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Vid årsmötet den 8 februari 
valdes två nya ledamöter, 
Markus West och Mats 
Vornanen. Dessutom valdes 
två nya suppleanter, Anna-
Lena Djurberg och Ann-Sofi 
Sundberg. Ett stort tack till 
Carina Höijer Wentjärvi, som 
hade avsagt sig omval, för 
hennes mångåriga arbete i 
vår förening.  

Det fastställdes en även 
verksamhetsplan för ett 
händelserikt 2009. Med 
anledning av märkesåret 
anordnar FRIS, tillsammans 
med övriga föreningar och 

organisationer, en Skansenvecka 
3-10 maj. Vi får även besök av 
en Österbottnisk revykavalkad 
den 2 maj. För övrigt innehåller 
verksamhetsplanen After Work, 
pic nic, höstfest på Hirschenkeller, 
pidrokväll, glöggmingel och 
vår traditionella och populära 
julfest samt mycket mer på 
planeringsstadiet.  

Ett stort tack till alla medlemmar 
som betalat medlemsavgiften. 
Vi hoppas att ni besöker våra 
aktiviteter och att ni får glädje av 
medlemskapet. Vi har under år 
2008 ökat vårt medlemsantal och 
vi kommer att fortsätta arbetet 
med att värva nya medlemmar. 
Tipsa gärna vänner och bekanta 
från Österbotten om vår förening 
eller be dem följa med på någon 
aktivitet. Det är fortfarande många 
österbottningar som inte känner till 
föreningens existens. Alla svenska 
österbottningar är varmt välkomna!

Monica

ÖSTERBOTTNISK 
REVYKAVALKAD

SÖB, Svenska Österbottens 
Byar (www.byar.fi) har valt 
att lägga sin årliga konferens 
till Stockholm och samtidigt 
besöka invigningen av 
Skansenveckan den 3 maj. 
Med på resan följer ett 
gäng revyartister från bl. a 
Oravais, Taklax, Närpes och 
Kristinestad. 

Revykavalkaden visas 
den 2 maj klockan 17.00 i 
Kulturhuset 
(f d Medborgarhuset) på 
Centralvägen 9, i  Upplands 
Väsby.
Kulturhuset ligger 
på gångavstånd från 
pendeltågstationen 
Biljetter (90 kronor) kan 
förhandsbokas genom 
monica.skogman@comhem.
se eller 
beritbackfors@glocalnet.net 
eller på telefon 08-711 80 09

Jonas Dominique.Intresseanmälan så snart 
som möjligt till Berit Bäckfors, tel 08-711 80 09 
eller  beritbackfors@glocalnet.net  Då finns mer 
information att ge.

AFTERWORK
Vi samlas på Mest Bar & Kök 
24 april from kl 18.00

En trevlig avslutning på arbetsveckan 
med ett gäng österbottningar.
Kom med du också!

Lillsemester i Mariehamn med opera 
Joel, söndag 2 aug. kl 17.00.

Båtresa tur/retur Stockholm med Viking Line 
och en natt på 
Hotell Park Alandia, för 451 kr per person i 
dubbelrum. 
Operabiljett 40 €, lunch och middag 
tillkommer.
Nyskrivna operan ”Joel” om den åländske 
målaren och författaren Joel Pettersson (1897 
– 1937), på svenska, inviger nya kulturhusets 
scen i Mariehamn. Librettot är skrivet av Lars 
Huldén från Munsala. Som solister framträder 
några av våra främsta sångare från Åland och 
Sverige. Stor kör och stor orkester medverkar 
under ledning av den svenske dirigenten 



Porterstek
1,5 – 2 kg     benfritt nötkött, ytterstek eller 
fransyska brynes runt om i smör och olja i  
stekgryta 
 
Tillsätt:         1 flaska porter eller mörkt öl,
                     1 dl svartvinbärssaft (ej utspädd),
  1 dl soja 
  3 köttbuljongtärningar,
  2 skivade gula lökar,
  4 vitlöksklyftor i bitar,
  3 teskedar timjan,
  3 lagerblad,
  8 krossade enbär,
  8 kryddpeppar- och svart
  pepparkorn,

Lagen ska nästan täcka köttet. Späd med 
vatten om det behövs.Koka köttet sakta 
under lock på spisen i c:a 1,5 tim.Stick in en 
köttermometer och läs av, c:a 75 grader är väl 
stekt.Låt köttet svalna i lagen.
Sås: Sila lagen och använd en del till sås 
utspädd med grädde.Red av såsen med 
maizenamjöl utrört i lite kallt vatten.Spara 
överbliven lag i frysen till nästa gång du ska 
göra en sås.

