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För andra betydelser, se Åland (olika betydelser). 

Åland 

Ahvenanmaa 

Landskap 

 
Flagga 

 
Landskapsvapen 

 

Land  Finland 

Historiska landskap  Åland 
 

Huvudort  Mariehamn  

 - koordinater 60°7′N 19°54′Ö 

Högsta punkt Orrdalsklint 
 

Area  13 324,29 km² (2016-01-

01)[1] 

 - land 1 553,30 km²[1] 

 - vatten 29,32 km²[1] 
 

Folkmängd  29 789 (2018-12-31)[2] 

 - män 14 870 (2018-12-31)[2] 

 - kvinnor 14 919 (2018-12-31)[2] 

Befolkningstäthet  19 invånare/km² 
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Kod FI200  

GeoNames 661882 

 

Största sjö Långsjön, Finström 

Landskapsblomma  Gullviva 

Landskapsdjur  Kronhjort 

Landskapsfisk Gädda 

Landskapsfågel Havsörn 

Landskapssten  Kalksten 

Landskapsträd - 

Landskapssång Ålänningens sång 

Språk 

- finska: 

- svenska: 

- nordsamiska: 

- övriga: 

  

1 399[3], 4,8 % 

25 531[3], 88,3 % 

0[3], 0,0 % 

1 986[3], 6,9 % 
 

 

Åland är en ögrupp mellan Egentliga Östersjön och Bottenhavet samt mellan Egentliga 
Finland och Sverige. Åland är en självstyrande del av republiken Finland där 
ögruppens svenskspråkiga status samt invånarnas svenska kultur och språk skyddas av 
internationella garantier. Åland är också demilitariserat, vilket innebär att det inte får finnas 
någon militär aktivitet på Åland i fredstid. 

Genom sin självstyrelse intar landskapet Åland en särställning i Finland. Ålands parlament, 
lagtinget, har rätt att stifta egna landskapslagar och Åland har en egen flagga, 
egna frimärken, registreringsskyltar och en egen polis, m en ingår i samma skattesystem som 
övriga Finland utom den kommunala beskattningen som ligger under åländsk 
behörighet. Åland är med i EU och har euro som valuta men Ålands särskilda status i EU gör 
att tax free-försäljning är tillåten på resor till och från Åland. Avsikten med det så kallade 
Ålandsprotokollet med EU är att upprätthålla goda kommunikationer så att bland annat 
företag kan fortsätta verka på öarna. 
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Befolkningen på Åland uppgår till nästan 29 800 invånare, varav nästan 11 800 bor i den 
enda staden Mariehamn.[4] 

Åland är känt för sin vackra skärgård och sin sjöfartshistoria. I Mariehamn finns bland annat 
ett sjöfartsmuseum och museifartyget, den fyrmastade stålbarken Pommern. 

 

Ålänningens sång är Ålands landskapssång. Den är skriven av John Grandell (1892–1960) 
och tonsatt av Johan Fridolf Hagfors. Sången framfördes för första gången under sångfesten 
i Mariehamn 1922. På Åland sjungs den numera till exempel runt midsommarstängerna på 
midsommarafton och på Ålands självstyrelsedag 9 juni. Sången hade ursprungligen fyra 
verser men den tredje versen utelämnas sedan länge när sången sjungs och ofta när den 
återges i tryck. 

 

Ålands landskapssång 

Landet med tusende öar och skär, 

danat ur havsvågors sköte. 

Åland, vårt Åland, vår hembygd det är. 

Dig går vår längtan till möte! 

Forngravars kummel i hängbjörkars skygd 

tälja din tusenårs saga. 

Aldrig förgäta vi fädernas bygd, 

vart vi i fjärrled än draga, 

 

 

Etymologi[redigera | redigera wikitext] 

Namnet Åland är, enligt en hypotes, en förkortad form av den äldre formen Ahvaland som 
kommer av det urnordiska ordet ahva (’vatten’), som är besläktat med latinets aqua. 
På finska associerades Ahvaland till det finska ordet för abborre, ahven, vilket ledde till att formen 
Ahvenanmaa skapades, vilken används på finska ännu i dag.[5] 

Det latinska namnet för Åland är Alandia.[6] 

 

Språk 

Åländska är en svensk dialektgrupp som talas på Åland. Åländskan kan i geografisk mening 
uppfattas som en variant av östsvenska, men dialekten ligger 
närmare uppländskan än finlandssvenskan. Ålänningarna betecknar oftast inte åländskan som 
finlandssvenska. Åland är enspråkigt svenskt och Ålands svenska språk och kultur skyddas 
i självstyrelselagen. Ålands geografiska placering mellan fasta Finland och Sverige avspeglas 
även i åländskan då vissa åländska dialekter liknar finlandssvenskan medan andra är nästan 
identiska med det svenska riksspråket. Liksom andra språk förändras åländskan av utvecklingen i 
samhället. Då Ålands historia präglas av kontakter med övriga Finland och Sverige har de 
starkaste influenserna på språket på Åland kommit från dessa länder, men Ålands 
sjöfartshistoria och migrationen till framför allt USA har även satt sin prägel på språket. I 
åländskan går det därför att hitta spår av finska, ryska samt brittisk och amerikansk 

engelska.[källa behövs] 

 

 

Åländskan har kvar många arkaiska ord och uttryck som är fullt förståeliga för en rikssvensk. 
Exempelvis: Gå ti bykstugan och hämt ett ämbar (gå till tvättstugan och hämta en hink). Andra 
ord har helt annan betydelse än i rikssvenskan. Ett exempel på det senare är ordet batting, 
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ursprungligen från engelskans batten, som på åländska betyder träbalk. Ett annat exempel som 
kan vara förvirrande är ordet semla som i Sverige syftar på en fastlagsbulle men som på Åland 
syftar på en småfranska. 

