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Introduktion – så blir du en Guld Värd!
Välkommen till kursen Värt att veta om Åland! Detta är en kurs som behandlar
Åland som destination och vad som kan vara bra att veta och tänka på i möten
med gäster och medmänniskor. Kursen är utvecklad för dig som jobbar inom
servicenäringen på Åland.
EU‐projekt
Kursen är en del av det av EU och Ålands Landskapsregering
finansierade projektet Vägen till ett Välkomnande Åland,
fortbildningsprojektet ägs av Högskolan på Åland med Ålands
hotell‐ och restaurangskola som medsökande.
Målsättning
Kursen ska ge dig kunskap och inspiration för att på bästa sätt ta
om våra gäster. Med kunskap kommer du långt i möten med
besökare och det är just vad denna kurs kommer att ge konkreta
tips på.
Innehåll
Vad är då egentligen värt att veta? Det är förstås väldigt olika, men för att rusta oss
för kommande utmaningar har vi valt att begränsa oss till följande områden:
•

•

Ålandskunskap ‐ För att kunna ta väl hand om våra gäster måste vi kunna svara på
frågor om vår historia, natur, statsskick och mycket annat. Åland är speciellt och många
besökare är nyfikna på hur vårt samhälle är uppbyggt.
Värdskap ‐ Här tar vi upp exempel, många från Åland, som ska inspirera oss att tänka till
lite extra när vi möter våra gäster. Vi ska visa att vi är stolta över vår ö och är vi stolta så
ger vi gärna det lilla extra till våra gäster.

Omfattning
Kursen omfattar ca 3‐5 timmars eget arbete.

Lycka till!
Mattias Eriksson
Kursansvarig

Kompakt kunskap om Åland
Åland har Kastelholms slott, en härlig skärgård, det ståtliga post‐ och tullhuset i
Eckerö och ruinerna av en rysk fästning i Bomarsund.
Åland har även mycket mer. Det gäller bara att skrapa lite på ytan för att få fram
flera lager ‐ följ med på en intressant resa och lär dig mer!
•

Var bodde de första ålänningarna?

•
•

Varför har 28.000 ålänningar en egen regering och ett eget parlament?
Varför finns det en grekisk‐ortodox begravningsplats på Åland från mitten av 1800‐talet?
Vad menar ålänningen när han säger "iss inga jåla!"
Var kan man se en vacker löväng på Åland och hur länge var Sälskärs fyr bemannad?
Har Åland någon känd författare?

•
•
•

Baskunskap
Det finns hur många frågor som helst att ställa om Åland och svaren på många av frågorna finns
i kursdelen Ålandskunskap som är kompakt baskunskap indelad i sex huvudgrupper:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ålands historia från stenålder till självstyrelse
Åland i dag
Naturen
Näringslivet
Kultur och utbildning
Sevärdheter
Evenemang och aktiviteter
Service för besökare

För vidgat vetande
Dessutom får du tips om böcker och webbplatser där du kan hitta svaren på ännu fler frågor om
Åland. För ju mer man vet om den plats man besöker desto mer intressant blir den ‐ och desto
mer inser man att det finns att upptäcka och ta reda på!

Åk runt!
Vi hoppas att kursen inspirerar dig till att även besöka de platser som omnämns i texterna. Åk
runt Åland och bekanta dig med historiska sevärdheter, natursköna platser, intressanta museer
och roliga evenemang.

Från stenålder till självstyrelse
De första ålänningarna bosatte sig på några öar i det
vida havet för cirka 7.000 år sedan.
I början av 1200‐talet övertogs troligen den politiska makten på
Åland av svearna medan Åland liksom övriga Finland blev en del
av det ryska tsardömet efter kriget mellan Sverige och Ryssland
1808‐1809.
År 1921 fick Åland sin självstyrelse inom Finlands gränser.

De första ålänningarna
De högsta delarna av Åland började stiga upp ur havet för 10.000 år sedan och
sedan dess pågår landhöjningen. Åland blir med andra lite större för varje år som
går.

De första invånarna kom från öster för 7.000 år sedan. De kom till några karga öar i det vida
havet och fynden av de äldsta boplatserna finns helt naturligt i trakterna kring Ålands högsta
berg Orrdalsklint i Saltvik. Här har man påträffat 15 olika boplatser från en period på 3.500 år.
Det var en lång och säkert strapatsrik resa att ta sig över havet på den tiden ‐ avståndet mellan
den äldsta boplatsen på Åland och boplatser från motsvarande tid i Åboland är cirka 100 km.

Alltid nära stranden
Ålänningarna på stenåldern levde av jakt och fiske och jagade bland annat säl och sjöfågel. De
bosatte sig gärna nära stranden och i skydd av en bergsbrant och bodde i hyddor som täcktes
över av ris och sälskinn. Klimatet var varmare och fuktigare på den här tiden och lövträden
dominerade. Gran fanns inte alls.
Efterhand som landet steg ur havet flyttades boplatserna närmare stranden och över ett större
område. Stenåldersboplatser har förutom i Saltvik påträffats även i Jomala, Sund, Geta och
Hammarland.

Välmående bygd
Under bronsåldern (1500‐400 f Kr) var befolkningen spridd över hela huvudön, spår efter
invånarna finns även i delar av skärgården och de mest synliga spåren är den tidens gravrösen.
Till exempel på Kökar i Ålands sydöstra skärgård har man funnit en boplats med talrika
lämningar av både keramikskärvor och djurben.
Fynd från järnåldern (400 f Kr‐1000 e Kr) tyder på att Åland var en välmående bygd med goda
handelskontakter med omvärlden. De mynt, som påträffats, är för det mesta av arabiskt
ursprung.
Källor:
"Åländsk stenålder", skrift utgiven i Sevärt‐serien

Från vikingatid till 1700‐talet
Forskarna tror att Åland på 1000‐talet hade mellan 2000 och 3000 invånare och de i
huvudsak var jordbrukare, fiskare och jägare.
Under 1000‐ och 1100‐talet var Danmark den ledande staten i
Norden och Kurt Lindh, författare av boken "Det åländska
samhället", skriver att det finns forskare som anser att även
Åland ingick i det danska Östersjöväldet. Men det är troligt att
svearna tog över den politiska makten på Åland i början av
1200‐talet efter att danskarnas välde försvagats.

Medeltida byggnadsminnen
Från medeltiden på Åland finns byggnadshistoriska minnen bevarade som Kastelholms slott och
ett antal stenkyrkor både på huvudön och i skärgården.
Kastelholms slott byggdes på en strategisk plats ‐ på en holme vid en vattenled som även gick
förbi närliggande Sunds kyrka.

Från 1200‐talet
De medeltida kyrkorna uppfördes på initiativ av ålänningarna själva och tolv medeltida
stenkyrkor är bevarade. Forskare analyserar murbruk för att exakt kunna fastställa kyrkornas
ålder och hittills har analyserna visat att långhuset i Sunds kyrka är den äldsta delen och
uppförd mellan 1250 och 1275. Delar av andra kyrkor kan vara ännu äldre men forskningen
kring dem är inte avslutad.
Nära kyrkan i Jomala har man funnits ett 20‐tal husgrunder som tros ha varit en adelsmans eller
stormans gård under medeltiden. En teori är att gårdens storman kontrollerade den viktiga
kalkhandeln från Jomala, då såldes stora mängder kalk till storbyggen i Stockholmstrakten.

Åland tömdes
Det stora nordiska kriget bröt ut 1700 och 1714 ockuperade ryssarna Åland. Nästa hela Åland
tömdes på sin befolkning som flydde till Sverige och först efter freden i Nystad 1721 började
ålänningarna återvända hem. Också under åren 1741‐43 var Åland delvis avfolkat eftersom
ryska trupper än en gång kom till Åland.

Den ryska tiden 1809‐1917
I fredsförhandlingarna efter kriget 1808‐1809 mellan Sverige och Ryssland måste
Sverige avstå Finland och Åland till Ryssland för att uppnå den önskade freden.
Riksgränsen mellan Ryssland och Sverige gick efter det i Ålands hav.
Freden mellan Sverige och Ryssland var säkert efterlängtad även på Åland, speciellt i skärgården
hade hus bränts eller förstörts, men följden av fredsavtalet ‐ avskedet från Sverige ‐ måste ha
väckt bestörtning. Sekelgamla kontakter till Sverige och framförallt Stockholm skedde inte
längre inom samma land. "En ny tillvaro under en ny överhet vidtog" skriver Pertti Hakala i Det
åländska folkets historia IV.

Soldater på gårdarna
Ålands läge var strategiskt viktigt som den yttersta utposten mot Sverige och ryska soldater
placerades på Åland. För att de skulle ha någonstans att bo inkvarterades de på åländska
bondgårdar, speciellt under vinterhalvåret. Under varmare månader kunde de bo i fältläger.
Enligt historikern Martin Hårdstedt var inkvarteringen i förhållande till befolkningens storlek
mer omfattande på Åland än på annat håll i storfurstendömet Finland och en stor börda för
gårdarna. Uppgifter finns att upp till 30 soldater kunde inkvarteras för några månader på en
enda gård.

Mariehamn grundades
Från 1830‐talet och fram till mitten av 1850‐talet var Skarpans i Bomarsund Ålands viktigaste
ort då fästningen byggdes. (Läs mer under Bomarsunds fästning i kapitlet om Sevärdheter).
Senare blir Godby en centralort och 1861 grundades Mariehamn på ett näs där man fick tillgång
till två skyddade hamnar.
Staden fick namn efter tsar Alexander II:s maka Maria. Arkitekten GT Chiewitz gjorde upp en
pampig stadsplan med breda gator och två esplanader. Mariehamn var dock rätt länge en
ganska enkel stad med låga trähus.
Under första världskriget byggde Ryssland tio kustfort på Åland ‐ i strid mot landskapets
demilitariserade status.

Kampåren 1917‐1921 och självstyrelsens första
tid
Åren 1917‐1921 var dramatiska i Ålands nutidshistoria och
ledde till att Åland fick sin självstyrelse.
Efter marsrevolutionen i Ryssland 1917 drog förändringens vindar
över Finland och Åland. Finland blev självständigt och i vissa kretsar
väcktes tanken ‐ borde Åland som ett gammalt svenskt landskap
återförenas med Sverige?
Möten hölls, i början i hemlighet, och namn samlades in. En majoritet
av ålänningarna var för en återförening med Sverige och i februari
1918 överlämnades en adress med ålänningarnas önskan till Sveriges
kung Gustav V.

Illegalt landsting
Finlands regering ombildade 1918 Åland till ett län. Ålänningarna
svarade med att bilda en lagstiftande församling, ett illegalt
landsting, som även internationellt agerade för Ålands återförening
med Sverige.
Den svenska regeringen stödde kravet medan Finland avvisade det. Däremot var de styrande i
Finland beredda att ge Åland en form av inre självstyrelse och riksdagen antog 1920 en
självstyrelselag för Åland som ålänningarna vägrade att godta.
Konflikten skärptes ytterligare och hänsköts till det nybildade Nationernas Förbund.

Garanti för det svenska språket
Vid förbundets möte i Genève i juni 1921 beslöts att Finland får suveräniteten över Åland och
självstyrelselagen från 1920 skulle utökas med vissa garantier. Det svenska språket skulle
bevaras och den åländska jorden skulle bevaras i åländska händer.
På Åland var besvikelsen stor över beslutet.
1922 hölls det första valet till Ålands landsting som höll sitt första plenum den 9 juni samma år.
Den dagen firas i dag som Ålands självstyrelsedag.

Blivit en modell
I dag framhålls Ålands självstyrelse ofta som modell för lösningar av konflikter runt om i
världen. Åland har ett fredsinstitut som grundades 1992 och som med jämna mellanrum får
besök av grupper som vill studera den åländska modellen.
Självstyrelsen har också gett Åland goda möjligheter att utvecklas på ett framgångsrikt sätt.
Källor:
Kurt Lindh: Det åländska samhället
Åland kort och gott, skrift utgiven av Ålands landskapsregering

Åland idag
Åland med 28.000 invånare är ett självstyrt landskap
inom Finlands gränser.
Åland har rätt att stifta egna lagar inom flera områden.
Åland har egen flagga och egna frimärken och kämpar för att få
mer inflytande inom EU.

Den politiska ledningen
I Självstyrelsegården i Mariehamn sitter Ålands högsta politiska organ ‐ lagtinget
och landskapsregeringen.
Åland har tack vare självstyrelsen rätt att stifta egna lagar
inom flera områden:
•
•
•
•
•
•
•

undervisning, kultur och fornminnesvård
hälso‐ och sjukvård
näringsliv
intern trafik
polis‐ och postväsendet
kommunal förvaltning
radio och telefon

Inom vissa områden har Åland inte behörighet att stifta egna lagar och då följs Finlands lagar.
Det gäller framför allt utrikesförvaltningen och domstols‐, tull‐ och myntväsendet.
Finska staten uppbär skatter, tullar och andra avgifter på Åland liksom i det övriga landet. I
gengäld får Åland en klumpsumma som utgör 0,45 procent av statens inkomster exklusive
statslån. Dessutom får Åland en skattegottgörelse eller så kallad flitpeng om de direkta
skatterna från Åland överstiger 0,5 procent av motsvarande skatter i hela landet.

Sex grupper i lagtinget
Ålands lagstiftande församling, som också beslutar om fördelningen av landskapets budget,
heter lagtinget och består av 30 ledamöter. Val förrättas vart fjärde år och personer som fyllt 18
år och som har åländsk hembygdsrätt får rösta och ställa upp i valet.
Senaste lagtingsval hölls den 21 oktober 2007 och efter det är sex politiska grupper
representerade i lagtinget på följande sätt:
•
•
•
•
•
•

Liberalerna på Åland, 10 ledamöter
Åländsk center, 9 ledamöter
Obunden samling, 4 ledamöter
Frisinnad Samverkan, 3 ledamöter
Ålands Socialdemokrater, 3 ledamöter
Ålands Framtid, 1 ledamot.

Landskapsregeringen
Ålands regering kallas landskapsregeringen och den leds av lantrådet. Efter senaste val ingår sju
medlemmar från två största partierna i landskapsstyrelsen, liberalerna och centern, och Viveka
Eriksson, liberalerna, är lantråd.
Både lagting och landskapsregering samt stora delar av landskapsförvaltningen håller till i
Självstyrelsegården som invigdes 1978. Nu börjar gården dock bli trångbodd och en utbyggnad
diskuteras.

En i riksdagen
Åland har en plats i Finlands riksdag och Ålands representant väljs samtidigt som övriga
riksdagsledamöter. Vid senaste val i mars 2007 valdes juristen Elisabeth Nauclér till Ålands
riksdagsman.
Åland har sedan 1970 två ledamöter i Nordiska rådet.

Landshövdingen är rikets representant på Åland, för närvarande heter han Peter Lindbäck och
han har sitt kontor i statens ämbetshus i Mariehamn.

Åländska specialiteter
Åland har en egen flagga, egna frimärken och kallas ibland för Fredens öar.
Dessutom har Åland en egen form av medborgarskap,
hembygdsrätten.
Åland är ett demilitariserat landskap ‐ därför benämningen
Fredens öar. Ingen militär får uppehålla sig på Åland som inte
får befästas och åländska unga män slipper värnplikten.
Demilitariseringen blev en följd av fredsförhandlingarna i Paris
1856. Då lyckades Sverige driva igenom en internationell
konvention där Ryssland förband sig att inte befästa Åland.
När Ålandsfrågan avgjordes i Nationernas förbund 1921 då
Åland fick sin självstyrelse inom Finlands gränser bekräftades demilitariseringen och samtidigt
neutraliserades Åland. Det innebär att Åland inte får bli en skådeplats för krig.
Avsteg från demilitariseringen har dock gjorts under krigstider. Både under första och andra
världskrigen befästes Åland men anläggningarna förstördes efter krigen.

