LEDENS DRAGNING PÅ ÅLAND, FAS 1

ST OLAV WATERWAY

Rapport om ledens dragning på Åland
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Uppdrag

Inom projektet St Olav Waterway är Föreningen Franciskus på Kökar ansvarig för
ledens dragning till sjöss och på land
över Åland, utom Sottunga. I denna rapport beskrivs arbetet med att dra leden
på land, att testvandra och att rita kartor
under perioden 1/9/2016 – 31/8/2017.

Leden består av fem skilda avsnitt nämligen leden till sjöss, leden på land på
Kökar, på östra, på mellersta och på
västra Åland.
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Sjö leden

MED FÄRJA
För en pilgrim som vandrar på leden från
Åbo via Pargas, Nagu och Korpo, är
Galtby färjhamn den plats där färden
övergår från land till hav.
Sommartid (midsommar till mitten av
augusti) går det två turer om dagen fem
dagar i veckan från Galtby och vidare via
Sottunga och Föglö tiill Långnäs. onsdag
och lördag går det en tur, fredag tre turer. Vår och höst går det en tur per dag
utom måndagar (ingen tur) och fredagar
(två turer). Vintertid går det endast tur
tisdag, fredag (två turer), vissa lördagar
samt söndag.
Passagerare reser gratis, en cykel kostar
4€, i högsäsong 6€.
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vandraren tar färjan från Harparnäs till
Sottunga färjhamn.
Från Sottunga går färjan till Långnäs.
Från Skage på norra Sottunga kan man
segla och det är då cirka 13 sjömil (23
km) till Långnäs hamn, som är en lämplig
ändpunkt för seglingen. Ett ännu inte
avfärdat alternativ är att segla in genom
Ängösund via Lemströms kanal till Mariehamn.
De båda ordinarie färjorna m/s Gudingen
och Skiftet tar 250 passagerare, har servering ombord, gratis WiFi och man kan
sitta ute vid vackert väder. m/s Ejdern
sätts in i huvudsak sommartid samt är
reservfärja när någon av de andra är på
dock. m/s Ejdern har ingen servering, ett
fåtal platser ute och är varken handikapp- eller äldreanpassad med branta
lejdare och utan hiss.
MED SEGEL
För sjöleden finns en separat Rapport
från testsegling 1, som sker i juni 2017
för att förstå om man kan segla ”på medeltida vis”. Vi lär oss att det är ett lämpligare avstånd om vi sätter Korpoström
som utgångspunkt än Nagu, vilket ursprungligen var avsikten eftersom Nagu
har en Sankt Olofs-kyrka.
Från Korpoström är det cirka 27 sjömil
(50 km) att segla till Kökar.
Den som tar färjan kommer till Harparnäs färjehamn, den som seglar bör
helst gå till Väster i Sundet, varifrån
vandringsleden börjar.

LÄRDOMAR
Vi lär oss att sjövägen per segel väcker
mycket medial uppmärksamhet och ger
leden karaktär och unikitet. Det behöver inte innebära att alla måste segla –
också färjorna är för en icke skärgårdsbor fulla av upplevelser.
Vi lär oss att det är dyrt att segla –
kanske 600 euro per person från Korpoström till Långnäs (inklusive 3 övernattningar till sjöss och mat). Det är gratis att åka färja på Åland…
Sjövägen har sin startpunkt antingen i
Galtby (färja) eller Korpoström (segling)
och sin slutpunkt i Långnäs (färja eller
segling) eller Mariehamn (segling).
En testsegling 2 på rutten MariehamnLemströms kanal-Ängösund- SottungaKökar är planerad 2-3 september.
Eftersom vi sjöng mycket ombord kom
det upp ett förslag om att göra en enkel
sångbok med vandrings/pilgrimssånger.

Från Hamnö på Kökar där landleden avslutas är det cirka 14 sjömil (26 km) till
Sottunga hamn, ungefär samma om
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Lag om enskilda vä gar

Många av de vägar vi vill vandra på
(skogsvägar, grusvägar) är enskilda
vägar och faller under 2008 års Lag om
enskilda vägar i landskapet Åland.