Ett annat typiskt åländskt uttryck är: Vemses flicka/pojke är du då?, underförstått att i ett litet 
samhälle så är chansen stor att man känner objektets föräldrar. Ordet inte ersätter ålänningarna 
med int eller inga, "Jag har inga/int vari' där". Ett annat exempel är trunk, som på rikssvenska 
skulle kallas bagageutrymme. Ålänningar pratar om att deras rum är råddigt, alltså rörigt eller 
stökigt. 

Men vissa ord som är samma på åländska och rikssvenska har lite olika betydelser. Ett exempel 
på det är en pannkaka, som på rikssvenska är tunn, men på åländska är mycket tjockare. En 
pannkaka som en rikssvensk pratar om kallas plätt på åländska. 

Siddu barra! uttr. Siddu kommer från uttrycket ’ser du’ – på åländska uttalat sir du – och blir 
tillsammans med ett åländskt bara – d.v.s. barra – ett uttryck med betydelsen ’ser man på’. 

 

 

Historia[redigera | redigera wikitext] 
Huvudartiklar: Ålands historia, Ålands sjöfartshistoria och Ålands politik 

 

Grav från järnåldern. 

Under förhistorisk tid koloniserades Åland först av människor som tillhörde 
den kamkeramiska kulturen, och således kom från det förhistoriska Finland omkring år 4000 
f.Kr. Från en senare tid, omkring 1500 f.Kr., finns bosättning med samband 
västerut.[7][8] Influenserna västerifrån blir sedan starkare, vilket syns av gravskickets 
förändring, då kristendomen slog igenom på 1000-talet och de äldsta stenkyrkorna byggdes 
på 1200-talet. Av ett litet antal finska ortnamn från äldre medeltid kan man se att även en 
finsk bosättning ägde rum ungefär samtidigt som den svenska nykoloniseringen började. 
Namn som Jurmo, Lappo, Koskenpää och Vandö visar detta. Namnen Finbo 'finnarnas 
(fiske)bodar', Finby 'finnarnas by' Finström och Finnö (som finns i tre åländska kommuner) 
antas visa hur de svenska kolonisatörerna namngav finska bosättningar.[9] 

Ålands välstånd under medeltiden byggde på den handelsled som gick från Roslagen, 
över Ålands hav, genom Åland och vidare till Egentliga Finland. Genom bygget av 
fästningen Kastelholm under 1300-talet fick också Åland en viss militär betydelse. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Semla
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fastlagsbulle
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5franska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pannkaka
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A4tt
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%85land&veaction=edit&section=2
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%85land&action=edit&section=2
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lands_historia
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lands_sj%C3%B6fartshistoria
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lands_politik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kamkeramiska_kulturen
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85land#cite_note-7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85land#cite_note-8
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ortnamn
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ldre_medeltid
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finstr%C3%B6m
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85land#cite_note-9
https://sv.wikipedia.org/wiki/Roslagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lands_hav
https://sv.wikipedia.org/wiki/Egentliga_Finland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kastelholms_slott
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kastelholms_slott
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ironagegrave-aland1.jpg


 

Pommern är numera som museifartyg i Mariehamn symbol för de åländska djuphavsseglarna. 

Genom bondeseglationen på 1800-talet, började bönderna konstruera egna skepp och 
bedriva handel med omvärlden. Det är inte många områden som haft så många skepp i sin 
ägo under en och samma tid. Varje socken hade kring 40 egna skepp, med skeppare och 
sjömän. Detta lade grunden för Ålands framgång inom djuphavsseglingen på de stora haven. 
Efter ångbåtens intåg blev segelskeppen mycket billiga. Flera stora rederier, och bland 
dem Gustaf Eriksons, hade bland de största segelflottorna i världen kring början av 1900-
talet. Man seglade till Australien, Amerika och Storbritannien. Härifrån har Åland fått sin långa 
erfarenhet av sjöfart och entreprenörskap. Som ett minnesmärke över denna tid finns den 
fyrmastade stålbarken Pommern i Mariehamn och sjöfartsmuseet i anslutning till det. 

Åland är alltså svenskspråkigt och avståndet mellan Åland och svenska fastlandet är kortare 
än till det finländska, men landet kom ändå, genom en serie historiska händelser, att tillhöra 
Finland. Redan på medeltiden fördes Åland till Åbo stift, och på 1600-talet till Åbo och 
Björneborgs län. I freden i Fredrikshamn 1809 föreslog svenskarna att Åland skulle kvarstå i 
svenska riket, men Ryssland drev igenom sitt motsatta förslag, med hänvisning till 
ovanstående faktum, men givetvis främst av militära skäl. 

 

Bomarsunds huvudfästning i datorversion på modernt flygfoto. 

Vid överlåtelsen misslyckades Sverige med att erhålla garantier om att Åland skulle 
demilitariseras, vilket också bekymrade Storbritannien som såg Rysslands militära närvaro 
på öarna som ett hot mot deras intressen i regionen. Det var orsaken till att Åland anfölls 
under Krimkriget. Bomarsunds fästning intogs av brittiska och franska trupper 1854. Som 
resultat tvingades Ryssland demilitarisera Åland efter fredsförhandlingarna 1856, vilket blev 
grunden till Ålands nuvarande demilitariserade, neutrala status.[10] 

Under finska inbördeskriget 1918 landsteg svenska trupper på Åland i en intervention mellan 
ryska trupper som fanns stationerade på öarna och de vita och röda styrkor som anlände 
över isen från Finland. Inom några veckor hade dock tyska trupper ockuperat öarna på 
begäran från den vita regeringen. 