Flagga och frimärken
Åland har sedan 1954 en egen flagga ‐ ett gult och rött kors mot blå botten och Ålands vapen
föreställer en gående hjort mot blå botten.
Åland har haft egna frimärken sedan 1984 och cirka 15 frimärken ges ut per år. Filatelister i
närmare hundra olika länder samlar på åländska frimärken.
Åland har även egna registerplåtar för fordon där både flaggan och landskapshjorten syns
medan bokstavsserien på tre bokstäver alltid börjar på ÅL.
När det gäller valutan har Åland euro liksom övriga Finland.

Hembygdsrätten
Åländsk hembygdsrätt fås vid födseln om någon av föräldrarna har hembygdsrätt och det
främsta skälet till att hembygdsrätten infördes i början av 1950‐talet var att bevara åländsk jord
i åländska händer.
Den som är finsk medborgare och som bott minst fem år på Åland kan ansöka om
hembygdsrätt. Den som flyttar från Åland förlorar hembygdsrätten efter fem år.
Hembygdsrätten behövs för att få rösta och ställa upp i lagtingsval, att få idka näring på Åland
och äga mark.
När det gäller de två sistnämnda punkterna kan landskapsregeringen i vissa fall bevilja dispens
från kravet på hembygdsrätt. Det går också bra att köpa till exempel en aktielägenhet på Åland
utan hembygdsrätt liksom en tomt på planerat bostadsområde om man avser att bosätta sig
här.

Åland och EU
1995 anslöts Åland tillsammans med Finland till EU men Åland fick igenom vissa
undantag inför medlemskapet. Åland står bland annat utanför EU:s skatteunion.
Ålänningarna deltog i två folkomröstningar inför anslutningen till EU. Den första i oktober 1994
gällde i hela landet om Finland skulle blir EU‐medlem och 51,9 procent av de ålänningar som
röstade var för.
I november samma år var det klart att Finland och Sverige går med. Folkomröstningen på Åland
gällde då om Åland skulle anslutas till EU enligt de villkor man förhandlat fram. 73,6 procent var
för och efter omröstningen sade lagtinget ja till EU med rösterna 26 för och 4 mot.

Taxfree kan fortsätta
Åland lyckades få igenom flera av sina önskemål inför
EU‐anslutningen. De regleras i det så kallade
Ålandsprotokollet.
Ett viktigt önskemål från Åland var att få behålla
taxfreeförsäljningen ombord på fartygen för att
trygga kommunikationerna till och från Åland. Inom

EU i övrigt har taxfreeförsäljningen ombord på fartyg och flyg slopats.
Åland ställdes efter förhandlingar utanför EU:s skatteunion och därför kunde
taxfreeförsäljningen fortsätta. Det innebär i praktiken att en skattegräns omger landskapet,
även mot övriga Finland. De åländska företag som handlar med Finland fick ett visst merarbete
eftersom alla varor, som köps över gränsen till ett visst värde, måste klareras.
Åland fick också behålla sin hembygdsrätt.

Ålands inflytande
Åland har avstått från en del av sin lagstiftningsmakt ‐ i likhet med andra parlament ‐ i och med
EU‐inträdet. Men från Ålands sida finns ett missnöje med att Åland inte kompenseras lika bra
som andra parlament.
Det främsta åländska önskemålet ‐ att få en egen plats i Europaparlamentet ‐ har inte gått
igenom. Finland måste i så fall avstå en av sina platser och den viljan har inte funnits.
Åland har dock möjlighet att utse en representant till EU:s regionkommitté och har även en
egen specialrådgivare i Bryssel.
2009 lyckades Åland få igenom sitt önskemål om talerätt inför EG‐domstolen. Tidigare förde
Finland Ålands talan i fall där Åland ansågs bryta mot EU:s direktiv.

Fakta om Åland
Åland har drygt 28.000 invånare bosatta i
sexton kommuner. En stor del av dem eller
närmare 11.100 personer bor i örikets enda
stad Mariehamn.
Flera av de åländska kommunerna är med
omvärldens mått mätt mycket små. Åtta av
kommunerna har färre än 600 invånare och Ålands
och hela Finlands minsta kommun är
skärgårdskommunen Sottunga med 122 invånare.
På senare år har befolkningen ökat i Mariehamn
och stadens grannkommuner medan flera

skärgårdskommuner förlorat närmare hälften av sina invånare sedan 1950‐talet.
Varje kommun styrs av ett fullmäktige med förtroendevalda. Under fullmäktige finns styrelse
och ett antal nämnder och det betyder att många på Åland är engagerade i kommunalpolitiken.

Landområdet
Ålands landareal är drygt 1.500 km2. Det betyder att avstånden på huvudön eller fasta Åland,
som man ofta säger, är korta. Det är inte längre än cirka 50 km från Mariehamn till Hellö på
norra Åland där vägen slutar.
Totalarealen då större vattenområden ingår är drygt 6.700 km2.
Åland har över 6.700 öar som är större än 0,25 hektar och den högsta punkten, Orrdalsklint, är
128,8 meter.
Ålands nordligaste punkt är Storklyndan i Brändö, den sydligaste är Bogskär i Kökar, den
västligaste punkt är Märket och den östligaste är Skataskär i Kökar.

Havet kyler och värmer
Det kringliggande havet inverkar på Ålands klimat ‐ våren kommer något senare än i
närregionerna i Sverige och Finland medan hösten dröjer sig längre kvar.
Medeltemperaturen under februari har under de senaste åren legat runt ‐4 grader medan
medeltemperaturen för juli 2007 var 16,7 grader.

Ålands natur
Åland är litet och naturen varierande. Här finns både
karg skärgårdsnatur och frodig barrskog, både artrika
lövängar och trolska insjöar.
En fin mosaik av olika naturtyper på ett begränsat område och
allt kan upplevas på samma dag!

Havet och skärgården
Skärgården med sina röda granitklippor är den mest karakteristiska naturtypen för
Åland.
För 7.000 år sedan var Åland några spridda öar som steg upp ur havet när inlandsisen började
smälta. Landhöjningen pågår fortfarande och är ca 0,5 cm per år. För 3.000 år sedan var
vattennivån cirka 17 meter högre än i dag och många av de dalgångar som nu odlas låg då
under vatten.
De röda bergen av bergarten rapakivigranit är typiska
för Åland ‐ även vägarna är röda eftersom den byggts
av grus och sand från bergen. På Åland förekommer
även grå granitarter, bland annat i den östra delen av
landskapet.

Tåliga växtarter
Skärgården runt fasta Åland består av cirka 6.500
större och mindre öar.
På de öar som ligger närmast den åländska huvudön
växer ofta skog men ju längre ut mot havsbandet man
kommer desto kargare blir landskapet. Träden, oftast
tallar, blir lägre och växer glesare.
I den allra yttersta skärgården är öarna trädlösa. Det
betyder dock inte att växtlighet saknas, i
bergskrevorna hittar man tåliga växter som ljung,
kråkris och hönsbär. Låga enar är vanliga och på vissa
holmar växer bär som havtorn, hjortron och tistron som är vilda svarta vinbär. Gräslöken är
också vanlig på skärgårdsöarna liksom kustbaldersbrå, fackelblomster och gul fetknopp.

Många sjöfåglar
Skärgården är rik på fåglar och här mellanlandar många flyttfåglar. På fyrön Lågskär, som ligger i
havet söder om Mariehamn, finns en fågelstation och här observeras årligen cirka 230 olika
arter.
På våren märks sjöfåglarna, bland dem ejder, svärta, vigg, småskrake och storskrake.
Sjöfåglarnas häckningsrop är för många det främsta vårtecknet. Olika måsfåglar som skrattmås,
gråtrut och havstrut är också vanliga på Åland liksom knölsvan. En art på kommande är skarv.

På 1960‐talet var havsörnen utrotningshotad, i dag häckar den i skärgården och ses ofta segla
över övärlden. Sälen, också den i farozonen på 1970‐talet, trivs numera i vattnen runt Åland och
enligt färska inventeringar finns det över 6.000 sälar här.

Kulturlandskapet
Människan och hennes djur har skapat det öppna kulturlandskapet med ängar och
betesmarker ‐ speciellt vackra på Åland är lövängarna.
Åland har en rik flora och den beror bland annat på den kalkrika jordmånen. Kalken har förts
med inlandsisen från fasta förekomster nordväst om Åland.
Åland är också en träffpunkt mellan nord och syd, mellan öster och väster, och här möts växter
från olika växtzoner.

Lövängen
Förr var lövängen ett typiskt inslag i det åländska kulturlandskapet. De lövängar som finns kvar
på Åland vårdas som naturminnen.
Lövängen skapades under självhushållningens tid då det mesta som naturen gav togs till vara ‐
trädens löv blev foder åt djuren liksom gräset som slogs. Buskar och träd blev ved och tidvis gick
djur på bete på ängen. Med tiden uppstod ett ljust landskap med öppna ytor mellan strängt
ansade träd.
Lövängen är rik på växter och djur och är speciellt fin på våren när
marken täcks av blåsippor, vitsippor, nunneört, vårlök och svalört.
Senare blommar gullvivan, som är Ålands landskapsblomma, och
orkidéer som Adam och Eva.

Många småfåglar
Det rika växtlivet drar i sin tur till sig insekter av olika slag ‐ bland
annat aurorafjäril och hökblomsternätfjäril. Här trivs även
småfåglar som trastar, mesar, flugsnappare, trädgårdssångare och
lärka.
På lövängen hamlade man ofta träd ‐ man högg av toppen på unga träd och därmed växte hela
knippen av grenar ut på kapningsytan. På så sätt fick man mer foder åt djuren.

Träden, ofta ask och björk, fick med tiden ett typiskt utseende med grov stam och många
armar. Gamla hamlade träd har ofta en ihålig stam och i dem trivs fåglar som mindre hackspett
och gråspett.

Tips!
Besök gärna naturstig på Nåtö söder om Mariehamn eller Ramsholmen i Jomala. Där vårdas
lövängen på gammalt sätt.

Skogen
Det finns mer skog på Åland än man kan tro vid första anblicken. Närmare 60
procent av Ålands markyta är täckt av skog.
Åland har tre naturliga barrträd ‐ tall, gran och idegran ‐ och tallen är vanligast. Den växer över
hela Åland, från djupaste skog till karg ytterskärgård. Granen trivs bäst på näringsrika marker
och tar relativt snabbt över om jordbruksmark lämnas obrukad.
Vanlig på Åland är även enen ‐ på bördig mark kan den bli hög och ståtlig ‐ men enen är inget
träd utan en buske.

Ädla lövträd
Blandskog med både barr‐ och lövträd är vanligast på Åland och bidrar till en landskapsbild som
skiftar i olika färger beroende på årstid. Ädla lövträd som ask, ek, alm och lönn är relativt
vanliga och övriga lövträd är björk, al, asp, rönn, hägg och oxelrönn.

Älg och rådjur
I skogen trivs många djur, det största av dem är älgen som finns över hela Åland.
Vinterstammen uppgår till cirka 700 djur.
Ett annat hjortdjur, rådjuret, planterades in på 1960‐talet och har förökat sig kraftigt. I dag finns
säkert 15.000 rådjur på Åland. Det är dock en uppskattad siffra, någon regelrätt inventering där
djuren räknas görs inte på rådjur. Chanserna att få se ett eller flera när de exempelvis korsar en
väg är dock stora.
Andra djur i skogen är skogshare, ekorre, räv och olika smågnagare och mårddjur.

Skogens fåglar
Skogen är rik på fåglar. Kråka, nötskrika, talgoxe, korp, orre och morrkulla kan ses och bland
rovfåglarna märks duvhök och ormvråk. I lövskog trivs olika trastfåglar och sångare.

Bär, svamp och växter
Lingon och blåbär förekommer allmänt i skogen. Bland svamparna är gula kantareller och även
trattkantareller relativt vanliga liksom olika arter av riskor, soppar och kremlor.

Myrar och insjöar
På Åland finns 120 insjöar eller betydligt fler än de flesta tror vid en första anblick
på kartan.
Sjöarna på Åland är i regel rätt små, minimimåttet för att räknas bland de 120 registrerade är
0,5 hektar.
De flesta sjöar finns på norra Åland där höjdskillnaderna är större. Många av sjöarna används
som vattentäkter ‐ både dricks‐ och bevattningsvatten tas ur dem.

Näringsrika sjöar
Sjöarna kan grovt delas in i näringsrika och näringsfattiga. De näringsrika ligger ofta i anslutning
till jordbruksmark och här är artrikedomen stor. Vid stranden finns bland annat videbuskar och
alar. Den gula kabbelekan, gul svärdslilja och kaveldun med sina bruna kolvar kan förekomma
på grunt vatten.

Näringsfattiga sjöar
De näringsfattiga sjöarna finns mest i bergig terräng och kan ha relativt klart vatten med större
siktdjup. Om stränderna består av berg är växtligheten ganska begränsad. Olika säv‐ och
gräsarter kan förekomma, även getpors som doftar starkt.

Kräftor
Djurlivet är beroende av sjöns storlek, vattendjup och
näringshalt. Flodkräfta och bisamråtta finns i en del av sjöarna
liksom fiskarna abborre och mört.
Vid näringsrika sjöar är fågellivet rikt med bland annat gräsand,
vigg, skäggdopping och sothöna. Vid näringsfattiga sjöar kan
man bland annat få se den svart‐vita storlomen som har ett
säreget läte.
På Åland finns också kärrmarker och fuktiga skogsmossar där
älg och rådjur trivs och där man bland annat kan hitta tranbär
och odon.

Tips!
Besök gärna Storby träsket i Eckerö. Kör mot Storby, sväng av till Käringsund och kör mot
Hummelvik camping. Kärrområdet med sitt typiska växtliv ligger nordost om campingen. Här
kan man även få se trana, älg och rådjur.

Allemansrätten
Njut gärna av naturen men visa samtidigt hänsyn!
På Åland gäller en begränsad allemansrätt ‐ man får fritt röra sig i skog och mark
men inte tälta utan markägarens tillstånd.
Åland är litet och besökarna många. Därför är det viktigt att
minska på slitaget på naturen eller med andra ord ‐ njut av
naturen men lämna så få spår efter dig som möjligt! Flaskor,
burkar och andra sopor ska inte slängas i naturen och det är
alltid bättre att följa befintliga stigar än att trampa upp nya.

Grundtanken är att inte störa eller
förstöra
Enligt åländsk allemansrätt får man röra sig fritt till fots om man
inte går in på andras tomter eller bryggor och inte gör åverkan
på växtlighet och fast egendom.
Det är fritt att plocka bär och svamp för eget dagsbehov men
man bör helst undvika att gå för nära fast bebyggelse.
För camping rekommenderas campingplatser. För naturcamping krävs markägarens tillstånd,
det bästa är att fråga i närmaste gård för att få tag på honom eller henne.
Eld får inte göras upp utan markägarens tillstånd. Släta klipphällar ska alltid undvikas som
underlag, de spricker av hettan.
Den som vill fiska måste först lösa fiskekort. Det finns inget kort för hela Åland utan flera kort
som gäller för olika områden ‐ både större och mindre. Turistföretagare, närbutiker och
fiskeaffärer säljer kort och det är viktigt att gästfiskarna känner till gränserna för det kort som
de löst. Det kan skapa irritation om man fiskar på områden där fiskekortet inte gäller.

