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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019                                                      
Styrelsen för Ålandsgillet i Stockholm avger härmed  
följande berättelse för 2019 
 

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. År1984 anslöt sig föreningen till 

Stockholmsdistriktet, som sedermera lades ned år 2008.  

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 23 februari 2019 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: Per–Göran Traung 

Till mötessekreterare valdes: AnnMari Englund Öberg 

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

Ålandsgillets styrelse:                 

Asta Måbrant  Omval 1 år ordförande 

Thor Abrahamsson             Omval 1år 

Gunnar Lindblom               Omval 1 år 

Gunnel Carlsson 1 år kvar 

Gertrud Engholm 1 år kvar 

AnnMari Englund Öberg   1 år kvar 

Suppleant Sonja Malm      1 år kvar 

 

Revisorer: 

Pentti Vikström Ordinarie 

Erik Nordström  Ordinarie 

 

Revisorssuppleant  

Benny Westerberg    

 

Valberedning 

Astrid Hulterström 

Benny Westerberg  

 

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden. 

 

INFORMATION 

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

och Ålandsgillets 80-års kalas.  

 

AKTIVITETER 

 

ÅRSMÖTET 

Årsmötet hölls den 23 februari 2019 i Bagarmossens Folkets Hus. Därefter avnjöt vi en 

gemensam middag med ett glas vin kaffe och kaka som Gillet bjöd på. 

 

KYRKSAM 

Ålandsgillet har kontakt med finska församlingen genom deltagande i Svensk finländarnas 

symöten som hålls i Finska församlingen varannan vecka.  

De traditionella kyrksöndagarna med Ålandspannkaka har däremot inte anordnas detta år. 

För övrigt hålls svensk gudstjänst en söndag i månaden. 

  

ÅLANDSGILLET 80- ÅR 

Vårfesten byttes ut mot Ålandsgillets 80-års kalas. 

Festen hölls i Bagarmossens Folkets Hus lördagen den 30 mars 2019. Vi var 58 deltagare på 

jubileumsfesten varav10 särskilt inbjudna samt två musikanter och sångerskan Eivor 

Lindström.  

Gästerna hälsades välkomna och vi sjöng tillsammans Ålänningens sång. Middag med 

välkomstdrink, buffè inkl ett glas vin, kaffe och födelsedagstårta.  

Efter middagen framfördes En händelsekavalkad över Ålandsgillet 80 år som  
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Lotteri                                                                                                                                          

Uppvaktningar och tack till 80-åringen från FRIS med inbetalning till Tor Fors fond. 

Åbolandsgillet uppvaktade med inbetalning till Stiftelsen Hållbara hav ”Östersjön”.               

Fnys ordförande gratulerade och tackade för en trevlig fest. Ordföranden Isabell Storsjö för  

Ålandsvännerna i Helsingfors skickade gratulationer. Till dansen spelade Patrick Eklöfs 

orkester, dansvänliga, nostalgiska låtar från 60,70, och 80-talet. 

Vi uppfattade att gästerna tyckte att det var ett trevligt 80-års kalas 

 

FRIS ÅRSMÖTE 

FRIS höll årsmöte den 13-14  april på Viking Lines Gabriella. I samband med årsmötet 

firades FRIS 50-år. Firandet hölls med kryssning till Åland på Viking Lines Cinderella. Asta 

Måbrant och Gunnar Lindblom deltog från Ålandsgillet. Thor representerade Åbolandsgillet. 

Ålandsgillet och Åbolandsgillet uppvaktade med inbetalning på 500 kr  

vardera till Stiftelsen Hållbara Hav ”Östersjön”      

                                                                                                                                             

SOMMARTRÄFF PÅ ÅLAND 
Det traditionella Sommartinget på Åland hölls torsdagen den 11 juli 2019. Ålands Vänner i 

Helsingfors stod för värdskapet. Föreningens ordförande Isabell Storsjö har valt att kalla  

träffen Sommarträffen med anledning av att ingen åländsk politiker har engagerats i träffen. 

Vi var 32 personer varav 8 från Ålandsgillet som träffades i Sjökvarteret i Mariehamn för att 

beskåda bygget av galeasen Emelia och Segeljakten Atlanta. 

Stiftelsen Emelia som står bakom skutbygget Projektet Emelia.  

Alla kan vara med och bidra! 

Projektet beräknas kosta 2,3 miljoner euro. 

Landskapsregeringen bidrar med 25 procent av byggkostnaderna. Företag och föreningar och 

privat personer har också ställt upp som sponsorer. 

Personer som bidrar till en spanter eller flera spantrar får sitt namn inristat vid just den 

spantern 

Emelias uppgift 

Emelias främsta uppgift är dels att föra de åländska sjöfartstraditionerna vidare och dels att 

säkerställa att kunskaperna i traditionellt skeppsbyggarkonst lever vidare. Skutan skall vara 

tillgänglig för alla. Föreningar, företag och samfund som kan ge sig ut på kryssning. 

Emelia beräknas vara klar för sjösättning år 2024-25. 

