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Sommarens Picnic

Den 30 maj är det dags för årets picnic
Plats:  Söders lunga, Tantolunden, nära minigolfbanan. 
Tid: Start klockan 15:00 
Mat: Rostbiff, potatissallad och grönsallad. 
Dryck: Tar ni med själva. 
Kostnad: Föranmäld medlem gratis, övriga 50 kronor så långt maten räcker. 
Väder: Ska förstås vara fint, men om det mot förmodan regnar ställs picnicen in. Vi kommer att meddela på 
hemsidan samma förmiddag om den blir av eller inte. 
Varför komma: För att det är ett perfekt tillfälle att friska upp dialekten inför semestern i Österbotten. För 
att detta är vår sista aktivitet innan sommaruppehållet. För att spela Mölkky. 
Anmälan: Görs till info@osterbotten.se

Medlemsavgiften

Välkommen alla nya med-
lemmar. Vi hoppas att ni skall 
hitta något som intresserar er 
i vårat utbud av aktiviteter. Ta 
gärna med er bekanta på våra 
evenemang och tipsa andra 
Österbottningar om oss.

Du som inte har betalat 
medlemsavgiften för 2009 
men fortfarande vill vara med 
i föreningen ber vi betala in 
avgiften som är 150kr/person 
eller 230kr / hushåll. För 
pensionärer är medlem-
savgiften 125kr.

Medlemsavgiften betalas 
till föreningens postgiro 
715516-1.

Vi tar gärna emot tips och idér 
på vad du vill läsa om i uts-
kicket, evenemangstips och 
porträttperson till hemsidan. 
Hör av dig till 
info@osterbotten.se eller ring 
till Monica Skogman på num-
mer 070-81 00 114.

I juni är det 30 år sedan 
jag som tonåring lämnade 
Österbotten. Jag hade fått 
överta mormors gamla bil då 
hon köpte en ny. Jag föredrog 
ändå att åka tunnelbana. Det 
gick snabbt och var lätt att 
hitta dit man skulle. Det kunde 
ta riktigt länge att ta sig fram 
med bilen. Jag och en väninna 
åkte längs E4:an söderut och 
letade efter Gullmarsplan. När 
vi passerade L M Ericsson 
(som det hette då) vände vi 
och tog ny fart. Vi hittade ingen 
Gullmarsplan andra gången 
heller. Då åkte vi in till city, 
parkerade vid Rådmansgatan 
och tog tunnelbanan i stället. I 
dag kan jag skratta åt det, men 
då var det inte så lätt.  

De första två veckorna 
bodde vi fem personer i en 
liten tvåa på Röntgenvägen 
i Flemingsberg. Vi bodde 

på 13 våningen. De nedklottrade 
hissarna var ofta ur funktion. Då var 
det bara att gå 13 våningar i en smal 
spiraltrappa. Min första kontakt med 
fördelningspolitiken fick jag då jag 
letade egen bostad. Det fanns tre val 
- köpa bostadsrätt, köpa svart eller 
betala överhyror i andrahand. Det blev 
överhyra för en etta i Skärmarbrink. 
Där var det var lugnt, stora 
grönområden och nära till allt. Framför 
allt till Eriksdalsbadet som blev mitt 
andra hem. 

Eftersom jag hade alldeles för lite 
pengar var jag tvungen att ta första 
bästa jobb - där det fanns mat. 
Jag började som köksbiträde på 
Roslagstulls Sjukhus. Där gjordes 
genuin mat från grunden. Annat än 
dagens centralt tillverkad mikromat  
med mängder av tillsatser. Jag 
kommer väl ihåg att jag stekte 
strömmingsflundror en hel förmiddag. 
Här fick jag lära känna folk från hela 
världen och men även tillgjorda 
svenskor som kallade mig ”lilla 
gumman” - JAG ÄR INGEN LITEN 
GUMMA. Om någon lämnade rummet 
var ”skitsnacket” genast igång. Det var 
markant och jag funderade över det 
en hel del. I augusti började jag arbeta 
med biljettförsäljning och information i 
Viking Lines terminal på Stadsgården. 
Det kändes nästan som att komma 
hem. 

