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Skördefest 18 september 

2021 

 

En kylig septembermorgon samlades 49 
SPF-medlemmar för en resa till Åland 
och för att besöka årets Skördefest. Hög-
bergs Buss med chaufför Stina körde oss 
med första stopp i Kapellskär, där vi gick 
ombord på Viking Lines Rosella. Färden 
över Ålands hav inleddes med Brunch 
som smakade mycket bra. När vi anlänt 
till Mariehamn mötte vår guide Peo 
Svarvar upp och berättade om dagens 
program.  

 

Dagsprogrammet innehöll fem stopp/ 
besök på gårdar som visade sina och 
traktens produkter. Skördefesten på 
Åland är höstens höjdpunkt och den 
åländska matkulturens motor och hjärta. 
Det är en stor folkfest som pågår i tre 
dagar över hela Åland och på ett 60-tal 
platser/gårdar i de flesta kommuner. 
Gårdarna arrangerar olika typer av 
verksamhet/försäljning av lokalt produ-
cerade och säsongsbaserade råvaror. 
Skördefesten är en 24-årig tradition och 
det var lite extra högtidligt i år eftersom 
Åland firar 100 år som autonom region i 
Finland. 

Den första gård vi besökte var Amalias 
Limonadfabrik med gårdsbutik. Den lig-
ger strax innan överfarten till Lumpar-
land. Där tillverkades kolsyrade läske-
drycker på lokala solmogna frukter och 
bär. Saften från frukten och bären kall-
pressas och utgör en 1/5-del av den fär-
diga produkten. Det tillverkades och sål-
des även alkolimonad. Det är inte lika 
restriktivt här som i Sverige. Vi fick också 
en visning av bryggeriet. Gården pro-
ducerade också choklad, Mercedes Cho-
colateri, med grädde och smör från 
Åland. Invigningen av Skördefesten gjor-
des i år på denna gård dagen innan vi 
kom dit.  

Efter Amalias åkte vi över till Lumparland 
där vi gjorde 3 stopp. I Nybonds i Krog-
stad som har både ett café och ett gårds-
museum delade vi upp oss i två grupper.  

 

I caféet serverades Ålandspannkaka 
med plommonsylt och grädde (sviskon-
kräm och snömos på åländska).  
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Gårdsmuseet är ett hus från 1700-talet 
som renoverats till sitt ursprungliga 
utseende och försetts med tidsenliga mö-
bler och inredning, brödspadar, spinn-
rock, strykjärn och eldstad mm.  

 

Vi fortsatte till St. Andreas kyrka som är 
en fin vitmålad träkyrka. Den är äldst av 
Ålands träkyrkor. Inne i kyrkan fanns det 
en stor altartavla som täcker hela väggen 
med en bild av Jesus stående med 
utsträckta armar. Utanför kyrkan stod två 
minnesvårdar i sten, en för icke grav-
satta, omkomna till sjöss, och en lite 
mindre minnesvård över de på annan ort 
begravda. 

 

Utgårds, som var den sista anhalten lig-
ger i Lumparland, visade upp många 
hantverksprodukter. Det vara många tav-
lor utställda och en konstnär satt och 
målade på en oljemålning. Där fanns 
också produkter av havtornsbär från 

egen havtornsodling. Det fanns flera 
maskiner utställda i ladan och på gården 
stod en fin gammal rödmålad och 
upputsad Valmet 20 traktor från 1950-
talet. 

 

Den sista gården att besöka var Solkulla 
gård på Fasta Åland, som är den största 
ön på Åland. Där skulle det finnas 
hembakat bröd men vi kom dit så sent så 
det var redan slut. Många hade sett fram 
emot att få köpa ett gott åländskt bröd. 
Här hade man satsat på inlagda frukter 
och bär bl.a. gröna tomater, zuccini samt 
saft av vindruvor och rabarber och 
geléer, marmelad och sylt. 

Vår guide berättade en del om för-
hållandena på Åland. Det är en självstyrd 
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. 
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Ålands parlament, lagtinget, har rätt att 
stifta egna landskapslagar och Åland har 
en egen flagga, egna frimärken, regist-
reringsskyltar och en egen polis. Åland 
har en särskilda status i EU som gör att 
taxfreeförsäljning är tillåten på resor till 
och från Åland. Befolkningen på Åland 
uppgår till knappt 30000 invånare, varav 
nästan 11800 bor i den enda staden 
Mariehamn. 

Resan på Åland varade i drygt fem 
timmar innan det var dags att gå ombord 
på Rosella för hemfärd via Kapellskär till 
Bålsta. Middagen bestod av Rosellas 
stora buffébord. Efter en lång dags färd 
återkom vi till Bålsta strax efter kl. 2200. 

 

 

Sammanfattning 

En mycket givande och intressant resa 
med ett mycket bra upplägg av Högbergs 
Buss tillsammans med deras lokalguide 
Peo Svarvar med bakgrund som reporter 
på Ålands Radio. Vädret var behagligt 
brittsommarväder med temperatur på 
upp mot 18 grader. 

Tack Peo Svarvar för en utmärkt guid-
ning och intressanta berättelser om 
Ålands historia och nutida samhälle. 

Vi vill också berömma vår bussförare 
Stina för ett utmärkt arbete att framföra 
bussen. Tack Stina 
 

Text: Lennart Carlsson, Gert Lidö 

Foto: Gert Lidö, Carl-Evert Lindström 

 

 