Skiva upp köttet i tunna skivor och servera det 
kallt med sås, rotsaksgratäng, brysselkål och 
svartvinbärs- eller rönnbärsgelé.

Sillröra
6-8 personer

7 – 8 Sillfiléer av matjessill eller 
ansjoviskryddade sillfiléer,urvattnade ett par 
timmar eller sköljda  2-3 ggr, skärs i smala bitar. 
Blandas med
1,5 – 2 dl gräddfil,
1 liten gul lök fint skuren,
1-2 msk hackad dill (ur fryst paket),
2 msk citronmajonnäs,
1 msk mild senap.
Smaka av med några droppar äppelcidervinäger.
Sillröran  passar bra på påskbordet med ägg och 
färsk potatis.

Blåbärsmousse á la Ekströms
(En snabb och enkel efterrätt ) 4 portioner 

Köp ett paket osötad blåbärssoppa.
OBS! Det fungerar inte med den sockrade 
soppan.
6 msk blåbärspulver röres ner i
2 dl kallt vatten. Häll i 
3 dl vispgrädde. Vispa och du har fått en 
blåbärsmousse utan socker. Går att frysa. 
Ät moussen med söta kakor eller kex.

Lycka till! Berit

Österbotten i mitt hjärta
Det är snart 20 års sen jag mönstrade på m/s 
Diana II. Två veckor senare anställdes två 
matroser från Stockholm och numera är den 
ena min man.
Jag hade precis tagit studenten och jag hade 
sökt till restaurangskolan i Mariehamn och 
även till Handelsläroverket i Vasa. Jag kom in 
på båda, men valde Åland eftersom det då var 
närmare till Stockholm.  Ett år senare flyttade 
jag till Stockholm permanent och har sedan 
dess bott här med undantag för studier i Kalmar 
i tre och ett halvt år. 
I början var det knappt så att jag ville åka 
hem till jul och på sommarsemester, eftersom 
Österbotten var så litet och tråkigt. Aldrig, aldrig 
skulle jag kunna tänka mig att flytta tillbaks 

till den där hålan, Malax. Dialekten skämdes 
jag för och försökte så gott jag kunde prata 
högsvenska och till och med rikssvenska.
Känslan höll i sig i ett par, tre år, men plötsligt 
blev hemlängtan stark och nu är läget det 
omvända. Jag kan sakna ihjäl mig efter sådant 
som finns hemma i Österbotten, men inte här. 
Det är tystnaden, de öppna landskapen och de 
ljusa sommarnätterna. Det är även påskharen, 
förstamajfirandet på Vasa torg, mjöd och 
struvor, söndagsdanserna i Åminne, grisar och 
lillajulafton. 
Julledighet och semester planeras numera långt 
i förväg så att man ska få plats på kvällsbåten 
och inte behöva åka dagtur. Alla mina vänner 
vet var Malax ligger, uttalar det rätt och 
försvarar mig om någon skulle påstå att jag 
bryter på finska. Nu är jag är stolt över att låta 
som Lilla My. Och kan ni förstå, jag skulle till 
och med kunna tänka mig att flytta tillbaks till 
fantastiska Malax! 
               Anna-Lena Djurberg



Styrelsen 2009

Inger Krügers bok 
”BILDER FRÅN DET FÖRFLUTNA”

Den handlar om våra tidiga amerikaemigranter, 
som gav sig iväg på 1800-talet och de som 
blev kvar hemma. Inger är född i Malax och 
medlem i föreningen. Inger har rest i USA med 
sin son Tom och letat efter spår av emigranter 
från Österbotten. Boken kostar 140 kr plus 
porto, inbetalningskort bifogas. Den kan köpas 
genom Berit Bäckfors, tel 08-711 80 09 eller 
beritbackfors@glocalnet.net 

HÖSTFEST
Vi är i full gång med att planera en höstfest  i 
september för Österbottningar på restaurang/ 
nattklubb Hirschenkeller. Mer information om 
evenemanget, med mat och artist, kommer att 
finnas i nästa utskick och på hemsidan. 
Vi har begränsat antal biljetter när de släpps!

HEMSIDAN
Vi håller just nu på att förnya vår hemsida. Nytt 
för denna gång är bl.a porträttet som är en 
artikel av en Österbottning bosatt i Stockholm. 
Kolla med jämna mellanrum.
Du vet väl att bilder från olika evenemang finns 
att beskådas på hemsidan!
www.osterbotten.se

Monica Skogman
Ordförande

Markus West
Vice ordförande

Anna-Lena Djurberg
Sekreterare/ Suppl.

