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» — Kyrksundsrutten.
Ålands turistförening i "1937 års vägledning för

turister" sid. 22 välvilligt anmält om ovannämnda rutt, bör
ytterligare några påpekanden göras, så att ingen turist, som
Jbesöker Åland, kommer att försumma denna färd genom en
'för Åland säregen natur. Färden längs Kyrk s u n-
d e n hai en utomordentlig tjusning, men i lika må
färdeji^Äft.Strömbolstad genom Brändbolstad Bjijrby? Softrö-

yda ocrf Saltvik kyrka, uppmärksammas* Vägen
'söker ,sig här fram på
höjder längs glimmande
vatten och mörka borga
lövskogar, samt genom
leende odlad bygd.. Det
är här de gamla färde-
vägarna gått. „,I Bränn-
bolstad reser sig "pä ett
berg en gamn|d
borg. Högt överÄtvet fin-?
nes i dag, som «är, tydliga
angivningsjärn fastnag-
lade i bergen vitt-

Turistbåten „Strömbolstad" .

n| om att sökt lä under stormen och
silvdd för fien^å%fevblickar, .Åttegravar i hu/ndratal kransa
vfgen och i största yikingagrav-fält».

|Ofanför detta^råviålt;3s»Ä:mafl.' se en ätte-stupa. — Utom dep
fomväxlande, äjfl ieende van?'fbfwrgig och karg natur, som man
"" gor bekantskapened under färden, så kommer turisten under

det två timmars att stifta bekant-
skap med en typisk Ålands bondgård med dess bebyggare. '

Norrgård är av gammal musikalisk bondeätt. Gården har*i
fem generationer innehafts av samma släkt, varom "hundra-
års diplomet" på väggen vittnar. Norrgårds far bar utan
fackutbildning byggt en egen orgel, som finnes på Ålands kui-
turhistoriska museum. — Sonen Lars följer släktens traditio-
ner och hanterar fiol med kläm. Är det icke allt,för brått

_ med skördearbete på Norrgårds, så kan det hända att turisten
får höra en gammal psalmodika spela av Norrgård under Sam-
spel med sonen Lars.

Hos Norrgårds har man i alla tider haft synnerligen pietet
för allt gammalt och fäderneärvt. Då andra låtit de'för det

"Åländska landskapet så karakteristiska väderkvarnarna (för-



svinna, har denna gård. såväl mjöl- som sågkvarnen kvar.
Denna förevisas gärna för turisten.

En vacker bergsvandring företages även under uppehållet,
Skdberget i närheten höjer sig i vackra terasser över ängar
med en synnerligen rik flora. Hiär ses lövträden grönska i
underbara tillgångar. Skolberget ikantas av alla dessa, av
eken, rönnen, lönnen, asken, almen, alen, hasseln, oxeln, häg-
gen, viden, salgen och björken. — Vid stranden av Kyrksun-
det har man tillfälle till ett uppfriskande bad i friskt vatten.

Eyrksundsrutten är svär
att beskriva Turisten bör
själv uppleva den.om hans
skall äga en fullständig
bild av „Åland det fagra".

Till serveringen hör
även god filmjölk och

■■•'toäflcfr,-.vilka efter den
15 'juli —* dagen förut
beställes per - tel.' ■'• "Sibby
central n:o 3.

11 Utsikft .från 'Sunds kyrk torn.
' .1 i ." ,:■•• .',

'Kyrksundsruttens f ärd-
dagar äro.;. måndag, tis-

dag,'/torsdag ...och Brdag',. med start från turistbyrån Marie-
hamn kk'11,30,, méd Saltvik buss I. eller i1.,„.

,
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Uttalanden, tacksamhetsskrivelser, av, hemkomna turister,

SQffh berest;Kyrk.sundsrpitten. r v . , r , -. v '

'HeifiK. J. Ka risson "Méd familj! — Det var en så
trevlig ' utfärd. ''Särskilt' minns* jag' den. goda mjölken och
smörgåsarna- irfepisadé i det gröna. Jag hoppass att ännu en
gång få göra om den färden genom de vackra Kyrksunden.

"Med de :varmaste lyckönskningar förödet' nya året till Fru
'■Karlsson» och'de övriga i familjen '''.;• ''"-

'?-%
, ~.'. • > .' . Högaktningsfullt'Äal/! V'Sal minen.

t> ' -'-■<. 'ii , •,,- ,' ■''' i i-, , '{
' l >iHerr■ K.arl sson, Strömbolstad! — Tack för trevlig
färd, smakfullt kaffe och goda smörgåsar. Hälsningar från

hela gänget. . In gr. i (i. E riks son, örbyhus.
• Örn-. ' [ ...

•< i "■'f , .Herr K. J. Kar l s s ö_ni Strömbolstad! — Tusen år nära
att bli'än' rher...anlitad av turisterna'. ,Genom sin omväxling
och 'behag "står den i' högre ■ klass." Detta bör reklameras ut
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och betedkn-as med en stor stjärna. Ingen Ålandsbesökare
bör försumma den rutten. Artur Zetter ström.

Herr K. J. Karlsson, Strömbolstad. — Och fråga är
väl om inte båtresan genom de vackra Kyrksunden från Jo-
mala vik till Strömbolstad var topp-punkten under hela Ålands
vistelsen. Harry Lin g, Västerås.

Gustavs Dalarna.

John Svensson, Maja Jakobsson, Norrköping.

Ka ju von Kock.

Boktryckeri Mainos. Åbo.

Herr Karlsson med fru. -
- En annan sommar skall

vi försöka komma till Strömbolstad igen, för så god filmjölk
som hos Eder har jag aldrig ätit förr. Hjärtliga hälsningar
även till värdinnan. AnnaKaslung, Dalarö.

Herr K. J. Karlsson, Stind. — Vi ha endast angenäma
minnen från Ålandsresan'. Såväl vi minnas Er, med Edert
angenäma o. lyckliga hem., musiken m.m.Båtresan när Lumpa-
ren sände in glittrande dyning i gattet och den vackra ut-
sikten från Sunds kyrkas torn i ådalen åt Strömbolstad till.
Den vackra promenaden, skogen och alpbestigningarna. Mån-
ga hälsningar till Er alla. — Från vännerna Nordkvist,

Herr Karlsson, Strömbolstad. — Ett varmt tack för
i somras, vi minnas såväl Herr Karlsson,, den tjuvliga färden
med motorbåten genom de härliga Kyrksunden befrielsen ur
den frivillga fångenskapen i Kastelholmsslott och Eder bered-
villighet att till vår förmån avstå den goda filmjölken De
varmaste hälsningar från

Kapten Karlsson, Strömbolstad: — Med tack för en
oförgänglig dag, gott kaffe, älskvärt bemötande, sändes fa-
miljen Karlsson på Strömbolstad en varm hälsning.

Herr K. J. Karlsson. — Då jag jämte min hustru
vistades på Åland, och då företog åtskilliga färder, syntes
den tur Herr Karlsson är ciceron vara en av de allra mest
tilldragande. Det som i högsta grad tilltalade oss, var den
hjärtlighet varmed vi och medresande blevo mottagna i Edert
hem. där vi blevo serverade en i sin enkelhet utmärkt måltid.
Till mig på en svarsvisit är Ni alltid välkommen och skall
jag då vara Eder ciceron,. Min hustru ber hälsa hjärtligt.
Med utmärkt högaktning. Alma o. Knut Tingdahl.

Stockholms stads fullmäktige ordförande.


