Skärgårdsprakt
FÅNGAD PÅ BILD
De allra vackraste sakerna kommer i de minsta förpackningarna. Den åländska
skärgården som ligger utspridd mellan Sverige och Finland är inte folkrik men
grannare än det mesta. Solnedgångarna känns närmare och stjärnhimlen syns
tydligare liksom horisonten, träden, vikarna och alla blommor.
I skärgården är intrycken oändliga och aldrig tröttande. Här bor lugnet och
dramatiken granne med varandra och bland holmar och skär finns inspiration att
hämta alldeles gratis.
Allt detta har resulterat i förtrollande bilder från en vardag som är tillgänglig för
alla. Entusiastiska amatörer och fullfjädrade proffs delar med sig av sina bilder från
paradisen i den åländska skärgården. Motiven finns på Brändö, Föglö, Kumlinge,
Kökar, Sottunga och Vårdö. Av 100 bilder som skickades in till tävlingen ”Dina
bästa skärgårdsbilder” har Företagsam skärgård valt ut tolv som illustrerar livet
och tillvaron på några av de 6.500 öar som utgör landskapet Åland.
Information och presentation av bilderna på följande sidor.
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Januari. Munkvervan Kökar.

Mars. i närheten av Lappo.

Bilden tagen av Nina Lindfors.

Bilden är tagen av Tiina Thörnroos.
Historien lever på Kökar

Fyrar visar rätt till Lappo

Januari är möjligheternas månad och

Utan fyrar som visar vägen skulle vi

en tid som stämmer till eftertanke och

människor

framtidstro. Året är än så länge det oskrivna

framtida färden. När solen skiner är

bladet som väntar på innehåll. Har vi tur

skärgården

ligger ett mjukt och gnistrande snötäcke

vädret är annorlunda blir läget snabbt

över omgivningen och skapar fonden som

utmanande. I den åländska skärgården

gör de röda båthusen vid Munkvervan

är alla fyrar våra bästa vänner, ständigt

ännu vackrare, om möjligt. På Hamnö,

närvarande och väl skötta. När du närmar

strax intill, etablerade Fransiscanermunkarna redan på 1400-talet ett konvent, en slags

dig Lappo by i Brändö kommun är fyren på Bastholm ett landmärke att hålla ögonen

klosterliknande gemenskap. Konventet var ett av bara sexton i hela det medeltida Sverige,

på. Väl i land väntar äventyr eller lugn och ro, beroende på ditt eget humör. I exempelvis

före reformationen. Skälet till att Kökar blev en central punkt handlade om närheten till

Skärgårdsmuseet finns en omfattande samling gamla bruksbåtar, kanske den förnämsta

farlederna, gynnsamma hamnplatser och all mat som kunde fiskas upp ur havet.

i Östersjön. Lappos bofasta befolkning är cirka trettiofem personer året runt men många

leva

i

ovetskap

världens

om

vackraste,

den
när

gånger fler under sommaren.

Februari. Kumlinge.

April. Föglö.

Bilden tagen av Jane Hellström.

Bilden tagen av Anna Damm.

Alla vägar leder till Kumlinge

Havet är Föglös framtid

Vägen mot framtiden är aldrig rak, tack

Ålänningar vet att havet tar och ger och

och lov. I själva livet ingår kurvor och

erbjuder hinder och möjligheter, samtidigt.

ovetskapen kring vad som väntar bakom

I ena stunden är vågorna brutalt ärliga och

nästa krök och följande. På Kumlinge bor

oförlåtande; i nästa omfamnande, värdiga,

drygt 300 ålänningar i fyra olika byar och

vackra och fyllda av löften. På Föglö bor i

några enstaka hemman och här finns en

dag drygt femhundra personer året runt,

livsglädje som är smittsam! Kommunen

om somrarna tredubblas befolkningen

består av 800 öar där de största är

då kommunens sjuhundra sommarstugor

Kumlinge, Enklinge, Seglinge och Björkö. Bosättningarna går tillbaka till sen vikingatid