Monika Skogman
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Grillfest i euroland blir dyrt

När den rike steker fläsk, får den fattige oset, heter 
det i ett danskt ordspråk.
Det finns all anledning att lägga det ordspråket på 
minnet när ni åker till Finland i sommar.
I slutet av april gjorde Hufvudstadsbladet en 
prisjämförelse mellan en ICA-butik i Sollentuna 
och K-supemarket i Helsingfors. I matkorgen ingick 
baslivsmedel som smör, mjölk, ost, ägg, kyckling, 

rostbiff, bröd och vetemjöl. Hela matkorgen innehöll 
15 produkter.
Matkorgen i Sollentuna kostade 615 kronor. 
Motsvarande matkasse i Helsingfors centrum 
kostade 1040 kronor (94,56 euro). Jag vet för det 
var jag och en kollega i Helsingfors som handlade 
maten.Sällan har jag fått så mycket skäll som 
följande morgon.
Helsingforsarna gnuggade sig i ögonen och ville inte 
tro vad de läste. Men siffrorna är kalla fakta.
Visst kycklingen i Sollentuna såldes till reapris och 
torskfilé är dyr i Finland. Det ska erkännas. Men mat 
är dyr i Finland.
Håll det i minnet när ni ska handla i Österbotten 
i sommar. Våra svenska kronor är dessutom inte 
mycket värda i eurolandet. Så passa på och njut av 
oset när grannen grillar fläskkotlett. På den egna 
grillen ligger det antagligen Sininen Makkara eller i 
bästa fall en nyfångad abborre ur viken.
Trevlig sommar!

Markus West

Deg
125gr rörd margarin
1dl socker
1ägg
2dl vetemjöl
0,5 tsk bakpulver

Rabarberpaj

Äntligen rabarbertider! Det här är en lättlagad lite 
festligare raberberpaj som passar utärkt till efter-
rätt  tillsammans med vaniljglass. Pajen är god 
även kall.

Fyllning
Rabarber i bitar
1brk gräddfil
0,5 dl socker
2dl vaniljsocker
1 ägg

Vispa margarin och socker vitt och pösigt. Tillstätt 
ägget. Blanda mjöl och bakpulver och rör ner det i 
smeten. Bred ut degen i en smord pajform. Skala 
rabarberna och skär dem i små bitar. Blanda rab-
arber, 1msk socker och 1 msk potatismjöl i en liten 
plastpåse och skaka om. Lägg raberberblandningen 
på pajdegen.
Vispa ihop ägg, gräddfil och vaniljsockret och häll 
blandningen ovanpå raberbern.
Grädda i 175 grader tills ytan och kanterna har fått 
en gyllengul färg, ca 30 minuter.

Anmäl dig till höstfesten!

Den 19nde september ordnas en höstfest på 
Hirschenkeller i Stockholms centrum.
Det bjuds på mat samt musik av vårt 
finlandssvenska/österbottniska stjärnskott 
Johan Becker. Johan har ni sett och hört i bl.a. 
Fame Factory, Star Pilots och den svenska 
melodifestivalen. I nästa utskick publiceras en 
intervju med Johan.

Vi har ett begränsat antal biljetter till den 
subventionerade festen så boka snabbt genom 
att betala 300 SEK in till Postgirot: 71 55 16-1. 
Referens: HIRS + ditt namn +antal personer du 
bokar för. I priset ingår: mat (buffe), musik och 
inträde till nattklubben efteråt för de som vill 
fortsätta. Vi ses på Hirschenkeller!

P.s. Anmäl mat allergier till info@ostbotten.se
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Körresan

Lördagen den 28 mars åkte Österbottniska kören 
i Stockholm på en bussresa till Askersund – 
skärgårdskommunen vid norra Vättern och Tiveden 
– för att sjunga och umgås med Lenakören i Åsbro.  
Vi anlände under eftermiddagen till vårt första mål , 
Per-Olofsgården, där vi skulle övernatta. 
 
Efter några timmars samövning gav båda körerna 
en lyckad konsert i Tallbackskyrkan för en fullsatt 
aula. Härefter följde middag och samkväm.  
Österbottniska körens ”the Plat Land Brothers” 
(Göran Nordling, Mikael Fogdell och Bjarne Östman) 
gjorde succé med sitt framträdande och försäkran 
om att erövra världen efter de tre tenorerna.

Nästa dag fortsatte vi resan längs Vätterns västra 
kust till Olshammar. Redan i slutet av 1200-talet 
fanns här tegelbruk, som var i drift fram till 1922. Vi 
guidades omkring i Olshammarsgården, författaren 
Verner von Heidenstams födelsehem, och den 
intilliggande Birgittakyrkan.  Kyrkan innehåller 

många skatter, som 
glasmålningar i form av 
vapensköldar tillverkade 
i Riga, grisaillemålningar 
från Holland, sex 
stora silverljusstakar 
med olika ädelstenar, 
silvertakkronor och en 
brudkrona med Heliga 
Birgitta (se foto).
 
Efter den guidade turen 
serverades Vätternlax 
från lokala fiskare i 
Olshammarsgårdens matsal. Olshammarsgården är 
idag förutom ett museum en kombinerad bygdegård 
och värdshus. Så var det dags att ta farväl av Lena 
och delar av hennes kör, som även mött upp 
denna dag.

