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Vi har lyckats boka den rosade 
österbottniska humorgruppen KAJ till ett 
uppträdande i Stockholm lördagen den 
25 oktober. 
KAJ består av trion Kevin Holmström, 
Axel Åhman och Jakob Norrgård. På 
sin Facebook-sida beskriver KAJ sig 
som ”en seriös oseriös humorgrupp 
som skriver egna låtar och försöker 
underhålla publiken med olika medel”.
Vi tog en pratstund med Axel Åhman 
som står för bas, munspel och sång i 
gruppen.
Efter publikframgången på Wasa Teater 
känner många österbottningar igen 
gruppen KAJ. 
Hur länge har ni i gruppen känt 
varandra och när började ni ta fram 
material tillsammans?
AÅ: Vi gick högstadiet och gymnasiet på 
samma ort. Fröet till KAJ såddes när vi 
började dela ut födelsedagsgåvor med 
en skojig prägel till våra klasskamrater 
på gymnasiet. Det hela spårade väl ur 
och utvecklades småningom till det som 
är KAJ idag!  

KAJ roar oss i Stockholm 
Hur skulle du beskriva er genre 
och vilka är era humoristiska 
förebilder?
AÅ: Det är svårt att sätta fingret 
på en enskild sak, men humorn är 
en gemensam nämnare. Humorn 
kommer alltid i första hand – det 
ska vara roligt helt enkelt. Vad 
beträffar influenser har revykulturen 
i Österbotten varit en vägvisare för 
oss på det regionala planet, medan 
vi har vuxit upp med Radio Pleppo 
på finlandssvenskt håll och Robert 
Gustafsson på rikssvenskt håll.

Många delar i er repertoar bygger 
på underfundiga ordlekar på 
dialekt. 
Varifrån hämtar ni er inspiration? 
AÅ: Det gäller att vara lyhörd för 
vad som sker i omgivningen. Ofta 
ramlar man över idéer och det finns 
en guldkant på vardagslivet som 
många gånger förbises. Berättelser 
och uttryck som äldre generationer 

Humor på schemat

Österbottens egen humorgrupp KAJ besöker oss i Stockholm
De har uppträtt inför utsålda “arenor” och nu kommer de äntligen till 
Stockholm.
När: 25 oktober
Var: Folkkulturcentrum Hjorthagen klockan 19.00 (dörrarna öpp-
nas 18.00) Endast ståplats.
Kostnad: 170kr/person (kontant betalning på plats. Ej kort)
Anmälan: osterbottningar@gmail.com (obs! varje biljett ska bokas 
i respektive besökares namn) eller tel. 076-713 0488
Begränsat antal, först till kvarn.

Bild Kaj Fank A Unger/ Wasa Teater

I vintras efterlyste vi förslag på 
aktiviteter. Av de förslag vi fick 
in efterfrågades bland annat 
skärgårdsutflykt och besök 
av humorgruppen KAJ från 
Österbotten. Skärgårdsutflykten 
genomfördes i maj då årets 
hemliga resa gick till Vaxholm. 
Vi är nu mycket glada över att 
även besök av KAJ kommer att 
genomföras i höst. 
 
Många medlemmar kontaktar 
oss på Facebook Österbottningar 
i Stockholm samt genom mail 
till info@osterbotten.se Dock 
har inte alla våra medlemmar 
tillgång till dator utan en del vill 
kunna nå styrelsen via telefon. 
Framöver kommer vi skriva ut 
telefonnummer i våra utskick och 
alla medlemmar är välkomna att 
höra av sig på det sätt som känns 
mest bekvämt. Styrelsearbetet 
är ideellt och sker på fritiden 
och vi har därför kanske inte 
alltid möjlighet att svara direkt i 
telefon men det går bra att lämna 
meddelande så ringer vi upp 
senare. 
  
Nu är det mitten av augusti, 
sommaren är förbi, och jag ser 
fram emot en aktiv höst. Det 
blir bland annat After Work, Vi 
över 60, villaavslutning, allsång, 
glöggmingel och sist men inte 
minst KAJ. Vi planerar även 
biobesök på Zita men i skrivandes 
stund har vi inte information om 
kommande finska filmer. Vi ses på 
någon av våra aktiviteter!