vaknar till och fylls av liv. Föglö är förbundet med fasta Åland via färjan Skarven som går

eller tidig medeltid, beroende på hur man räknar. Kumlinges når du enkelt ombord på

från Svinö i Lumparland till centralorten Degerby på bara trettio minuter. På Föglö finns

färjorna Alfågeln, Odin, Ejdern eller någon annan. Infrastrukturen är på plats och skulle

framgångsrika fiskodlingsindustrier som producerar mat för den finländska marknaden

det knipa hittar du skärgårdens enda flygfält i kommunen!

och som skapar större delen av arbetsplatserna i kommunen. Butiken är central och
restaurangutbudet lika imponerande som maten är välsmakande.
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Maj. Kökar.

Juli. Föglö.

Bilden tagen av Katja Schütt.

Bilden tagen av Allan Malmlund.
Kär båt har många namn

Varmt och skönt på hårda klippor

Kökars allra mest betydelsefulla farkost

Den 9 juni 2022 har det gått exakt etthundra

var ostridigt den traditionella jullan som

år sedan det självstyrda Ålands allra första

användes för husbehovsfiske, utflykter och

parlament, landstinget, sammanträdde för

mycket mer. Båten på bilden är i stora drag

första gången. Från den dagen startade

en julla fast det kan diskuteras, det finns

ett samhällsbygge som utvecklats till en

de som hävdar att en traditionell kökarjulla

modell för krisområden över hela världen.

ska vara tvärgavlad i aktern. Detta är en

I självstyrelsen finns både friheter och

snipa vilket är vanligare på Föglö. Många

skyldigheter och en allemansrätt som

begrepp kan vara lite suddiga i kanten men är ändå viktiga. Ingen i skärgården glömmer

uppmuntrar till upptäckter och utflykter. Skärgårdens natur innehåller oändliga möjligheter

till exempel när någon, antagligen en stadsbo, annonserade efter en tvärgavlad snipa

och smultronställena kanske inte fyllda av bär men garanterat av upplevelser. Stäng för

som hen önskade köpa! En välskött julla är Kökarbons bästa vän och används för allt,

ett ögonblick dina ögon och föreställ dig bara fötter mot solvarma klippor, doften av hav

med alla sinnen. Av de ljud som finns i vår värld kan nämligen det mjuka dunket från en

och tång, skriet från tärnor och klart vatten. I juli är skärgården om möjligt ännu mer

Wickströmmare vara det vackraste. Foto: Katja Schütt.

inbjudande än annars, tag vara på tillfället.

Juni. Brändö.

Augusti. Kökar.

Bilden tagen av Johanna Hägg.

Bilden tagen av Nina Lindfors.

Resan mot norr startar på Vårdö

Sottunga är minst och bäst

Den här rösprydda klippan ligger i Brändö

Solen som ser till att livet går vidare, dag

skärgård på en plats där bara den egna

efter dag, vaknar och somnar i havet.

fantasin kan tolka vad molnen berättar.

Bilden är från Kökar dit man kommer

Färden till den norra delen av Ålands

efter att ha passerat först Föglö och

skärgård går från Hummelvik på Vårdö,

sedan Sottunga, Finlands allra minsta

den förtrollade ön. Vårdö är en historisk

kommun med knappt etthundra bofasta.

tungviktare i många avseenden när hela

”Den gröna ön mitt i farleden”, som

Åland vuxit och gjort skillnad. Här möttes

Sottunga kallas, består av fyra större öar

den tidens supermakter Sverige och Ryssland under den stora ofreden (1714-1721) för

med fast bosättning. På Sottunga hittar du, förutom vidunderliga utsikter och djupa

att försöka nå fred. Vårdö har en stark plats i mycket som skapat Åland och här utspelade

insikter, övernattningsmöjligheter och kanske världens bästa wienerschnitzel på den lilla

sig också dramatiken som resulterade i att nummer två och tre av Victoriakorset delades

strandkrogen Salteriet! Sottunga är definitionen av inkännande litenhet och ett bevis på

ut till modiga britter som övermannade ryska sändebud under den dramatiska sommar

att det inte alltid är storleken som är viktigast, här bär tankens kraft långt liksom ett under

1854 då Bomarsunds fästning sprängdes i småbitar av fransmän och britter.

generationer nedärvt sinne för entreprenörskap.
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September. Karlby Kökar.