Faror i naturen
Få faror lurar i den åländska naturen men två djurarter kan vara farliga för
människan ‐ fästingen och huggormen.
Fästingar är vanliga på Åland. Fästingen är ett litet leddjur, kring
en millimeter, som kan överföra sjukdomarna borrelios och TBE
till människan.
Borrelios ger vanligen först upphov till en rodnad kring bettet,
ofta i form av en ring. I ett senare skede kan borrelios ge olika
symptom som feber, huvud‐ och kroppsvärk och även
förlamningar.
Det är bäst om borrerlios behandlas med antibiotika redan i det
första skedet för att undvika senare problem som kan bli
långvariga.

Vaccin mot TBE
TBE eller fästingburen hjärninflammation orsakas av ett virus som fästingen i sin tur fått av
smågnagare och sjukdomen börjar med feber och svår huvudvärk. Det finns vaccin mot TBE
som alla på Åland erbjudits. På senare år har endast enstaka TBE‐fall noterats, troligen som en
följd av massvaccineringen.

Daglig kontroll
Det är skäl att försöka undvika fästingbett ‐ långbyxor och långärmat är bra när man går i skog
och mark och dra gärna sockorna över byxbenen. Kontrollera dagligen att ingen fästing bitit sig
fast och avlägsna dem som gjort det så snabbt som möjligt. Ge akt på huden kring bettet och
sök läkare vid misstänkt rodnad.

Huggormsbett
På Åland finns tre ormarter ‐ snok, hasselsnok och huggorm.
Huggormen som i regel är gråbrun med ett svart sick‐sack‐mönster på ryggen är giftig. Den är
rädd för människan och anfaller inte men kan hugga om man råkar stiga på den eller ta i den.
Om man blivit biten ska man uppsöka sjukhuset så snabbt som möjligt och undvika att röra på
den kroppsdel där bettet sitter.

Näringslivet
Några tydliga linjer märks i det åländska näringslivet:
•
•
•

Sjöfarten är den dominerande branschen
Antalet småföretag är stort
Inom industrin finns några framträdande nischföretag

Sjöfarten
Sjöfarten har långa traditioner på Åland och många rederier har sina huvudkontor i
Mariehamn. På Åland finns även landbaserade företag som utvecklats för
sjöfartens behov.

Skutsjöfarten
Åland är omflutet av hav och ålänningarna har varit både driftiga och framgångsrika som redare
och sjömän.
Efter Krimkriget väntade en glansperiod inom åländsk sjöfart ‐ då inleddes den tid som kallats
allmoge‐ eller bondeseglationen. De åländska bönderna slog sig ihop och byggde skutor på
relativt enkla varvsplatser som fanns i vikar runt om på Åland.
Under en period på 70 år byggdes omkring 300 skutor som blev allt större medan resorna blev
längre. Barken Preciosa var det första åländska fartyg som seglade över Atlanten, året var 1865.
I början av 1920‐talet blev tiderna sämre och motordrivet tonnage började konkurrera ut
skutsjöfarten.

Segelfartygsepoken
Under 1900‐talets början bodde flera stora redare i Mariehamn. En av dem var August Troberg
som drev sitt rederi så framgångsrik att han kunde bekosta bygget av Mariehamns kyrka.
En annan var Gustaf Erikson som köpte upp stora segelfartyg av redare som övergick till
motordrivna fartyg. Segelfartygen gick för det mesta mellan Europa och Australien och blev
mycket omskrivna på sin tid. Erikson kallades segelfartygskungen och ett av hans fartyg,
Pommern, ligger i Mariehamn som museifartyg.

Modernisering av flottan
En framsynt man var redaren Hugo Lundqvist som insåg att man måste satsa på motordrivna
fartyg för att hänga med i konkurrensen och 1928 köptes det första ångfartyget till Åland, s/s
Thornbury.
Lundqvist Rederierna finns kvar i dag och har sitt kontor i Mariehamn. Rederiet har åtta
tankfartyg i sin flotta. De flesta av dem lastar råolja vid oljefälten vid Shetlands‐ och
Orkneyöarna och lossar i hamnar i länder som England, Tyskland och Holland.
Övriga fraktrederier med huvudkontor på Åland är Godby Shipping, Birka Cargo och Rederi Ab
Lillgard. Bland dem har Godby Shipping specialiserat sig på transporter för den finska
skogsindustrin.

Passagerarsjöfart
1959 inleddes en ny epok i den åländska sjöfarten ‐ färjsjöfarten. Ss Viking sattes in på en rutt
mellan Roslagen i Sverige, Åland och Åboland och det blev början till en succé.
I dag har Viking Line med huvudkontor i Mariehamn sju fartyg i trafik på Östersjön, två av dem
på rutten Åbo‐Mariehamn‐Stockholm, två på rutten Helsingfors‐Mariehamn‐Stockholm, ett på
rutten Mariehamn‐Kapellskär, ett mellan Stockholm och Mariehamn och ett fartyg i trafik
mellan Helsingfors och Tallinn.
Ett nybygge för rutten Mariehamn‐Kapellskär väntas hösten 2009.
Viking Line är en stor arbetsgivare med närmare 3.000 anställda, drygt 2.200 av dem arbetar till
sjöss.
Rederi Ab Eckerö driver passagerartrafik mellan Eckerö och Roslagen och mellan Helsingfors
och Tallinn och har ett kryssningsfartyg mellan Stockholm och Mariehamn.

På land
Sjöfarten har även skapat förutsättningar för företag som verkar på land ‐ till exempel
dataföretag som utvecklat bokningssystem för passagerarfartyg och elföretag som specialiserat
sig på installationer till sjöss.

Handel och turism
Åland är en populär turistö med välutbyggd service för besökare. Här finns många
hotell och stugbyar och i Mariehamn finns ett relativt stort antal affärer.
Över 2 miljoner resenärer anländer till Åland varje år. Många av dem kommer med
kryssningsfartygen och lämnar Åland efter några timmar i hamnen.
Drygt 220.000 personer valde 2007 att stanna minst en natt på Åland. Turismen på Åland har
sin högsäsong från midsommar och någon vecka in i augusti och det betyder att många
arbetsplatser inom turistnäringen är säsongsbetonade.

Komplement
Drygt 3 procent arbetar inom hotell och restauranger. Typiskt för Åland är att många
turistföretagare driver en stugby eller ett gästhem som ett komplement till annan verksamhet.

Det är helt enkelt svårt att få en helårsinkomst från uthyrningen
som i de flesta fall är koncentrerad till några sommarveckor.
Men diskussionen pågår ständigt ‐ hur kan Åland förlänga
turistsäsongen? Fiske och golf är två aktiviteter som lockar
besökare även utöver sommarmånaderna och nu står Alandica, ett
nytt kultur‐ och kongresshus klart i Mariehamn. Där kan
konferenser med upp till 600 deltagare tas emot och branschfolk
hoppas på ett uppsving för Åland tack vare byggnaden.

Handeln
Åland har i förhållande till sin storlek ett relativt stort antal affärer ‐ det beror både på turismen
och på Ålands läge som ett ölandskap ‐ och drygt 10 procent av ålänningarna arbetar inom
handeln.
Få större kedjor har hittills etablerat sig men en förändring har märkts på senare år då både
KappAhl och Elgiganten tagit upp konkurrensen om kunderna.

Finans och it
På Åland verkar ett flertal banker och försäkringsbolag och på senare år har flera
företag blivit väletablerade inom it‐branschen.

Banker
Ålandsbanken grundades 1919 och bankens första kontor öppnades vid Torggatan i december
samma år. Banken, som i dag är börsnoterad, har klarat sig genom alla kriser och koncernen har
cirka 500 anställda.
Ålandsbanken har kontor i samtliga åländska
kommuner och har även etablerat sig utanför
Åland med kontor ibland annat Åbo, Helsingfors,
Tammerfors och Vasa. Nu har även Sverige
kommit med i bilden. I början av 2009 köpte
Ålandsbanken Kaupthing Bank Sverige.

På Åland verkar även Andelsbanken, Nordea och Lappo Andelsbank som har sitt huvudkontor i
skärgårdskommunen Brändö.

Försäkringsbolag
Två försäkringsbolag som verkar i landskapet har grundats på Åland.
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag grundades 1866 och företaget har en stark ställning på och
en stor andel av den lokala marknaden. Bolaget spelar en viktig roll i det åländska
samhällsbygget, "Ömsen" stöder näringslivet med lån och aktieköp och äger även ett antal
fastigheter, både bostadshus och affärslokaler.
Försäkringsgruppen Alandia‐Bolagen har stark förankring till sjöfarten och moderbolaget
Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag försäkrar fartyg. Dotterbolagen Alandia, Liv‐Alandia och
Pensions‐Alandia är specialiserade på bland annat frivilliga person‐ samt lagstadgade
pensionsförsäkringar.
Alandia har sitt huvudkontor i Mariehamn och lokalkontor i Helsingfors, Stockholm och
Göteborg.

It‐sektorn
Åländska företagare har hängt med i it‐utvecklingen och här verkar ett par företag som även
har kunder utanför landskapet.
Crosskey som ingår i Ålandsbankens koncern utvecklar datasystem för mindre och medelsmå
banker och har cirka 150 medarbetare. Företagen PBS, (Productive Business System) bygger
affärssystem och företaget Carus utvecklar bokningsystem för passagerarrederier. Företagen
har nyligen gått ihop. Vid företaget Eget byggs spel för Internet.
Ålands Penningautomatsförening, Paf, som grundades 1966 är en offentligrättslig förening vars
mål är att samla medel för allmännyttiga ändamål genom pennigspel. Paf ordnar penningspel
på Åland, ombord på fartyg samt på Internet. Paf har med åren blivit mycket framgångsrikt och
har idag över 300 anställda. Man sponsorerar även många evenemang på Åland.

Jordbruk och fiske
Åland har en levande landsbygd med närmare 600 aktiva jordbruk.Gårdarna är
med omvärldens mått relativt små och jordbrukarna har långt specialiserat sig på
vissa nischer ‐ till exempel frukt‐ och grönsaksodling.

Jordbruken
Åland hade 2007 närmare 600 aktiva jordbruksgårdar. Drygt 200 av gårdar satsade på kött‐
och/eller mjölkproduktion medan de övriga i huvudsak var inriktade på växtodling.
Bra klimat i kombination med duktiga och utvecklingsvilliga
odlare har lett till att Åland blivit känt för sina grönsaker. Var
tredje lök som konsumeras i Finland odlas på Åland ‐ det
betyder kring 6 miljoner kg.
Också när det gäller äpplen ligger Åland långt framme. Hälften
av all yrkesodling i Finland sker här. Även kommersiell odling
av päron är på kommande.
En annan viktig gröda är potatis för snacksindustrin eftersom
det finns en stor snacksfabrik på Åland.
Isbergssallad, kinakål, persilja, palsternacka och purjolök är
några andra grödor som odlas kommersiellt.
Drygt 21 procent av den totala åkerarealen på drygt 13.800 hektar odlas ekologiskt.

Eget mejeri
Ett 60‐tal gårdar är specialiserade på mjölkkor och Åland har ett eget mejeri, ÅCA, som
framställer konsumtionsmjölk men även ett antal olika ostar.
Ungefär lika många gårdar satsar på uppfödning av köttdjur medan ett 50‐tal gårdar har får.

Skogsbruk
Den största delen av skogsmarken är privatägd och traditionellt skogsbruk bedrivs. Timmer
sågas medan massaved flisas och exporteras till pappersbruk utanför Åland. Kvistar, grenar och
sågverksavfall bränns i biovärmekraftverket i Mariehamn som förser en stor del av stadens
hushåll med värme.

Fiskerinäringen
Under 1 procent av den arbetsföra befolkningen arbetar med fiske som huvudsyssla. Främst i
skärgården har fisket och dess kringeffekter ändå en betydande roll i samhället. Det finns idag
över 300 registrerade fiskare som varje år står för fångster på ca. 2000 ton. De viktigaste
arterna är sik, gös, abborre och torsk.

Fiskodlingen och ‐förädlingen är också en stark näringsgren på Åland och sysselsätter
tillsammans med fisket ca. 500 personer årligen. Indirekt har fisket en större betydelse i
samhället med alla kringeffekter i åtanke som exempelvis förädling, transporter, turism osv.

Industrin och övrigt
Industrisektorn har aldrig varit stor på Åland och rykande fabriksskorstenar är
sällsynta i landskapsbilden. Den största industrin tillverkar snacks av potatis.

Industriföretag
Chipsfabriken i Saltvik Haraldsby förädlar potatis, både från Åland och importerad, till snacks av
olika slag som säljs under varumärket Taffel. Fabriken startades av framsynta ålänningar och
blev med åren så framgångsrik att den 2004 köptes upp av den norska storkoncernen Orkla.
Produktionen i fabriken på Åland har sedan ägarbytet fortsatt som tidigare.

I övrigt har Åland ett par industriföretag som verkar i högteknologiska specialnischer. Ett av
dem är Optinova som tillverkar plaströr för medicinskt bruk och som har kunder i stora delar av
världen.
Ett annat känt industriföretag är Plasto som designar och tillverkar leksaker av plast medan
Snickarboden hittat en annan nisch. Här tillverkas persienner av olika träslag.
De flesta företag som klassas som industriföretag är små med en eller ett par anställda.

Många småföretag
Typiskt för Åland är den höga andelen småföretag som verkar i olika branscher. 2007 fanns över
2.100 företag och majoriteten av dem eller drygt 1.800 företag hade högst fyra anställda.
De fördelade sig efter bransch enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•

82 inom jord‐ och skogsbruk och fiske
199 inom industrin
408 inom byggbranschen
600 inom handel, hotell och liknande
198 inom transport och tele
378 inom finans och försäkring
240 inom samhällstjänster

Låg arbetslöshet
Arbetslösheten på Åland har varit låg under de senaste åren. I januari 2011 låg den öppna
arbetslösheten på 3,2 procent.
Inom vissa sektorer har Åland brist på arbetskraft och är beroende av inflyttning, det gäller
bland annat jordbruksföretag som ofta har säsongsanställda från de baltiska länderna och
Rumänien.

Offentlig sektor
Över 30 procent av ålänningarna arbetar inom offentlig förvaltning, utbildning och
sjuk‐ och hälsovård och där är landskapsregeringen en stor arbetsgivare.
Den offentliga sektorn är stor på Åland, nästan en tredjedel av ålänningarna har en kommun
eller Ålands landskapsregering som arbetsgivare.
Det finns ett stort antal daghem, skolor och äldreboenden på Åland som kommunerna
upprätthåller. Med omvärldens mått mätt är enheterna relativt små, en skola i en
skärgårdskommun kan ha under tio elever. Varje kommun har även sin egen förvaltning vid
kommunkanslierna. Hur många som arbetar vid respektive kansli beror givetvis på kommunens
storlek.

Vården
Skolor på gymnasialstadiet upprätthålls av Ålands
landskapsregering liksom organisationen Ålands
hälso‐ och sjukvård där bland annat Ålands
centralsjukhus ingår. Drygt 17 procent eller över
2.300 personer arbetar inom sjuk‐ och hälsovården.

