den numeriska taxonomin. fNb

Vår käre

Esko Olavi
Kankkonen
* 12.6.1932
† 18.12.2016
I ljust minne bevarad
Anita
Jan med familj
Tom med familj
Övrig släkt och vänner
Frid viskar träden kring
hemmet Du älskat.
Farväl säger djuren
Du vårdat så ömt.
Tack kvittrar fåglarna
som var morgon Dig hälsat.
Tyst viskar vinden farväl.
Jordfästningen äger rum tisdag
3.1.2017 kl. 12.00 i Kyrkslätts
kyrka. Därefter minnesstund
i församlingshemmet vilket
härmed meddelas som vänlig
inbjudan. O.s.a. till kirkkonummen.hautauspalvelu@
kolumbus.i eller telefon
09 298 8903, före 30.12.2016
förmiddag.

Min käre make,
min käre bror

Jan
Törnkvist
* 7.5.1944
† 27.11.2016
Älskad – Saknad
Madeleine
Tomas med familj
Släkt och vänner
Jordfästningen har ägt rum.
Tack för vänligt deltagande.