Camilla Mattsson 
Kassör

Ann-Sofie Sundberg
Suppleant

Mats Vornanen
Ledamot

Terese Smulter
Ledamot

Ken Gammelgård
Ledamot

Rosmarie Rönnqvist
Ledamot

Krister Nordström
Ledamot

Kerstin Åkergård
Ledamot

Kontakt: Monica Skogman, ordförande
E-mail: monica.skogman@comhem.se
Tel: 0708-100 114
www.osterbotten.se

STYRELSEN
2009 och en ny styrelse. Vi kommer att träffas flera gånger under 
året då vi planerar olika evenemang. Vi hoppas på ett aktivt år med 
många deltagare på de olika tillställningarna som ordnas. 
Tycker du något har fungerat speciellt bra eller är det något du 
saknar hör gärna av dig till ordförande Monica Skogman eller maila 
till info@osterbotten.se



Vad händer i Stockholm

23 april 13.00-15.00 “Vi över 60” Timmermansgården 46-48

24 april  18.00 Afterwork på Mest Bar & Kök,  Götgatan 44 se framsidan

2 maj 17.00  Revykavalkad i Upplandsväsby se framsidan

3 maj 14.00 - 10 maj Skansenveckan

Om ni vill få information t ex från 
Finlandshuset, utbud av teater, påminnelser 
om aktiviteter via e-post – sänd ett mail med 
för- och efternamn från den adress som ni 
vill få informationen till, till Berit Bäckfors. 
beritbackfors@glocalnet.net.

Avsändare Föreningen Svenska österbottningar Stockholm, C/o Skogman, Birger Jarlsgatan 112 6 tr
114 20 Stockholm

B-FÖRENINGSBREV

MÄRKESÅRET 1809 PÅ SKANSEN   
Invigningen sker söndagen den 3 maj kl. 14.00-15.00 på Solidenscenen sen fortsätter festen till 
söndagen den 10 maj. Skansen uppmärksammar Märkesåret 1809 tillsammans med bl.a FRIS 
som är en av flera deltagande organisationer.
Vi kommer att se och höra bl.a Herman Lindqvist, Arja Saijonmaa och Leif Kronlund. 
Under veckan ordnas det olika föreläsningar och förevisningar.

Lördagen den 9 maj är det parad genom Stockholm kl 12.00  med början från Kungsträdgården. 
Medverkande är Oravais historiska förening, Närpes manskör, Närpes skolorkester och drillflickor. 
Utöver det kommer vi att kunna se och lyssna till våra österbottniska körer från Stockholm och 
Upplands-Väsby, Närpes Skolmussikkår med drillflickor, Närpes Manskör, Gubbrockarna och 
Oravais historiska förening. Jenny Sandelin, från Vörå, sjunger i Seglora kyrka kl 12.00 och 14.00.
Se mer detaljerad information www.skansen.se (www.skansen.se/pages/?ID=1088)

FINSKA KYRKAN
Tisdag 7 april kl 18.00 Passionsspel av 
Grannfolket
Söndag 12 april, kl 13.00 Högmässa på 
svenska med Peter Träisk 

VÅRRUSET
Kom med och spring Vårruset med oss Öster-
bottningar den 26 maj!
Deltagaravgiften är 180 kr. Blir vi ett gäng bidrar 
föreningen med en t-skirt. Sista anmälningsdag 
är 26 april till Monica tel. 0708-100 114 eller 
monica.skogman@comhem.se

”Vi över 60” våren 2009 

Vi fortsätter att träffas på Timmermansgården, 
Timmermansgatan 46-48 på Söder nära Södra 
station. När det här bladet kommer till er har vi 
redan träffats två gånger i år och har bara en 
gång kvar innan sommaren.
Välkommen torsdag 23 april, kl 13 – 15. 
Om allt går som planerat ska Marita Nordling 
och jag (Berit) då kunna berätta om en lyckad 
Kinaresa.

I maj träffas vi på Skansen i samband med 
Skansenveckan 3 – 10 maj. Ring oss, så får ni 
veta vilken dag vi väljer. Med folkdräkten på är 
inträdet gratis. Sen tar ”Vi över 60” sommarlov 
till höstens första träff 10 september.
Vi ses!
Berit Bäckfors, 08-711 80 09 
beritbackfors@glocalnet.net eller Annie 
Karjalainen 08-742 75 00
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