Offentlig förvaltning
Vid Självstyrelsegården i Mariehamn sköts landskapets förvaltning vid en rad olika byråer.
Cirka 1.000 personer eller drygt 7 procent arbetar inom den offentliga förvaltningen ‐ både vid
kommuner och vid landskapsregeringen ‐ och ungefär lika många arbetar inom utbildningen.
Landskapsregeringen driver också ett antal landsvägsfärjor som går mellan fasta Åland och
öarna i skärgården.

Kultur och utbildning
Romanen Katrina av den åländska författarinnan Sally
Salminen blev nästan världsberömd på sin tid men
ogillades på hemmaplan för sin skarpa sociala kritik!
Lilla Åland har fostrat flera författare, kompositörer, sångare
och bildkonstnärer som låtit tala om sig även utanför Åland och
när de återvänder hem från uppdrag i världen kan de numera
uppträda i Alandica, Ålands nya kultur‐ och kongresshus.

Ålänningarna och åländskan
Det finns många ‐ ibland ganska roliga ‐ beskrivningar i äldre litteratur om
ålänningen och hans sätt att vara. Men generaliseringar är sällan rättvisa och
dagens ålänningar är en blandad skara. Över en tredjedel av befolkningen är född
utanför landskapet.

"Åländska bonden har gott förstånd, som ofta missbrukas till slughet, är mycket händig men
mindre ihärdig" skrev prosten Frans Petter von Knorring på 1830‐talet. Han var verksam i
Finström.
Andra har skildrat ålänningen som gästvänlig, artig och nyfiken på omvärlden och med ett
ekonomiskt sinnelag. Valdemar Nyman, också han präst i Finström men över hundra år efter
von Knorring, har försökt sig på att beskriva ålänningens karaktär och han gör det mer yvigt:
Ålänningen "är urberg och löväng, miniatyrsjö och horisontlöst hav i förening" enligt Nyman
som också fäst sig vid det lätta i lynnet.
Enligt Nyman är ålänningen också en tusenkonstnär som misstror sakkunskap och som är
mycket materiellt intresserad. "Det går inte att vara flera om de dyra maskinerna på de små
jordbruken" skrev Nyman.

In‐ och utflyttning
Den åländska befolkningen har ökat stadigt och i dag är antalet över 28.000.
Utflyttningen har tidvis varit stor ‐ både till Amerika och till Sverige ‐ men Åland har även lockat
nya invånare. Av dagens ålänningar har drygt en tredjedel fötts utanför Åland. Av dem som
flyttat till Åland kommer de flesta från Finland med Sverige på andra plats. På senare år har
inflyttningen från länder utanför Norden ökat ‐ 3,8 procent eller drygt 1.000 personer på Åland
är födda i ett icke nordiskt land, bland dem Estland, Lettland, Rumänien och Ryssland.

Mat och dryck
Reseberättelser från 1700‐ och 1800‐talen visar att
ålänningarna i regel bodde hyggligt och åt bra ‐ fisk, kött,
potatis, gröt och bröd var basen i vardagskosten.
Åland har för övrigt två nationalbröd ‐ det platta hemvetet
som bakas av grahammjöl och som äts både till frukost och
kvällste och som tilltugg till både mat och kaffe. Sedan finns
det mustiga svartbrödet som bakas av bland annat malt, sirap
och rågmjöl och som passar speciellt bra till fisksoppa och
fiskinläggningar.
En annan "nationalrätt" med långa anor är Ålandspannkakan
‐ en ganska kraftig pannkaka som innehåller antingen risgryn
eller mannagryn och som serveras med sylt och vispgrädde. I
dag äts den mest som efterrätt eller till kaffet men förr i
världen serverades ofta en bit pannkaka och en sup när
gästerna anlände till ett bättre kalas.

Åländskan
Infödda ålänningars talspråk har sina egenheter och skiljer sig från den svenska som talas i
Sverige och i Svenskfinland ‐ det gäller både uttalet, satsmelodin, betoningen och bruket av
vissa ord.
Språkkännare brukar säga att åländskan påminner mest om dialekter som talas i norra Uppland
eller i södra Dalarna i Sverige. Ett ljud som uttalas väldigt speciellt på Åland är u‐ljudet som
liksom ö‐ljudet kan avslöja en ålänning som försöker tala neutral högsvenska.

Ryska ord
I åländskan har en del svenska ord en annan betydelse än de har i till exempel Sverige och i
åländskan används också några gamla ryska ord som levet kvar från 1800‐talets första hälft då
många ryska soldater var inkvarterade i åländska hem. Ett sådant ord är "durak" ‐ ett milt
skällsord för en tokstolle eller en smått oduglig person. "Tondurak" kan man säga om en person
som inte ens hör skillnad på höga och låga toner.
Förr i tiden hörde man tydlig skillnad på en ålänning som växt upp i Eckerö på västra Åland och
en som bodde i Brändö i Ålands nordöstra hörn. Men de genuina dialekterna har slätats ut och i
dag är skillnaderna inte längre lika tydliga ‐ åtminstone inte för ett otränat öra.

Litteratur
Några åländska författare har blivit kända även utanför Åland ‐ bland dem Sally
Salminen och Anni Blomqvist.

Sally Salminen och Katrina
Sally Salminen föddes 1906 i skärgårdskommunen Vårdö. Hon gjorde
som många andra åländska ungdomar på den tiden ‐ emigrerade till
Amerika där hon arbetade i familjer. Under sin tid som hembiträde i
Amerika skrev hon romanen "Katrina" som hon skickade till
skrivartävling som ett finlandssvenskt förlag utlyste 1936.
Katrina vann tävlingen och översattes till många språk. I Amerika
väckte Salminens egen historia ‐ hembiträdet som skrev en
vinnarroman ‐ stor uppmärksamhet.
Romanen handlar om Katrina från Österbotten som lockas till Åland

av en skrytsam men enkel sjöman och som får uppleva hårda klassmotsättningar. Katrina har
blivit både film och musikteater.
Sally Salminen bosatte sig senare i Danmark där hon skrev ett flertal böcker, ingen av dem blev
dock lika känd som Katrina. Salminen dog 1976. Hennes barndomshem kan ses i Vårdö Vargata.

Om Stormskäret
Anni Blomqvist (1909‐1990), också hon från Vårdö, har skrivit flera romaner om det
strävsamma paret Janne och Maja på den utsatta och karga ön Stormskäret. Romanerna har
nått stora läsarskaror och på basen av dem gjordes även en TV‐serie.

Fler åländska författare
Valdemar Nyman (1904‐1998) var kyrkoherde i Finström och skrev flera romaner och populära
skildringar om Åland.
Leo Löthman, Sanna Tahvanainen, Carina Karlsson och Katarina Gäddnäs‐Karlsson är några
prosaförfattare och poeter som bor och verkar på Åland i dag.

Konst och hantverk
En av Ålands mest ansedda målare var Karl Emanuel Jansson (1846‐1874) som
studerade konst i Stockholm och tyska Düsseldorf. En av hans kända tavlor,
Åländsk bondbrud, kan ses på Ålands konstmuseum. Åland har även många
verksamma konstnärer.

Önningebykolonin
I slutet av 1800‐talet blev den åländska bondbyn Önningeby ett centrum för många av den
tidens aktiva konstnärer. Den drivande kraften i konstnärskolonin var den finländska målaren
Victor Westerholm som upptäckt och blivit förtjust i Åland. Verk av de så kallade
Önningebykolonisterna visas i Önningebymuseet.

Joel Pettersson
Joel Pettersson (1892‐1937) var en bondpojke från Lemland som i efterhand klassats som ett
konstnärligt geni med ett för sin tid djärvt uttryckssätt. Han fick dock ingen förståelse under sin

livstid och vårdades tidvis på mentalsjukhus. Verk av Pettersson ingår i Ålands konstmuseums
samlingar.

Dagens konstnärer
Aktiva nutida konstnärer bosatta på Åland är bland andra
Guy Frisk, Kjell Ekström, Juha Pykäläinen, Jonas Wilén
(bilden; målningen Tigerkaka) samt Nanna Sjöström och
Barbro Eriksson. Bland åländska konstnärer bosatta
utanför landskapet märks Johan Scott i Stockholm.

Konsthantverk
På Åland verkar även många professionella
konsthantverkare som gör både bruks‐ och
prydnadsföremål i egen design och i olika tekniker som
textil, keramik och smide. Hantverket säljs i ett flertal
butiker som har öppet året runt ‐ bland dem Salt, Guldviva,
Judys hantverk & inredning, Fäktargubben och Lugnet
Keramik.
Nyproducerat konsthantverk brukar visas på årliga sommarutställningar i Eckerö Post‐ och
tullhus.

Musik och teater
Åland har ett aktivt musikinstitut och många duktiga sångare, några av dem är
numera stationerade vid operahus i Tyskland. Åland har också en stark tradition
inom amatörteater.

Musiker
Åland har många körer och de har olika inriktning ‐ en del sjunger mest klassiskt eller gospel,
andra har blandad repertoar.
Ålands musikinstitut, som kom igång på 1970‐talet, har betytt mycket för musiklivet och har
redan fostrat många duktiga musiker och sångare. Skolan har även en danslinje.

Mezzosopranen Jenny Carlstedt (bilden) och tenoren Dan Karlström är i dag engagerade vid
operahus i Tyskland. Andra sångare med uppdrag både på och utanför Åland är Therese
Karlsson, Mikael Fagerholm, Björn Blomqvist och Christian Juslin.

Kompositörer
Bland nutida kompositörer märks Jack Mattsson (1954‐2007) som bland annat skrev musiken
till musikteatern Katrina, samt Lars Karlsson och Peter Lång. Den klassiskt skolade musikern
Nikolo Kotzev med rötter i Bulgarien är numera bosatt på Åland och har bland annat skrivit
musiken till en opera om den åländska konstnären Joel Pettersson.
Traditionell spelmansmusik spelas också på Åland och numera finns även yngre grupper som
gör egna tolkningar.

Amatörteater
Flera ungdomsföreningar satsar på amatörteater och revyer och speciellt sommartid brukar
flera olika föreställningar vara aktuella ‐ både utomhus och inomhus.
Mariehamns teaterförening har stadshuset som sin hemmascen och sätter normalt upp två
pjäser per år, ibland i samarbete med professionella krafter.
Också Åbo Svenska Teater gör regelbundna gästspel på Åland.

Kultur‐ och kongresshuset Alandica
I början av april 2009 invigdes Alandica, det nya kultur‐ och kongresshuset som byggts nästan
mitt i Mariehamn. Här finns en konsertsal med plats för 600 personer och ett auditorium med
plats för 200 personer. Även mindre rum finns i byggnaden som passar för olika framträdanden.
I varje kommun finns ett bibliotek, det största av dem är givetvis Mariehamns stadsbibliotek
som är granne till Alandica.

Skolor på Åland
Sjöfartsutbildningen har långa anor på Åland och här utbildas både manskap och
befäl. Åland har även ett flertal andra skolor på gymnasialstadiet.
Efter högstadiet kan åländska ungdomar välja mellan åtta olika skolor om de vill fortsätta sin
skolgång på Åland.
Här finns Ålands lyceum där man avlägger studentexamen, Ålands handelsläroverk, Ålands
yrkesskola med ett flertal linjer, Ålands sjömansskola, Ålands hotell‐ och restaurangskola,
Ålands vårdinstitut, Ålands naturbruksskola och Ålands folkhögskola som bland annat har en
foto‐ och en skapande linje.

Den största
Av dem är Ålands lyceum störst med drygt 400
elever medan Ålands yrkesskola har knappt
300 elever. Vissa av skolorna lockar även
elever från Sverige och Finland ‐ det gäller
framför allt sjömansskolan och hotell‐ och
restaurangskolan.

Högskola
Efter den treåriga utbildningen på gymnasialstadiet kan man fortsätta sina studier vid
Högskolan på Åland som har sju olika studieprogram och här kan man bland annat utbilda sig
till sjukskötare, sjökapten och maskinmästare. Högre utbildning ges även inom elektroteknik,
informationsteknik, företagsekonomi och Hospitality Management.

Högskolan på Åland har cirka 410 studerande på de olika programmen. Åländska ungdomar,
som vill studera andra ämnen än de som erbjuds på Åland, väljer i första hand att studera
vidare på fastlandet eller i Sverige.
Inom Högskolan på Åland verkar även Öppna högskolan som ordnar universitets‐ och
fortbildningskurser som är öppna för alla.

Evenemang och aktiviteter
På Åland ordnas en rad årliga evenemang ‐ både
kulturella tillställningar och marknader med historiska
förtecken.
Det är också lätt att vara aktiv i naturen och vandra, cykla, fiska,
jaga och spela golf. Åland har även ett stort utbud av fina
idrottshallar.

Marknader och festivaler
Vikingar som lagar mat över öppen eld, riddare som utkämpar tornerspel och
aktuella författare som berättar om sina verk medverkar i olika evenemang på
Åland ‐ bland flera andra.
Vikingamarknaden i Saltvik Kvarnbo har blivit en tradition och ordnas numera under tre dagar
kring den sista helgen i juli. Vikingaföreningar från ett flertal olika länder kommer till Åland och
lever vikingaliv, de bor i tält och kokar mat på tidstypiskt sätt och står för olika uppträdanden.
Även försäljning av hantverk, mat och dryck förekommer. På området har man byggt ett
tidsenligt långhus.

Gustav Vasa‐dagarna
Andra helgen i juli ordnas Gustav Vasa‐dagarna vid Kastelholms slott.
Gustav Vasa vistades på slottet under 1500‐talet och dagarna går i
den tidsandan med bland annat teater, tornerspel och marknad.

Litteratur och musik
Mariehamns litteraturdagar nästsista helgen i mars är en höjdpunkt för alla bokälskare med
program både på dag‐ och kvällstid. Aktuella författare från Norden berättar om sina verk och
deltar i paneldebatter. Den litterära supén blir snabbt utsåld.
Ålands Orgelfestival veckan efter midsommar bjuder på konserter i flera av Ålands kyrkor
medan Rockoff satsar på ett brett utbud av artister för både yngre och äldre, både Lordi och
Tomas Ledin har uppträtt på Rockoff som pågår en dryg vecka i juli.
Andra återkommande musikevenemang är Mariehamn Winter Jazz, Alandia Jazz, Ålands
Countryfestival, Geta Poesi och Visa, Konsertserie Katrina och Visor så in i Norden.

Skördefesten
Skördefesten under tre dagar i mitten av september har blivit ett av Ålands mest besökta
evenemang. Ett 40‐tal gårdar runt om på Åland tar emot besökare på rundvandring och säljer
egna produkter under två dagar. Den tredje dagen viks åt en marknad då man säljer det mesta
som landsbygden producerar i form av råvaror, livsmedel och hantverk.

Övrigt
Åland har flera amatörgrupper som spelar teater och speciellt sommartid brukar det ordnas
föreställningar både utom‐ och inomhus.
Ett traditionellt bondbröllop, som det kunde firas i slutet av 1800‐talet, ordnas en dag i juni.
För aktuell information om evenemangen ‐ se de åländska lokaltidningarna Åland och Nya
Åland.

