
   

Åland kallar! Svensklärarnas fortbildningskurs på Åland den 6–10 juni 2022 

Svensklärarna i Finland rf organiserar i samarbete med Riksföreningen Sverigekontakt och Nätverket 

Svenska nu en fortbildningskurs för svensklärare på Åland mellan den 6 och 10 juni 2022. Traditionsenligt 

ordnas fortbildningskursen i juni vartannat år i Sverige och vartannat år i något annat nordiskt land eller 

område. Detta år styr vi båten mot det unika öriket Åland som firar 100 år av självstyrelse den 9 juni 2022. 

Vi har vår bas i Mariehamn där vi bor på det avslappnade hotellet Cikada som ligger nära Mariehamns 

centrum. Åland syns starkt i programmet med flera lokala inslag men vi glömmer inte heller Sverige. 

Deltagarna får uppdatera sina kunskaper om såväl Åland som om grannlandet Sverige genom gedigna 

föreläsare. Vi gör också flera utflykter så det lönar sig att packa bekväma skor i resväskan. 

Deltagaravgifter: 520 €/ person i dubbelrum, 635 €/ person i enkelrum  

• logi på Hotel Cikada (Hamngatan 1, Mariehamn) (4 nätter inkl. frukost) 

• måltider enligt programmet (3 x lunch, 3 x middag)  

• kursprogram och utflykterna 

Deltagaravgiften är exklusive resan till och från Åland. Deltagarna arrangerar sina resor till och från Åland 

själva. 

Kursen arrangeras ifall pandemiläget tillåter det. Föreningen förbehåller sig rätten till programändringar.   

Anmäl dig senast den 22 april på SRO:s hemsida www.suomenruotsinopettajat.fi 

OBS! Begränsat antal platser – först till kvarnen gäller. 

   

KURSPROGRAM  
 

Föreningen förbehåller sig rätten till programförändringar 

 

Måndag den 6 juni 

14:30 Ankomst och inkvartering 

15:30 Välkommen! K a f f e, genomgång av kursprogrammet och presentationsrunda 

16:00 Jubileumsåret Åland 100, Tiina Björklund, projektchef Åland 100, Ålands landskapsregering 

17:00 Matkulturen på Åland: Axgan – vad betyder det? Mysan Sundqvist & Viktor Eriksson 

18:00 M i d d a g, restaurang Cikada  

 

Tisdag den 7 juni 

08:00 F r u k o s t 

09:00 Skolan på Åland, Elisabeth Storfors, byråchef & Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunnig 

inom utbildning, Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands landskapsregering  

11:00 L u n c h, restaurang Nautical 

http://www.suomenruotsinopettajat.fi/


12:30 Författarträff: Karin Erlandsson 

14:00  Guidad rundtur till fots i Mariehamn 

15:30 Ålands kulturhistoriska museum & Ålands konstmuseum: guidning i basutställning.  

Efter guidningen fritid (egen middag). 

 

Onsdag den 8 juni 

8:00 F r u k o s t 

09:00 Skillnader mellan sverigesvenska och finlandssvenska (och lite om åländskan också) 
Camilla Wide, professor i nordiska språk, Åbo universitet 

10:45 Svenska språket, ditt livs viktigaste investering? Riitta Eivergård 
12:00 L u n c h, restaurang Cikada 

13:00 Utflykt till Eckerö 

Vi stannar vid Hammarlands kyrka från 1200-talet som ligger intill den gamla postrotevägen. Vi har en 

guidad visning på Post- och tullhuset som utgjorde det ryska imperiets gränsstation mot Sverige. Tid för 

egen fika. Vi promenerar i Käringsunds fiskeläge som berättar om den långa fisketraditionen och livet nära 

havet och som också har fungerat som inspelningsplats för TV-serien ”Vi på Saltkråkan” sommaren 1966. 

Stället är inte bara ett vackert utflyktsmål och sevärdhet utan också en skyddad hamn. Middagen äter vi i 

Gastro Pub Bodegan i Käringsund och är tillbaka i Mariehamn ca kl. 19. 

 

Torsdag den 9 juni 

8:00 F r u k o s t 

9:00 Mitt i litteraturens hav – om ny svensk litteratur, Arne Johnsson, poet, litteraturkritiker och 
bibliotekarie 

10:10 K a f f e 
10:20 Riksföreningen Sverigekontakt, Lars Bergman, generalsekreterare 
10:35-12:00 Händer i svenskan – nymodigheter i svenskan, Sofia Tingsell, språkvårdare, Språkrådet 
 
Utflykt till Bomarsund och Smakbyn. Bussen startar 12:10! 
Vi har lunch på Pub Stallhagen och fortsätter sedan vår resa till Taffels fabrik där vi har en guidad rundtur. 

Vårt nästa besöksmål är Bomarsund där vi besöker det historiskt intressanta området och 

Bomarsundsruinerna med en guide. Från Bomarsund kör vi till Michael Björklunds restaurang Smakbyn som 

ligger intill Kastelholms slott, friluftsmuseet Jan Karlsgården och fängelsemuseet Vita Björn. Innan vi firar 

Ålands självstyrelsedag med en festlig middag i Smakbyn har man tid att besöka de olika besöksmålen på 

egen hand. 

 

Fredag den 10 juni 

8:00 Frukost 

9:00  Ålandskunskap i ett nötskal, Dan Nordman, lektor i historia och samhällskunskap, Ålands 

 lyceum 

11:15 Aktuellt i Svenska nu, Liisa Suomela, programkoordinator 

11:45 Avslutning och utvärdering av kursen 

 

 

                 

                            


