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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018                                                      
Styrelsen för Ålandsgillet i Stockholm avger härmed  
följande berättelse för 2018 
 

ALLMÄN ORIENTERING 
Föreningen har varit verksam i Stockholm sedan 1939. Först som  

ungdomssektion till Svenska Åländska Sällskapet, vilket ombildades 

till Ålandsgillet 1964. 

År 1982 anslöt sig föreningen till Finlands svenskarnas riksförbund 

i Sverige; FRIS. År 1984 anslöt sig föreningen för de nybildade 

Stockholmsdistriktet av FRIS. År 2008 upphörde Stockholmsdistriktet. 

Ålandsgillets Plusgiro är 15 88 68-0. 

 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit följande 

 

Ordförande                          Asta Måbrant 

V ordförande   Thor Abrahamsson 

Sekreterare  AnnMari Englund Öberg 

Kassör   Gunnar Lindblom 

Ledamot  Gunnel Carlsson 

Ledamot  Gertrud Engholm 

Suppleant  Sonja Malm 

 

Revisorer  Pentti Vikström 

                                            Erik Nordström 

 

Revisorssuppleant Benny Westerberg 

   

Valberedningen Astrid Hulterström 

  Benny Westerberg 

 

Aktivitetskommitté Gertrud Engholm 

  Gunnel Carlsson 

  Gunilla Nordström 

  Inger Olsson 

  Marita Österberg 

 

Webbmaster  Magnus Lindblom 

 

ÅRSMÖTE  

Årsmöte den 17 februari 2018 i Bagarmossens Folkets Hus, Bagarmossen . 

Vi var 37 deltagare. 

Ordföranden Asta Måbrant hälsade alla välkomna. 

Asta Måbrant tände ljus och äskade en tyst minut för de under året avlidna.  

Som ordförande för årsmötet valdes Benny Westerberg 

Mötessekreterare: Magnus Lindblom. 

Som justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bengt Svensson och Astrid Hulterström 
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Asta Måbrant omvaldes som ordförande på 1 år. 

Ålandsgillets styrelse:                 

Asta Måbrant  Omval 1 år ordförande 

Gunnel Carlsson Omval 2 år 

Gertrud Engholm Omval 2 år 

AnnMari Englund Öberg   Omval 2 år 

Suppleant Sonja Malm       Omval 2 år 

 

Revisorer: 

Pentti Vikström Ordinarie 

Erik Nordström  Ordinarie 

 

Revisorssuppleant  

Benny Westerberg    

 

Valberedning 

Astrid Hulterström 

Benny Westerberg  

 

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har hållit 7 protokollförda sammanträden. 

Förutom styrelsesammanträden har styrelsen träffats i ett arbetsgruppsmöte den 28 april. 

Syftet med arbetsgruppsmötet var hur vi kan komma vidare i arbetet att förbättra hemsidan.  

 

INFORMATION 

Gilles Nytt har utsänts till samtliga medlemmar två gånger samt extra kallelse till årsmötet.  

 

AKTIVITETER 

 

ÅRSMÖTET 

Årsmötet hölls den 17 februari 2018 i Bagarmossens Folkets Hus. Efter mötet hade Gillet 

bjudit in Mikael von Schantz som höll föredrag om Ålandsgillets arbete och engagemang 

genom åren, där ”Ålandsfrågan” var en viktig del i anförandet. Därefter avnjöt vi en 

gemensam middag som Gillet bjöd på. 

 

KYRKSAM 

Eftersom Finska Kyrkan har varit under renovering första halvåret av 2018 så har 

verksamheten varit utlokaliserad till andra kyrkor i Stockholm. Detta är anledningen till att 

det inte funnits möjlighet att ordna den traditionella Finlandssvenska kyrksöndagen med kaffe 

och Ålandspannkaka under våren 2018.  

Lördagen den 8 december 2018 hölls en Finlandssvensk julmarknad och söndagen den 9 

december De Vackraste Julsångerna på svenska. Syftet med julmarknaden och konseren var 

att samla in pengar till kampanjen” En Flicka är Född” 

 

FRIS ÅRSMÖTE 

FRIS höll årsmöte den 21-22  april i Finlandsinstitutet i Stockholm. AnnMari Englund Öberg  

och Gunnar Lindblom deltog från Ålandsgillet. Huvudtemat var information om GDPR 

(General Data Protection Regulation) EU:s nya dataskyddsförordning som träder i kraft den 

25 maj 2018. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för hur personuppgifter behandlas.   
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Inom FRIS finns 17 föreningar representerade. FRIS poängterar att det är viktigt att samtliga 

föreningar lämnar in uppdaterade listor angående medlemsantal uppdelat på män och kvinnor.  