Midsommar
Du ser dem lite överallt, de ståtliga och vackert smyckade midsommarstängerna ‐
en symbol för både Åland och den åländska sommaren.
Firandet av midsommar är en av de bäst bevarade traditionerna på Åland. Ursprunget är oklart
‐ enligt vissa är det rester från en gammal fruktbarhetskult medan andra påstår att firandet är
en kontinental sedvänja som kom till Norden i slutet av 1400‐talet.

Traditionen
På Åland firar man midsommar med stångresning, sång, musik,
dans och glada lekar på midsommarafton.
De åländska byarna har sina egna traditioner kring firandet och
midsommarstångens utseende ‐ ingen stång är därför den andra
helt lik. Medan vissa stänger smyckas med färgglada
midsommarkronor går andra helt i grönt och är bara prydda med
björkkransar och löv‐ och enrisgirlanger.
Även resningen av midsommarstången kan ske på olika sätt ‐
antingen med mannakraft genom block, taljor och saxar eller med
hjälp av en traktor. Alltid under ledning av en stångkapten.

Midsommarfirandet
Stångresningar anordnas vid olika tidpunkter och platser runt om i öriket, allt ifrån tidig
eftermiddag till kväll. Tidigare på dagen kan du också vara med och klä midsommarstången
med lövgirlander, kransar och kronor.
När stången är rest stämmer publiken upp i Ålänningens sång och sen kan barn och lekfulla
vuxna dansa ringdans runt midsommarstången. Kaffeservering, lotteri och dans till orkester
arrangeras också ofta i samband med stångresningarna.
Midsommarafton firas alltid den fredag som ingår i perioden 19‐25 juni.

Sportfiske och jakt
Det är alltid nära till havet på Åland och fiske kan bedrivas året runt. Även
gästjägare är välkomna och i första hand jagas rådjur.

Sportfiske
Många kommer till Åland för att fiska och möjligheterna är många ‐ både inomskärs och ute till
havs.
Gästfiskare måste först lösa fiskekort som säljs av bland andra turistföretagare och den lokala
affären.

Det finns inget fiskekort som gäller för hela Åland utan istället flera kort som gäller för både
större och mindre områden. Kortpriserna varierar och det är viktigt att man tar reda på var
gränserna för ett område går.
Rekommendationer:
•
•

•

Vanliga fiskar i de åländska vattnen är
abborre, gädda, sik, gös och havsöring.
Fångster och fiskesätt varierar efter
årstid. Under våren och hösten är
havsöringsfisket populärt, då fiskar
man längs kusterna mot Ålands hav.
Om vintern blir så kall att isen lägger sig
kan man pimpla.
För att minska rovfisket finns
rekommendationer på hur stora
mängder fisk man får ta upp per dag.

Jakt
Jakt på Åland är förbehållet markägarna och några av dem tar emot gästjägare. Vanliga
villebråd är älg och rådjur. Under de senaste åren har man fällt runt 4.000 rådjur och 160 älgar i
de åländska skogarna.
Tidigare var vårjakt på sjöfågel som till exempel ejder och svärta vanlig på Åland men den
förbjöds av EU.
Numera är skyddsjakt på gråsäl tillåten men säl är ett knepigt villebråd och de åländska jägarna
fäller inte det antal som de årligen tilldelas.

Golf
Åland har fyra golfbanor, den första öppnades 1983.
Åland har med åren blivit en populär golf‐ö ‐ många kommer till öriket enkom för att spela golf.

Ålands Golfklubb och Eckerö Golf
Föreningen Ålands golfklubb har två 18‐hålsbanor i Sund Kastelholm medan företaget Eckerö
Golf har två banor ‐ en 18‐hålsbana och en korthålsbana med 18 hål ‐ i Eckerö Kyrkoby.
De första nio golfhålen öppnades för spel i Kastelholm 1983. Sedan dess har anläggningen byggs
ut stegvis och den utvecklas hela tiden.
Klubbens banor, Slottsbanan och Kungsbanan, är populära bland gästspelare och årligen tas
cirka 25.000 gäster emot. Slottsbanan ligger intill en havsvik med utsikt över Ålands enda
medeltida slott och den är speciellt omtyckt. Den är både naturskön och relativt lättspelad för
medelgoda golfare.

Även nybörjare
Vid korthålsbanan i Eckerö är även nybörjare utan så kallat grönt kort välkomna förutsatt att de
spelar tillsammans med någon som har kortet.

Både i Eckerö och Kastelholm finns den kringservice som gästande golfspelare vill ha med
övningsområden, restaurang och shop. Det är också möjligt att ta lektioner av professionella
golflärare.

Lång säsong
Golfsäsongen börjar tidigt i maj och pågår ända i oktober. Åländska researrangörer säljer paket
där resa, logi och starttider på banorna ingår. Trycket på banorna är i regel störst på
veckosluten då tiderna snabbt bokas.

Friluftsliv
Möjligheterna till friluftsliv är många på Åland. Naturen ligger runt hörnet och
aktiviteterna varierar efter årstid.

Vandring
På Åland finns flera längre och kortare vandringsleder och ‐stigar.
Den längsta vandringsleden, Sadelinleden, går mellan Skarpnåtö
i Hammarland och Höckeböle i Geta. Den är cirka 60 km och
rekommenderas att tas i tre etapper. Övernattning i stugor kan
ordnas längs leden. Terrängen varierar ‐ landsväg, bergs‐, ängs‐
och skogsmark ingår. Leden kan även tas i kortare etapper.
En annan längre led är Kyrkleden som går mellan Ålands två
främsta sevärdheter ‐ Kastelholms slott och Bomarsunds
fästningsruiner. Leden är cirka 13 km och kan tas i kortare
etapper.
Det finns ett antal kortare stigar med informationsskyltar, till
exempel en kulturhistorisk stig som startar vid Geta kyrka.

Paddling
Åland med sina långa havsvikar och örika skärgård är ett paradis för paddlare. Nybörjare kan
hålla sig inomskärs i lugnare vatten medan erfarna paddlare kan testa öppet vatten.
Kanot och kajak kan hyras och uthyrarna kan köra utrustningen till önskad startplats och hämta
den från målet så länge man håller sig på fasta Åland.

Kanoten/kajaken kan även behändigt tas med på landskapsfärjorna som går till
skärgårdskommunerna öster om fasta Åland.

Cykling
Åland har ett nätverk med cykelleder som är skyltade med vita skyltar med grön kant. Det är
dock inte fråga om specialbyggda cykelvägar utan om leder som i mån av möjlighet dragits vid
sidan om huvudvägarna, oftast på mindre trafikerade landsvägar.
På två platser finns cykelfärjor ‐ mellan Skarpnåtö i Hammarland och Hellö i Geta och mellan
Simskäla i Vårdö och Tengsödavik i Saltvik. Tack vare färjorna kan man variera sin rutt mer.
Cyklar kan även tas på landskapsfärjorna till skärgårdskommunerna.

Segling
Den åländska skärgården är som gjord för segling.
Åland har ett par båtföreningar med aktiva sektioner för tävlingssegling och föreningar står
med jämna mellanrum värdar för nationella och även internationella tävlingar.
Under senare år har man även byggt större segelskutor på Åland och det finns möjlighet att
chartra en skuta med besättning.

Långfärdsskridskoåkning
Att åka långfärdsskridskor har blivit populärt på Åland men utövningen är givetvis beroende av
bra isar vilket inte kan garanteras. En stark, blank och snöfri is kan följande dag vara helt
snötäckt.
Annars finns många möjligheter ‐ både på insjöar och havsvikar och kalla vintrar kan man även
åka i ytterskärgården. Utrustning kan hyras i sportbutikerna.

Sport
Många idrotter utövas på Åland ‐ både utomhus och inomhus och Åland har en rad
fina sporthallar för olika ändamål.

Fotboll
Intresset för fotboll har stigit ytterligare på Åland sedan
landskapet fick både ett herrlag, IFK Mariehamn, och ett
damlag, Åland United, som spelar i landets högsta ligor.
Det finns ett relativt stort antal gräs‐ och grusplaner i
Mariehamn med omnejd. I Jomala finns en konstgräsplan
utomhus och i Eckerö en allhall med en fullstor fotbollsplan.
En stor fotbollsturnering är Alandica Cup som årligen ordnas
veckan före midsommar och som lockar ett 60‐tal lag för 11‐
åringar.

Inomhusidrotter
På Åland finns flera hallar som passar för inomhusidrotter som innebandy, volleyboll, basket,
tennis, badminton, gymnastik och kampsporter.
De är Baltcihallen, Idrottsgården och Bollhalla i Mariehamn, Vikingahallen i Jomala,
Godbyhallen i Finström och Eckeröhallen i Eckerö.
Flera av hallarna ligger så pass nära varandra att man kan ordna större turneringar då flera av
dem används.
Det finns även utomshusbanor för tennis ‐ både i anslutning till Bollhalla och nära
friidrottsarenan Wiklöf Holding Arena i Mariehamn.
Åland är också ett spännande orienteringsland med förvånansvärt stora naturvariationer på ett
litet område. Orienteringskartor för olika områden finns.

Ishockey, simning och friidrott
Ishockey kan spelas i ishallen Islandia i Mariehamn.
Åland har två moderna simhallar, vardera med åtta 25‐metersbanor. Den ena, Mariebad, ligger
i Mariehamn, den andra i Godby i anslutning till Godbyhallen.
Friidrott kan utövas på flera arenor, en av dem är Wiklöf Holding Arena i Mariehamn.

Sevärdheter
På Åland finns både ett medeltida slott från den
svenska tiden och rester av en rysk fästningsruin.
Åland har även en stolt sjöfartshistoria och många
sevärda minnen från tiden då åländska segelfartyg
korsade världshaven.
Naturen i sig bjuder också på en hel del sevärt.

Kastelholms slott
Kastelholms slott är Ålands enda medeltida slott och en av landskapets främsta
sevärdheter.
Det är oklart hur gammalt slottet är men det nämns första gången 1388 i en bouppteckning
efter riksdrotsen Bo Johnsson Grip. Fogdar eller förläningshavare som utsågs av den svenska
kungen härskade över slottet och såg till att skatter drevs in till kronan.

Från olika tider
Slottet består av olika delar som byggts vid olika tider. Den södra delen av slottet är äldst.
Slottet härjades svårt av en brand 1745. Efter den restaurerades en del av slottet som användes
som kronomagasin ända in på 1900‐talet.
1980 inleddes en omfattande restaurering som pågick över 20 år. Kastelholms slott är numera
dagligen öppet för besökare från början av maj till mitten av september. Det är också en
populär scen för teater‐ och musikframträdanden och för en historisk marknad.

Gustav Vasa
En av de medeltida fogdarna på slottet var Erik Johansson, far till Gustav Vasa. Gustav Vasa
vistades också på slottet och jagade i markerna runt omkring. Han lät utvidga Kastelholms
kungsgård och inrättade även två nya kungsgårdar, Haga och Grelsby, som fungerade som
mönsterjordbruk.
Gustav Vasas son, hertig Johan, blev herre på Kastelholm 1556. Under hösten 1571 höll han sin
bror Erik XIV med makan Karin Månsdotter fängslade på slottet.
1634 upphörde Åland att vara ett eget slottslän. Då minskade slottets betydelse och det fick
förfalla.

Från den ryska tiden
Från 1809 till 1917 var Åland och Finland en del av det väldiga ryska tsardömet.
Bomarsunds fästning och post‐ och tullhuset i Eckerö uppfördes under den här
tiden.
Det ryska tsardömets västra gräns gick efter freden mellan Sverige och Ryssland 1809 i Ålands
hav och därför ville Ryssland anlägga en stark kustfästning någonstans på Åland. Valet föll på
Bomarsund och bygget inleddes 1830.
Fästningen planerades för 5000 man och 500 kanoner. Det ovalformade huvudfästet blev klart
1842, dessutom planerades en yttre fästningsmur som skulle innehålla 14 försvarstorn. Endast
tre av dem byggdes.
Under byggnadsåren var Bomarsund en internationell arena där folk med olika språk och
religioner levde och bodde. Drygt 3000 personer bodde i området vilket var ett stort antal på
den tiden och stadsliknande samhällen växte upp med affärer, postkontor och skola.

Fästningen erövrades
Fästningsbygget avbröts 1854. Då ställde sig England och Frankrike på Turkiets sida mot
Ryssland i det så kallade Krimkriget. Den engelska flottan sökte mål som kunde tillfoga Ryssland
skada och ett av dem var Bomarsund.
Över 40 engelska och även franska krigsfartyg seglade mot Åland och anföll fästningen.
Ryssarna kapitulerar efter några dagars eldgivning och fästningen sprängs senare av erövrarna. I
dag finns ruiner av huvudfästet och de tre försvarstornen kvar. I terrängen finns också rester av
civila husgrunder.
I fredsförhandlingarna i Paris 1856 förklarades Åland som en demilitariserad zon.

Olika gravgårdar
På den lilla grannön Prästö finns sex gravgårdar för olika trosinriktningar som anlades under de
år då fästningen byggdes. De mäktigaste monumenten finns på den nya grekisk‐ortodoxa
kyrkogården.

Post‐ och tullhuset
Post‐ och tullhuset vid strandkanten i Eckerö Storby stod klart 1828. Det pampiga huset är
ovanligt i landskapet och det hävdas ibland att den ryska tsaren Alexander slog på stort för att
bräcka fienden Sverige.

Huset har ritats av arkitekten Carl Ludvig Engel som ritat många byggnader i Helsingfors. Huset
är varsamt restaurerat och en del används för utställningar. I en av flygelbyggnaderna finns ett
museum över postrodden över Ålands hav.

Ålands medeltida kyrkor
Åland har flera kyrkor från medeltiden. Den största ligger i Sund.
Åland har en kyrka i varje kommun ‐ sammanlagt 16 stycken.
De äldsta kyrkorna är från medeltiden, troligen från 1200‐ och
1300‐talen, och ligger i Eckerö, Hammarland, Jomala, Finström,
Sund, Saltvik och Lemland.
De är byggda av sten, väggarna är tjocka och fönsternischerna
djupa och det blir en speciell atmosfär under valven. I några av
kyrkorna har delar av gamla väggmålningar bevarats.
Akustiken är fin i stenkyrkorna som ofta används för konserter.

Vid vattenleder
Flera av de äldre kyrkorna ligger inte mitt i byn utan snarare vid sidan om, till exempel Sunds
kyrka. Men när den uppfördes låg den vid en central farled som även gick förbi Kastelholms
slott. Det var i många fall lättare at ta sig fram på vattnet än på land och därför byggdes
kyrkorna nära viktiga vattenleder. På grund av landhöjningen har vattenlederna i vissa fall helt
försvunnit medan kyrkan står kvar.

Flera gravfält
Intill flera av kyrkorna finns spår efter tidigare bosättning. Väster om Saltviks kyrka i Kvarnbo
ligger ett av Ålands största gravfält från yngre järnåldern ( cirka 550‐1050 e. Kr.) och nära
Jomala kyrka ligger ett av Ålands mest omfattande gravfält från vikingatiden eller senare delen
av yngre järnåldern (cirka 800‐1050 e. Kr.)

Barken Pommern och andra sjöfartsminnen
Sjöfarts‐Åland har en förnäm sevärdhet ‐ den fyrmastade barken Pommern som är
den enda i sitt slag i världen som bevarats i ursprungligt skick.
Järnbarken Pommern byggdes i Skottland 1903 för ett nordtyskt rederi och seglade då under
namnet Mneme. 1923 köptes fartyget av den åländska storredaren Gustaf Erikson som på sin
tid byggde upp världens största flotta av seglande handelsfartyg.
I Eriksons ägo gick Pommern mest på vetetraden
mellan Europa och Australien. På övriga rutter
hade segelfartygen blivit utslagna av motordrivna
fartyg men på den här långrutten förlängdes
segelsjöfartsepoken med ett tiotal år.

