
Nu har jag varit ute och rest igen. Ja inte ensam utan full buss, 18 st från oss och resten från 

Enköping  som åkte med Polyresor på skördefest till Åland. Buss från Bålsta till Kapellskär 

och Rosella, brunch ombord. På Åland väntade inhemsk guide, dvs han hade bott på Åland i 
30 år men dessförinnan faktiskt bott i Bålsta, men nu var han inhemsk och pratade svenska, 
fast att han pratade svenska var ju inte så konstigt för det gör alla 
Ålänningar. 
Han guidade oss runt på Åland i drygt 4 timmar och med stopp på 
flera gårdar där vi kunde handla om vi ville. Allt från grönsaker, 
blommor, keramik, mejeriprodukter, handarbeten, ja helt enkelt allt 
sånt som produceras på gårdarna runt om på Åland. Frukt kunde 
man också köpa, alltså bl a äpplen - och det var väl lite roligt för vår 
guide hade på bussen berättat om årets  ofantligt rika äppleskörd och hur bönderna bara 
skänkte bort äpplen till alla som ville ha, men på gårdarna tog dom betalt!! 
 
Det märktes att vår guide visste allt om Åland och att han väldigt, väldigt gärna ville dela 
med sig av sina kunskaper för han pratade så gott som oavbrutet hela tiden. Flera gånger sa 
han att han skulle vara tyst en stund, dels för att vi skulle få prata med varandra och dels för 
att han ville spara rösten lite för han höll på att bli förkyld. Men tyst en stund var med mina 
mått mätt bara andningspauser!! Men det var absolut en fördel  för, som sagt, han 
berättade om Ålands självstyre och hur det  fungerade, han berättade om hur ofantligt 
arbetsamma och duktiga och sparsamma Ålänningarna var och betr. sparsamheten så 
jämförde han det med Smålänningarnas snålhet - hm vaddå?? Nåja vi 
vet alla att man brukar säga så om smålänningar. 
Han berättade också hela Ålands historia från att ha varit både Ryskt 
och Svenskt och om alla fornminnen man kan hitta i stort sett 
överallt. Vi körde förbi Kastelholms slott och gjorde ett snabbt stopp 
vid Notvikstornet, vars historia jag inte tänker berätta här utan bara 
bidra med en vacker bild.   
 
Efter denna fantastiska resa blev sista stopp på Mejeriet ca 5 km från Mariehamn och där 
avslutade vi i det fortsatta strålande solskenet med att kolla runt, kanske handla det sista 
och, som jag, kanske avsluta rundresan med en fantastisk glass. Och där, måste jag berätta, 
var minsann inte ålänningarna snåla!!! Jag tänkte att det nog var lagom med inte mer än 2 
kulor glass så här före maten. Och DU, vilken himla tur att jag tog bara 2, varje kula var TRE 
vanliga ordinära!! Jag lovar! Killen  fyllde glasskopan med glass som dom gör - men TRE 
GÅNGER FÖR VARJE KULA!!!!!!! Alltså 2 kulor var normalt 6 med svenska mått mätt!! Så 
alltså vaddå snåla, men som guiden sa, dom är snåla när det är kärva tider och just nu är det 
väl inte kärva tider med tanke på bl a äppelskörden !! 
 
Så var det båt tillbaka till Kapellskär med buffé ombord. Innan vi gick ombord i Mariehamn 
informerade Poly oss om att vi alla 47 skulle gå ner till bussen på däck 3 i god tid innan båten 
la till. Väl på däck 3 när båten lagt till fattades 5 personer. Bara att åka fram till terminalen 
och kolla om dom fanns där. Det gjorde dom INTE!! Oro förstås och väntan och till slut kom 
dom alla 5. Poly tar micken och säger, att det där var allt lite väl oroligt, att förlora 5 
resenärer vore alls inte bra, om det åtminstone bara varit en......!! Hm?? Fast han sa det med 
ett litet skratt. 
 



Och som avslutning på min reseskildring kan jag bara berätta att Åkes paraply har blivit 
 en visa, utan paraply risk för regn, med paraply alltid vackert väder och ÅKE HADE MED SIG 
SITT PARAPLY, det talade han om för mig redan  när vi väntade på bussen i 
Bålsta kl 7 på morgonen.  
 
Monica Vikström 