Åland blev en del av Finland när Finland utropade sin självständighet 1917. Samtidigt hade 
en svensk nationalism vuxit fram på Åland, som svar på den växande finska nationalismen 
på fastlandet. Från 1917 började befolkningen på Åland att eftersträva en återförening med 
Sverige, bland annat undertecknade 96,2 procent av Ålands vuxna befolkning 
en petition 1918 om utträde ur Finland.[11] Finland erbjöd öarna en autonom status inom 
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republiken som alternativ till en total införlivning – ett erbjudande som den åländska 
befolkningen förkastade. Ärendet fördes till Nationernas förbund som 1921 beslöt att Åland 
skulle förbli en del av Finland som en autonom region. Finland blev tvunget att garantera 
befolkningen rätten till det svenska språket, sin inhemska kultur och sina traditioner. Ett 
internationellt avtal deklarerade samtidigt Åland som en neutral och demilitariserad zon. 

Det främsta argumentet för beslutet var Finlands tvåspråkighet: I grundlagen är språken 
finska och svenska likställda och likvärdiga. I och med det ansågs ålänningarnas rätt 
tillfredsställd och de utgjorde dessutom en garanti för fortsatt bevarande av svenskan i 
Finland. En sorg över beslutet levde kvar under första halvan av 1900-talet. Numera har alla 
tankar på återförening med Sverige övergivits, då de ersatts av en lokalpatriotisk stolthet och 
insikt om självstyrelsens fördelar.[10] 

Vissa anser dock att svenskans ställning i landskapet försvagats under senare år,[11] genom 
det finska språkets ökande betydelse inom näringslivet och myndighetskontakterna österut, 
samtidigt som relationerna med Finland försämrats; ett tydligt exempel är den så kallade 
spelkonflikten.[12] En liten andel av ålänningarna anser att Åland i stället bör bli självständigt, 
ett självständighetsparti, Ålands Framtid, grundades 2001; efter valet 2015 har partiet 2 av de 
30 lagtingsplatserna.[13] Enligt en opinionsundersökning anser dock en majoritet, ca 70%, av 
ålänningarna att Åland bör fortsätta att stå under finländskt styre med nuvarande status.[11] 

Geografi[redigera | redigera wikitext] 

 

Karta över Åland och dess kommuner. 

Åland består av 6 757 öar. Den största ön är Fasta Åland, med en yta av 
1 010 kvadratkilometer. Den totala landarean är 1 553 kvadratkilometer, och vattenarean 
11 990 kvadratkilometer. Vattenarean har utökats på grund av 
förändrad territorialvattengräns. 

Väster om Åland ligger Ålands hav, ett öppet vatten mellan Roslagen och Åland på gränsen 
mellan Bottenhavet och norra Östersjön. Åland har en obetydlig landgräns 
mot Uppland i Sverige på ön med fyren Märket. Österut gränsar Ålands 
skärgård till Åbolands skärgård. Den sydostligaste delen av Ålands skärgård utgörs av Kökar, 
Ålands västligaste av Eckerö cirka 50 kilometer öster om svenska Roslagen och Väddö. 
Längsta körbara sträcka med bil utan färja är 76 kilometer (Andersö–Norrboda), med färja 
140 kilometer (Degersand–Jurmo) 

Klimat[redigera | redigera wikitext] 

• Årsmedeltemperatur, medeltal 1972–2000: 5,8 °C. 

• Årsnederbörd, medeltal 1972–2000: 631 mm. 

• Dagar med snötäcke, medeltal 1987–2003: 57. 
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Politisk status[redigera | redigera wikitext] 

 

Självstyrelsegården i Mariehamn, här med Ålands, Finlands och EU:s flaggor i förgrunden. 

Ålands unika politiska status gör att landskapet har rätt att stifta egna lagar och fatta politiska 
beslut inom vissa områden. Inom dessa områden utövas den lagstiftande och exekutiva 
makten av Ålands lagting och Ålands landskapsregering.[10][14] Området är dessutom 
en neutraliserad, demilitariserad zon och Ålands status skyddas av internationella garantier. 
Finland har dock suveränitet över området.[15] 

Freden i Fredrikshamn i september 1809 innebar att Sverige överlät Finland till Ryssland 
samt därtill en del av landskapet Västerbotten och hela Åland som därmed kom att 
tillhöra storfurstendömet Finland. Efter Finlands självständighet strävade ålänningarna efter 
återförening med Sverige. Den så kallade Ålandsfrågan, det vill säga konflikten om Ålands 
tillhörighet till Sverige eller Finland, var en av de få frågor som behandlades och löstes 
av Nationernas Förbund under mellankrigstiden. 

Att Åland är en av de relativt få demilitariserade zoner i världen är orsak till att det sedan 
1992 är hemort för Ålands fredsinstitut.[10] 

Politik och administration[redigera | redigera wikitext] 
Huvudartikel: Ålands politik 

Åland är ett självstyrt landskap inom Finland. Åland har ett eget parlament, Ålands 
lagting, och en egen regering, Ålands landskapsregering. Lagtinget har 
lagstiftningsbehörighet inom många områden medan finsk lag gäller inom 
andra[16] Självstyrelsen regleras av Självstyrelselagen som ger ålänningarna rätt att styra 
över sina egna angelägenheter, så långt det är möjligt med hänsyn till ”rikets inre och 
yttre säkerhet”. Till exempel kan Åland fatta egna beslut om polisväsendet, posten, 
kommunal beskattning, skolor, hälso- och sjukvård samt radio- och 
televisionssändningar, medan Finlands lag gäller för till exempel tullar, gränsbevakning, 
myntväsen och på områden som allmän straffrätt, arbetsrätt, civilrätt. Ålands 
landshövding leder Statens ämbetsverk på Åland och representerar Finska staten på 
Åland. 