Insändare av Georg Blomqvist

Lagen tillåter att ägaren förbjuder fordonstrafik med inte cykeltrafik. Med stöd
av allemansrätten får man normalt promenera både på och vid sidan om en enskild väg samt också rasta. Detta dock
under förutsättning att man inte stör,
skräpar ner eller gör skada.
§86: Tillstånd av vägdelägarna eller väglaget behövs för användning av en väg till
”verksamhet som anordnas av någon
annan än en delägare och som klart höjer
kostnaderna för vägunderhållet.” Dit hör
att anordna en pilgrimsled.
Jomala kommun har tagit fram ett utmärkt ”Avtal om nyttjande av mark för
vandringsled”, 3 sidor, se bilaga 1.
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Landleden på Kö kar

FÖREGÅNGARE
Vi har föregångare till
exempel studenterna
Carolina Berglund och
Åsa Lindahl som år
2000 gör ett 5-poängsarbete vid Naturgeografiska institutionen,
Stockholms Universitet:
Naturstig på Hellsö,
Kökar.

Sylvia Sundström
skriver år 2005 en
artikel i tidningen
Skärgård om vandringsleden över
Hamnö.
Catrin Finneman,
Gun Lindblom och
Anita Lundin gör
tillsammans år
2009 en kulturinventering på Kökar,
där vandringslederna beskrivs på
sidorna 14-15.

3 (10)
ST OLAV WATERWAY

LEDENS DRAGNING PÅ ÅLAND

I april vandrar en grupp studenter från
Novia längs leden och ger oss en fyllig,
femsidig rapport om sina intryck av att
vandra på Kökar.

Skylt på Kalen Kökar

Vandringsleden över Kalen finns i tryckt
form med karta och text på tre språk och
är även skyltad längs leden.
PLANERING
Vid ett första möte den 19/11 mötet
beslutas att först ta fram en idé, sedan
stämma av med projektet för att fundera
på för- och nackdelar, därefter inleda
förhandling med markägare och så testvandra. Vidare beslutas att Philip Hällund leder arbetet och att vi ersätter honom enligt avtal för detta arbete (kostnaden förs under ”Förhandling markägare, planering, röjning och märkning av
vandringsled”)
Vid ett andra möte den 11/12 stäms en
första idéskiss av, beslutas att leden över
Kökar om möjligt ska omfatta lokala sjövägar, dels från Harparnäs till Väster i
Sundet och Hamnö, dels (kanske) över
Bönskärs strömmen mellan Bönskär
(som hör till Hamnö) och Flattö östra
udde.

Rapport från Novias studenter

I april vandrar Philip Hällund och
Christian Pleijel längs leden, diskuterar
markägares svar, synpunkter, beslut och
kommentarer, alternativa sträckningar,
för- och nackdelar med olika vägval.
I juni går de flesta av dem som ingår i
testsegling 1 längs leden, och senare i
juni går deltagare i 2017 års Franciskusfest längs leden och ger värdefulla synpunkter.

LEDEN TAR FORM
Under februari, mars och april vandrar
Philip Hällund längs de olika avsnitten
och alternativen, förhandlar med markägare och besökte lantmäteriet.

Philip Hällund med en grupp på Kökar. Foto Tove Mansel
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KARTA ÖVER LEDEN PÅ Kökar

Leden på Kökar, se också bilaga 2

RESULTAT
Vandringsleden på Kökar är cirka 12 km
lång. Den startar i nordost i Väster i Sundets gästhamn (A) med sommarbutik och
restaurang, går genom vackra landskap
på enkla stigar, gamla körvägar (B), genom skog, in i Hellsö by (C), förbi hembygdsmuseet (E), till Peders Aplagård
med restaurang/café (F), över Flattö (H)
och Finnö på asfaltväg (I), genom Karlby
med hotell/restaurang, åretruntbutik,
bageri, kommunkontor, post och bank (J),
över Kalen förbi Otterböte bronsåldersplats (L), ner i Vervans by (M), förbi
Sandvik gästhamn med sommarbutik,
café/restaurang (N) ut på Hamnö (O) där
den slutar vid kyrkan (P) och lämningarna av det medeltida klostret (Q).

