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MONICAS SPALT

Mina förhoppningar är att alla 
medlemmar får ett lyckosamt 
och framgångsrikt år 2010. 
Året har inletts med kyla 
och snö, som dessutom 
fått ligga kvar och lysa 
upp i vintermörkret. Enligt 
Stockholmsförhållanden 
har snön dessutom hållit sig 
ovanligt ren och vit.

Årsmötet närmar sig, vilket 
säkert innebär att många 
undrar hur det går på FRIS-
fronten. Vi vill fortfarande 
avvakta med medlemsskapet. 
Vi har däremot starkt markerat 
att vi inte accepterar den 
orättvisa fördelningen av 
bidrag. Fris har infört ett 
tak på bidragens storlek 
som inte står i proportion till 
medlemsantalet. Vår förening 
utgör faktiskt en fjärdedel av 
Fris medlemsantal. 

Föreningen har även ett annat 
bekymmer. Det är nämligen 
ett stort antal som har glömt 
bort att betala årsavgiften 
för 2009. Föreningen är 
beroende av den så jag ber 
er verkligen kontrollera att er 
avgift är betald. Det är trevligt 
att ringa och prata med er 
medlemmar, men inte av den 
här anledningen.

 
 ”Vi hade frontens 
snyggaste korsur” 
  
”Det var så dåliga luncher att man 
måste äta lunch två gånger för att 
bli mätt”, säger Sven Pettersson 
i Skärholmen, när han berättar 
om tiderna strax efter andra 
värdskrigets slut. 
Sven Pettersson, 89, är byggd av 
segt virke. Han får ta det försiktigt 
när han promenerar i snömodden, 
men humöret är det inget fel på. 
Sven växte upp vid Skolhusgatan 
i Vasa, men drömde tidigt om att 
söka sig till Sverige. Redan som 
tonåring på 1930-talet fick han 
svenskt medborgarskap. Som 
svensk medborgare hade Sven 
inte behövt delta i krigen, men 
han ryckte in tillsammans med 
kamraterna från Vasa lyceum 
hösten 1939. I november hade det 
gått 70 år sedan finska vinterkriget 
bröt ut. 
”Det var en råddig tid. Jag blev 
inkallad, men kriget tog 
slut innan vi hann till fronten.” 
Efter vinterkriget arbetade Sven 
som speditör, men sommaren 
1941 var den korta fredsperioden 
slut. Sven som var artillerist, 
deltog i fortsättningskriget i Grova 

sektionen 4, som ibland också 
kallas Jakobstadssektionen. 
Kriget var ett helvete på 
jorden, men Sven minns 
också de ljusa stunderna. 
”Vi hade nog de snyggaste 
korsuna vid fronten. 
Österbottningarna var duktiga 
timmermän. I Terijoki tog vi till 
och med dörrar och fönster 
till korsubyggena från de 
berömda villorna.” 
Jakobstadssektionen utsattes 
10.6.1944 för ett ryskt anfall 
i Valkeasaari. Sektionen 
förlorade sina kanoner. 
”Där fick vi springa. Det kom 
ryssar över allt.” 
Läs en längre intervju med 
Sven Pettersson på vår 
hemsida 
www.osterbotten.se

Nu är det dags att rota i garderoben. Den 17 april ordnar 
vi en fest med 80-talstema på ”Syster o bror” på Drottning 
Kristinas Väg 24 i Stockholm. 
Frågan är bara vad man ska ha på sig? Är det neonfärger och 
axelvaddar som gäller? Och så blir det förstås mat, 80-talsdrinkar 
och dans.  
Reservera lördagen den 17 april. Mer information följer i nästa 
utskick och på hemsidan: 
www.osterbotten.se.

80-tals fest

Sven Pettersson



Harry Järv död 
  
Pensionerade biblioteksrådet, 
filosofie doktor Harry Järv, 88, 
har avlidit. Han dog måndagen 
den 21 december i sviterna 
av en hjärtattack. Harry Järv, 
som var född i Karperö utanför 
Vasa, utförde sitt livsverk på 

många plan. I Sverige blev 
han känd för sin gärning 
på Kungliga biblioteket. 
Han verkade där till sin 
pensionering 1987. Harry Järv 
skrev ett femtiotal böcker. Han 
har ibland beskrivits som ett 
enmansuniversitet. Sitt privata 
bibliotek, som omfattar 14.000 
band, testamenterade han till 
forskningsbiblioteket Tritonia 
i Vasa. I Finland är Harry 
Järv kanske främst känd som 
frontveteranen som med stor 
intellektuell skärpa försvarade 
Finlands intressen in i det 

Elin Maria avtackades 
  
Elin Maria Gädda, 80, 
avtackades för sitt långa 
värv som körledare för 
den Österbottniska kören i 
Stockholm. Elin Maria Gädda 
har varit en omtyckt körledare 
bland de österbottniska 
körentusiasterna. Föreningens 
blomsterhyllning till Elin 
Maria framfördes av Monica 
Skogman och Kerstin Åkergård 

Runebergsmuffins

200 g ljummet smör 
2 dl socker  
2 ägg 
3 dl vetemjöl 
2 dl kex- eller 
pepparkakssmulor 
1 dl ströbröd 
2 tsk bakpulver 
½ tsk mandelarom eller 1 tsk 
kardemumma 
1½ dl mjölk eller äppelsaft
På ytan: 1-2 dl hallonsylt
Glasyr: 1 dl florsocker,  ½ msk 

vatten (o röd karamellfärg eller 
hallonsyltspad)
Tillredning:
Vispa det mjuka fettet och 
sockret till skum. Vispa kraftigt 
i äggen ett i taget. 
Blanda de torra ingredienserna 
i en egen bunke och sikta 
dem i smeten. Smaksätt 
med mandelarom eller 
kardemumma.  Rör till sist 
ner vätskan i degen. Fördela 
smeten i muffinsformarna. 
Gräddas ca 15 minuter i 
175 graders ugnsvärme. 

