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Efter tusentals spelningar i Finland, 
Sverige och Tyskland och några 
skivsläpp är det äntligen dags för live-
uppträdande i Stockholm. Allan & the 
Astronauts firar FN-dagen med oss 
svenskösterbottningar i Stockholm på 
Söder Mälarstrand. Bandmedlemmarna 
har spelat i Stockholm tidigare, men inte 
som nuvarande band. 

Ilkka Allan Niemi bildade sitt första 
popband i Vasa redan i början av 
60-talet. Än mer känd blev han med 
sin grupp Zotch, som snabbt blev 
västkustens populäraste band. Hippi 
spelade bas i tonårsbandet Exom. 
Killarna kom i kontakt med varandra i 
slutet av 70-talet. Tillsammans bildade 
de bandet Roots i början av 80-talet 
med A-P Toivari på trummmor och Tom 
Nyman som solist/gitarrist. De slog 
igenom i hela Svenskfinland.

I mitten av 80-talet drog Tom till 
huvudstaden och operan och bandet 
bytte namn till Allan & the Astronauts. 
Joe Uggeldahl kom med i bandet strax 
efter det.
Allan & The Astronauts är ett ”Sixties 
& Rock and Roll” band som spelar 
dansbar musik från 60-och 70-talen.

Välkomna till Vieille Montagne på 
Söder Mälarstrand, kajplats 15, 
nedanför Münchenbryggeriet mitt 
emot Stadshuset med utsikt över 
Riddarfjärden. 
OBS! De 100 först anmälda ryms 
med. 
Medlemmar i föreningen har 
förtur, anmäler sig per mejl till 
osterbottningar@gmail.com och 
betalar entré 150,- till föreningens 
pg-konto 715516-1 senast 9/10. 
Glöm inte att uppge namn på 
deltagare.
Icke-medlemmar, i mån av plats, 
kan anmäla sig 11-16/10 och 
betalar 200,-. Kolla först med 
styrelsen, föreningens hemsida eller 
facebooksidan om det finns plats!
Insläpp kl 20-21.
Öl, cider och vin säljes mot 
drinkbiljett (säljs ombord) á 30,- 
Nattamat ”korv me brö” á 20,-. 
Endast kontantbetalningar!

 
Text Allan&the Astronauts och 
Anders Fellman
Bild Allan&the Astronauts

Allan and the Astronauts på Vieille 
Montagne 24 oktober!

Att ha två hemländer är både 
enkelt och svårt. Det blir sällan så 
tydligt som under sommaren, när 
tiden delas mellan de två länder 
och orter som jag båda kallar för 
“hemma”. 

Av någon anledning (kanske det 
hör till den mänskliga naturen?) 
ser i alla fall jag fördelarna med 
Sverige som tydligast när jag 
befinner mig i Finland och vice 
versa.

I stockholmsstressen är det 
lätt att sakna lugnet på den 
österbottniska landsbygden: det 
terapeutiska i att sitta på bryggan 
en ljus julikväll och meta, där det 
egentligen inte spelar någon roll 
ifall man får napp eller inte. Å 
andra sidan längtar man också 
tillbaka till storstan som alltid har 
nya, spännande aktiviteter och 
intryck att erbjuda.
Trots allt känner jag mig väldigt 
lyckligt lottad som får uppleva och 
njuta av båda världarna år efter år. 
Som talesättet heter: Hemma bra, 
men hemma bäst!

Men nu är sommaren är över 
för den här gången och det är 
dags att blicka framåt mot en 
höst med många olika aktiviteter 
i föreningen. Jag hoppas och tror 
att alla kan hitta något av intresse!

Positivt med två heiman

Text Ulrika Högnabba
Bild Terese Smulter



Sista helgen i augusti samlades 
ett 30-tal glada österbottningar i 
Ekhagsstugan för traditionell villaavs-
lutningsfest. Trots att vi denna gång 
tyvärr inte befann oss vid vattnet blev 
det ändå en väldigt mysig stämning 
med värmeljus och marschaller.
 
Som sig bör vid ett dylikt tillfälle lev-
ererade Grillmästarna Thomas och 
Ante äkta finsk korv till buffébordet, 
där också Turun Sinappi hade noter-
bart god åtgång.

Frågor:

1. Namn.
2. Varifrån är du hemma?
3. Hur länge har du bott i Stockholm?
4. Hur kom du i kontakt med förenin-
gen?
5. Nämn en speciell egenskap som du 
har eller något annat roligt om dig själv.

Emma Sandström
Karleby.

Fyra vikå.

Minns inte, men jag tror att 
jag hittade föreningen själv 
på Facebook.