Carina Nymark



har samlat på sig är en stor inspirationskälla. 

Österbotten spelar en viktig roll i era uppträdanden. 
Har ni ett favoritämne beträffande Österbotten? 
AÅ: Vid inspelningen av vårt nya album har vi märkt 
att det finns jättemånga uppslag som berör dans. 
Danskulturen i Österbotten förknippas med minnen och 
förhoppningar som alla kan relatera till.

Ni har uppträtt med en pjäs på Wasa Teater, jobbat 
med en ny skiva och även turnerat flitigt mellan 
varven. Vad händer härnäst i KAJ? 
AÅ: Vi pratar om det då och då. Prioritet nummer ett är att 
färdigställa vårt andra album som kommer ut i höst. Vid 
sidan av det skriver vi tillsammans med komikern Alfred 
Backa ett manus till en tv-serie som kommer att handla 
om mästerdetektiven Shärilock Holm. Julkalendern 
är inne på sitt fjärde år och återkommer i någon form. 
Utöver det kommer vi att göra ett antal spelningar i höst.

Till sist en fråga om höstens uppträdande. Vad vill du 
hälsa den österbottniska publiken i Stockholm?
AÅ: Det blir spännande att spela för en österbottnisk 
publik i Stockholm. Vi ser fram emot en rolig och 
underhållande show. He vaal skryypt!

Text Sebastian Högnabba

Senaste singeln “Jåo nåo e ja jåo YOLO ja nåo” som 
driver med 50-åriga Pensalabon som ska ut och ragga 
på småtjejerna. Singeln går att ses på youtube.com

Bild: Erik Åhman

En lång, varm och fantastisk sommar 
går mot sitt slut. Det kanske bästa 
sättet att avsluta sommaren är 
genom att fira villaavslutning som 
många av oss även kallar veneziad 
eller veneziansk (afton). Men vad 
är kopplingen till Venedig och hur 
kommer det sig att denna tradition 
lever kvar i Österbotten?

På många håll i Europa och Amerika 
började man under 1700- och 1800-
talet ta modell av de storslagna 
vattenfestivaler som firats sedan 
tidigt 1600-tal i Venedig. Eld, ljus, 
vatten och folknöjen stod i fokus för 
dessa tillställningar som anordnades 
allmänt bland borgerskapet i Finlands 
kuststäder under 1800-talet.

Mot slutet av 1800-talet försvann 
emellertid den venezianska aftonen 
ur många kalendrar i Finland, 
möjligen till följd av att midsommaren 
med sina brasor blev sommarens 
stora fest. På den österbottniska 
kustremsan hade veneziaderna dock 
inte samma konkurrens och särskilt i 
Jakobstad och Karleby utvecklades 
de till folkfester för allmänheten. 
Senare fick festen också en alltmer 
privat prägel när det blev vanligare 
med sommarstugor på 1950-talet.

Historia bakom ”veneziansk”

På senare år har framför allt Veneziaden i Karleby vuxit till en kommersiell 
festival med program för hela familjen under den sista helgen i augusti. Ute 
på sommarstugorna firas traditionen fortfarande med elementen eld, ljus och 
vatten i centrum.

Källa: Uppslagsverket Finland, uppslagsverket.fi
*Varianten ”veneziansk” tycks användas framför allt i de norra delarna av 
svenska Österbotten. Eller vad säger ni läsare?

Text Sebastian Högnabba bild Terese Smulter



Österbottningarna i Stockholm har tillsammans med 
föreningen i Upplands Väsby ordnat en revykväll i 
Upplands Väsby. Byggtemat gick som en röd tråd genom 
revyn Byggboomin, men även andra saker behandlades. 
Tempot i föreställningen var högt och många glada skratt 
hördes i den närmaste fullsatta salongen som rymmer 
ca 240 personer. I pausen var vi många som fick tillfälle 
att knyta både nya och gamla kontakter samtidigt som vi 
avnjöt kaffe, kaka och ”bullalängd”.

Villaavslutning 
Även i år firar vi villaavslutning lördag 30 augusti på restaurang 
Solstugan i Kristineberg (Fredhäll). Solstugan som ligger på 
klipporna ovanför Mälaren har en fantastisk sjöutsikt. 