Endast för bogser
Pommern kom till Mariehamn 1939 efter att ha
lossat en vetelast i Hull i England och förtöjde för
gott i hemhamnen några dagar innan andra
världskriget bröt ut. 1953 skänkte Gustaf Eriksons
ättlingar Pommern till Mariehamn.
Åren har dock gått hårt fram med skrovet som på
sina ställen visat sig vara oroväckande tunt. Nya
plåtar har svetsats fast och diskussionen har
inletts ‐ kan Pommern även i framtiden ligga i
vattnet eller ska hon likt många andra
museifartyg placeras i en torrdocka?

Ålands sjöfartsmuseum
Ovanför Pommern ligger Ålands sjöfartsmuseum som domineras av segelfartygsepoken under
första hälften av 1900‐talet. Här finns bland annat kaptenssalongen från segelfartyget Herzogin
Cecilie som gick på grund utanför Englands kust 1936.
Det är dock trångt i museet och planer på en utbyggnad har funnits länge. Om de förverkligas
stängs museet under byggtiden.

Sjökvarteret
Från 1850‐talet till 1920‐talet byggdes cirka 300 större och mindre skutor på Åland. I
Sjökvarteret i Mariehamns östra hamn lever de gamla båt‐ och skutbyggartraditionerna vidare. I
museet visas utställningen "Hur träd blir skuta" och i verkstaden pågår ofta något båtbygge.
Flera åländska skutor, bland dem galeasen Albanus, har sin hemhamn i kvarteret där man även
hittar verksamma hantverkare.

Skeppargården Pellas ‐ Bonderedarens hem
Den driftiga åländska bonderedaren Erik Petter Eriksson lät bygga sig ett ståtligt hem i slutet av
1880‐talet. Gården, Pellas i Lemland Granboda, är numera öppen för allmänheten.

Champagnevraket
Sommaren 2010 gjordes dykningar vid ett vrak som man trodde var en tysk segelbåt i plast från
1960‐talet. Vid närmare undersökningar upptäckte man att det rörde sig om ett större
segelfartyg i ganska gott skick, så man begav sig ner för en närmare undersökning. Det visade
sig vara en galeas från början av 1900‐talet. Vraket ligger på 40‐50 meters djup och är
välbevarat men i dåligt skick.
Det dykarna fann intressant från första stund var att det fanns väldigt många föremål i gott
skick på vraket, även spisen var intakt vilket är rätt ovanligt på så gamla vrak. Ännu
intressantare blev det när man hittade väldigt många flaskor i skeppets lastrum, man hittar ofta
flaskor i gamla vrak men dessa såg ut att vara väl bevarade med korkar kvar. Man bestämde sig
för att ta upp en flaska och det visade sig att innehållet i flaskan var något helt unikt,
förmodligen världens äldsta champagne! Vid bärgningen av flaskorna hittade man 168 flaskor
innehållande tre sorters champagne och även fem flaskor öl som även den förmodligen är
världens äldsta bevarade.
Värdet på champagnen uppskattas till ca. 50 000 € per flaska! Värdet på publiciteten som Åland
fått och kommer att få genom detta fynd är ovärderligt. Media världen över har tagit upp
denna nyhet.

Museer
Ålands utveckling från ett jägarsamhälle till dagens moderna landskap med
självstyrelse åskådliggörs i Ålands museum, ett av Ålands många museer.

Ålands museum är Ålands "nationalmuseum" och värt ett besök. I samma byggnad i Mariehamn
finns Ålands konstmuseum med en permanent utställning av åländsk konst.
Ett annat konstmuseum är Önningebymuseet som visar verk av de konstnärer som ingick i den
koloni som verkade i byn Önningeby från 1880‐talet och tre decennier framöver. Kolonins
centralgestalt var Victor Westerholm från Åbo och bland de konstnärer som vistades i byn
märks Hanna Rönnberg, Edvard Westman, J.A.G. Acke och Elin Danielson.

Jakt, fiske och brandbilar
Bland de övriga museerna finns Ålands jakt‐ och
fiskemuseum i Käringsund i Eckerö där man får
se hur jakt och fiske bedrivits på Åland från
stenåldern fram till våra dagar. Här finns bland
annat en samling av uppstoppade djur.
I Ålands brandkårsmuseum i Mörby i
Hammarland har man samlat ett 15‐tal
brandbilar som använts på Åland och även övrig
brandkårsutrustning. Den äldsta bilen är från
1920‐talet.

Gamla byggnader och fängelseceller
Till friluftsmuseet Jan Karlsgården intill Kastelholms slott har man flyttat äldre
allmogebyggnader av olika slag, till exempel väderkvarnar, oxstall, smedja och bostadshus. Man
kan gå in i de flesta av dem.
Intill ligger fängelsemuseet Vita Björn som är inrymt i ett gammalt kronohäkte som användes till
1975. Här kan man se hur fångvården utvecklats från slutet av 1700‐talet till 1950.

Kameror, en skolsal och ett författarhem
I Kastelholm ligger även det privatägda Ålands fotografiska museum där samlaren Olle
Strömberg visar kameror och övrig fotoutrustning.
I skärgårdskommunen Vårdö ligger Ålands skolmuseum som är inrymt i en gammal skolbyggnad
från slutet av 1880‐talet.
Författarinnan Anni Blomqvist, som skrev de omtyckta böcker om Maja och Janne på
Stormskäret, bodde på ön Simskäla och hennes hem visas för besökare.

Guidens fem utfärdstips!
Ta bussen till Eckerö, hyr cykel i färjhamnen och cykla till sandstranden i
Degersand! Det är ett utfärdstips av guiden Riitta‐Lea Värelä som kan Åland på sina
fem fingrar efter att ha guidat besökare över tio år.
Guiden Riitta‐Lea Värelä har många favoritplatser på Åland. Här har hon gjort en lista på fem
utfärder till platser som man kan besöka även om man inte har egen bil. Det blir en blandning
av natur, konst och historia.

1. Kobba Klintar/Järsö‐området
Till ögruppen Kobba Klintar, som ligger vid inloppet till Mariehamn,
kan man ta sig med utfärdsbåt som går från Korrviks fiskehamn
under sommarsäsongen.
‐ Här får man naturen och skärgården i ett paket och får uppleva
närheten till havet. Också Ålands sjöfartsbakgrund ryms i paketet
eftersom det funnits lotsar på öarna, säger Riitta‐Lea.
Ett alternativ till Kobba Klintar är Järsö‐området söder om
Mariehamn. Hit kan man cykla på en väg som går över broar och
bankar och som ger en stark känsla av skärgård. Längs vägen hittar
man egna badklippor och på Järsö finns ett kafé med både
hembakat kaffebröd och stickat hantverk.

2. Eckerö med post‐ och tullhus
Från Mariehamn går flera bussar dagligen till Eckerö på västra Åland. Här kan man besöka det
ståtliga post‐ och tullhuset som byggdes under den ryska tiden på Åland och uppleva det dåtida
ryska rikets utpost mot fienden Sverige och även ta del av postroteböndernas strapatser då de
rodde och seglade med post över Ålands hav.
I färjhamnen Berghamn som ligger nära post‐ och tullhuset kan man hyra cyklar och cykla till
Degersand. Här finns en fin sandstrand med utsikt över havet och ett kafé med matservering.

3. Önningeby och Lemströms kanal
Till Önningeby kan man åka buss från Mariehamn eller cykla ‐ byn ligger cirka fem kilometer
från stadsgränsen. Här får man uppleva en del av konstens Åland. Byn blev vid slutet av 1800‐
talet ett centrum för konstnärer från i första hand Finland och Sverige som samlades här och

målade tillsammans. I ett museum i byn visas konst av konstnärerna som deltog i denna
konstnärskoloni.
Från museet kan man ta sig till Lemströms kanal ‐ en naturskön plats som passar för en
picknick. Kanalen med stenlagda sidor byggdes 1882.

4. Degerby
För den som vill uppleva mer av Ålands skärgård föreslår Riitta‐Lea Värelä en dagstur till Föglö ‐
en av Ålands skärgårdskommuner utan fast vägförbindelse. Här bor knappt 600 personer och
hit kan man åka buss från Mariehamn. I resan ingår ett färjpass på cirka en halv timme.
Degerby är kommunens centralort och här ligger husen förhållandevis tätt. Det beror på att
Degerby förr var mer en "tjänsteby" än en bondby.
‐ Besök också Enigheten, en gammal tings‐ och gästgivargård från 1700‐talet, säger Riitta‐Lea.

5. Bomarsund och Notvikstornet
Fästningsruinerna i Bomarsund är ett minne från en tid då Åland hamnade i skottgluggen för de
dåtida stormakternas intressen.
‐ Vandra runt i området och gå upp till något av försvarstornen och njut av utsikten. Ta gärna
med en picknickkorg, tipsar Riitta‐Lea.
Här finns också strandklippor för den som vill ta ett dopp i havet och även en liten allmän
badstrand. Till Bomarsund kommer man behändigt med buss från Mariehamn.

Fler utflyktspärlor:
Sälskärs och Märkets fyrar
Nordväst om fasta Åland ligger fyrön Sälskär. Den vita fyren stod klar 1868 och var bemannad
till 1949. Under de här åren fanns boningshus och båthus på ön för fyrfolket och deras familjer.
När den moderna tekniken ersatte människans arbete avfolkades fyrlandet och husen revs ner.
Solnedgången över Sälskär är storslagen och klipporna lämpliga för egna strövtåg. På Sälskär
häckar även en av Östersjöns största kolonier av tordmular. Längre ut i havet på en karg klippa
ligger Märkets fyr, tvärs över fyrlandet går riksgränsen mellan Sverige och Finland.
Rödhamn
Söder om Mariehamn ligger ögruppen Rödhamn, förr en viktig ankarplats längs farleden som
gick mellan Finland och Sverige. Både en lotsstation och en radiofyrstation har funnits här samt

en krog som var i gång ända till 1939. Byggnaderna finns kvar och ögruppen bjuder på en
mäktig utsikt över havet och fin skärgårdsnatur.

Service för besökare
Åland har täta förbindelser med omvärlden och ett
brett utbud av hotell och stugbyar.
Övrig service för besökare är också välutvecklad.

Resan till Åland
Åland mitt emellan Sverige och Finland är lätt att nå. Öriket har flera dagliga
färjförbindelser både väster‐ och österut till förmånliga priser. Man kan även flyga
både från Helsingfors och Stockholm.

De flesta kommer till Åland med något av Viking Lines eller Silja Lines passagerarfartyg från
Sverige eller Finland. Trafiken i Västra hamnen i Mariehamn är mycket livlig med många anlöp
per dygn. Ett av rederierna, Rederi Ab Eckerö, har en egen hamn i Eckerö.
I Sverige går fartygen från tre hamnar: Stockholm, Kapellskär och Grisslehamn. Den snabbaste
båtresan ‐ mellan Grisslehamn och Eckerö ‐ tar knappt två timmar. Fartygen avgår flera gånger
per dag året runt.
De hamnar som ligger utanför Stockholm ‐ Kapellskär och Grisslehamn ‐ har direkt
bussförbindelse med Stockholm till och från färjanlöpen.

Från Finland och Estland
I Finland går Viking Lines och Silja Lines fartyg från två hamnar: Åbo och Helsingfors. Från Åbo
åker man antingen på morgonen eller kvällen, från Helsingfors på seneftermiddagen och då är
man framme i Mariehamn på morgonsidan.
Man kan även komma till Åland med landsvägsfärjorna från Åboland. De tar ett begränsat antal
bilar och angör flera hamnar under resan.
Mariehamn har också en daglig förbindelse med Tallinn i Estland. Rutten trafikeras av Tallink.

Med flyg
Air Åland har reguljärtrafik mellan Mariehamn och Stockholm under vardagar och mellan
Mariehamn och Helsingfors alla dagar i veckan.

Logi
Det finns många logialternativ att välja på ‐ hotell,
stugbyar och gästhem finns både i Mariehamn och på
landsbygden.
I Mariehamn ligger flera hotell i stadens centrum. Det största av
dem, hotell Arkipelag, har 86 dubbelrum. Vill man bo enklare
finns gästhem och stugor och även en campingplats vid
strandkanten med sovstugor.
På landsbygden finns många stugbyar att välja på ‐ en del är
större, till exempel Käringsund Resort & Conference med över 50

stugor medan andra har upp till tio stugor. Vid större anläggningar finns oftast någon form av
kringservice som kiosk och uthyrning av båtar.
Uthyrningsstugorna är klassificerade med en till fem stjärnor enligt Visit Ålands normer.
På landsbygden finns även hotell, gästhem, campingplatser och enklare sovstugor.
Också i skärgårdskommunerna finns olika logialternativ ‐ allt från sovstugor till hotell.
Logi kan bokas direkt hos anläggningen eller via någon av resesäljarna Ålandsresor, Viking Line
och Destination Åland.

Restauranger och shopping
För att vara en stad med 11.100 invånare har Mariehamn ett brett utbud av
restauranger och affärer. Även på landsbygden finns serveringar och affärer som är
öppna året runt.
I Mariehamns centrum finns ett flertal specialaffärer för kläder, skor, hemelektronik, husgeråd,
blommor, böcker och liknande. Ett tiotal av dem ligger i köpgallerian Sittkoffs.

Få större kedjor är etablerade på Åland med två undantag ‐ KappAhl och Elgiganten. I centrum
finns även tre livsmedelsaffärer. Utanför centrum finns större affärer för dagligvaror,
byggmaterial, möbler, bilar och liknande.

Shopping på landsbygden
Landsbygdens största affär är närmast ett minivaruhus och finns i Godby. Övriga butiker på
landsbygden och skärgården säljer i fösta hand dagligvaror. Men butiksdöden har slagit hårt
mot mindre enheter och flera butiker har tvingats slå igen eller går på sparlåga med begränsade
öppettider.

Restauranger och kaféer
I Mariehamn finns flera kaféer och restauranger som har öppet året runt och som serverar både
lunchmat och à la carté‐rätter. Bland dem finns anrika restaurang Nautical i övre våningen av
Ålands sjöfartsmuseum och moderna krogar som Umbra och Indigo. Sommarrestaurangerna i
stadens två gästhamnar är också populära.
I Godby finns Wirrans Thaihouse som har öppet året runt, i övrigt har många matställen på
landsbygden och i skärgården säsongsöppet.

Bra att veta
Sjukhus, banker, post och busstrafik. Här följer information om annan service som
en besökare kan tänkas behöva på Åland.

Sjukvård
Det allmänna nödnumret är 112
Åland har ett centralsjukhus med akutmottagning, det ligger i
Mariehamn. I Mariehamn finns två apotek, i Godby i Finström
finns ett liksom i skärgårdskommunen Kumlinge. Vissa
landsbygdsbutiker och postkontor kan även ha försäljning av
vanliga receptfria mediciner.
Hälsocentraler
I Mariehamn och Godby finns hälsocentraler med
läkarmottagning som har hand om den allmänmedicinska
hälso‐ och sjukvården på Åland.
•

Hälsocentralen i Mariehamn
ligger i Ålands Centralsjukhus, rakt fram innanför huvudentrén.