I kyrkligt avseende räknas Åland till Borgå stift, det svenskspråkiga stiftet 
inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 

Hembygdsrätten[redigera | redigera wikitext] 
Huvudartikel: Åländsk hembygdsrätt 

Hembygdsrätt är det begrepp man använder då man diskuterar 
åländskt medborgarskap. Hembygdsrätten reglerar vem som får äga mark eller 
fastigheter samt driva näringsverksamhet på Åland. Hembygdsrätten är en rättighet 
som tillkommer varje ålänning, och man förlorar denna rättighet om man är skriven 
på annan ort i mer än fem år. För att återfå sin hembygdsrätt, eller som icke-ålänning 
ansöka om hembygdsrätt, måste man bo (vara folkbokförd) på Åland i minst fem år, 
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vara finländsk medborgare samt kunna intyga att man behärskar svenska. 
Hembygdsrätten innehåller restriktioner för grundande av företag på Åland. I alla 
bolagsstyrelser måste minst två tredjedelar av medlemmarna vara ålänningar, men 
vissa undantag görs för allmännyttiga företag (till exempel banker och 
transportföretag).[17] Finska medborgare som flyttat till Åland före tolv års ålder och 
har hembygdsrätt är befriade från värnplikt. 

Hembygdsrätten har som huvudsaklig uppgift att skydda den åländska 
kulturidentiteten och landskapsbilden, en av de viktigaste ingredienserna i det 
minoritetsskydd den åländska självstyrelsen utgör. 

Statens ämbetsverk på Åland[redigera | redigera wikitext] 
Huvudartikel: Statens ämbetsverk på Åland 

På grund av det åländska självstyret skiljer sig Statens ämbetsverk på Åland från 
dess motsvarigheter i övriga Finland, regionförvaltningsverken. Statens 
ämbetsverk på Åland har sitt säte i Statens Ämbetshus i Mariehamn. Chef för 
ämbetsverket är Ålands landshövding, Peter Lindbäck. 

Åland och EU[redigera | redigera wikitext] 
Huvudartikel: Åland och EU 

Åland anordnade en egen folkomröstning om medlemskap i Europeiska 
unionen den 20 november 1994. En majoritet av ålänningarna röstade för 
medlemskap, och man följde Finland in i unionen 1995. Ett särskilt 
Ålandsprotokoll reglerar Ålands ställning inom EU. Man har några viktiga 
undantag, dels gällande icke-ålänningars rätt att äga fast egendom och icke-
åländska företags etableringsrätt i regionen, dels gällande EU:s 
skattelagstiftning. Det senare undantaget innebär att Åland i 
skattehänseende räknas som tredje land, vilket som viktigaste effekt har haft 
att den lönsamma försäljningen av skattebefriade varor på färjorna till och 
från Sverige och Finland har kunnat fortsätta. Medlemskapet i EU ifrågasätts 
av ålänningarna som helt blev utan kompensation för den maktöverföring 
från självstyrelsen till både Finland och EU som blev följden av 
medlemskapet, något som bidragit till försämrade relationer mellan 
myndigheterna på Åland och i Finland. 

Ålands kommuner[redigera | redigera wikitext] 
Huvudartikel: Ålands kommuner 

På Åland motsvaras kommunerna av den urgamla sockenindelningen. 
Trots de få invånarna är Åland indelat i totalt 16 kommuner: en stad, nio 
landsbygdskommuner och sex skärgårdskommuner. Mariehamn är den 
största av dem med sina 11 340 invånare, medan Sottunga endast har 
101 bofasta invånare. 

Mariehamn är den enda staden på Åland, där cirka 40 procent av 
befolkningen bor. 
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Borgboda gård i Saltvik. 

Landsbygdskommuner: 

• Jomala 

• Hammarland 

• Eckerö 

• Finström 

• Geta 

• Saltvik 

• Sund 

• Lemland 

• Lumparland 

 

Vy över södra Sottunga. 

Skärgårdskommuner: 

• Vårdö 

• Kumlinge 

• Brändö 

• Sottunga 

• Föglö 

• Kökar 

Ekonomi[redigera | redigera wikitext] 

 

Lundqvistredieriernas Hildegaard. Rederiet är ett av dem som uppstod 

genom bondeseglationens utveckling till internationell fraktfart. 

Åland är ett litet samhälle men med en sluten ekonomi beroende av 
kravet på så kallad hembygdsrätt för att äga egendom och driva företag. 
Man är beroende av utbyte av varor och tjänster med omgivande 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jomala
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hammarland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ecker%C3%B6
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finstr%C3%B6m
https://sv.wikipedia.org/wiki/Geta_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saltviks_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sunds_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lemland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lumparland
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rd%C3%B6
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kumlinge
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nd%C3%B6,_%C3%85land
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sottunga
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6gl%C3%B6
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6kar
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%85land&veaction=edit&section=11
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%85land&action=edit&section=11
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lundqvistredierierna&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bondeseglation
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sottunga_view.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hildegaard_IMO_9194139_p1_approaching_Port_of_Rotterdam,_Holland_12-Dec-2006.jpg


regioner. Ålands läge mellan två expansiva ekonomiska centra, södra 
Finland och Stockholmsområdet, ger många fördelar och gör också den 
åländska ekonomin mindre sårbar. Det finns två stora 
marknadsområden på nära avstånd till nytta inte minst för sjöfarten. 

Åland har många företag och en lång tradition av entreprenörskap. Det 
finns cirka 2 300 företag på Åland. Ett tjugotal har mer än 50 anställda, 
där färjerederier, banker och försäkringsbolag dominerar. Av de 
åländska företagen har cirka 90 procent färre än tio anställda; många är 
enmansföretag. 