Hjärtligt tack för uppvaktnin-
gen på min födelsedag 

  Elin Maria Gädda

den 13 december när den 
österbottniska kören sjöng 
de vackraste julsångerna i en 
välfylld kyrka. 
Österbottniska föreningen 
är nu på jakt efter en 
ny körledare. Om du är 
intresserad av att leda 
kören kan du kontakta 
Monica Skogman, monica.
skogman@gmail.com.

sista. Krigsdebatten som 
rasade i Vasabladet åren 1987-
91 resulterade i 500 inlägg och 
finns sammanfattad i böckerna 
”Finland 1939-1945”. Med 
sedvanlig humor brukade Järv 
säga att han kan tre saker: 
kommatering, närstrid och 
fotografering. Hans insatser 
vid fronten skildras i filmen 
Framom främsta linjen. Harry 
Järv sörjs av hustrun Barbro, 
släktingar och många vänner.

Text Markus West

Låt muffinsen svalna medan 
du blandar till en glasyr av 
florsocker och vatten. Fyll en 
liten plastpåse med glasyr, 
klipp ett hål i ett hörn och 
spritsa glasyren på muffinsen. 
Allra sist lägger du en klick 
hallonsylt i mitten ovanpå 
glasyren.

Allsång

Varmt välkomna på allsångscafé söndagen den 21 mars 
klockan 14.00 till Fris lokal på Bellmansgatan 15. Elin 
Maria Gädda leder allsången och Håkan Lönnqvist från 
systerföreningen i Upplands Väsby ackompanjerar . Sånghäften 
finns för utlåning. 
I pausen serveras kaffe & kaka.



   

Kärlek och utsatthet i 
Svinalängorna 
  
När Leena och hennes finska 
familj flyttar in i Fridhem, 
ett bostadsområde i Ystad, 
blir inget som de tänkt 
sig. Fridhem förvandlas till 
Svinalängorna i omgivningens 
ögon. I ”Svinalängorna” ryms 
alkoholism och våldsamma 
fäder, men det är Leenas och 

Åses lek som bär berättelsen 
framåt.Tonårsflickorna 
uppfattar vuxenvärlden på sitt 
egna, underfundiga sätt. 
”Svinalängorna” är ett 
samarbete mellan Wasa 
Teatern och Riksteatern. 
Österbottniska föreningen 
såg ”Svinalängorna” på 
Dieselverkstaden i november.

Text Markus West
Foto Terese Smulter

ÅRET SOM GÅTT
2009

Glöggmingel

Picnic

Jullunchen

Lasse & Niklas Eriksson

Glöggmingel

Revykavalkad

Afterwork

Johan Becker

Parad till Skansen

Vårruset



5 februari After work, Mest Bar & Kök, Götgatan 44, kl. 18.30

21 februari Årsmöte se bifogad kallelse

5 mars After work, Mest Bar & Kök, Götgatan 44, 18.00

21 mars Allsång se sida två

17 april Vårfest med 80-talstema se första sidan 

Maj Vårruset

Juni  Picnic

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Skogman, Birger Jarlsgatan 112 6 tr
114 20 Stockholm
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Kontaktuppgifter
Ordförande Monica Skogman tel 0708-100 114
www.osterbotten.se            info@osterbotten.se

Väntjänst

Om du behöver någon att prata med kan du 
ringa någon i föreningens väntjänstgrupp. 
Den består av Berit Bäckfors (Munsala) 08 711 
8009 eller Gunnel Bertell (Maxmo/Vörå) 08 
550 193 63.

”Vi över 60”

Vi fortsätter att träffas  på Timmermansgården! 

Kom till Timmermansgården, 
Timmermansgatan  46-48 nära Södra station. 
Följande torsdagar kl 13 – 15,  11 februari, 
11 mars och 15 april.

Ingen har hört av sig och visat intresse för 
en kryssning till H:fors i april-maj. Reservera 
torsdag 20 maj för en utflykt i närområdet, t ex 
Drottningholm, Hagaparken, Millesgården eller
Waldemars Udde. Kom med förslag!

Välkomna!
Vi ses!

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

Hej alla! Boka och se flera av Dramatens 
kända skådespelare!

Lördagen 24 april, kl 13.00, bänk 8 på Lilla 
scenen har jag reserverat 10 st biljetter till 
EN FAMILJ (August: Osage County) av Tracy 
Letts.
Pris: 225 kr. Premiär 27 mars. 
Förlängd svarstid till senast 23 februari.
 
I rollerna bl a: Jan Malmsjö, Marie Göranzon, 
Ingela Olsson, Thomas Hanzon, Sofia Pekkari, 
Börje Ahlstedt, David Mjönes, Elin Klinga.
Det är ett tragikomiskt drama som snuddar 
vid fars, där bitter cynism varvas med en 
djup längtan efter kärlek. Pjäsen är full av 
färgstarka karaktärer och bjuder på en sällsynt 
skådespelarfest. 
Läs mera på www.dramaten.se 
 
Hörhjälpmedel finns att låna i garderoben på 
parkett.
 
Med teaterhälsningar,
 
Berit, 
Tel 08-711 80 09
beritbackfors@glocalnet.net 