Plus
Leden passerar väsentliga sevärdheter
Leden passerar servicepunkter sommartid
Leden går mest på gamla skogs- och grusvägar
Minus
Leden startar inte där man kommer i land med
färjan på Kökar nämligen Harparnäs
Det är stor brist på service i lågsäsong

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
1. En enkel båttransport från Harparnäs till Hamnö (till exempel roddbåt
att hyra, eller enkel taxibåt).
2. En obemannad linfärja över Bönskärs ström (spektakulärt!)
3. Den naturliga informationspunkten
på Kökar är i färjeläget Harparnäs, där
det finns en väntsal och en turistföretagare sommartid.
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KARTA ÖVER LEDEN PÅ Kökar
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Landleden på As land

FÖREGÅNGARE
Valdemar Nymans På åländska vägar
kom ut 1980, egentligen en sammanslagning av Längs åländska vägar (1964)
och Längs åländska sjövägar (1967). Valdemar Nyman är en kunnig och poetisk
ciceron som vandrar genom Ålands kulturhistoria och natur.

Den mer praktiska guiden Vandra,
cykla, paddla på Åland av Olle Persson
utkom 2005, 285 sidor, kostar 20 euro.
Postvägen är
en cykelled 65
km lång som
går över
norra/mellersta
Åland. Frän
väster: Eckerö
Storby – Kyrkoby - Marby Kattby –
Bjärnström - Ämnäs och vidare till Bomarsund och Hummelvik, varifrån färjan
går österut.
Vägen var i bruk från stormaktstiden till
1911, finns beskriven i en bra bok av Jan
Andersson (1999).
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http://www.visitaland.com/articles/pos
tvagen-aland/

http://www.lemland.ax/sites/www.leml
and.ax/files/attachments/page/vandring
skartan_ny_webb17.jpg
Media är från början varit synnerligen
intresserade av att vi vill utveckla pilgrimsvandrandet med många positiva
artiklar.
18
Monica gör
karikatyrer
i centrum
TORSDAG 1 JULI 2010
■ Ungt

Sadelinleden är c:a 60 km lång. Den
skapas av Henrik beckman för 10 år sedan i ett EU-finansierat samarbete mellan Finströms och Hammarlands kommuner. Leden går i en krok runt fjärdarna mellan de bägge kommunerna samt in
i Geta kommun. Det finns en karta i storlek 1:45.000.
http://naturguideninorr.outdrr.com/van
dra-pa-aland/
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par som återvände till fastlandet:

Hyresvärden tvingade
oss flytta från Åland
I maj fick Jasmine Pääskynkivi, 23, och
Fredrik Grönholm, 23, var sitt jobb på
Åland. De hyrde en övernattningsstuga
på landet och trodde att drömmen om att
arbeta och bo på Åland snart var sann. Men det som
började bra förvandlades snart till en mardröm.
När hyresvärdinnans dotter kom hem från en

utlandsvistelse förkortades hyrestiden gång på
gång och till slut ska paret ha blivit vräkt med
mycket kort varsel, under hot om att ”få ett
helvete om de stannar på Åland”.
Samma dag ska dottern ha sett till att Fredrik fick
sparken från sitt jobb, genom att visa upp ett utdrag
ur pojkvännens brottsregister.

