
Sottungakrönika 

 

På Sottunga händer det saker året runt. Vi är en liten kommun med mycket att göra. Ett år på 

Sottunga kan se ut så här: 

 

Januari 

De flesta på Sottunga är andelsägare i Sottunga Andelshandel. I början av januari ställer många upp 

och hjälper till med inventeringen. Det går snabbt undan, på tre fyra timmar är hela lagret räknat och 

butiken bjuder på lunch och kaffe.  

Årets bästa fest, Älghippan, brukar firas den sista lördagen i januari. Då samlas alla bybor med släkt 

och vänner till Älgjaktlagets goda mat på Sunnanberg. Därpå följer dans och de sista brukar ta sig 

hem på morgontimmarna. Vi har alltid roligt på festerna på Sottunga dit alla är välkomna, gammal 

som ung! 

 

Februari, mars, april 

Våren är ljusets tid! Alla hjärtans dag brukar firas med middag på skolan i Röda Korsets regi, i butiken 

finns både blommor och godsaker att bjuda nära och kära på. I februari mars är det också 

fastlagstisdag, då bjuder Sottunga Andelshandel alla kunder på Ålandsbagarens goda fastlagsbullar 

och samtidigt kan du passa på att handla förmånligt då det mesta ur sortimentet säljs med 10% 

rabatt. Det blir en trevlig stund i butiken och många glada ansikten. 

Något senare på våren börjar sommarsottungaborna hitta ut och lagom till påsk ser man de flesta 

igen.  

På Valborgsmässoafton brukar byborna samlas vid majbrasa någonstans där väder och vind tillåter. 

Ofta är vi i Skage där en av kvällens höjdpunkter är att ta sig årets första dopp. 

 

Maj 

Folkhälsan ordnar Sottungalunken då vi hoppas på strålande vårväder för att samla motionspoäng 

runt holmen. Därefter följer kaffestund med lotteri på skolans gård. 

Under Kristi Himmelsfärdshelgen brukar det redan vara mycket folk i farten och samma helg ordnar 

butiken Smakprovsdag. Det är en trevlig tillställning med massor av mat från olika leverantörer, är 

vädret fint så grillas det på parkeringen. 

I maj är det också vårfågeljakt, då packar många bybor kaffekorgen för att stiga upp i gryningen och 

åka ut till något vackert skär. En fantastisk upplevelse för den som är med. 

 

Juni 

Redan under våren binds midsommarkronorna på talko till midsommarhelgen. På midsommarafton 

samlas gammal som ung för att klä midsommarstången, sedan går var och en till sitt för att återvända 



på kvällen när stången skall resas. Stången reses med gemensamma krafter på Landsholms kullan 

och så sjunger vi Ålänningens sång tätt följd av ringlekar och dans. Senare på kvällen fortsätter 

dansen på Sunnanberg till tidig morgon. 

I juni månad öppnar också Restaurnag Salteriet för säsongen, dit kommer trogna kunder från när och 

fjärran för den berömda Schnitzeln. 

 

Juli 

I juli är det högsäsong och då ordnas massor av aktiviteter.  

Kulturnämden med Björn i spetsen brukar ordna en välbesökt årlig utflykt till utskärsbyarna. 

Deltagarna kommer med egen båt eller tillsammans med någon annan, har med sig picknickkorg och 

gott humör för en trevlig utfärd med historiskt inslag.  

Ungdomsföreningen tillsammans med näringsnämden ställer till med marknad på Sunnanberg, den 

årligen återkommande Sottungadagen. Vi får strosa bland försäljare, olika programpunkter och njuta 

av god mat och hemgjord glass.  Sommaren 2017 kommer vi istället att fira Finland 100 år med ännu 

inte spikat program. 

Sottungaloppet brukar också gå av stapeln någon gång i juli då entusiastiska sommarsottungabor 

arrangerar en löp- alternativt promenadrunda runt holmen. Sottungaloppet är som det mesta öppet 

för alla, gammal som ung. Medaljer delas ut till alla deltagare. 

Hembygdsföreningen ordnar middag vid Gamla Skolan som också fungerar som museum och 

utställningslokal. Så gott som varje år en utställning med nytt tema. 

 

Augusti 

Augusti är skördetid och sottungaborna njuter till fullo av egen eller andras skördar. Turisterna 

minskar och man hinner njuta av sensommaren. Salteriet ordnar temakvällar som Pizzeria Salteria 

och Räkfrossa. Forneldarnas natt brukar också firas i hamnen med text och musik och massor av 

tända ljus och marshaller. 

September 

Septembers höjdpunkt är Grisfesten som tillsammans med Älghippan och midsommarfesten kvalar in 

som årets bästa fest. Festen brukar vara välbesökt av gäster från både öst och väst. Den grillade 

grisen är en höjdare och stämningen är på topp. 

 

Oktober och November 

Älgjakten börjar. På Sottunga skjuts det en älg eller flera varje år, till hela byns stora glädje som irigt 

väntar på älghippan i januari. 

Lugna månader innan jul, sottungaborna ägnar sig åt säsongsaktiviteter som kortspel på biblioteket, 

volleyboll och yoga i skolans gymnastiksal, pensionärsträffar på skolan brukar vara en vardaglig 

höjdpunkt. Vi gästas också regelbundet av en massör som gör gott och kropp och själ. Under höst och 

vår ordnas också filmkvällar, ett avgiftsfritt evenemang i skolans matsal där vi träffas för att titta på 

bra film. 



December 

Advent runt början av december är en vacker högtid då kyrkan brukar vara välbesökt. Julljusen börjar 

tändas i byn och ser varmt välkomnande ut. I decmber ordnar Almagruppen julmarknad med 

tillhörande julbord. Tillställningen är välbesökt och det ordnas smidig busstransport från Mariehamn. 

Då kan man passa på att handla hemgjorda julklappar till nära och kära, lokala hantverk står högt i 

kurs och äta sig mätt på det välsmakande julbordet.  

På julafton är det julbön i kyrkan och vill man besökan julottan i Kökar kyrka finns det möjlighet att 

åka taxibåt från Sottunga på juldagsmorgonen. Det brukar vara en stämningsfull upplevelse oavsett 

väder, det är fantastiskt att få vara så nära havet också vintertid. 

 

Lotta Bäcksbacka-Karlsson 

 


