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Ålands Emigrantinstitut  
inbjuder  

– till minnet av våra grundare och välgörare – 
initiativtagarna John & Karin Wennström, New York, 

sjökapten Göte Sundberg, hedersordförande 
Hjördis Sundblom, hedersmedlem nr 1  

 

till  

  Ålands självstyrelses 100-årsjubileum   
 

– på Åland mitt i Östersjön – 
 

 Program 
för 

 

”Åland Calling: Come Home to Your Roots, 
Share and Connect With Us” 

 

15-20 augusti 2022 
 

(simultantolkning: svenska – engelska – svenska)  
 

(Obs! Justeringar i programmet kan ännu bli aktuella!) 
 
 
Måndag (15.8): 
 

Plats: Rödakorsgården, Västra Esplanadgatan 5, Mariehamn  
kl. 16.00-16.30 Kaffe och smörgås 
kl. 16.30 Transport / till fots till självstyrelsegården  
kl. 17.00-18.00 Guidad tur i självstyrelsegården, besök på Ålands landskapsarkiv 
kl. 18.00 retur till Rödakorsgården 
kl. 18.30-19.00 Hälsningstal och välkomna, på Rödakorsgården  
kl. 19.00-19.30 Ålands självstyrelses historia  
kl. 19.30-20.00 Dagens åländska självstyrelse och framtid 
 

kl. 20.00/20.15  laxsoppa med åländskt svartbröd och ålandsostar, pannkaka till efterrätt 
 
 
 
Tisdag (16.8):  
 

Plats: Rödakorsgården, Västra Esplanadgatan 5, Mariehamn  
kl. 9.00-9.30: Språk och samhälle: Arvet från den svenska tiden i Finlands och Ålands historia 
kl. 9.30-10.00: Åland med samhällsskick under 1800-talet/ryska tiden (till 1921 & Ålands 

självstyrelse)  
kl. 10.00-10.30: Bönder, torpare och obesuttna: Allmogesamhällets sociala och ekonomiska 

förhållanden 
kl. 10.30-11.00: Åländska samlingar i Svenska Litteratursällskapets i Finland (SLS) arkiv 
kl. 11.00-11.15: Frågor & kommentarer 
 

kl. 11.15-11.45: Kaffepaus med litet tilltugg  
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kl. 11.25-12.45: Min familjehistoria, nr 1-3 (gästernas släkthistoria, efter tidigare anmälan) 
kl. 12.45-13.00: Frågor & kommentarer 
 

kl. 13.00-14.00: Lunch  
 

kl. 14.00: Bussen väntar & avgår om en kvart 
kl. 14.45-16.00: Exkursion: Kastelholms slott, från Ålands svenska tid 
kl. 16.00: Bussen väntar & avgår om en kvart 
kl. 16.30-17.00: Besök på Bomarsund, från Ålands ryska tid – Bomarsunds besökscentrum 
kl. 17.00: Bussen väntar & avgår om en kvart 
kl. 17.20-18.30: Besök vid Notvikstornet 
kl. 19.00: Middag på Furulundsgården, Bomarsund 
kl. 20.30 ca: Hemma igen! 
 
 
 
Onsdag (17.8):  
 

Plats: Rödakorsgården, Västra Esplanadgatan 5, Mariehamn  
kl. 9.00-9.30 Åländsk migration: Migration till ryska imperiet  
kl. 9.30-10.00 Åländsk migration till Amerika och utflyttning till Sverige 
kl. 10.00-10.30 Sjömannen som ”emigrant”, emigrationen till Australien och Nya 

Zeeland  
kl. 10.30-11.00 Presentation av Finlands släkthistoriska förening 
 

kl. 11.00-11.15 Frågor & kommentarer 
 

kl. 11.15-11.45 kaffepaus med litet tilltugg 
 

kl. 11.25-12.45 Min familjehistoria, nr 4-6  
kl. 12.45-13.00 Frågor & kommentarer 
 

kl. 13.00-14.00 lunch  
 

kl. 14.00 Alternativ eftermiddag: 
1. Fri eftermiddag för t.ex. shopping i Mariehamn / umgänge med 

åländska släktingar 
kl. 17.30-18.15 Hämtning från hotellen & transport för middag (se nedan) 

 eller 
2. Exkursion: Pellas skeppargård, Sjöbloms Emigrant- och torpar-

museum 
kl. 14.00: Bussen väntar & avgår om en kvart 
kl.14.30-15.30: Pellas skeppargård & utställningar i Vindsgalleriet, Granboda, Lemland 
kl. 15.30: Bussen väntar & avgår om en kvart 
kl. 16.00-17.30: Sjöbloms Emigrant- och torparmuseum, Önningeby, Jomala 
kl. 17.30: Bussen väntar & avgår om en kvart 
kl. 18.15-: Middag på Gelateria Anna & Aldo, Strandnäs, Mariehamn 
kl. 20.00 ca: Hemtransport (i två turer). 
 
 
 
Torsdag (18.8): 
 

Utfärdsdag: Utfärd till olika kommuner, under ledning av guide/släktforskare 
 

Utfärd: Anmälan obligatorisk! 
 

