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FLYTT ÖVER GRÄNSEN
Jag tror de ﬂesta av oss som
ﬂyttat till Sverige minns den första
tiden i det nya hemlandet ganska
bra. I det här utskicket berättar
Berit Bäckfors om sin upplevelse
som nyinﬂyttad. Själv kommer
jag mycket väl ihåg min första
sommar i Stockholm för cirka 19
år sen. Det var en varm sommar
och jag arbetade i en restaurang
där luftkonditioneringen kanske
inte riktigt orkade med att kyla
all denna värme som fanns i
lokalen. Men vad gjorde det när
det kändes som hela livet låg
framför och det fanns så många
spännande saker att upptäcka
i storstan. Många år senare
känner jag fortfarande att det ﬁnns
mycket att upptäcka i Stockholm.
I oktober träffade jag ”Vi över 60”
på Timmermansgården. Där mötte
jag ett gäng pigga och glada
pensionärer. Under mitt besök var
gruppen i full färd med att planera
den kommande jullunchen, vilken
i år kommer att intas under en
kryssning till Åland.
När jag satt på bussen på
väg hem till Kungsholmen
överväldigades jag av en känsla
av glädje och tacksamhet över
att vår förening lyckas med att
ha aktiviteter för både yngre och
äldre. Och, det viktigaste av allt:
av kommentarerna som kommer
efter genomförda aktiviteter verkar
de ﬂesta tycka att det är roligt att
umgås med andra österbottningar
i föreningens regi!
Carina Nymark

Några av deltagarna på Timmermansgården. Berit Bäckfors längst till höger.

Elever från Sibeliusgymnasiet i Helsingfors. Fredrik Furu är tredje från vänster och Jimmy Westerlund femte från vänster.

Musik på svenska i ﬁnska gymnasier
Fredrik Furu, från Jakobstad och numera
stockholmare, har under hösten besökt
tio ﬁnskspråkiga musikgymnasier.
Från Kajana i norr till Helsingfors i
syd. Där höll han tillsammans med
musikerkollegan Jimmy Westerlund
workshops i modernt musikskapande
med ett antal ivriga gymnasieelever.
Eleverna ﬁck på förhand i uppgift
att skriva en låt på svenska som
Fredrik och Jimmy sedan under
workshopdagen spelade in, arrangerade
och producerade. På eftermiddagen
framförde eleverna låten för resten
av skolan under en konsert. Projektet
kallas Dream Academy och höstens
turné var den andra i ordningen. Turnén
arrangeras i samarbete med Svenska
Nu och Nordplus.
Fredrik, hur startade Dream
Academy?
- Jag ﬁck för några år sedan förfrågan
om att göra spelningar med mina
svenska låtar i ett par ﬁnskspråkiga
gymnasier. Mottagandet var så pass
bra att jag tänkte att det här borde man
göra något mer av. Jag ﬁck höra talas
om Svenska Nu:s verksamhet och hade
ett möte med deras programkoordinator
Max Jansson. När jag sedan diskuterade
med min kompanjon musikproducenten
och låtskrivaren Jimmy Westerlund så
föddes Dream Academy-konceptet.

Vad är din drivkraft?
- Mötet med ungdomarna. Vi kastar
in dem i vårt sätt att jobba och
visar hur vi ser på musik, språk och
attityder. Att under en dag se hur
den blygaste av gymnasieelever
plötsligt blommar ut och vågar
sjunga på svenska inför hela skolan
är häftigt. När eleverna njuter på
scen och i studion känns det som att
vi har gjort ett bra jobb. Det känns
viktigt för mig att i dagens turbulenta
samhälle vara en föregångare som
jobbar över språk och kulturgränser
och bygger nya broar mellan språk
och länder istället för att riva ner
dem.
Vilken är den mest minnesvärda
händelsen från höstens
workshops?
- Det var nog när sju av
Sibeliusgymnasiets coolaste
ﬁnsktalande killar plötsligt rappade
en hel låt på svenska för oss. Det
var första gången de framförde
musik på svenska överhuvudtaget
och texten var inte den lättaste.
Imponerande.
Kan du tänka dig vara med ﬂer
gånger?
- Vi har avtal med Svenska Nu
till och med hösten 2014, så jag
kommer i alla fall att jobba med
Dream Academy även nästa år.

