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Marella Explorer
Marella Explorer ankommer 
kaia Berth Nord onsdag 3. 
oktober. Med seg har hun 
2000 passasjerer ifølge 
nordkapphavn.no. Hun står 
ved havna i syv timer.
Cruiseskipet gjennomgikk 
en fireukers multi-milli-
on-pund makeover i 2018 
ifølge avisen Daily Express.
Ifølge TUI (Touristik Union 
International) har skipet 
tretten dekk. Hun er 262,5 
meter lang og 32,2 meter 
bred.

Størst vekst
Ifølge Radio Nordkapp har 
antall flypassasjerer til og 
fra Honningsvåg lufthavn, 
Valan, har økt med 16,6 
prosent hittil i år.

Med denne økningen er 
Honningsvåg lufthavn den 
som har størst relativ vekst 
i år.

Den kraftigste veksten 
var i mai. Radio Nordkapp 
skriver at årsaken til denne 
veksten var gassomlastin-
gen på Sarnesfjorden.

Mest nedbør  
i november
Værstasjonen i Bergebydalen 
har vært i drift nå i ett år, etter 
at Meteorologisk institutt 
valgte å sette den opp der. 
Denne stasjonen er i tillegg 
til flere andre stasjoner i 
Nesseby kommune satt opp 
som en del av klima over-
våkingsprogrammet COAT 
(Kli maøkologisk obervasjons-
system for Arktis).

Værdata fra Bergebydalen 
forteller at det i løpet av de 
siste 12 månedene er novem-
ber i fjor som har vært den 
klart mest nedbørsrike. I løpet 
av månedene falt det 50,8 
mm. Nærmest var februar da 
det falt 40,0 mm nedbør.

Den aller varmeste dagen 
ved værstasjonen i løpet av 
det siste året var 22. juli da 
graderstokken krøp opp til 
27 grader. I andre enden av 
temperaturskalaen finner vi 
minus 32,9 grader, som ble 
målt 6. februar. Rask hode-
regning viser at det skiller 
tett opp mot 60 grader fra 
den varmeste til den kaldeste 
dagen i løpet av det siste året.

De ville kaste han ut av 
samemanntallet. I ste-
det ble han valgets vin-
ner. 

Han var blant 94 personer som sa-
memanntallsnemnda i Finland ville 
kaste ut av samemanntallet. Saken 
var av en slik art at den ble be-
handlet i retten, som ga Kari Kyrö 
mulighet til å delta i valget.

Ved forrige valg fikk han tred-
je mest stemmer. Denne gangen 
endte det med at Kyrö fra Inari fikk 
mest stemmer ved det finske sa-
metingsvalget, for øvrig et valg der 
kun 48,6 prosent av de stemmebe-
rettigete deltok. 

Det nest høyeste antall stem-
mer ble gitt til Anos Avaskari (Inari) 
og tredje mest til advokaten Anne 
Nuorgam (Utsjoki).

Engasjert person
Kyrö er fisker og pensjonist med 
mange tillitsverv i lokalsamfunnet. 

Han jobbet for Kevo nasjonal-
park i 40 år, og han fungerer som 
styreleder for Inari fiskeområde og 
er medlem av det finske skiforbun-
det, skogsstyret i Nord-Finland og 
deltar i lokalpolitikken i Inari. 

– Det var en virkelig overraskel-
se, jeg ville ikke trodd det ble en 
slik suksess, sier Kyrö til Yle Sápmi.

Sikter mot rådet
På grunn av valgsuksessen er Kyrö 
også klar til å stille som kandidat 
til sametingsrådet. Om han klarer 
det er et åpent spørsmål. Omkring 
halvparten av de innvalgte til det 
finske sametinget er reindriftsutø-
vere. 

Kyrö sier han håper på et valg av 
en sametingspresident som kan le-
de tinget som et fellesskap til beste 
for alle samer.

Han gikk til valg på å fremme 
enhet og likhet for samene og sa-
miske næringer i regionen.

Nå sier han at han håper på di-
alog om de spørsmål som splitter 
det samiske samfunn på finsk side. 

Den utstøtte ble vinneren

TITTEL: Martti Kari Johannes Kyrö ble sametingsvalgets vinner i Finland etter at han var forsøkt kastet ut av 
valgmanntallet FOTO: STEIN TORGER SVALA
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Kvinnen på dette bildet 
forvillet seg bort fra sitt 
reiseselskap oppe på 
Nordkapp i 2002, men 
ble heldigvis funnet av 
en mann som fikk hen-
ne tilbake til sine kjen-
te. Nå vil sønnen til 
denne kvinnen gjerne 
komme i kontakt med 
denne mannen.

Hans Jacob Jacobsen fra 
Løgimkloster i Danmark har hen-
vendt seg til Ságat i anledning 
denne saken. Han forteller at han 
driver på med slektshistorieskriv-
ning, og vil gjerne ha korrekte opp-
lysninger om hendelser som har 
funnet sted. Ut fra dette vil han 
gjennom avisen forsøke å få kjenn-
skap til hvem personen som fant 
hans mor i 2002 var.

På Nordkapp
Jacobsen skriver at hans far og 
mor i perioden 27. juli til og med 
5. august 2002 var på reise i Nord-
Norge sammen med det dan-
ske reiseselskapet Nilles Rejser fra 
Fredrikshavn. 

– Under oppholdet mens de var 
på Nordkapp forvillet min mor seg 
dessverre bort fra reiseselskapet, 

umiddelbart før de skulle reise fra 
Nordkapp, sier Jacobsen.

Forvirring
Han opplyser at det ble stor forvir-
ring blant reiseselskapets deltake-
re over det som skjedde, og at også 
hans far selvsagt ble svært opprørt. 

– Selskapet kunne jo ikke forla-
te Nordkapp før min mor igjen var 
funnet. Gleden bredte seg derfor 
stort da min mor dukket opp igjen!

En vennlig nordmann 
– Min mor var nemlig blitt funnet 
av en vennlig nordmann, som had-
de tilbudt seg å kjøre henne tilbake 
til selskapet på sin skuter. 

Denne vennlige nordmannen 
vil jeg veldig gjerne komme i kon-
takt med, da han helt sikkert vil 
kunne gi meg noen detaljer om 
møtet med min mor. 

Mitt håp er at han gjenkjenner 
denne beskrivelsen og sier: «Ja, det 
var jeg som kjørte en eldre dansk 
kone, som hadde gått seg vill, til-
bake til sitt reiseselskap!»
Dersom noen har opplysninger 
i denne saken kan de ta kontakt 
med redaksjonen i Ságat.
  

Hvem fant henne?

GIKK SEG VILL: Kvinnen på dette litt utydelige bildet gikk seg vill oppe på 
Nordkapp i 2002. Hun ble funnet av en nordmann som brakte henne trygt 
tilbake til reiseselskapet. Nå vil gjerne sønnen til kvinnen vite hvem den 
aktuelle nordmannen var. FOTO: PRIVAT
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