Programmet för utfärderna görs upp enligt deltagarnas önskemål! I flera smågrupper!! 
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kl. 9.00 Avhämtning och avfärd från hotellen i personbil i små grupper / allt 
enligt deltagare och deras ”hemort” och önskemål 

kl. 9.30 -: Kyrkobesök, besök på gravgården 
kl. -13.00: Tur i byarna & utmarkerna (enligt deltagarnas härstamning), fotopauser 
 

kl. 13.30-14.30: Lunch på Soltuna, Geta / ”skärgårdsgrupperna” äter i resp. kommun 
 

kl. 14.30-14.45: Bilarna avgår kl. 14.45 
kl. 15.15-16.30: Besök på Ålands Fotografiska museum (kaffe & pannkaka), Pålsböle, 

Finström 
kl. 16.30-16.45: Bilarna avgår kl. 16.45 
kl. 17.15-18.30: Besök på Ålands Bomärkesmuseum, Ovanåker, Saltvik 
kl. 18.30-18.45: Bilarna avgår kl. 18.45 
kl. 19.30: Middag på Club Marin, Mariehamn 
kl. 20.30 ca: Tåget kör en runda med dem som inte vill gå hem till fots. 
 
 
 
Fredag (19.8): 
 

Plats: Rödakorsgården, Västra Esplanadgatan 5, Mariehamn  
kl. 9.00-9.30 Släktforskning på Åland (kyrkobokföring, bouppteckningar, 

mantalslängder mm.  
kl. 9.30-10.00 Skandinaviska databaser i släktforskningens tjänst (HisKi, kyrkböcker på 

nätet, passlistor mm.) 
 

kl. 10.00-10.20: Min familjehistoria, nr 7 
kl. 10.20-10.30: Frågor & kommentarer 
 

kl. 10.30-11.00: Här vill vi höra utfärdsdeltagarnas upplevelser från torsdagens utfärd!  
 

kl. 11.00-11.30: Kaffepaus med litet tilltugg 
kl. 11.10-11.30: Min familjehistoria, nr 8  
 

kl. 11.30-12.20: Här vill vi höra utfärdsdeltagarnas upplevelser från torsdagens utfärd! 
kl. 12.30-13.30: Lunch  
kl. 13.40-14.10: Presentation av Society Åland of New York  
 

kl. 14.20: Bussen väntar & avgår om en dryg kvart 
kl. 14.40-15.40: Bussresa till Svinö  
kl. 15.40-16.10: Färja över till Föglö 
 

kl. 16.30-17.00: Besök i Föglö kyrka, med Warner Sallmans ”Head of Christ” 
kl. 17.00: Bussen väntar & avgår mot Sonboda by 
kl. 17.30 ca: Färd förbi Norrgårds i Sonboda, med vy mot Haddon Sundbloms släktgård 
kl. 18.15-20.30: Gemensam festmiddag på Seagram, Degerby, Föglö, med presentation av 

Swedish Finn Historical Society och tidningen Quarterly / Kusiner, 
Seattle, Washington, mellan rätterna  

kl. 21.05: Hemresan startar (hemma om ca 1 tim.) 
 
 
 
Lördag (20.8): 
 

Plats: Rödakorsgården, Västra Esplanadgatan 5, Mariehamn  
kl. 10.30-11.00 Åländsk sjöfart, inkl. bondeseglation och ekonomi 
kl. 11.00-11.30 Sjömanshusens tillkomst och utveckling, sjömanshuslistor, mönstrings-

rullor, navigationsskolor 
kl. 11.30-12.10 kaffe & smörgås 
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kl. 11.40-12.00: Min familjehistoria, nr 9 
kl. 12.00-12.15: Frågor & kommentarer 
 

kl. 12.20: Transport avgår till Ålands sjöfartsmuseum / raska fötter går 
kl. 12.45-14.30: Inledande föreläsning i Auditoriet, guidning på museifartyget Pommern  
 

kl. 14.30: Transport väntar & avgår till Park Bar / raska fötter går 
 

kl. 15.00-17.00: Avslutningsmiddag med en sammanfattning om veckans upplevelser på Park 
Bar 

 
 
 
Programmet slut! – Utöver programmet: 
 
 
 
Söndag (21.8): 
 

För dem som anmält sig & som inte avreser genast:  
 

kl. 12.00-12.30  1. Utfärd till Kobba Klintar  
 ”om vädret så tillåter!” (on offer, weather permitting!) – inte vid storm 

eller ösregn! 
kl. … kaffe med smörgås & bulle på Kobba Klintar 
kl. 15.00 ca hemfärd! 
 
 
 
Skilt regnvädersprogram för söndagen (21.8)! 
 
Regnvädersprogram:  
 

kl. 12.00-13.00 Film i Mariehamns församlingshem 
 

kl. 13.00-14.30 Busstur för att beundra färjornas ankomst & avgång 
 

kl. 15.00 Tillbaka i församlingshemmet för kaffe & smörgås och allsång samt 
trevligt prat 

 
 