Den åländska ekonomin är starkt präglad av tjänste- och 
servicenäringarna. Sjösektorns dominans är påtaglig då denna ensam 
står för cirka 27 procent av Ålands totala bruttonationalprodukt. Den 
kapitalintensiva sjöfarten bidrar till att bruttonationalprodukten per 
person på Åland är hög, och som ett resultat ligger den genomsnittliga 
inkomstnivån i Åland klart högre än i övriga Finland. 2009 var den 
genomsnittliga disponibla hushållsinkomsten ungefär 20% högre på 
Åland än i övriga Finland[18] (fasta Ålands landsbygdskommuner hade 
den överlägset högsta medianinkomsten bland Finlands ekonomiska 
regioner 2010, 40 360 euro per hushåll[19]). Den åländska sjöfarten 
erbjuder fler arbetsplatser än vad den åländska arbetskraften kan fylla – 
många personer bosatta i Finland och Sverige arbetar på åländska 
fartyg. Färjetrafiken har varit förutsättningen för turismens starka 
expansion. Antalet inresande till Åland har under de senaste åren legat 
kring 1,8 miljoner personer – de flesta kommer över dagen och cirka 
540 000 övernattningar registreras varje år. På hotell och gästhem finns 
cirka 2 600 bäddplatser och dessutom finns över 2 000 
uthyrningsstugor. Sommartid kommer många gäster i egna segel- och 
motorbåtar och kan då förtöja i någon av de nära tjugo åländska 
gästhamnarna. 

 

Fisket har alltid varit viktigt på Åland. Kökars vapen. 

Den åländska industrin är liten, men viktig ur exportsynpunkt. Eftersom 
industrin till stor del vidareförädlar jordbruksprodukter och fisk är den 
indirekta sysselsättningseffekten av stor betydelse. En mycket intressant 
och internationell plastindustri har även vuxit fram. Vidare finns på Åland 
metall- och verkstadsindustri, snickerier, tryckerier och elektronikindustri. 
Primärnäringarna jordbruk och fiske är trots sin relativt blygsamma 
ekonomiska avkastning fortfarande betydelsefulla för glesbygden och 
skärgården samt som råvaruproducenter för livsmedelsindustrin. Små 
arealer i kombination med gynnsamt klimat har lett till att det åländska 
jordbruket inriktats på specialgrödor som lök, kinakål, potatis och äpple. 

Sysselsättningssituationen på Åland har varit mycket god sedan 
lågkonjunkturen i mitten av 1990-talet. En förklaring till detta är Ålands 
utmärkta geografiska läge. Närheten till Stockholms- och 
Helsingforsregionerna har gjort det möjligt för framför allt ungdomar att 
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hitta jobb och utbildningsplatser också vid lågkonjunktur på hemmaplan. 
Med dagens öppna arbetslöshet på 3,6 procent är arbetslösheten ett litet 
men växande problem på Åland. Den stora mängd turister som 
sommartid besöker Åland medför att servicenäringarna under 
högsäsongen är beroende av säsongsarbetskraft från andra orter. 
Sjöfarten har under modern tid varit den dominerande näringen på Åland 
och den har i allra högsta grad bidragit till dagens välstånd. De 
förändringar som den åländska sjöfartsbranschen står inför gör att det 
finns en klar hotbild för den åländska sysselsättningen. 

Sport[redigera | redigera wikitext] 

 

Åland Uniteds damer mot KMF i fotbolls-FM. 

Ålands Idrottsförbund är idrottens gemensamma paraplyorganisation 
som motsvarar Sveriges Riksidrottsförbund eller Finlands Idrott. 
Idrottsförbundet representerar åländsk idrott i samtliga nordiska 
sammanhang. Idrottsförbundet är idrottens högsta organ på Åland. 

Åland har inget eget landslag och är inte själv medlem i internationella 
idrottsförbund utan i idrottssammanhang räknas Åland som en del av 
Finland. Det gäller även inom Finland, där åländska lag deltar i finska 
serier. 

Ålands Idrottsförbund bildades 1995 av de dåvarande 
idrottsorganisationerna och på Landskapsstyrelsens initiativ. 1999 
övertog Idrottsförbundet fördelningen av idrottens finansiella medel från 
Ålands Landskapsregering. Detta skedde i samband med en 
uppdatering av Idrottslagen för Landskapet Åland. Idrotten på Åland 
räknar att drygt 13 500 aktiva regelbundet deltar i organiserad idrott, 
vilket innebär att idrotten är Ålands överlägset största folkrörelse. 

IFK Mariehamn har flera sektioner. Klubbens herrfotbollssektion gjorde 
sin första säsong i Finlands högsta serie 2005. IFK Mariehamn blev 
finska mästare för första gången säsongen 2016. Andra framgångsrika 
fotbollsföreningar är Åland United som säsongen 2009 vann damernas 
högsta serie, FM-serien, och därmed kvalificerade sig för spel i Uefa 
Women's Champions League 2010. 

Janne Holmén, som blev europamästare i maraton 2002, är även han 
från Åland, och Ålands Kraftsportklubb är en av landets 
framgångsrikaste. Bland annat har klubbens styrkelyftare Kenneth 
Sandvik satt världsrekord i bänkpress två gånger. 

Åland arrangerade de Internationella öspelen 1991 och 2009. 
Även världsmästerskapet i innebandy för damer 1997 spelades här. 
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Turism, nöjen och friluftsliv[redigera | redigera 

wikitext] 

 

Båthamnen på Rödhamn utanför Mariehamn. 

Åland har en speciell natur som erbjuder stora kontraster. 
Ytterskärgårdens karga kobbar byts ut mot skogar och bördiga 
odlingslandskap på Fasta Åland. Åland består av denna huvudö samt 
över 6 700 mindre öar av varierande storlek. På Åland finns omkring 40 
naturreservat. 