 

BESÖK PÅ SPRITMUSEET                                                                                                     

Tisdagen den 10 april besökte Ålandsgillet Spritmuseet på Djurgården. 

Vi var 13 personer som deltog. 

Vår guide guidade oss runt i museet på temat Spritlandet Sverige och Champagne från 

kalkjord till glamour. Genom scenerier, filmer, dofter och musik fick vi ta del av allt från 

konsten att tillverka alkohol till en berusad kväll. Vi tackade guiden för en intressant visning 

och avslutade dagen med en gemensam lunch. 

 

SOMMARTRÄFFEN PÅ ÅLAND 

Ålandsgillet var initiativtagare till årets sommarträff för Bortaålänningarna.  

Vi träffades den 25 juli på Strandgatan 37 kl 13.00 utanför Ålands Lagting. 

Vi var 26 personer som deltog. 

Vi började dagen med att guiden Linda Englund guidade oss runt i Lagtingets lokaler. Ålands 

Landskapsregerings lokaler är byggda på de anrika Socitetshusets tomt. Byggnaden är 

uppförd 1978. Vi vandrade runt och fick beskåda intressant konst och plenisalen där alla 

beslut tas. 

Vi tackade Linda Englund för en intressant guidning. 

Dagen fortsatte med information av jourhavande minister Camilla Gunell. Camilla Gunell är 

vice lantråd och näringsminister med ansvar för närings, miljö och energifrågor. Metoderna 

utgår från klimatavtalet. Hur gör vi? Till 2050 skall metoderna för ett hållbart samhälle 

angående miljö och energi vara färdiga.  

Åland har samarbete och projekt med finska företagarorganisationen i energifrågan. 

Självstyrelselagen är under bearbetning och skall vara klar 2022 och kräver två 

riksdagsbeslut. 

Åland har en stark ekonomi pga entreprenörskap och företagare. De 15 största företagarna på 

Åland jobbar för att få inflyttade till Åland. 

När det var dags för frågestund så handlade det om sommarens torka, bevattning, 

kommunindelningen och skärgårdens överlevnad. Förslaget för kommunindelningen är att 16 

kommuner skall vara fyra.   

Lagtinget bjöd på kaffe och kanelbulle. 

Vi tackade Camilla Gunell för informationen.  

 

ÅLANDSGILLETS BESÖK PÅ LÅNGHOLMEN 

Det var en härligt solig tisdag den 18 september då vi var 21 personer som samlades för att få 

en guidad tur av Fängelset/ Långholmen. 

Vår guide Ola Nygren som med sin entusiasm och humor gav oss en fantastik guidning om 

Fängelset/Långholmen från begynnelsen till avvecklingen. 

Långholmen är inte en stor ö men rymmer en unik blandning av fascinerad historia och 

säregen natur. 

År 1647 donerade drottning Kristina Långholmen till Stockholms stad. 

Litet senare lät hovbryggmästaren Jochum Ahlstedt att bygga det palatsliknande sommarnöjet 

Alstavik där. 

År 1724 omvandlades Alstavik till Spinnhus där utsatta kvinnor och tiggarbarn spärrades in 

för att spinna garn åt Stockholms klädfabriker. 
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Ett sekel senare omvandlades Spinnhuset till ett fängelse för manliga straffångar, 

Kronohäktet och Centralfängelset. Dessa två anstalter gjorde senare Långholmen till landets 

största fängelse med plats för 700 fångar. 

Flera författare och konstnärer har inspirerats av ön. Ibland frivilligt ibland bakom lås och 

bom.                                                                                                                                              

I Bellmans epistlar har Långholmen en central roll där bl.a deras hjältinna Ulla Winblad 

föddes i Spinnhuset. 

Ett antal kända politiker författare, journalister och konstnärer har under åren avtjänat sina 

straff på Långholmen. 

Den sista som avrättades på Långholmen var rånmördaren Alfred Ander. Han avrättades med 

giljotin den 23 november 1910. 

