
 

Studieresa till Åland 12-15 september 2019 
ett samarbete med projekt 100 gröna och blå uppleveler, Kryssningsnätverket och 

Studieförbundet Vuxenskolan 

 

 

Ett glatt gäng företagare inom besöksnäringen på Gotland gav sig av för att se hur man jobbar i 

Roslagen och på Åland. Efter en tidig morgontur från Gotland begav sig gruppen mot Norrtälje för 

lunchmacka och presentation av Visit Roslagen, där Gisela Norén kort presenterade deras upplägg 

inom turism i Roslagen. En kort visit på turistbyrån visade att de hade info om både Gotland och 

Estland i sin hylla! 

  
  



  
 

 

Vi far vidare mot Grisslehamn och därifrån med färjan till Eckerö; buffémåltid ombord med god mat 

gör inte resan sämre. Vi lägger till en timme på klockan och är framme till kvällen i Mariehamn och 

Hotell Pommern som är nyrenoverat och med ett imponerande kök! 

 

  

   
 

 



 

Efter frukost presentation av Visit Åland; Björn Wennström och Camilla Sommarström; som 

berättade hur deras samarbeten och bokningar fungerar. En kort titt i turistbyrån även där som hade 

en trevlig souvenir; ett drag som tycktes fungera att fiska med! 

 

  
 

Vidare till Smakbyn i Kastelholm och presentation av Jenny Björklund kring deras nuvarande 

verksamheter och expansionstankar. För närvarande finns det Bränneri, bryggeri, vin/spritkällare, 

matsal, butik och kursverksamhet på plats. Ett större hotell planeras som komplettering till den 

redan imponerande anläggningen. 

 

  
 

Efter en ”Slottstek” som var väl tilltagen begav vi oss till Mattas gårdsmejeri som hade 6 mjölkande 

kor i en närmast museal anläggning med tillhörande mejeri.  Där träffade vi en prisbelönt ung bonde 

med tre barn kring benen som berättade om verksamheterna och hur många besökare gården brukar 

ha under Skördefesten; 4500 besökare! Då gäller det att bulla upp med olika ostar och glass! 

Därefter Ålands Landskapsägda fiskodlingsanläggning för en presentation av hur de arbetar med 

olika fiskarter för utsättning i de Åländska vattnen. Främst tar man hand om öring och sik men även 

andra arter kan förekomma. Öringen tar två år innan den kan sättas ut och siken troligen lika lång 

tid…. Från romkornet till fisk lagom stor för utsättning. Det var intressant att se och höra om en 

anläggning som ägs av styret i landet för att tillgodose främst sportfisken men även yrkesfisket med 

material. 

 



 

Brobacka gästhem försåg oss med en visning av deras läckert inredda sommarrum till bed&breakfast 

och med eftermiddagsfika med Ålandspannkaka, som dagen till ära var bakad på mannagryn och 

med sviskonkompott och grädde. Ett yngre par driver stället tillsammans, där mannen är egen 

företagare inom trädgård och jobbar åt uppdragsgivare i grannskapet. De var anslutna till Green Key 

certifieringen avseende boendeanläggningen. Green-Key som vi inte hört talas om men där det efter 

googling visade sig att det fanns ett företag på Gotland anslutet till märkningen, nämligen Rävhagens 

vandrarhem i Visby. Vi tog reda på lite om certifieringen och fick en länk av turistbyån och Björn 

Wennström i Mariehamn 

Här kan man läsa mer om märkningen/certifieringen. 

Green Key Sverige: http://www.greenkey.se/kontakta-oss/ Kontakta Henrik eller Hanna. 

Åter till Mariehamn för shopping och gemensam kvällsmåltid på ÅSS Segelpaviljong i 

Västra Hamnen. 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.greenkey.se/kontakta-oss/


 

Dagen efter avfärd mot Lemlands södra sida och besök hos Amalias Limonadfabrik och Mercedes 

Chokoladeri.  En perfekt och entusiasmerande presentation och provning av en sann entreprenör! 

På kort tid har man specialiserat sig på att producera Åländsk limonad av hög kvalitet med hög 

frukthalt och lagom mängd socker! Mycket goda! Man har etablerat sig på den åländska restaurang 

och cafémarknaden och har en optimal maskinpark till tillverkning och buteljering. På övre våning en 

fantastisk  och avundsvärd show-room och gårdsbutik, lämplig för provningar och marknadsföring. 