Skärgården ger möjlighet till paddling, 
segling, långfärdsskridskoåkning och annat. Cykelvägar finns på hela 
Åland. Kostnaden för att ta med bilen är subventionerad av Landskapet 
Åland om man stannar i skärgården en natt. 

På somrarna anordnas Rockoff-festivalen. Den besöks förutom av 
ålänningar även av turister. 

Se även[redigera | redigera wikitext] 
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Fisk i olika former 
  
Fisken har haft en central plats i åländsk matlagning och kunde nästan kallas en basvara. Olika sorters fisk som till exempel, 
gädda, torsk, flundra, abborre och lax fångades, men absolut vanligast var nog strömmingen. Fisket pågick i princip hela året 
om och vek sällan undan för jordbruks-sysslor. Fiskandet var inte heller bara ett arbete för män utan även kvinnorna kunde 
vara med som hjälp. Vanligast var att strömming och annan fisk saltades och förvarades i tunnor för att hålla längre tider. Den 
salta fisken varvades för omväxlingsskull med färsk fisk om sådan kunde fås. Fisk åts för övrigt både till vardags med potatis 
och bjöds till fest med grönsaker och sås. Eftersom tillgången till strömming var så stor lärde man sig att tillreda den på ett otal 
olika sätt. Strömming kan stekas, kokas, läggas in, gräddas i ugn, grillas, läggas i olika lådrätter, soppor, sallader och i 
aladober. 
  
Vid sidan av fisken åt man naturligtvis också kötträtter av olika slag. Man använde nöt-, gris-, får-, fågel-, och på Kökar, även 
sälkött till matlagning. Vid slakt tog man vara på allt man kunde, också inälvor, blod och fett. Man tillverkade korvar och syltor 
av olika slag, till exempel risgryns-, blod-, kött- och fläskkorv och pressylta och rullsylta. Köttet kunde dels saltas och förvaras 
eller tillredas direkt genom allt från kokning till griljering. Palvning och rökning av kött var också vanligt. 
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Strömmingslåda 
1 kg potatis 
400 g saltströmming (blötläggs några 
timmar) 
2 gula lökar 
150 g sidfläsk (kan lämnas bort) 
½ tsk vitpeppar 
1 tsk kryddpeppar 
3 ägg 
8 dl mjölk 
skorpsmulor samt ev. några smörklickar 
  
Potatisen skalas och skivas. Den urvattnade 
strömmingen fileas, ryggben tas bort. 
Fläsket skärs i små tärningar och bryns lätt 
tillsammans med den finhackade löken. 
Smörj formen och lägg ett lager av den 
skivade potatisen i botten. Varva strömming, 
fläsk, potatis och kryddor – med ett lager 
skivad potatis överst. Vispa ihop äggen och 
mjölken och slå över så att potatisen nästa 
täcks. Strö på skorpsmulor och lägg gärna 
på några smörklickar. 
Grädda lådan i 200º ca 1 timme. Servera 
med inlagda rödbetor. 

Skomakarlax 
8 saltströmmingar 
½ medelstor gul lök 
¼ tsk grovt stött kryddpeppar 
¼ tsk grovt stött vitpeppar 
½ dl strösocker 
½ dl matättika (10%) 
½ dl vatten 
  
Den salta strömmingen blötläggs några 
timmar, rensas och fileas. Filéerna radas i en 
skål, eller på ett fat. Blanda samman lagen 
av kryddor, ättika, vatten och socker samt 
häll den över fisken. Strö över den 
finhackade löken. 
Ställ fatet i kylskåpet. 
Skomakarlaxen kan avnjutas efter 1-2 dygn. 

  
  

Tillbaka 
  

  
Säljakt på Kökar 

  
Säljakt förekom främst på Kökar och endast kökarborna var vana sälköttsätare, särskilt köttet av ungsälar ansågs vara gott. Av 
fräst rågmjöl och sälkött (eller kött av annat slag och av fisk) lagade man också palt genom att mjölet och köttet formades till 

bullar och kokades. De olika paltsorterna fick sina namn efter de ingredienser som användes. Man kunde till exempel göra 
torskpalt, leverpalt, sälpalt, surpalt (av surnad korvspad), roddpalt (av sälblod). 

  
I skärgården jagade man också till exempel sjöfåglar som alfågel och svärta, som ansågs vara de bästa matfåglarna. 

Fågelköttet saltades i allmänhet för att hålla. Då saltat kött skulle tillredas sköljdes det först i vatten och fick sedan ligga i blöt i 
ett dygn före tillredningen. Efter detta sköljdes köttet igen och kunde sedan kokas, brynas och kryddas. Tillredningen var med 
andra ord en rätt lång process. Av sjöfåglarna tog man också tillvara ägg som man åt kokta eller använde till matlagning precis 

som vanliga hönsägg. 
  

Grönsaker som potatis och andra rotsaker som odlades på öarna blev ett naturligt tillägg till fisken och köttet. Förr var det ändå 
ovanligt att man åt råa grönsaker, sallader var till exempel ovanliga. I boken Ät med hela mun! sägs att det förut nästan 

ansågs lite "tokit" att äta råa grönsaker. Grönsakerna lades därför in eller kokades till maten. Rödbetor, inlagda gurkor och 
surkål förekom bland annat. Ute i skärgården var dock bristen på färsk mat, som just grönsaker, tidvis stor eftersom inget gick 
att odla på plats. Där fick man nöja sig vid gröt, bröd och fil till saltad fisk eller kött. Den allmänna bristen på råvaror, men även 

tidsbristen på grund av annat arbete på gårdarna, gjorde att gröt var ett behändigt matalternativ. 
  