Jag är sångpedagog och 
kan sjunga opera och 
heavy, och allt där emellan 
(hon gav smakprov och det 
lät bra! (red. anm.))

Isak Nyqvist
Vörå

Ganska exakt ett år.

Via en bekant.

Jag jobbar som PT och 
är bara bäst på det (och 
ödmjukhet ;))

Petra Silfver Boij
Malax

Sedan augusti i år.

Via min kompis Tessa.

Inredningsglad, matexperi-
menterare som kommit till 
Stockholm för nya erfaren-
heter och vidga vyerna.

Henrik Snickars
Solna, men är i Replot på sommaren.

Via österbottniska vänner som jag träffade på ett bröllop.

Gör eget öl och korv. Har ett nanobryggeri i vilket jag gör bl.a. veteöl, IPA och stout. Jag 
brygger ca. 200 liter per år, men jag dricker inte allt själv. Korven gör jag av all slags kött 
och jag har gjort en 5–6 meter korv redan, även om det är en ganska ny hobby. Förutom 
det spelar jag också metal i två band, varav det ena heter Sadauk.

Rasmus Berglund
Närpes.

Sedan januari i år.

Kanske via Facebook el-
ler på picknicken i Tanto, 
minns inte.
Gillar elektronik, ti va på 
baren på fotboll och att 
skapa kontakter.

Några frågor till deltagare i villaavslutningensfesten

Efter middagen underhölls gästerna 
av en duktig trubadur från stockhol-
ms-området som hade allt från CCR 
till Metallica på sin repertoar. 
De mest modiga festdeltagarna 
vågade sig till och med upp på dans-
golvet för en svängom!

Festligheterna, som bjöd på många 
skratt och flera nya bekantskaper, 
fortsatte ända in på småtimmarna.

Text Ulrika Högnabba Bild Anci Holm
Grillmästarna Ante och Thomas.

Österbottningarna slöt upp på villaavslutningsfesten



Fredrik Furu berör och inspirerar

Hur skulle du beskriva dig 
för någon du träffar för första 
gången?
Hej, jag heter Fredrik, jag är från 
Finland men är oftast glad och 
pratsam.

Vad fick dig att flytta till Stockholm 
och när?
Jag hade bott 13 år i Vasa och 
behövde förändring. Stockholm 
kändes på många sätt mer aktuellt 
och spännande än Helsingfors, så 
jag flyttade hit i november 2011.

Största skillnaden Stockholm 
– Vasa?
I Vasa kan jag inte gå ut utan att 
någon känner igen mig, men i 
Stockholm är det lättare att vara 
anonym.

Tycker du det har varit lätt att 
skapa kontakter här i Stockholm?
Jag är en väldigt öppen och nyfiken 
person, så för mig har det gått 
ganska bra. Men det är klart att det 

är en utmaning att komma till en ny 
stad och en ny kultur.

I vilka situationer upplever du det 
är en fördel att bo i Stockholm 
istället för Vasa, musikmässigt? 
Och finns det gånger då det är 
bättre bo på en mindre ort när man 
håller på med musik?
För mig är det väldigt inspirerande 
att bo i en storstad som Stockholm 
där jag nästan varje dag i veckan 
kan gå på en konsert med artister jag 
gillar. Att bo i en mindre stad innebär 
förstås att kretsarna är mindre och 
det är på det sättet lättare att komma 
till skott i olika projekt.

Har du alltid drömt om att bli 
musiker eller fanns det andra 
yrken som lockade?
Jag drömde länge om att bli 
fotbollsproffs, men sedan kom 
musiken och räddade mig från 
idrotten.

Vad hette ditt första band och när?
Mitt första band som sångare hette 
”Dead Flowers” och vi spelade nån 
slags actionrock med både egna låtar 
och covers. Jag tror att vi började 
spela ihop 1995 och sista spelningen 
gjorde vi kanske 2000.

När började du satsa 100% på 
musiken?
2001, efter att vi fick en radiohit 
i finlandssvensk radio med mitt 
dåvarande band ”Kometfabriken” så 
hoppade jag av journaliststudierna. 
Sedan dess har det varit mer eller 
mindre 100% musik.

Har du någon musikutbildning?
Jag tog privatlektioner med en 
keyboardlärare under några år i 
tonåren. Men annars är jag självlärd.

Du var med i Fame Factory 2003. 
Vad fick du lära dig där? Har du 
fortfarande kontakt med någon av 
deltagarna?
I och med Fame Factory fick jag upp 
ögonen för den stora musikbransch-
karusellen. Jag lärde mig att gråta 
i tv och också att våga hoppa och 
misslyckas. Jag har kontakt med 
några av de som var med, främst via 
facebook, men Johan Becker och jag 
träffas då och då eftersom vi båda 
bor i Stockholm.