Men ord står mot ord och personerna bakom
stugbyn nekar till att ha tvingat bort paret på ett
”oförskämt sätt”. De menar att hyror inte betalats
och att hundarna skötts illa.
– Vi ville ju att de skulle flytta så att vi skulle
kunna ta emot vanligt folk.
➤ Nyheter, sid 2-3

Storstädning
i polishuset

Nu lyfter landskapet och polisen
upp alla interna problem på bordet.
Ny organisation, tydligare rollfördelning mellan landskapet och
polisen, bättre intern kommunikation, effektivare ledningsgrupp och
en grundlig analys av arbetsbelastningen är de mål som gjordes upp
på konfliktmötet i går.
➤ Nyheter, sid 7

Gäddan
blir god
sommarmat
➤

➤

Ålänningar ger
EU-Haglund
toppbetyg

➤

Nyheter sid 5

Nyheter, sid 7

Juha Pykäläinen
båthusinspirerad
➤

DE GÅR MED GUD En äkta pilgrim tar med sig staven, som symboliserar frihet och hatten, som står för bekymmerslöshet, på turen. Här vandrar Yvonne Rubey,
Maj-Britt Jansson och Eila Mattsson. Bakom dem syns Ola Nyqvist och Maria Stenroos.
Foto: Kiki Alberius-Forsman

Med stav och hatt i Lemland
Den första pilgrimsvandringen startade i går från
pargården Pellas i Lemland Granboda. I dag går man
Lemböte kapellruin. I 16 kilometer genom Lemlands till Långnäs för vidare transport till Franciskusfesten
skogar vandrade gruppen för att övernatta på skep- på Kökar.
Reportage, sid 13
➤

21

IFK MARIEHAMN VILL HA HONOM

Se det med egna ögon

18.30 • 19.30 • 21.30 • 22.30 • 23.30

Sommaren 2017 får leden kritik av vandrare och det tycks som om två av kommunerna inte underhåller leden.

Lemlandsleden är 25 km lång med
vandringskarta skala 1:25.000 (2009).
Leden är till stor del Georg Blomqvists
verk och förvaltas av Lemlands kommun.
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Matrutan, sid 6

Mentorer ett lyft för
åländska företagare

Kultur, sid 10
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PLANERING
Vid ett första möte den 6 oktober presenteras projekthelheten, vilka planer,
möjligheter och medel som finns, hur
projektet är organiserat och hur organisationen ser ut på Åland.
Vid ett andra möte den 19 december
diskuteras uppgifterna: (1) planera och
dra leden över fasta Åland och ordna en
infopunkt i Jomala, (2) Engagera företag
och föreningar så att det finns mat, logi
och service längs vägen under vår och
höst, (3) göra en karta, samt (4) sörja för
ett andligt innehåll (inte bara en vandringsled)
LEDEN TAR FORM
Vid ett tredje möte den 28 februari är
frågan mer konkret hur leden från Långnäs via Jomala – Hammarland och till
Eckerö Storby ska läggas.
Arbetsgruppen delas i två: några fokuserar på den östra delen, över Lumparland
och Lemland, andra på den västra delen
från Jomala genom Hammarland och
Eckerö. Enkla kartor ritas med ledens
sträckning, avstånd, trafikfaror, service,
toa, vatten, skönhet och sevärdheter.
I april cyklar Christian Pleijel den norra
vägen, (a) nedan. Den 7 maj genomför
Hälsofrämjandet en vandring från Lumparsund till Jomala med 10+ deltagare.

Vid ett fjärde möte i slutet av maj diskuterades övernattningsmöjligheter, ungdomslokaler, församlingshem, Lemböte.
Det är tydligt att det finns tre alternativ
för den östra dragningen:
a Norra vägen: plus att det är Postvägen, minus att det är asfalt med hård
trafik (90-väg).
b Mellanvägen är kortast men mycket
tung lastbilstrafik (Widmans)
c Södra vägen: service året om, övervägande vackra grus- och skogsvägar,
övernattningsmöjligheter. Minus att
det är en viss omväg och ev problem
med markägare på ett avsnitt
Gruppen beslutar gå vidare med det
södra alternativet. Brita Nymark Engman
och Marita Selander rekognoscerar under juni och juli ett flertal gånger denna
sträckning, på cykel och till fots.
På Katarinadagen går sex personer från
Bjurvik till Hammarlands kyrka (14 km),
och på Sankt Olofsdagen (29 juli) går sju
personer från Jomala till Lemböte.
Vid ett femte möte den 25 augusti beslutas att södra alternativet gäller. En bra
modell för avtal om nyttjande av mark
för vandringsled presenteras (Jomala
kommun, 3 sidor, bilaga 2).
Brita Nymark Engman och Marita Selander färdigställer kartorna över Åland.
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KARTA ÖVER LEDEN PÅ ÅLAND, ÖSTRA DELEN