Fortsättning sid 3

DET FORNSVENSKA ARVET LEVER
VIDARE I DIALEKTERNA

som skvallrar om ett fornnordiskt
förﬂutet?
Ett av de allra tydligaste spåren
från fornsvenskan torde vara de så
kallade primära diftongerna som är
tre till antalet: ai, au och ey. Dessa
beteckningar för tankarna till dagens
isländska och färöiska som också har
kvar samma diftonger. Hos oss hittar
vi de här fornärvda vokalerna i ord
som höi, röik och röir, bröut och sköut
respektive bein och heim. Med tiden
har det bildats mer lokalt förankrade
diftonger som har gett upphov till
formerna liiev, båo och bryod, för att
nämna ett par exempel.

Böui(n) är ingen vacker syn. Det är en
fantasiﬁgur som man brukar skrämma barn
med. Här illustrerad av Kim Filppula från
Kronoby.

De österbottniska dialekterna tros
ha sin grund i det fornsvenska språk
som nybyggare från Mellansverige
bar med sig på 1100-talet. Liksom
på andra håll i Svenskﬁnland har det
avlägsna och isolerade läget för det
svenska språkområdet i Österbotten
resulterat i att dialekterna har lyckats
bevara sin ålderdomliga särart.
Vi är alla medvetna om det
ålderdomliga i våra österbottniska
mål, men vilka drag är det egentligen

Också när det gäller långa och korta
vokaler samt överlånga stavelser
ﬁnns det en massa likheter med
fornspråket. Till exempel fara och
viko uttalas med kort vokal, samtidigt
som ord i stil med boom och ruum/
ryym får lång vokal. Överlånga
stavelser ﬁnns kvar i former som
boodd och föödd. Allmänt bevarat
är likaså ett gammalt a som leder till
att gå och stå uttalas gaa och staa.
En annan fornlämning döljer sig i de
så kallade gamla förbindelserna ld,
mb, nd och ng, vilka uppenbarar sig i
exempelvis kväld, lamb, brinder och
langg.
De österbottniska dialekterna har
i varierande grad kvar det gamla

tregenussystemet med han-, honoch det-ord för substantiv, det
vill säga formerna maskulinum,
femininum och neutrum. Detta
system är på sina håll utsatt för
en kraftig utjämning där han- och
hon-orden sammanfaller i han- eller
den-ord. Standardspråket började
genomgå motsvarande utveckling
redan på medeltiden och därigenom
såddes fröet till genuset utrum
som alltså är en-ord. I Karleby och
Nedervetil har man till och med gått
ett steg längre, så att alla substantiv i
obestämd form utgör ein-ord.
I nästa utskick har vi för avsikt
att rota i det omfattande och
egendomliga ordförrådet som
kännetecknar våra dialekter. En
av skribentens absoluta favoriter
är allehanda illmestsi som surrar
runt i de djupa skogarna i norra
Österbotten. Ja, har man riktigt otur
kan man råka ut för böuin.
Vilket är ditt favoritord på dialekt
och varför? Har du möjligen några
riktiga pärlor till dialektord som du
tycker håller på att falla i glömska?
Berätta det gärna för oss per e-post
till info@osterbotten.se!
Källor: Uppslagsverket Finland
(uppslag.kaapeli.ﬁ) och Institutet
för de inhemska språken i Finland
(kotus.ﬁ).

Text: Sebastian Högnabba

SVERIGES RIKSDAG FICK FINBESÖK
Lördagen den 12 oktober samlades
12 st förväntansfulla österbottningar i
strålande höstväder vid allmänhetens
entré utanför Sveriges riksdag. Vår
guide för dagen, pedersörebördiga
Linda Backman, tog emot oss och
lotsade oss in i demokratins högborg.
Linda har en gedigen erfarenhet
från såväl ﬁnska som svenska
riksdagen och jobbar för tillfället på
riksdagens IT-avdelning. Eftersom
guideuppdraget utfördes av en av
föreningens egna medlemmar, ﬁck vi
glädjande nog guidning på dialekt.
Det ca 2 timmar långa besöket
inleddes i bankhallen, ett namn som
härstammar från den tiden då den
delen av byggnaden fungerade som
riksbankshus. Därefter förﬂyttade

vi oss till Plenisalen, där riksdagen
sammanträder och fattar sina beslut.
En intressant detalj var bl.a. att
man fortfarande använder sig av
en stenografer. Från kammarfoajén
utanför plenisalen ﬁck vi njuta av
den vackra utsikten ut över vattnet,
med Stadshuset och Rosenbad i
bakgrunden.
Under rundvandringen hann vi även
med att besöka Finansutskottets
sessionsal, Kvinnorummet,
Stora trapphallen och den
Andra kammarsalen. Rundturen
avslutades med kaffe och dopp
i arbetsmarknadsutskottets
sessionssal.

Linda Backman (mitten) guidade runt på Sveriges riksdag.