 

Innan vi fortsatte visningen av Segeljakten Atlanta serverades vi traditionell Ålandspannkaka 

med sviskonkräm. 

Segeljakten Atlanta är en rekonstruktion av en åländsk jakt från början av 1800-talet. 

Atlanta är byggd på traditionellt nordiskt vis ” På Klink” vilket innebär att bordgångarna 

överlappas och fästes vid varandra i det fallet med tränaglar och med lokala material. Denna 

byggmetod har en tusenårig tradition.  

Atlanta blir ca 14 m lång och 4 m bred. Det kommer att finnas övernattningsmöjligheter för 

mindre sällskap.  

Projektet förverkligas med stöd från bl.a LEADER och Svenska Kulturfonden samt privata 

personer. 

Sjösättning och jungfrufärd är planerade till Tall Ships race 2021. 

Vi tackade alla för en trevlig visning och rundvandring i Sjökvarteret. 

Vi avslutade dagen med en gemensam lunch till självkostnadspris på Club Marin. 

Vi tackade Isabell Storsjö och Ålands Vännerna i Helsingfors som ordnat visningen 

 i  Sjökvarteren i Mariehamn. 
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OCEAN BUSS SIGHTSING 
Den 24 september var vi 21 personer som steg ombord på Oceanbussen. Bussen är en 

amfibiebuss som körs både på land och vatten. Bussen har funnits i Stockholm i 13 år. 

Det var en härlig dag. Färden började vid Strömgatan 3 i Stockholm mittemot Operahuset. 

Vi hade en fantastisk guide som berättade om Stockholm under resans gång. 

Färden gick via Strandvägen ut till Djurgården. När vi kom till Källhagens Värdshus så 

sjösattes bussen. Då blev det riktigt spännande hur detta kunde fungera. Allt gick bra och 

plötsligt blev bussen en båt. Färden gick på sjön efter Djurgården och Stadsgårdskajen för att 

sedan återvända tillbaka till utgångspunkten. Det var en spännande resa en ny upplevelse för 

många av oss.  

Vi tackade guiden för en fantastisk guidning och chauffören/ kaptenen för en spännande resa 

Efter turen gick vi och åt en gemensam lunch på restaurang Bagdad Café. 

 

HÖSTFESTEN   

Höstfesten hölls tillsammans med Åbolandsgillet och Nylandsgillet lördagen den 12 oktober i 

Bagarmossens Folkets Hus. 61 personer kom till festen. Det var som tidigare en trevlig 

tillställning med Middag/ Höstbuffe med vin kaffe och kaka. Dans och Lotteri. Tyvärr så fick 

den inbokade musikern Birger Kareliusson förhinder men han ordnade två andra musiker 

Anders och Thomas som kom och spelade. 

 

KULTUREFTERMIDDAG 

Onsdagen den 6 november anordnade Gillet Kultureftermiddag i Bagarmossens Folkets Hus 

Vi var 35 personer som samlades för att lyssna till dagens underhållare 

Kultureftermiddagen hade ett litterärt och ett musikaliskt perspektiv. 

Vi öppnade med den litterära delen 

Asta hälsade Forskaren /Författaren Lars Soldéus välkommen. 

Lars framförande handlade om Fiskköpare och Sumpskeppare i de Åboländska, Åländska och 

Svenska skärgårdarna. 

Forskningen har nedtecknats i en trilogi en historia som stäcker sig mellan 1600-talet fram till 

1950 talet.  

Under nära 300 år kunde levande fisk levereras till Stockholmarna från Svenska ostkusten, 

Nylands Ålands och Åbolands skärgårdar. 

Fisken levererades till olika platser i Stockholm som Södra Fisketorget vid Slussen, 

Helgeandsholmen och Blaseholmen. Fisken levererades till fiskuppköpare som sedan sålde 

fisken vidare till Stockholmarna. 

Från mitten på 1700-talet så kunde sumpskepparna/bönderna ta med både levande fisk och 

lantmannavaror. Lantmannavarorna fick man sälja direkt till Stockholmarna men fisken skulle 

fortfarande säljas via mellanhänder. 

På vägen mellan den Nyländska, Åboländska och Åländska skärgården fanns Hamnställen. 

Hamnställen var ställen/hamnar där sumpskepparna stannade till och köpte upp fisk från  

fiskarna för att sedan levereras till Stockholm.  

På vägen genom skärgårdarna fanns mellan 30-40 Hamsställen 

Det krävdes ett antal resor från Nyland, Åboland och Åland över Ålandshav till Stockholm för 

att det skulle vara en lönande verksamhet. 

Från och med 1950-talet förbjöds all transport av levande fisk från Finland till Sverige. 

Vi tackade Lars Soldéus för en mycket intressant förläsning. 
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Vin fanns att köpa till självkostnadspris. 

Nu var det dags för den musikaliska delen 

Asta hälsade Pecke Abrahamsson ” Den sjungande polisen” välkommen 

Han är pensionerad polis som ägnar sig åt att både framträda och skriva/komponera egna 

låtar. 

Pecke sjöng kända schlagers som samtidigt utmynnade i en musiktävling.  