Kerstin Åkergård, körsångare i alten i 
Österbottniska kören i Stockholm

Lättare att få svenskt id-kort

Den 1 juli börjar Skatteverket utfärda svenska id-kort 
åt utlänningar som är folkbokförda i Sverige. Det 
svenska id-kortet kostar 400 kronor.
Hittills har nyinflyttade varit hänvisade till bankerna 
för att få ett svenskt id. Bankerna har olika regelverk 
för vem som beviljas id. Till exempel kan banken 
kräva att man har en svensk sambo eller make som 
styrker ens identitet.
Godtycket i det nuvarande systemet har varit stort. 
Det är därför en stor lättnad för alla nyinflyttade att 
Skatteverket tar över. Polisen utfärdar id-kort åt 
svenska medborgare.

Följ med på 
klätterevent

Vi får pröva på att klättra 
med toppsäkring och hjälp 
av certifierade instruktörer 
på Solna Klättercenter. 

Banvaktsvägen 20  
Den 11 oktober 2009 
klockan 15-17.
Kostnad inkl hyra av 
utrustning 290 kronor 
bindande anmälan till 
info@osterbotten.se

från Jakobstad har 
utställning av akvareller 
på Galleri Hagman, 
Bellmansgatan 9-11 
22-28 maj 
Vernissage 22 maj kl.14-20
 
Öppet 
onsdag lördag söndag 12-19 
Övriga dagar 12-17

Helena Cederberg

Intervju och bilder på hemsidan

Första ut som Porträttperson är Mats Norrgård från 
Malax. Du kan läsa intervjuen på föreningshemsi-
dan www.osterbotten.se
Passa även på att kolla in bilderna från Revykav-
alkaden och Skansenveckan under bilder som du 
hittar på första sidan på hemsidan. 
www.osterbotten.se

Annonsera i Utskicket och på 
hemsidan

Visste du att man kan annonsera I vårt utskick och 
på vår hemsida för att nå Stockholms österbottniska 
publik?  Privatpersoner (födsel, förlovning, giftermål, 
dödsfall osv.) och företag (reklam) är välkomna 
att mot en avgift lägga in annonser.  Hör av dig till 
info@osterbotten.se eller ring Monika Skogman på 
0708-100114 om du är intresserad!Foto Monica Skogman
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Vad händer i Stockholm

30 maj from kl. 15.00 Picnic i Tantolunden se framsidan

19 september  from kl.18.00 Höstfest på Hirschenkeller se föregående sida

11 Oktober kl. 15.00 - 17.00 Klätterevent på Solna Klättercenter se föregående sida

28 November Julfest på Luma Park

December  Glöggmingel

Avsändare Föreningen Svenska österbottningar Stockholm, C/o Skogman, Birger Jarlsgatan 112 6 tr
114 20 Stockholm
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Om du behöver någon att prata med kan du ringa någon i föreningens väntjänstgrupp. Den 
består av Berit Bäckfors (Munsala) 08 711 8009, Karin Holmlund (Närpes) 08 580 31624 eller 
Gunnel Bertell (Maxmo/Vörå) 08 550 193 63.

Teaterintresserade
Kontakta mig, (genom mail eller tel nr) om ni önskar beställa biljetter eller 
få information om utbud från Stadsteatern, där jag är ombud.
Berit Bäckfors, tel 08-711 80 09, beritbackfors@glocalnet.net 

”Vi över 60” hösten 2009 

Vi fortsätter att träffas på Timmermansgården, 
Timmermansgatan 46-48
på Söder nära Södra station. 
Välkommen andra torsdagen i månaden, 
kl 13 – 15.  
Höstens första träff blir 10 september. Följande 
träffar blir 8 oktober och 12 november. Tema för 

hösten föreslår vi blir ”Flytten till Sverige”. En eller 
två personer per gång berättar sin historia.
Jullunchen är planerad till fredag 4 dec kl 12.00.

Vi ses!

Berit Bäckfors, 08-711 80 09 
beritbackfors@glocalnet.net eller 
Annie Karjalainen 08-742 75 00

Fem revyer blev en
Hejdlöst roligt blev det när frun i Oravaisrevyn 
ringde till bilverkstan, istället för till doktorn, och får 
rådet att det är dags att byta till en nyare årsmodell 
när hennes man inte ville tända. I slutet av april var 
det österbottnisk revykavalkad i Upplands Väsby.

Österbotten på Skansen
”Garanterat bättre än Gottlandsdricka”, sade en av 
många nöjda kunder när Svenskösterbottningarna 
sålde mjöd på Skansen. Österbotten fick stort 
utrymme när Skansen gjorde sin storsatsning ”Möt 
Finland” i början av maj.

Foto Terese SmulterFoto Terese Smulter