Chokoladeriet har kräsna kunder i Japan och kina? Med väldigt speciella önskemål om Scaninavian 

berrries och lyxiga förpackningar. Mycket handlade om mat faktiskt på denna resa men äta bör man 

annars dör man….om man sen kan göra upplevelser av det man lagar till är det ännu bättre! 

 

 
 
 
 
 

 
 

Efter Amalias och Mercedes godsaker gav vi os iväg till Västerro gård som specialiserat sig på 

fiske/yrkesfiske, hantverk och småskalig måltidsturism på Ålands södra ända. Anders och Maria 

presenterade en sannerligen intressant måltid, tur vi hade gott om tid! Anders är fiskare och har en 

rök, där han röker fisk och annat med alved som får en lätt röksmak. Han är prisbelönt av Eldrimner 

för sin påhittighet. Han är en person som kan bjudas till fiskets dag på Gotland som inspiratör om han 

får ett kök och en rök och ett långbord och publik! Succe säkerligen! Vad sägs om rökta skumbananer 

eller turkisk peppar på fisken som ser ut som oliver? 

  
 

 



 

Eftermiddagen bestod av ölprovning på Open Water Brewery där två unga entreprenörer vågat satsa 

på eget åländskt hantverksöl. Grundat 2016 producerar de ca 10 000 liter öl på årsbasis och nya 

produkter lanseras löpande. De gör även torr äppelcider och öl på kultursorter som enkorn och 

emmer. Kunde inte låta bli att berätta varifrån sorterna härstammar, nämligen från Ardre på 

Gotland! Tog med en bunt sådana flaskor hem till odlarna. 

  
 

Sista stoppet i Sjökvarteret hos konsthantverkarna och sjöbodarna som hade öppet bara för att vi 

kom på en söndag och presenterade sin verksamhet. En flundra  av silver fick bli mitt bidrag till 

försäljningen. 

Sista dagen tidig avfärd för båtresa åter till Sverige. Blåst och regn fick avsluta det hela och möjlighet 

till många diskussioner och nätverkande på vägen in till Stadsgårdskajen i Stockholm där solen åter 

lyste. 

 

 

  
 

 

 



 

Fakta om Åland 

Åland är ett ö-rike som har självstyre sedan 1920-21 men hör till Finland. Valutan är Euro. 

Till ytan är Åland 13 324 kvkilometer stort varav 89% är vatten. 

Folkmängden ca 30 000 personer, befolkningstäthet ungefär som på Gotland. 

Högsta punkten är Orrdalsklint med 129 m öh. 

Åland är svenskspråkigt och avståndet mellan Åland och svenska fastlandet är mindre än till den 

finländska, men tillhör ändå Finland.  

Åland har många företag och lång tradition av entreprenörskap. Det finns ca 2 600 företag varav ca 

700 är skogs- och jordbruksföretag. År 2018 fanns det  403 aktiva gårdar på Åland. Färjerederier, 

banker och försäkringsbolag är dominerande, 990 procent av företagen har mindre än 10 anställda, 

många är enmansföretag. 

Den åländska ekonomin är starkt präglad av tjänste- och servicenäringarna. Sjösektorns dominans är 

påtaglig och står för ca 30% av BNP. 

Mariehamn med sina ca 11 000 invånare är den enda staden på Åland. Namnet Mariehamn kommer 

från Maria Alexandrovna gift med ryske tsaren Alexander I. 

Åland har egen flagga sedan 1954 och egna frimärken sedan 1984. År 1970 fick Åland representation 

i Nordiska rådet och deltar också i Nordiska Ministerrådets arbete. Åland är med i EU sedan 1995, 

men står utanför EU:s skatteunion. 

Så nu vet vi det. 

 

Länkar till besöksmålen 

https://www2.visitaland.com  

https://www.alandhotels.fi/sv 

https://smakbyn.ax 

http://www.mattas.ax 

http://old.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/guttorp_fiskeri.pbs 

https://www.bobacka.ax/gasthem 

https://www.paviljongen,ax/sv 

https://limonad.ax 

https://amorina.ax 

https://vasterro.ax 

http://www.openwaterbrewery.com 

https://www.guldviva.com/sv 

http://www.salt.ax 

http://www.sjokvarteret.ax 
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