Priset för två vinnare var en CD-skiva / egen musik. 

Emellan framförandet av låtarna berättade han humorfyllda historier från sitt yrkes liv. 

Vi tackade Pecke för en mycket trevlig underhållning. 

Vi från Ålandsgillet tackar våra åhörare som kom till Kultureftermiddagen  

 

FRIS HÖSTMÖTE 

FRIS höstmöte hölls i Västerås den 9-10 november. Istället för det traditionella höstmötet så 

firades också FRIS 50 år 

Vi var fyra personer från Ålandsgillets styrelse i Stockholm som deltog i festligheterna, 

Asta, Gunnel och Ann Mari. Thor var särskilt inbjuden som tidigare ordförande i FRIS. 

Festen hölls på Stadshotellet i Västerås. Vi var mellan 70 -80 deltagare från olika föreningar 

tillhörande FRIS. 

Dagen började med lunch. Därefter Välkomsthälsning av FRIS ordföranden Inger Nyblom. 

Vad har hänt sedan 40-årsjubiléet och information om dagens program. 

Barbro Allardt Ljunggren gav oss en Återblick om FRIS. 

Hon menade att FRIS haft en: 

Kulturell och Social funktion för finländarna i Sverige. 

Däremot tyckte hon att skolorna borde vara bättre på att berätta om finländarnas historia bakåt 

i tiden. 

Sedan var det rundvandring i Västerås med guide med avslut i Västerås Domkyrka. Det var 

trevligt och intressant.  

Eftermiddagen fortsatte med Välkomstdrink, Bildspel från olika evangemang under FRIS -50 

år och Konstutställning. 

Därefter Jubiléeumsmiddag med gott vin till.  

Under middagen hölls jubileéumstal av Folktingsekreterare Markus Österlund. Han talade om 

finländarnas utflyttning till Sverige – tillbakaflytt och föreningarnas kontakter med Finland. 

Sedan underhöll Grannfolket med en kort sketch. Flera föreningar framförde också sina 

gratulationer till 50-åringen.  

Kvällen avslutades med dans till Patrick Eklöfs orkester och allmänt trevlig samvaro. 

Nästa morgon efter frukost började med att, Magnus Kortell från FRIS styrelse, gav oss en 

presentation av arbetet med att utveckla en ny hemsida för FRIS och föreningarna. 

Syftet med den nya hemsidan är att: 

 FRIS blir det digitala navet för spridning av information från och till föreningarna 

 Utgöra en kommunikationsplattform för alla typer av teknik – telefoner till datorer 

 På ett bättre sätt kunna attrahera yngre människor 

 Främja samarbetet och sammanhållningen mellan föreningarna genom att föreningars 

arrangemang blir tillgängliga för alla.  

 Bättre publicitet och tillgång till information från förbundet och föreningarna för 

allmänheten. 

 Alla blanketter blir digitala och fylls i maskinellt 
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Föreningarna är välkomna att boka workshop med Magnus för att skapa sin egen hemsida,            

som då blir en del av detta nav men fungerar individuellt för varje förening. Alternativt kan en 

helt egen fristående hemsida länkas in till Fris´ hemsida. 

Förmiddagen fortsatte med presentationer från föreningarna, medlemsantal och aktiviteter etc. 

Alla föreningar har samma problem att medlemsantalet minskar och svårigheter att rekrytera 

nya medlemmar, 

Dagen avslutades med lunch och kaffe samt:                                                                               

För den som så önskade fanns möjlighet att åka med till Hovdestalund för att hedra minnet av 

Tor Fors och lägga blommor på hans grav. 

Vi tackade för två intressanta dagar och firandet av FRIS 50 år. 

 

BINGOAFTON 

De traditionella bingoaftnarna byttes detta år ut mot en Kultureftermiddag. 

 

JULFESTEN 

Julfesten hölls tillsammans med Åbolandsgillet lördagen den 7 december i Bagarmossens 

Folkets Hus. Vi var 59 vuxna och 4 barn som kom till festen.  

Vid ankomsten bjöds det på glögg och pepparkakor. Ålandsgillets ordförande Asta hälsade 

alla välkomna. Luciatåg med tärnor och tomtar som bjöd oss på de vackraste julsångerna. 

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 Patrick Eklöf. 

                                                                                                                                                  

KONTAKTER 

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

Ålands Vänner i Helsingfors r.f., Ålandsringen i Åbo r.f., och Finlands ambassad i 

Stockholm. 

 

MEDLEMMAR 

Vid verksamhetsårets slut hade 93 medlemmar betalt medlemsavgift 2019 

Medlemsavgiften är 150 kr + frivilliga bidrag. 

 

ÖVRIGT 

Flera av Ålandsgillets medlemmar har deltagit i Åbolandsgillets nostalgi aftnar och 

Nylandsgillets Daglediga. 

Inbjudan att besöka ambassadör Liisa Talonpoikas residens på Västra Trädgårdsgatan13 den 

25 september där några från Ålandsgillets styrelse besökte residenset . 

 

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 

 