A Alternativ sträckning över Öra

S Storby midsommarstång

B-C Alternativ sträckning via Marsunds
Brygga och Marby

RESULTAT

D Gammal stenbro från 1700-talet då
postvägen rustades till riksstandard,
en av tre på Åland

Vandringsleden över fasta Åland tar cirka
sex dagar att gå om man delar upp det så
här:

E Väderkvarn

Dag 1 Långnäs - Amalia Café & Logi (12
km)

F ”Käringvilabackan” – historiskt belagd
rastplats

Dag 2 Amalia - Lemböte lägergård och
kapell (21 km)

G Överby midsommarstång

Dag 3 Lemböte - Jomala kyrka (14 km)

H Väderkvarn

Dag 4 Jomala kyrka - Djurvik (18 km)

J

Dag 5 Djurvik - Marsundet (20 km)

Eckerö Kyrka

K Gammal stenbro från 1700-talet då
postvägen rustades till riksstandard,
en av tre på Åland
L Simons, gammalt uthus från tiden före
stora ofreden 1714-21
M Ängstorp, posthus och gästgiveri före
post- och tullhuset (N)
N Eckerö Post- och Tullhus
P Storby postbrygga
R Berghamn färjehamn

Dag 5 Marsundet – (11 km)
Lumparland cirka 9 km
Leden går delvis på skogs/grusvägar
(Gamla Långnäsvägen och Gamla Krogstadvägen) och delvis på asfaltsväg.
Hållpunkter i Lumparland är Klemetsby
(500m från leden) där det finns affär,
badstrand och Ålands äldsta träkyrka St
Andreas. I Krogstad finns info om Krogstad historia och grottan. Samt Guy Frisks
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skrotkonst. 6 km från Långnäs (600m
från leden) finns Svinö Stugby. Vid Lumparsund finns en rastplats med infotavlor. Vraket efter skonertskeppet Leo syns
också i vattnet där.
Lemland cirka 25 km
Leden följer helt och hållet Lemlandsleden. Leden går delvis på asfalt men
största delen på småvägar och stigar.
Hållpunkter i Lemland: i Granboda 10 km
från Långnäs ligger Amalias gästhem. Hit
kan vara en lämplig första dagsetapp. I
Granboda ligger också Skeppargården
Pellas med museum och sommarcafé.
Bistorp bergen med bergsportalen och
utsikt över Lumparn. I Norrby och Söderby finns affärer, caféer och St:a Birgitta kyrka. Kasberget (kallat Havanna
Mountain) är kontrasternas berg med
förfallna och vandaliserade stugor men
också med underbar utsikt mot havet i
söder. Lemböte lägergård vara målet för
en andra dagsetapp. Hit är det cirka
30km från Långnäs. Drygt 2 km från leden ligger Lemböte sjöfarakapell som är
helgat åt St.Olof.

Lemström - Jomala kyrka cirka 9km
Leden går till största delen på asfalt men
även på småvägar och stigar.
Hållpunkter Lemströms kanal – Jomala
Kyrka, Önningeby museum, (Iriskärret?),
Sankt Olofs kyrka i Jomala församling
som avslutar dagsetapp 3.
Plus
Leden passerar en St Olofskyrka och ytterligare
fyra gamla kyrkor
Många sevärdheter
Det är enkelt att ansluta till och från Mariehamn
Leden passerar servicepunkter som är öppna
året om (norra Mariehamn)
Leden går i huvudsak på skogs- och grus vägar
Minus
Vandrings, ej cykelled
Delvis på trafikerade vägar

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Skilda leder för vandrare och cyklister?
En naturlig informationspunkt är Jomala
kyrka.
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