Vi träffas kl. 18.30 och mat och dryck beställs på plats. 
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Förhandsanmälan 
till info@osterbotten.se eller på Facebook Österbottningar i 
Stockholm

Årets hemliga resa gick av stapeln den 24 maj. Vi fick en 
intressant och givande guidning av museet på Vaxholms 
Kastell. Det var strålande solsken och dagen avslutades 
med en fin middag på anrika Vaxholm Hotell innan vi åkte 
skärgårdsbåt tillbaka in till Sthlm. Resan hade ett tiotal 
deltagare.
Text Mats Heinonen bild Carina Nymark

Hemliga resan till Vaxholm blev historisk

Vårruset

Årets vårrus samlade, glädjande nog, 12 damer alltså två 
lag. Det var första gången vi blev två lag och vi hoppas 
att nästa år blir vi lika många, om inte fler deltagare! 
Efter avverkat lopp i natursköna Norra Djurgården njöt vi 
av picknick och trevligt sällskap!

Text Terese Smulter

 
Tantolunden, som även i år stod som värd för picknicken, 
bjöd denna gång på soligt men ack så blåsigt väder. Vi 
kan dock konstatera att blåst inte är något som får våra 
föreningsmedlemmar att vika ned sig. 
Uppslutningen var bra och även om det uppstod lite 
problem med ivägflygande tallrikar och plastpåsar, så 
verkade både mat och arrangemang att vara alla till 
belåtenhet. Tack till alla deltagare och till ni som missade 
årets picknick säger jag bara, kom med nästa år!
Text: Petra Nåls bild Terese Smulter

Böle-Närpesrevyn besökte StockholmPicknick

Text Carina Nymark bild Terese Smulter



21 september Allsångscafé Finska kyrkan, nedre salen, kl 14.00

3 oktober Afterwork Galways from kl 18.00

9 oktober Vi över 60 Timmermansgården kl 13.00-15.00

25 oktober Humorgruppen KAJ Folkkulturcentrum Hjorthagen kl 19.00 se sida 1

7 november Afterwork Galways from kl 18.00 

13 november Vi över 60 Timmermansgården kl 13.00-15.00

6 december Glöggmingel

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Nymark, Atterbomsvägen 38, lgh 1305
11258

B-FÖRENINGSBREV

La
yo

ut
 T

er
es

e 
S

m
ul

te
r

Kontaktuppgifter
Ordförande Carina Nymark
www.osterbotten.se          info@osterbotten.se  tel. 076-713 0488

30 augusti Villaavslutning, restaurang Solstugan,Snoilskyvägen 37, kl 18.30

5 september Afterwork Galways from kl 18.00

11 september Vi över 60 Timmermansgården kl 13.00-15.00

Väntjänst

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

VI ÖVER 60 
 
Vi över 60 träffas som tidigare andra torsdagen i 
månaden i höst. Första träffen blir torsdag 11 september 
kl. 13 – 15.00 på Timmermansgården, Timmermansgatan 
46-48 nära Södra station. Därefter träffas vi 9 oktober och 
13 november kl. 13 – 15.00.
Välkomna! 
Annie tel. 08-742 75 00, Signhild tel. 08-647 38 03.

Anslutningen till Utlandsfinländarparlamentet 
har genomförts

På årsmötets inrådan publicerades i föregående utskick 
(2/2014) en presentation av Utlandsfinländarparlamentet 
(UFP) tillsammans med styrelsens förslag om anslutning 
till UFP. 
Eftersom det inte har framkommit synpunkter på förslaget 
fattade styrelsen på sitt möte den 13 maj 2014 ett 
enhälligt beslut om att ansluta vår förening till UFP. UFP 
gav i sin tur den 26 maj 2014 besked om att vår förening 
har upptagits i medlemsregistret.Därmed har vi rätt att 
delta i utlandsfinländarparlamentets verksamhet, skicka 
representanter till parlamentssessionerna och lämna in 
motioner till parlamentet. 

Nästa session hålls i Helsingfors den 22-23 maj 2015.
På hemsidan www.usp.fi -> Svenska finns mer 
information om UFP:s verksamhet och aktuella saker 
som berör utlandsfinländare. 

Söderfjärden     bild Terese Smulter

Vikbykorna    bild Terese Smulter