November. Hellsö Kökar.

Bilden tagen av Nina Lindfors.

Bilden är tagen av Ester Laurell.
Sen sommar och tidig höst

På Åland finns plats för alla

Karlby på Kökar är en skyddad plats i

Livet sker tillsammans. Människor behöver

havet där gästhamnen utgör ett resmål

djuren lika mycket som tvärtom. Dessa

för sjöfarare. Ett stenkast bort finns den

kärvänliga fårskallar ser till att de tvåbenta

nybyggda

gör

blir både varma och mätta. I skärgården kan

att dina egna val alltid kan styra ditt

djuren ströva hyggligt fritt och förundrat

handlande. Genom att hyra en cykel kan du

betrakta fotografer och vandrare som

i egen takt utforska denna förtrollade ö där

kommer längs någon av alla de stigar som

naturen är omöjlig att undvika. Hamnen i

trampats upp genom åren. Skärgården

Karlby är ett mål med en mening, här har fiskare och jägare under århundraden återvänt

består av mångsysslare och tusenkonstnärer som fixar att koka soppa på spik och

med skaffning för sina kära och här möter himlen havet varenda dag. I september börjar

reparera sådant som är trasigt. Moderna begrepp som hållbarhet och miljömedvetande

löven sakta ändra färg, fågelungarna är inte längre lika sköra och strömmen som klyver

behöver inte formuleras på nytt, sådant utgör vardagen för de människor som formar hela

Kökar i öst och väst är fylld av fisk. Den tidiga hösten är naturens första steg mot vinterns

Åland och som under etthundra år av självstyrelse skapat ett samhälle där alla får plats;

vila.

både djur och deras skötare.

livsmedelsbutiken

som

Oktober. Seglinge.

December. Karlby Kökar.

Bilden tagen av Jane Hellström.

Bilden tagen av Nina Lindfors.

Rött är rätt i allt det gråa

Magnetisk fest blir norrsken

Ibland är den sneda bryggan det enda raka.

Av alla fenomen som blir tydligare i den

Var möter vi oktober lika naket som när vi

åländska skärgården är norrsken det mest

betraktar vajande vass i den inre av vikar

spektakulära. Aurora Borealis är resultatet

och känner dofterna från havet nå träden

av komplicerade kollisioner i den atmosfär

som förbereder sig för hösten? Kumlinge

som omsluter vår jord. Denna kolossala

är en socken med ett dramatiskt förflutet.

magnetiska fest uppstår snabbt och

Vi går tillbaka till början av maj 1808

försvinner lika plötsligt. Fotografiet är taget

och Kumlingeslaget där 450 ålänningar

i Karlby på Kökar där mörkret blir mörkare

besegrade lika många ryssar som i sitt krig mot Sverige bestämt sig för att inta Åland. I

hela hösten fram till den 21 december då vintersolståndet infaller detta år. På Åland

och med segern lade man beslag på den ryska stridskassan och hejdade för stunden det

lägger vi ett år fyllt av jubel och fest bakom oss. Vi har gemensamt firat självstyrelsens

väldiga rikets framryckning mot väst. Djärvheten i anfallet och modet hos ålänningarna

första sekel och tar sats mot nästa, fyllda av tacksamhet för möjligheten att finnas till och

skrevs in i historieböckerna och väckte respekt hos alla. Till minnet av denna märkesdag

vara en del av ett landskap som egensinnigt sticker ut och tar plats och erbjuder alla som

finns i dag en sten som rests på Fälberget.

vill, en trygg plats att leva på.