Öppet vardagar:
Tidsbeställd mottagning kl. 08.00‐16.00
Öppen jourmottagning kl. 16.00‐18.00
Lördag, söndag och helgdag :
Öppen jourmottagning kl. 09.00‐16.00
Tidsbokning vardagar kl. 08.00‐14.00, telefon (018) 538 500
•

Hälsocentralen i Godby
har sina lokaler i Godby Center och har öppet vardagar kl. 08.00‐16.00.

Apotek
Nya Apoteket (Norragatan 17, tel. 19 655) och Central‐Apoteket (Skarpansvägen 24, tel. 16511)
alternerar om jouröppethållning.
Öppet:
Vardag 08.30‐20.00, lördag 10.00‐16.00, söndag 10.00‐14.00
Övriga viktiga telefonnummer
•
•
•
•
•
•

Polis: (018) 10 022
Sjukhusets akutmottagning: (018) 5355
Medimar: (018) 14 404
Jourhavande tandläkare: (018) 14 600
Bilbärgning: 0457 313 5747, (018) 31 747
Turistinformation: (018) 24 000

Banker
Ålandsbanken, Andelsbanken och Nordea verkar på Åland och samtliga har huvudkontor i
Mariehamn. Lokalkontor finns på landsbygden, Ålandsbanken har kontor i varenda åländsk
kommun.
I Mariehamn finns flera bankomater, på landsbygden finns en enda ‐ i Godby.
Valutan på Åland är euro, de flesta butiker och restauranger tar även emot kronor.
Öppetider
Mariehamn och Godby: Vardag 09.30‐16.15

Post
Postkontor eller ‐ombud finns i alla åländska kommuner. På brev och kort som postas på Åland
måste åländska frimärken användas.
Öppettider
Postkontor (Mariehamn): Vardag 09.00‐17.00, lördag 10.30‐13.30

Telefoni
Om man ringer till Åland från Sverige slår man 0035818 + det åländska telefonnumret. Om man
ringer från Finland slår man riktnumret 018 före numret.
Ringa ett samtal från Åland
Slå utlandsprefixet + landsnumret + riktnummer + mottagarens nummer. Alla nummer slås I en
följd. Det utländska riknumrets första siffra utelämnas (oftast 0).
Exempel: Från Åland till nummer 631 444 i Storbritannien: 82 44 2920 631444
Ringa till Åland från utlandet
Slå respektive lands utlandsprefix, därefter Finlands landsnummer 358 och riktnumret utan
första siffran 0 och mottagarens telefonnummer.
Exempel: Från Storbritannien till 23 569 på Åland: 00 358 18 23569
Exempel: Till mobilnummer 0457 333 3333: 00 358 457 333 3333

Tid
Åland har finsk tid, det betyder att öriket ligger en timme före Sverige.

Två tidningar
Åland har två lokaltidningar ‐ tidningen Åland som utkommer sex dagar i veckan utom söndag
och Nya Åland som utkommer fem dagar i veckan utom lördag och söndag.
Tidningarna är utmärkta informationskällor om man vill veta vad som är på gång på Åland.
Åland har även en egen radiostation med dagliga nyhets‐ och programsändningar.

Kollektivtrafik
Ett nätverk av busslinjer går över Åland, besked om turlistor fås från Ålandstrafiken. I
Mariehamns finns lokalbussar som är avgiftsfria.
Mellan fasta Åland och skärgårdskommunerna går landskapsfärjor ‐ de mindre går vid behov,
de större enligt turista. Samtliga tar ett visst antal bilar.

Fakta om Åland på engelska
The Åland Islands
The Åland Islands are situated in the Baltic Sea
between Sweden and Finland. Åland is an
autonomous region in Finland with 28000
inhabitants. Mariehamn is the only town with
11100 inhabitants.
Åland is a Swedish‐speaking region with its own
flag, own stamps, own licence plates and its own
top domain (ax).
The beautiful archipelago has more than 6500
islands and skerries, of which 65 are inhabited.
There are 16 municipalities in Åland. The
smallest municipality is Sottunga in the
archipelago, which has a population of 116
inhabitants. The archipelago ferries are a natural
part of the public transport.

Communications
Åland is easy to get to. The many ferries that
traffic between Finland and Sweden all call at
Åland. If you prefer flying, Air Åland offers quick
flights to Åland, both from Helsinki and
Stockholm.

Background
In 1917 the Russian Empire started to fall apart. Finland declared itself independent but the
Ålanders decided to seek reunification with Sweden. Finland was not prepared to meet these
demands and offered a form of internal self‐government. In 1921 the League of Nations
presented a decision where Finland was granted sovereignty over Åland but had to guarantee
to the population their Swedish culture, language, local customs and the system of self‐
government.
Åland is demilitarised which means that there must not be any military presence here and that
the islands must not be fortified.

Right of domicile
Right of domicile is a regional citizenship for Ålanders. It's a status you get at birth or can apply
for after being a resident of Åland for at least 5 years. It's a requirement for the right to
•
•
•

vote and stand for election in elections to the Parliament
own and or be in possession of real property in Åland
conduct a business in Åland

Immigrants who have lived in Åland for five years and have an adequate knowledge of Swedish
may apply for the status, provided they are Finnish citizens. The Åland Government can grant
exemption from the requirement of right of domicile for those wishing to acquire real property
or conduct a business in Åland.

The Åland Parliament and the Åland government
In the Self‐Government Building you will find the Åland Parliament and the Åland Government.
The Parliament has 30 members who are elected every four years. It has the right to pass laws
concerning:
•
•
•
•
•
•
•
•

education, culture and the preservation of ancient monuments
health and medical care, the environment
promotion of industry
internal transports
local government
policing
postal communications
radio and television

The State is the competent authority concerning foreign affairs, most areas of civil and criminal
law, the court system, customs and state taxation.
Åland also has a representative in the Finnish Parliament.

The Economy
Åland's economy is dominated by the service sector, particularly the maritime industry, which
counts for 40 per cent of the Åland GNP (Gross National Product). Tourism is also a very
important sector. Almost 1.5 million people a year come to Åland and some 480,000 stay for a
night or longer. Most of them arrive by one of the ferries at the Western Harbour of
Mariehamn.
Åland has a large number of businesses and a long entrepreneurial tradition. There are
currently about 2,600 businesses. About 20 companies, mainly shipping firms, banks and
insurance companies, have more than 50 employees. More than 90 per cent have less than 10
employees, and many are one‐man businesses. The unemployment rate is very low.

Education
The language of tuition in all schools is Swedish. There are several schools at upper secondary
level to choose from. They provide education in shipping, commerce, tourism, medical care,
domestic economy, technology and farming. Most youths who go on to university‐level studies
leave Åland to attend a university in Sweden or Finland. The Åland Polytechnic offers a wide
range of courses leading to vocational degrees.

Maritime Mariehamn
A very important attraction in Mariehamn is Pommern, the world's only four‐masted bark in its
original condition. Close by you find the Maritime Museum where you can learn more about
the world's largest sailing fleet which had Åland as home port. Ship building traditions live on in
the Maritime Quarter on the eastern side of town. There you can also find a museum and a
handicraft shop.
The library is overlooking the Eastern harbour. The Alandica collection contains just about
everything that has been written about Åland. A new congress‐ and culture building "Alandica
Kultur & Kongress" in the centre of Mariehamn was opened in March 2009.
The Åland Museum exhibits the history of Åland from prehistoric times up to the present day
and the Åland Art Museum displays pictures by both old and young Åland artists.

The architect Lars Sonck came to Åland in 1878 and has left many traces in Mariehamn. You can
for instance take a look at the church, the Maritime College, the Town Hall, the cemetery and
its chapel, the Customs warehouse and the Yacht house restaurant in the Western harbour.
Mariebad with an adventure‐pool, swimming pool, waterslide and beach has something to
offer for all age groups. The building extends out into the water allowing visitors a panoramic
view of the Slemmern bay. Mariebad also has a variety of treatment rooms.

Historical tourist attractions
The castle of Kastelholm is mentioned for the first time in 1388. The Swedish King ruled over
the castle and at the end of the 14th century the castle became the centre of the self‐governed
province Åland. The castle had a strategic position in the Baltic Sea and was therefore part of
many political conflicts. The king Gustav Vasa showed an interest in Åland and in 1556 he spent
some months at the castle.
The Bomarsund fortress was the most magnificent building on Åland. It was built by the Russian
armed forces during 1830‐1854. The fortress was destroyed in 1854 by the English and French
forces during the Crimean War. A visitor's centre at the Bomarsund fortress ruins will be
completed in 2010.

Immigration
The Parliament welcomes more immigrants to Åland and the aim is 30,000 inhabitants to
maintain the social welfare system. Among the 8305 persons who were born outside Åland
there are persons from 78 different countries and immigrants with 48 different languages are
represented. There is also an increase in immigrants from non‐nordic countries to Åland. In
2006 most of the immigrants came from Latvia, Estonia and Romania.

Find a flat
If you would like to move to Åland there are not enough rented flats but fortunately many flats
are being built right now. It´s a good idea to ask your employer to help you and you can also get
in contact with the municipality where you are going to live. Mariehamn has the only housing
department. You can buy your own flat without having to apply for an exemption. However, if
you buy a house, you have to apply for an exemption but usually your application is granted.
Activities for every season:
•
•
•
•

Play seaside golf near the castle of Kastelholm
Go on a fishing excursion
Go by bicycle along the ancient Mail Route
Go by boat and visit one of the 30 guest harbours

•
•
•
•
•

Go kayaking, it gives you time to think
Åland is ideal for hiking
Enjoy shipwreck diving with a professional diving company
Go long distance skating
Go island hopping with the archipelago ferries

Litteraturlista
Nedan hittar du en lista med litteraturtips för dig som vill fördjupa dig lite mer.
Om du söker något speciellt kan du även vända dig till Mariehamns stadsbibliotek. De har en
mycket välfylld Alandica‐samling.

För dig som vill läsa mer
rekommenderar vi:
Från stenålder till självstyrelse
Benita Mattsson‐Eklund: Alla tiders Åland. Från istid till EU‐
inträde.
Hamnö (i Ålands landskapsregerings Sevärt‐serie)
Ebbe Westergren & Tord Nygren: Tidernas Åland. Från
stenålder till svenska tidens slut
Åland idag
Kurt Lindh: Det åländska samhället
Naturen
Eeva Furman: Ålands natur ‐ en guidebok
Lövängar (i Ålands landskapsregerings Sevärt‐serie)
Näringslivet ‐ sjöfarten
Hasse Svensson: Rederiet ‐ på riktigt. Birka Line 25 år.

Kultur
Ralf Svenblad: Med åländska ord
Ålands Marthadistrikt: Ät med hela mun! Traditionell åländsk mat.
Chatarina Lönnroth‐Sundman: Från fäktargubbe till rotknöl (om den åländska
midsommarstången).
Sally Salminen: Katrina (roman)
Anni Blomqvist: Vägen till Stormskäret (roman), Med havet som granne (roman)
Ulla‐Lena Lundberg: Leo (roman)
Leö Löthman: Isnätter (roman)
Sanna Tahvanainen: Alltid skogen (roman)
Sevärdheter
Håkan Skogsjö: Sevärt på Åland
Helena Forsgård: Upptäck Åland!
Jerker Örjans och Håkan Skogsjö: Boken om Pommern
Eino Koivistoinen: Gustaf Erikson ‐ segelfartygens konung
Robins, Skogsjö och Örjans: Bomarsund
Bomarsund ‐ imperiets utpost (i Ålands landskapsregerings Sevärt‐serie)

Avslutning
Var bodde de första ålänningarna? Hur ser Ålands
flagga ut?
En axelryckning till svar går aldrig an och vi hoppas att du nu
känner dig så säker på Åland att du kan svara på frågorna på
något sätt ‐ antingen på stående fot eller genom att ta reda på
svaret på nätet eller i litteraturen.
Utvecklingen går vidare och nya frågor uppstår hela tiden. Ett
generellt tips ‐ följ gärna med händelserna i lokaltidningarna.
Då har du färsk information att förmedla och vet till exempel
vad man bygger i hörnet av Norragatan och Ålandsvägen. Du
kan berika en besökares dag genom att upplysa honom eller
henne om just det!

Värdskap ‐ En bättre värd gör en bättre värld
Välkommen till en bättre värld! Kanske inte än, men snart. Genom att viga lite tid
till en gäst blir du en bättre värd, och det är en bra början. Genom att ge din tid och
framförallt ta dig tid får du gäster att återvända. Ingen kan utföra mirakel ensam
men alla färder börjar med ett litet steg.

Bjud på dig själv
För att verkligen ge mersmak till våra gäster
måste vi bjuda på oss själva och skapa
upplevelser. Det är inte så svårt. Utgår vi från hur
vi själva förväntar oss bli bemötta så har vi en
ganska bra bild på hur värdskapet kan se ut. Man
börjar bara hos sig själv så är starten gjord.
Värdskap är ett brett begrepp. Det påverkar vårt dagliga liv. Värdskapet styrs av grundtankar
som kan överföras till vardagen. Med avstamp i ålänningarna själva växer därmed ett åländskt
värdskap fram ‐ ett välkomnande Åland. I denna kursdel går vi in på vad värdskap egentligen är
utifrån följande områden:
•
•
•
•
•

Vad är värdskap?
Åländskt värdskap
När känner man sig välkommen?
Internt värdskap
En god värds egenskaper

Vi hoppas att kursdelen kommer att inspirera och ge motivation till många lyckade möten
med gäster och besökare.

Vad är värdskap?
Det handlar rätt och slätt om konsten att få andra att känna sig välkomna.
Det är inget hokuspokus. Det enklaste är att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Om
du är på semester, äter i restaurang, handlar i snabbköpet eller köper en tidning spelar ingen
roll. Alla har rätt till ett trevligt bemötande.

Gäster och värdar
För att ett värdskap ska kunna uppstå krävs en gäst
och en värd. Värdskap handlar om möten mellan
människor. Men inte bara. Det handlar även om att
gästen ska känna sig väntad och önskad. Det kan vi
åstadkomma med hjälp av förberedelser och
planering. Målsättningen är att alltid överträffa
gästens förväntningar. Så skapar man återvändare
och goda historier.

Bemötandet allt viktigare
Det är bra av flera skäl, men först och främst är det nödvändigt. I dag är bemötande och
värdskap avgörande faktorer i gästens val av resmål. Utbudet är stort och konkurrensen
stenhård. Bara de som lyckats skapa ett välkomnande resmål klarar sig. Med ett utvecklat
värdskap ligger Åland bra till. Med ett gott värdskap kan vi kompensera för en mindre modern
anläggning och ge gästerna en upplevelse som överträffar förväntningarna. En natt på ett
pensionat kan överträffa ett femstjärnigt hotell ‐ om värden lyckas uppfylla och överträffa
gästens förväntningar.