Du skriver dina texter själv. 
Varifrån tar du inspirationen?
Från livet och sånt jag ser 
runtomkring mig. Jag gillar att sitta 
och iaktta människor i rörelse.

Vad är det som driver dig?
Lusten att berätta och beröra, helt 
klart.

Du har spelat en del med Jack 
Vreeswijk. Hur började ert 
samarbete?
Vi spelade på en festival utanför 
Stockholm för några år sedan. Jag 
fyllde år och bjöd Jack på en snaps 
och frågade om han inte ville komma 
till Finland och spela. Det ville han. 
Och nu har vi gjort en del spelningar 
ihop och fler lär det bli. 

Förutom Jack har du även spelat 
med bla Sara Löfgren och Pauline 
Kamusewu. Är det viktigt för din 
egen karriär att du omger dig med 
kända namn?
Det är alltid roligt med samarbeten 
och att man jobbar med duktiga 
människor. Och när två artister 
samarbetar fördubblas förstås deras 
publik.

Du har valt att sjunga på 
rikssvenska. Varför det?
Jag gjorde det valet redan när jag 
skrev min första låt på svenska. 
Sverige var målet och jag ville inte 
att man i Sverige skulle tro att jag 
bröt på finska och inte kunde språket. 
Texterna är oerhört viktiga för mig. 
Och på många ställen i Österbotten 
leker man ju på rikssvenska redan 
när man är barn.

Som självlärd och nyfiken 
har Fredrik kommit långt 
inom musikbranschen. Fot-
bollskarriären fick ge vika 
för hans brinnande intresse.
Numera är det scenen som 
är hans arena.

Intervjuen fortsätter på webben

Text Terese Smulter
        Petra Silfver Boij

Bild Ville Juurikkala

Bild Marcos Engman



2015

26 september Hemliga resan Drottningholms slott.

2 oktober Afterwork Galways from kl 18:00.

8 oktober Vi över 60  Timmermansgården kl 13:00-15:00. Visning av Närpesrevyn 2014

18 oktober Allsångscafé Finska kyrkan, nedre salen, kl 14.00. 

24 oktober Nostalgikväll med Allan and the Astronauts se första sidan.

6 november Afterwork Galways from kl 18:00.

12 november Vi över 60 Timmermansgården kl 13:00-15:00. 

14 november Pidro på Galways kl 15.00.

4 december Jul-Afterwork på Galways from 18.00.

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Ulrika Högnabba, Idungatan 5, 11345 Stockholm
B-FÖRENINGSBREV
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Kontaktuppgifter
Ordförande Ulrika Högnabba
www.osterbotten.se          info@osterbotten.se  tel 076-713 0488

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

Föreningen har valt att subventionera 15st biljetter 
med 75kr (ordinarie pris 150kr) till Teaterföreningen 
Grannfolkets nästa föreställning ”HON eller Arbetarens 
hustru av Minna Canth” till söndagen den 15 november 
kl. 19.00, i FolkKulturCentrum Hjorthagen – Artemisgatan 
19, Stockholm för våra medlemmar. 

För att få tillgång till biljetter så mailar man in sitt intresse 
till osterbottningar@gmail.com sen får man tillbaka ett 
mail inom några dagar om man är tilldelad biljetter och 
hur man betalar 75kr. Det är först till kvarn som gäller.    
Mer info om föreställningen finns på www.grannfolket.se

Billigare teater för medlemmar

Hemliga resan 26 september 2015

Vi åker till Drottningholms slott och får en guidad visning 
av slottet.
Visningen börjar kl 14. Samling vid entrén kl 13:45. 
Entrén ligger med ingång från sjösidan. Huvudtrappan 
som vetter mot vattnet leder upp till entrén. 
Föreningen står för guideavgiften men inträdet  på 120 kr 
betalas av var och en själv.
I fall man vill luncha före samlas vi vid Drottningholms 
slottscafé kl 12:30. Ange i anmälan om du kommer till 
lunchen eller ej.
www.drottningholmsslottscafe.se
Sista anmälningsdag är måndagen den 21 september. 
Anmäl dig till osterbottningar@gmail.com
Välkommen med!

Hösten är här och villaavslutningen är förbi.
Du glömde väl inte att fotografera till Årets bild tema vil-
laavslutning?
Skicka in dina bästa bidrag till info@osterbotten.se 
senast 30 september.
Namnge dina bilder och skriv var bilden är tagen.

Fototävling