Tillbaka 
  

  
Fina ostar 

  
Den åländska osten har ansetts vara särskilt fin och av bra kvalitet. Under 1700-talet var osten en handelsvara som fraktades 

bland annat till Stockholm. Bondost eller stommansost, stekost, sötost och kakost var de ostsorter som gjordes i hemmen. 
Försommaren ansågs vara en bra osttid eftersom korna mjölkade bättre då än på vintern. Stommansosten och sötosten var de 

vanligaste ostsorterna, medan kakosten och stekosten endast förekom på begränsade områden. Stommansosten gick till 
skillnad från de andra ostarna att förvara. Detta gjordes i råglåren där den helt och hållet täcktes in bland säden. 
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Stommansosten var bra matsäck till exempel ute på fälten eftersom den var närande och lättransporterad. Den användes också 
som pålägg på bröd, men var ändå ingen direkt vardagsmat. Kvarblivna ostkanter kunde användas till matlagning. Stekosten 
tillreddes som bondosten, men stektes istället för att torkas och lagras. Kakosten var mäktig och innehöll ägg, socker och mjöl 

och gräddades i ugn. Sötosten serverades ofta på kalas och åts på bröd eller som den var, skuren i skivor. 
  

                 Tillbaka 
  

  
Svartbrödet 

  
Svartbrödet kan man läsa om i närmast varje guidebok som handlar om Åland. Själva receptet på svartbröd varierar dock från 

bok till bok. Som namnet säger är brödet till färgen nästan svart. Det är runt och ganska platt och det mest karakteristiska med 
det är nog dess smak. Svartbrödet är nämligen sött, vilket kommer sig av sirapen som används till degen och gräddningssättet. 

Brödet tar sin tid att tillaga, men som motvikt går det att förvara en längre tid. 
  
  

Svartbröd 
500 g malt (grovt) 

1,2 kg rågmjöl (grovt) 
1,3 kg grahamsmjöl 

3-4 dl sirap 
40 g jäst 

2,5 l vatten 
salt efter smak 

kaffe och sirap till smörjning av kakorna 
  

Dag 1 
Rör ner 1/3 av maltet och 1/3 av rågmjölet noggrant med träslev i 8 dl varmt vatten 
under ca 15 minuter. Strö lite malt och rågmjöl som ett täcke över degen. Täck över 
bunken med handdukar och en filt så den hålls varm och låt degen vila i 20 minuter. 

Degen rörs om igen och ca 8 dl kokande vatten hälls på, litet i sänder. Rör ca 15 
minuter. 

Strö 1/3 av maltet och 1/3 av rågmjölet över degen som ett täcke. Handdukar och filt 
läggs tätt över degen igen. Låt vila 20 minuter. 

Degen rörs kraftigt i minst 15 minuter. Kokande vatten hälls på, litet i sänder, under 
kraftig omrörning. Den sista malten och nästan allt rågmjöl strös över degen. 

Handdukar och filt läggs tätt över degen igen. Låt vila i 20 minuter. 
Degen rörs åter kraftigt i ca 15 minuter. Ungefär 1 tsk jäst smulas över degen och 
rörs ner. Det sista rågmjölet strös över degen. Handdukar och filt läggs tätt över 

degen igen och den får jäsa över natten. 
  

Dag 2 
Resten av jästen smulas, löses upp i sirapen och tillsätts degen, grahamsmjölet 

tillsätts (spara lite till utbakningen) och man knådar tills degen lossnar från handen 
och "smäller" (degen pratar, brukar man säga). Lite mjöl strös över degen som skall 

"korsas" (man tryckte förr in ett kors i degen med handsidan). Handdukar och filt 
läggs över degen, som får jäsa tills den verkar färdig att baka ut. 

Degen läggs upp på bakbordet och delas i 8 lika stora delar, av vilka man bakar ut 
1,5 cm tjocka kakor som får jäsa och naggas. Kakorna gräddas i ca 225º under 15-20 
minuter. Genast då bröden tas ut ur ugnen skall de smörjas rikligt med en blandning 
av kaffe och sirap – glöm inte att smörja undersidan. Man kan också hastigt doppa 

ned hela kakan i blandningen. Bred snabbt dukar över kakorna så de hålls mjuka. De 
hålls väl nedbäddade tills de är ljumma, då smörjs de igen. Låt kakorna torka upp 
efter andra smörjningen, trava dem parvis med övre sidan mot varandra, packa in 
dem tätt i folie och "ungstånda" dem i 100-150º på nedre ugnsfalsen i 6 timmar – 

eller tills bröden är svarta. I ugnen skall det stå ett kärl med vatten medan 
ungnståndnigen pågår. Ugnsståndning innebär att mjölet "sötmar" under den svaga 

värmens påverkan – brödet blir svart och sött. 
När kakorna tas ut från ugnen packas de väl in i handdukar och en filt för att svalna 
långsamt. Låt sedan svartbrödet stå nedbäddat i två dygn. Smaken blir bättre för 

varje dag. 
  

      
                                                                                                                                      Tillbaka 
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När det bjöds till fest 

  
Ålänningarna beskrivs i många böcker som matglada och gästvänliga. Trots att det tidvis kunde vara skralt med maten var man 

sällan snål då det skulle bjudas till fest. Man kunde utnyttja de råvaror man hade på ett mycket ekonomiskt sätt och ändå 
tillreda måltider som åts med god aptit. De största festerna var bröllop, begravningar och julkalas. Bjudningarna hölls på 

gårdarna och bybor och släkt med både barn och vuxna bjöds in för att festa. Man firade också dopöl, skrifthåll, läsförhör och 
midsommar men vid dessa tillfällen begränsades ofta de inbjudna till släkten och de närmaste vännerna. 