Vi var alla överens om att riksdagen
verkligen var värd ett besök. Vår
eminenta guide varvade historiska
fakta med intressanta berättelser om
det dagliga arbetet bakom kulisserna.
Nöjda och belåtna strosade vi ut i
solen för att fortsätta lördagsﬁrandet.
Text: Mikael Järn
Bild: Carina Nymark

GLÖGGMINGEL och JULFEST
Datum: fredagen den 6 december 2013
Plats: FRIS lokal, Bellmansgatan 15
Vårt traditionella glöggmingel pågår mellan kl. 17.00 och 19.00. Vi bjuder
på glögg och pepparkakor. Tomten kommer på besök med julklappar till
barnen så föranmäl dem till info@osterbotten.se
Efter glöggminglet ordnar vi en enklare julfest mellan kl. 19.30 och 23.00
med musikunderhållning.
Traditionell julmat serveras. Kostnaden är 100 kr för medlemmar och 150
kr för ickemedlemmar, avgiften betalas på plats. Förhandsanmälan senast
1 december till info@osterbotten.se (begränsat antal platser, först till kvarn
gäller).
Välkomna!

Min tid på Sunnerdals Praktiska Ungdomsskola i Bro
Min väninna Gunnevi Holm och
jag ﬁck arbete på Sunnerdals
internatskola genom att vi svarade
på en annons i Vasabladet, som våra
föräldrar prenumererade på. Vi kom
från Munsala, sex mil norr om Vasa.
Gunnevi och jag kom till Sverige
15 april 1955 med ﬂyg till Bromma
och ﬂygbuss till Nybroplan. Vi hade
övertalat våra föräldrar att betala
ﬂygbiljetten för att få en säkrare resa.
Man vet inte vad som händer två 20
åringar på en lång båtresa!
Vi hade fått tågtid från Stockholms
Central till Bro och tid för buss till
skolans vägskäl. Vid vägskälet
mötte Fröken Högman och Rektor
Matz. Det var en varm och solig dag,
vitsippor och blåsippor blommade
på vägrenen. Jag blev placerad
på Tuna stugan där A-B Högman
var föreståndare och Gunnevi
på Boda, två pojkhem med 16
pojkar i varje stuga. Vi anställdes
som köksbiträden och kallades
”kastrullfejare” av pojkarna. De ﬁck
bland annat diska, men slapp undan
diskningen av kastruller. Pojkarna
bodde i två- och fyrapersoners rum,
som de städade själva. A-B Högman
och jag såg till att de ﬁck mat, frukost,
fortsättning från sid 1

Om Fredrik Furu: Finlandssvensk
artist och låtskrivare som har släppt
tre album på svenska varav två
som soloartist. Fredrik har också
deltagit som låtskrivare i den ﬁnska
Eurovisionen samt medverkat i tvprogrammet Fame Factory i Sverige.
På Spotify, på internet, kan du lyssna
på Fredrik Furu.

lunch och middag. Vi hade rum på
övervåningen, jag hade ett långsmalt
rum med snedtak och litet fönster.
Gunnevi och jag köpte varsin
gammal cykel av trädgårdsmästaren,
jag betalade 15 kr för min och
Gunnevi 35 kr för sin cykel. Vi tog
oss runt till Bålsta och Kungsängen.
Jag sålde min för 20 kr till nästa
ﬂicka som kom till Tuna. På Valborg
var det gemensam brasa förbi
ladugården som vi gick till. Plötsligt
var det en docka i full storlek som
stod mitt i elden. Det viskades att
den liknade rektorn, mer vet jag inte
om detta. Efteråt var ett ﬂickhem
inbjudet till Tuna på äggtoddy. Alla
ﬁck ett glas med en äggula plus
socker och tesked att ”vispa” med.
På midsommarafton var det utﬂykt till
Sigtuna med öppen lastbil och färja.
Under juli månad var jag vikarierande
nattsköterska på Lillstugan, när
ord. sköterska tog semester. Jag
hade gått barnsköterskeutbildning
i Finland och ﬁck förtroendet, men
det var inte sagt att jag skulle få
någon extra ersättning för obekväm
arbetstid. Lönen på Tuna var 200kr
Om Jimmy Westerlund:
Finlandssvensk musikproducent och
låtskrivare som driver musikstudion
LA-hub i Los Angeles i USA. Han
har jobbat med såväl internationella
världsstjärnor som Pitbull och Joel
Madden, som med de ﬁnska banden
Sturm und Drang och Negative.
På https://www.facebook.com/
dreamacademyﬁnland kan man läsa
mer om Dream Academy.