Helheten
Det är mycket viktigt att värdskapet genomsyrar alla delar av det åländska samhället, vi är alla
delaktiga i hur gästen upplever vår ö. Kedjan är aldrig starkare än den svagaste länken. Gästens
intryck av Åland är inte bättre än den sämsta upplevelsen. Åland är en helhet för gästen. Vare
sig du är turistföretagare eller jobbar på kontor är du med och skapar gästens bild av Åland.
Kanske genom ett leende på gatan, en hjälpande insats som vägvisare eller en kort pratstund
om vädret. Vi ska vara stolta över vår ö som lockar så många besökare varje år. Stolthet skapar
goda värdar.
Mattias Eriksson om exempel på gott värdskap:
"Ett gästhem på Åland målar om något i byggnaden varje år för sina gäster. Stamgästerna är
nyfikna varje år på vad som ändrats denna gång. Detta är ett mycket bra sätt att visa gästerna
att man uppskattar deras återbesök och håller samtidigt anläggningen fräsch."
"Ägaren av en stugby sätter varje vår potatis på en liten åker nära stugbyn så gästerna själva
kan ta upp sin potatis till sillen. Samma person lägger även nät och ger gästerna möjlighet att
komma med och ta upp näten och få en del av fångsten."

Åländskt värdskap ‐ människor och attityder
Vad är då ett åländskt värdskapet i praktiken?
Kanske den åländska själen som präglas av vårt småskaliga samhälle. Alla känner och bryr sig
om varandra på Åland. Det kan vara både bra och mindre bra, men fördelarna överväger lätt.
Alla vi öbor har en speciell mentalitet som är lätt att känna igen när man besöker andra
samhällen med samma karaktär som vårt.

Gäster istället för turister
På samma sätt som vi värnar om varandra ska vi
också värna om våra besökare. Ett sätt kan vara
att byta ut det slitna uttrycket turister mot
gäster. Liksom ålänningarna förr inte såg
sommargästerna som kassakor utan i lika hög
grad personliga vänner. En gäst är varmare än
en turist. En sommargäst är en individ som har
speciella behov och förväntningar. Vi borde
glömma gruppen och fokusera på individen,
gästen vi har framför oss. Det är en bra början på ett åländskt värdskap.
Ett bra exempel
Ett svenskt par som skulle semestra på Åland i 14 dagar blev istället kvar i 70 eftersom
"ålänningarna är så trevliga". Någon bjöd på bensin med sitt kort när deras eget strejkade, en
stugägare bjöd på färsk abborre, små gester men viktiga för helheten. Paret stötte även på en
"otrevlig person" som "måste varit en turist", en sådan bild hade de av Åland att ingen kan vara
otrevlig här.
Den historien beskriver med stor exakthet visionen om ett välkomnande Åland.

När känner man sig välkommen?
Vad är det egentligen som gör att vi känner oss välkomna? Olika individer har
förstås olika uppfattningar om detta. Men det finns några gemensamma nämnare.
Ta en funderare på vad som gör att du själv känner dig välkommen. Det är en bra start för ett
eget värdskap. Är man verksam i servicenäringen är det aldrig fel att själv ta på sig "gästskorna"
och besöka sitt eget företag. Där ska man granska allt kritiskt och fråga sig om gästen verkligen

har möjlighet att känna sig väntad och
välkommen. Några välkomnande faktorer och
praktiska exempel är:
•
•
•
•

Information
Uppmärksamhet
Miljö
Vänlighet

Information
Det är mycket viktigt att gästen får den information som behövs för att undvika missförstånd.
Som företagare eller anställd är det lätt att ta saker och ting för givet. Vi bör fråga oss om vi kan
förvänta oss att gästerna vet vad de ska göra? Det finns inget värre som gäst än att känna sig
vilsen och "dum" när man kommer till ett företag.
Mattias Eriksson om ett avskräckande exempel:
"Historien utspelar sig i en nordisk huvudstad där jag och min kollega hade varit på ett möte. Vi
hade lite tid över och bestämde oss för att besöka ett konditori som vi hört mycket om. Vi
hittade konditoriet och gick in med höga förväntningar. Vi blev stående i entrén och förstod
ingenting, vi såg andra gäster som satt och fikade och en konditor med huvudet långt ner i ett
vitrinskåp. Vi gick fram till honom och frågade om vi fick beställa och fick svaret, "här har vi
bordsservering". Med svansen mellan benen gick till ett bord och fick beställa. Vi fick känslan av
att vi var de enda som inte visste vad vi skulle göra och uttrycket "när bönderna kom till byn"
fick en helt ny innebörd för oss.
En liten skylt med texten "Bordsservering" skulle helt ha ändrat vår uppfattning och upplevelse
av detta konditori och förmodligen gjort att hela situationen inte skulle ha uppstått. Ett exempel
på vad information kan ha för betydelse."

Uppmärksamhet
Det är mycket viktigt att se varje gäst och bekräfta att gästen blivit sedd. Att bli
uppmärksammad när man kommer in på ett företag är en av de faktorer som folk först nämner.
Det räcker med ett enkelt erkännande, en nick, ett leende eller en hälsning så är den första
kontakten gjord. Även om personalen har mycket att göra känner gästen sig väntad och önskad.
Mattias Eriksson om en föredömlig butik:
"Ett bra exempel på ett företag där man lyckats med att uppmärksamma gäster är en
matvarubutik på den åländska landsbygden. Där blir man alltid trevligt bemött med ett "hej"
och det råder en familjär känsla i butiken. Jag trodde det var för att de känner alla kunder i och
med att det är en relativt liten butik på landet. Men sedan gick jag tillbaka mitt under värsta
högsäsong. Jag blev positivt överraskad av att alla, oavsett ortsbo eller sommargäst, fick

samma bemötande. Samma familjära känsla fanns i butiken med skillnaden att kundantalet
mer än fördubblats. Tänka sig vad ett vänligt bemötande kan skapa."

Miljö
Den inre miljön i ett företag är en stor del av gästens upplevelse. Många gäster i restauranger
drar direkta kopplingar mellan lokalens renhet och kökshygien. Inredningen bör vara
funktionellt planerad, hel och ren samt anpassad till verksamheten.
Det är även viktigt att gästen känner sig väntad, att miljön utstrålar ett välkomnande. Som gäst
vill man vara önskad. Ser gästen det redan i entrén har man kommit en bra bit på väg för ett
gott värdskap.
Vi betalar för upplevelsen
För att förklara detta närmare kan vi exempelvis beskriva en situation som kan inträffa på en
restaurang. Som alla vet är det ganska dyrt att äta ute. Men det är inte bara maten man betalar
för, det är även hela upplevelsen i restaurangen. Här spelar miljön en mycket stor roll. Sitter vi
och avnjuter en identisk lammfilé i mysig restaurangmiljö eller vid ett tomt bord i
lysrörsbelysning smakar lammfilén i restaurangmiljön mycket bättre.
Vi kan förbättra gästens upplevelse och vår egen utgångspunkt med hjälp av en genomtänkt
miljö.

Vänlighet
För att ett gott värdskap ska uppstå krävs vänlighet. Det behövs en människa som vill ge sina
medmänniskor en bra dag eller en trevlig upplevelse. Vi behöver som värdar ta en liten risk i
mötet med gästen och öppna upp oss och visa den omtanke gästen förtjänar. Att vi tänker till
lite extra för att verkligen förstå vad gästen behöver.
Leenden smittar
För att riktigt känna sig välkommen behöver gästen vänlighet, värme och omtanke. Det blir
skojigare på jobbet med ett leende, dessutom vet alla att leenden smittar. Med rätt mängd
vänlighet kommer vi långt i mötet med andra människor. Det goda exemplet är oftare rätt än
fel.
Mattias Eriksson: En historia om att bjuda på sig själv, eller inte!
Under min studietid ingick det att ett läsår skulle bestå av praktik, efter turer i Stockholm och
Birmingham, England hamnade jag på ett kryssningsfartyg på Östersjön.

Under ett av mina arbetspass jobbade jag tillsammans med en kvinna, vi kan kalla henne "Eva".
"Eva" hade jobbat länge på olika färjor och var en riktigt trevlig person och vi hade roligt på
jobbet tillsammans. Med handen på hjärtat var jobbet kanske inte det mest inspirerande men vi
fick i alla fall träffa mycket olika människor och det gör alltid jobbet lite mer omväxlande.
En kväll under mitt arbetspass med "Eva" har etsat sig fast i mitt minne. Det var en helt vanlig
kväll på jobbet men skillnaden var att ett sällskap på vår station hade dröjt sig kvar lite längre
än alla andra. Sällskapet bestod av ett gäng yngre killar som hade bestämt sig för att dra
maximal nytta av att dryckerna ingick obegränsat i menypriset och var därför även aningen
berusade. "Eva" hade antagligen varit med om detta x antal gånger fler än jag och började
"härskna till" litegrann och var vid flera tillfällen vid bordet och bad gästerna lämna lokalen. Jag
studerade händelseförloppet på avstånd med stort intresse.
Jag märkte efter en stund att gästerna började inse att det var dags att gå men ville skoja lite
med "Eva" som de märkte var lite upprörd. Jag tänkte för mig själv, "detta kan bli intressant".
När "Eva" än en gång kom till bordet för att be gästerna gå sade de, "får vi ett leende så går vi".
Det som hände därefter hade varken jag eller gästerna förväntat oss. "Eva" fräste till och
svarade, "det ingår inte i priset", vände på klacken och gick därifrån. Gästerna och inte minst
jag såg ut som fågelholkar och sedan brast gästerna ut i skratt och lämnade lokalen.
Värdskap handlar just om att ge gästen lite mer än vad som ingår i priset, därför pratar vi om
att bjuda på oss själva. Gästerna kommer säkert att minnas denna händelse som en rolig grej
men jag fick mig en liten tankeställare, alla gäster förtjänar ett gott värdskap och en dos av
vänlighet oavsett situation.

Internt värdskap
Värdskap är svårt att uppnå om värdarna inte har motivation eller kunskapen att
genomföra sina uppgifter på bästa sätt.
Ska vi vara bra värdar är det mycket viktigt att vi trivs i vår situation både på jobbet och privat.
Här har man själv ett ansvar, men inte ensam. Det vilar också på varje företagsledning att göra
sitt bästa för att personalen ska trivas på arbetsplatsen och är stolta över sitt arbete. Det inre
värdskapet i företag är därför lika viktigt som det värdskap vi ger våra gäster.

Rätt värd på rätt plats
Ett dåligt internt värdskap syns direkt utåt mot gästen. Det är inte alls självklart att alla
anställda är på rätt ställe. Tvärtom finns många som rätt och slätt inte trivs med sitt jobb men
ändå härdar ut. Orsakerna kan vara många men ofta beror det på faktorer som:

•

•

•
•

Säkerhet ‐ man vill inte lämna en arbetsplats
på grund av att man har jobbat länge med
samma sak och inte vågar ge sig ut på
arbetsmarknaden igen.
Pension ‐ man känner att snart går jag i
pension så varför bry sig om att söka nytt jobb,
jag har ju bara 10 år kvar.
Lön ‐ man har bra lön och vill eller kan inte
byta jobb på grund av dessa omständigheter.
Utbildning ‐ man har varken råd eller tid att
skola om sig.

Genom olika kompetens‐ och trivselhöjande åtgärder kan ledningen hålla sin personal
motiverad och nöjd. Känner man som anställd att man har ledningens förtroende och att det
satsas på ens kompetens så trivs man också bättre. Även sammankomster för personalen och
övriga åtgärder för att visa upskattning är sätt för ledningen att höja trivseln på arbetsplatsen.
Det är kanske omöjligt att få alla att trivas. Men genom att försöka skapa ett bra internt
värdskap förbättrar man oddsen rejält.

En god värds egenskaper
Vad behöver vi ha för egenskaper för att vara goda värdar?
Det finns nog inget egentligt svar på den frågan men vi ska här lista några egenskaper som kan
hjälpa lite på vägen till att bli en bra Ålandsvärd.
•
•
•
•
•

Stolthet ‐ vi ska vara stolta över vår ö, det finns faktiskt en orsak till varför så många
väljer att besöka just oss
Omtanke ‐ vi ska bry oss om varandra och även våra besökare, små gester och detaljer
kan göra stor skillnad
Kunskap ‐ dela med dig av dina kunskaper, ju mer vi kan desto mer vill vi hjälpa gäster
med deras frågor
Lyhördhet ‐ var alltid steget före, gästen ska känna att han/hon får mer än förväntat
utan att behöva fråga efter det
Medmänsklighet ‐ ta dig tid med gästerna, vi ska se individen framom gruppen, tänk
gäst istället för turist

Det går självklart att lista hur många goda egenskaper som helst. Ta själv en funderare på vilka
egenskaper ni tycker en bra värd bör ha. Detta är mycket individuellt och branschrelaterat.

Skillnaderna kan vara överraskande stora. Skriv
ner era egna tankar och använd dem som
påminnelser när ni träffar nya människor.
Premisserna för ett gott värdskap är kanske inte
samma på exempelvis en restaurang som i en
partihandel för VVS‐artiklar. Men likheterna är
ändå många fler än skillnaderna.
Ett gott värdskap är att värden tar dig och ditt
behov på allvar vare sig det är mat eller
duschblandare du behöver.

Avslutning
Nu har vi behandlat värdskapets värld ytligt.
Vi hoppas att era nya insikter ska hjälpa och inspirera er att alltid försöka ge det lilla extra till
våra besökare. Målet är att i alla lägen ge lite mer än vad som förväntas. Vi kanske inte får alla
våra gäster att stanna i 70 dagar, men vi ska åtminstone försöka så gott vi kan.
Varje möte borde börja med ett leende. Då kan det bära hur långt som helst.

Läs mer om värdskap!
På Värdskapet Ab s hemsida http://www.vardskapet.se kan du köpa böckerna
•
•
•

Det Goda Värdskapet,
Den tjänande ledaren och
Den turkosa Kostymen

bland andra mindre publikationer. På hemsidan
finns även inspelade filmer från föreläsningar om
värdskap som är värda att titta närmare på.
På biblioteket kan du låna boken "Det goda
värdskapet ‐ Konsten att få människor att känna
sig välkomna" av Jan Gunnarsson och Olle Blohm
ISBN 91‐7504‐167‐7.

Ålands Mera Värd
Om ni känner att ni ytterligare vill utveckla ert värdskap finns webbkursen Ålands Mera Värd,
som baseras på boken "Det goda Värdskapet", tillgänglig via Ålands hotell‐ och
restaurangskola.

Tack för att du tagit dig tid med kursen!
Nu har du lärt dig vad som är värt att veta om destinationen Åland, Du har även
läst några historier om värdskap som vi hoppas ska inspirera dig i ditt arbete.
Med detta i bagaget har du nu verkygen att bjuda på ytterligare en dimension i ditt värdskap.
Att du kan svara på frågor om ålands historia, tipsa om sevärdheter gör gästens upplevelse av
Åland mycket bättre.

Repetera
Ambitionen med denna kurs är att ge alla som jobbar inom servicenäringen samma utgångsläge
i sitt yrke. Ett svar som "jag vet inte" eller "ingen aning" till en besökare hör inte hemma i vår
bransch, vi ska antingen ha svar på frågan eller be om att få återkomma. Använd denna kurs
just i detta ändamål, gå tillbaka och repetera eller sök svar.

Hjälp oss göra kursen bättre
Har ni tips och idéer på hur vi kan utveckla kursen ytterligare är vi mycket tacksamma. Kontakta
oss genom kontaktuppgifterna nere på sidan.
Kedjan är inte starkare än den svagaste länken, jobbar vi alla med samma inställning och
engagemang kan vi tillsammans göra Åland till ett resmål man mer än gärna besöker igen och
igen.
Jag önskar er all lycka i era möten med gäster!
Mattias Eriksson
Kursansvarig
mattias.eriksson@ha.ax
Telefon: 537719