Redan på 1920 talet började man att diskutera en avveckling av fängelseverksamheten på 

Långholmen. En ny lag om fängelsestraff skulle verkställas och som trädde ikraft 1946. Detta 

gjorde att Långholmens fängelsetyp blev ännu mer föråldrad. Det kom att dröja ända fram till 

1972 innan utflyttningen påbörjades. År1975 upphörde fängelseverksamheten på 

Långholmen. Vi fick också beskåda en cell som finns bevarad i det skick där fången satt inlåst 

under sin tid på Långholmen.  

Idag nyttjas fängelsets lokaler för anda aktiviteter. Alstavik och Spinnhuset är sedan 1989 

Långholmens Wärdshus och konstnärsateljeer. Kronohäktet är hotell och vandrarhem. 

Det var en fantastisk upplevelse att se och höra historien. 

Vi tackade Ola Nygren för en underhållande guidning. 

Därefter gick vi tillsammans till Wärdshuset och avnjöt en god lunch. 

 

FRIS HÖSTMÖTE 

Framtidsmötet 2018 hölls den 10-11 november i Uppsala. Gunnar Lindblom och AnnMari 

Englund Öberg deltog från Ålandsgillet. Mötet öppnades med allmän information av 

ordföranden Inger Nyblom Hermansson. Fris kommer att fira 50-års jubileum år 2019. Vi fick 

en guidad tur i Uppsala domkyrka av geologen Sten-Anders Smeds. Magnus Kortell 

informerade om det pågående arbetet med att utveckla Fris hemsida. Alla föreningar som 

deltog i mötet avlämnade rapport om sitt pågående arbetet under verksamhetsåret.  

 

HÖSTFESTEN 

Höstfesten hölls tillsammans med Åbolandsgillet och Nylandsgillet lördagen den 20 oktober 

kl.15.00 i Bagarmossens Folkets Hus. 

Vi var 59 personer som sammanstrålade i de nyrenoverade lokalerna. Som tidigare serverades 

en riklig och höstbuffè med fruktbord, godisbord kaffe och kaka. 

Vi dansade till Rolles medryckande toner.  

. 

BINGOAFTON 

Två Bingoaftnar har arrangerats under året. Söndagen den 25 mars och söndagen 25 

november träffades deltagarna i Siljansgården Årsta. 

Deltagarna spelade bingo och avnjöt en god middag som Eva lagat. 

Därefter kaffe och umgänge i trevligt sällskap. 

 

JULFESTEN 

Julfesten hölls tillsammans med Åbolandsgillet lördagen den 8 december kl 13.00 i 

Bagarmossens Folkets Hus. Vi var 73 vuxna och 9 barn som kom till festen.  

Vid ankomsten bjöds det på glögg och pepparkakor. Luciatåg med tärnor och tomtar som bjöd 

oss på de vackraste julsångerna. Åbolandsgillets ordförande Denice och Ålandsgillet  
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ordförande Asta hälsade alla välkomna. Sedan var det dags att avnjuta ett dignande julbord 

med läckerheter som sill, lax, skinka och olika lådor. Föreningen bjöd på snaps, 1 glas vin, 

lättöl, julmust, kaffe och kaka. Lotteri och Tomten kom och delade ut klappar. 

Till dansen spelade Birger Kareliusson . 

                                                                                                                                                  

KONTAKTER 

Kontakter har hållits med FRIS, Ålands Landskapsregering ”Kyrksam” Finska Församlingen 

Ålands Vänner i Helsingfors r.f., Ålandsringen i Åbo r.f., Dansens Vänner på Åland och 

Finlands ambassad i Stockholm. 

 

MEDLEMMAR 

Vid verksamhetsårets slut hade 92 medlemmar betalt medlemsavgift 2018 

Medlemsavgiften är 150 kr + frivilliga bidrag. 

 

ÖVRIGT 

Flera av Ålandsgillets medlemmar har deltagit i Åbolandsgillets nostalgi aftnar. 

Ålandsgillet är anslutna till Bingolotto 

 

Styrelsen ber att få tacka för förtroendet som medlemmarna i Ålandsgillet givit oss samt 

önskar föreningen all framgång i fortsättningen.  

 

 

 

 

 

 

Asta Måbrant     Gunnar Lindblom Thor Abrahamsson 

 

 

 

 

 

AnnMari Englund Öberg      Gertrud Engholm  Gunnel Carlsson 

 

 