Vitsippor och blåsippor växte längs vägrenen.

per månad plus mat och husrum.
Jag gick till rektorn och talade om
att för nattarbete är det en högre
timersättning. Jag blev lovad lite
extra, men inte regelrätt timlön. Det
blev 100 kr extra för juli månad.
Gunnevi och jag lämnade Sunnerdal
15 september efter fem månader.
Den 5 maj 2005 besökte jag
Sunnerdal som jag inte sett på 50 år.
Jag kände igen husen och stigarna.
Text: Berit Bäckfors, född Nylund
Bild: Terese Smulter

Nordplus är Nordiska ministerrådets
program för lärare och studerande
vid nordiska universitet och
högskolor. Svenska Nu är ett nätverk
som stöttar unga i Finland att
använda svenskan i sitt vardagsliv
samt förmedlar ﬁnlandssvensk
ungdomskultur och möten med
svenska språket till ﬁnska lärare och
klassrum.
Text: Nina Björkskog

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Nymark, Rålambsvägen 21
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B-FÖRENINGSBREV

8 november Afterwork Galways Irish Pub, Kungsgatan 24, from kl 18.00.
14 november Vi över 60, Timmermansgatan 46-48 kl 13.00-15.00.
25 november Jullunch Vi över 60 på Viking Line.
2 december Biobesök på Zita. Se ﬁnsk ﬁlm 18.30.
6 december Glöggmingel och julfest, Bellmansgatan 15 from 17.00.

Vi önskar alla medlemmar
en Fridfull Jul och Ett Gott
Nytt År!

VI ÖVER 60 – JULLUNCH
måndag 25 november
30 platser är bokade på VIKING LINE ROSELLAS dagtur
från Kapellskär. Priset är 285 kr med rabatt. I priset ingår
buss, båtresa och julbord inkl. vin, öl, läsk och kaffe.
Glögg bör beställas samtidigt som resan, men betalas på
båten. Lättglögg 28 kr och starkvinsglögg 37kr.
Bussen till Kapellskär avgår från Cityterminalen kl.10.10.
Båten avgår kl. 12.00 och Mannerströms Julbord
serveras direkt vid avfärd. Bussen hem avgår från
Kapellskär kl. 17.40 och är åter i Stockholm kl. 19.00.
Bindande anmälan med för- och efternamn samt
födelseår. Betalning senast 8 november. För betalning
kontakta Berit Bäckfors, berit@backfors.com eller
08-711 80 09.

VI ÖVER 60
Vi har en träff kvar i höst på Timmermansgården,
Timmermansgatan 46-48 (nära Södra station): torsdagen
den 14 november kl. 13 – 15. Vi sitter i biblioteket, caféet
är upptaget av ﬂera grupper. Kom och berätta om första
tiden i Sverige.
Vårens träffar på Timmermansgården kl. 13 – 15
blir följande torsdagar: 13 februari, 13 mars och
10 april. Vårlunch samlas vi till den 8 maj kl. 12 på
Långbro värdshus, nära Fruängens T-bana som är
ändhållplats.
Välkomna!
Annie tel. 08-742 75 00 eller
Berit tel. 08-711 80 09 eller berit@backfors.com

Solstugan erbjöd österbottningarna god mat och en mycket vacker
utsikt från klipporna i Fredhäll.

ÖSTERBOTTNINGAR FIRADE
VILLAAVSLUTNING

Lördagen 31 augusti styrde ett glatt gäng stockholmska
österbottningar kosan mot Fredhäll och Solstugan där vi
hade bokat bord för villaavslutningsﬁrande på distans.
Trots de regntunga molnen var vädret på vår sida och vi
satt ute på terassen och avnjöt god mat och dryck.
Medlemmarna i föreningen ﬁck varsin drinkbiljett till
baren, vilket kom väl till pass denna kväll när Solstugan
hade bartömning för säsongen. Det var en kväll med
många skratt, nya bekantskaper, härlig musik, lite
österbottnisk nostalgi och mycket trevlig stämning. Vi
sände några varma tankar till de österbottningar hemma
i Finland som hade villan på fel sida ”raketgränsen” och
som får vänta med sina smällare till nästa högtid. Några
i det festglada gänget fortsatte sin färd genom staden
denna magiska natt. Vi hälsar ännu ﬂer nya och gamla
medlemmar välkomna att delta i festligheterna nästa
gång.
Text: Kia Blom/ Karin Abbor Svensson Bild: Terese Smulter

Väntjänst
Om du behöver någon att prata med kan du ringa
någon i föreningens väntjänstgrupp. Den består av
Berit Bäckfors (Munsala) 08 711 8009, Gunnel Bertell
(Maxmo/Vörå) 08 550 193 63 och Signhild Enkulla
(Lappfjärd) 08-647 38 03.