  
Vid så här stora tillställningar med många gäster är det naturligt att arbetsbördan skulle ha blivit alltför stor om husmodern 

ensam skulle stå för all matlagning och servering. Till detta kunde hon därför få hjälp av en eller flera kalaskokerskor. 
Kalaskokerskor fanns i mitten av 1900-talet i de flesta byar på Åland. De var duktiga och vana matlagare och viste hur mycket 
tid som behövdes för de olika göromålen för att få allting färdigt i tid för festen. Kalaskokerskan kunde vistas på gården en hel 

vecka i förväg och förbereda maten till festen. Det vanliga tillvägagångssättet var att man först tog itu med bakningen och efter 
det med matlagningen. Efter att firandet var slut kunde kokerskan ännu hjälpa till med städandet och ordnandet. Några kända 

kalaskokerskor var Ellen Sjövall från Vestansunda, Vendla Eriksson från Snäckö och Amanda Söderberg från Klemetsby. 
  

Tillbaka 
  

  
Något för den sötsugna 

  
Alla fester var förstås inte av det pampiga slaget men oftast hade man någonting att bjuda en välkommen gäst. Plättar med 

olika salta eller söta "pålägg" och fil med socker eller sirap på, var vanlig bjudanmat. Av efterrätter, bakverk och andra 
godsaker står nog ändå Ålandspannkakan främst. Receptet varierar i den mån att Ålandspannkakan kan bakas antingen med 

risgryn eller mannagryn. Traditionellt serveras pannkakan med sviskonkräm, det vill säga kräm gjord på torkade plommon, och 
vispad grädde. Till kaffe bjöd man olika klassiska bakverk som till exempel småbröd av olika slag och äppelkaka. Då det bjöds 

till fin fest satsades det ordentligt, åtminstone enligt följande ordstäv: - De’ sir uschligt ut, sa’ Grannas Edith, när hon hade bara 
tolv sorters bröd på kaffebordet. 

  
  

Ålandspannkaka 
1 l mjölk 
1 dl risgryn eller 1,5 dl mannagryn 
1 dl vetemjöl 
3 ägg 
½-1 dl socker 
½ tsk salt 
2 tsk kardemumma eller 1 knivsudd saffran 
50 g smör eller margarin 
Mjölk och risgryn(eller mannagryn) kokas till 
en smidig gröt som får svalna något. Äggen 
vispas med sockret och blandas i gröten. 
Mjölet, saltet och kardemumman tillsätts (om 
smeten är för tjock tillsätts mer mjölk). 
Smörj en ugnsform eller rund stekpanna och 
häll i smeten. Klicka på smöret. Grädda i 
200º ca 40-60 minuter. Servera med 
sviskonkräm (eller sylt) och vispgrädde. 

Sviskonkräm 
1 l vatten 
1 dl syrlig saft 
20 sviskon (torkade plommon) 
1 dl strösocker 
1 bit kanel 
3 msk potatismjöl (utrört i lite vatten) 
Blötlägg sviskonen någon timme vid behov. 
Koka dem i blötläggningsvattnet tillsammans 
med saften och kanelbiten. Tillsätt sockret. 
Rör ut potatismjölet i lite vatten och avred 
krämen. 
Ge krämen ett hastigt uppkok och låt den 
svalna något före serveringen. Serveras med 
vispgrädde. 

  

  

                                                                                                                                        Tillbaka 

  

       

      Hur mår de åländska mattraditionerna idag? 
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Trots att matkulturen har ändrats en hel del under 1980- och 90-talet har den traditionella skärgårdsmaten på sista tiden fått 
ett uppsving. Klassikerna svartbröd, fisk och Ålandspannkaka hänger fortfarande med i sin traditionella skepnad, men har fått 
sällskap av endel nyheter. Betoningen har igen lagts på hälsosam mat med färska råvaror utan långa transporter. Man tar 
gärna upp de gamla traditionerna men glömmer inte att också dra nytta av de nya varor som kommit in på marknaden. Maten 
skall gärna vara mångsidig men man försöker undvika allt onödigt, konstgjort och tillgjort. I det EU stödda projektet 
Skärgårdssmak, som är ett samarbete mellan Finland och Sverige, har man skapat ett nätverk av restauranger i skärgården 
som följer de ovanstående riktlinjerna i matlagningen. Idén är helt enkelt ta tillvara de råvaror, smaker och den unika miljö som 
skärgården har att erbjuda. För alla finsmakare kommer här till sist ett åländskt recept ur boken Skärgårdssmak. 

  
  

Smörstekt abborrfilé med rosépepparsås 
4 portioner 
3-4 abborrfiléer per person 
vetemjöl 
salt 
smör 
Abborrfiléerna vänds i saltat vetemjöl och steks 
gyllenbruna i smör. 
  
Vitvinsås: 
5 dl vitt vin 
5 dl grädde 
1 tärning fiskbuljong 
1 klick smör 
salt 
rosépeppar 
Häll vinet och grädden i en kastrull tillsammans 
med buljongtärningen och låt reducera till hälften. 
Tillsätt smöret och vispa ihop lätt. Smaksätt med 
salt och rosépeppar. Red eventuellt av med 
maizena. Kan också smaksättas med lite sik- eller 
löjrom. 
  
Grönsaker: 
4 morötter 
1 kålrot 
1 zucchini 
4 citronklyftor 
Skala och dela morötterna och kålroten i lämpligt 
stora bitar och koka dem mjuka. Skiva och fräs 
zucchinin i olja. Smaka av med lite salt. 
Servera med potatis och garnera med en dillkvist 
och en citronklyfta. 

  

  Tillbaka till början av sidan 
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