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Villaavslutning, veneziansk afton, stugsistan 

och forneldarnas natt. Kärt barn har många 

namn. I år behöver du inte åka till Österbotten 

för att fira villaavslutning. Du kan istället fira den 

österbottniska eldfesten i Stockholm.

 
För första gången i föreningens historia ordnar 
Svenska Österbottningar i Stockholm en äkta i 
villaavslutning mitt i stan.  
Boka in 28 augusti i din kalender. Vi kommer 
att ordna festen vid Hammarby roddklubb intill 
Gullmarsplan (Sundstabacken 12) från klockan 
19:00 och så länge vi orkar. 
 
Trubaduren Patrick Linman från Taklax underhåller 
hela kvällen. Det är också meningen att vi ska fixa 
till ett färgsprakande fyrverkeri. 

Du anmäler dig genom att betala in 250 kronor på 
kontonummer 715516-1 senast den 10 augusti.Glöm 
inte att ange ditt namn på inbetalningen. I priset ingår 

EN VILLAAVSLUTNING DU SENT SKALL GLÖMMA

LANDET SOM ÄR 
  
I september har jag bott i Sverige i två år. Min kärlek till 
landet har blivit besvarad. Sverige och svenskarna har 
visat mig sina bästa sidor. Jobbet som journalist har 
fört mig till de flesta hörn av Sverige, och över allt blir 
jag väl mottagen. 
Den österbottniska brytningen avslöjar förstås mitt 
ursprung . Rikssvenskarna lyckas inte placera mig i 
Österbotten – det är kanske för mycket begärt – men 
de flesta placerar mig i alla fall i Finland, många också 
i Svenskfinland. Det känns bra.
Svenskarna betraktar numera Finland och finländare 
med stigande respekt. Anledningarna är många. Först 
knep Finland hockeyguld i Globen, sedan gick Nokia 
förbi Ericsson, samtidigt som ett allt mer självsäkert 
Finland valde eurosamarbetet när Sverige tvekade. 
Flera stora internationella undersökningar visar att 
den finska skolan är i världsklass. Det har spätt på 
intresset för Finland.Vi är inte längre den fattiga 
kusinen i öster. 

Det här sammantaget och mer därtill gör att vi kan känna 
oss lite kaxiga. Alltid när jag får chansen bombarderar jag 
kända och okända svenskar med en dos finländskhet. 
Det tycker jag att fler ska göra. Ibland tar också 
svenskarna fel. En del placerar min dialekt på Gotland. 
Det tar jag inte illa vid mig av. Tvärtom. Gotlänningarna är 
mina favoritsvenskar. De är påminner om österbottningar.
Envisa, stolta och rättframma. Dessutom talar de en av 
Sveriges vackraste dialekter. Också när de kommer till 
fastlandet maskerar de sällan sitt ursprung genom att 
byta språk. Ibland önskar jag att riksbankschefen Stefan 
Ingves skulle bryta en aning på sydösterbottniska när 
han förklarar varför det är nödvändigt att höja reporäntan. 
Mark Levengood har visat vägen. Vi behöver fler 
ambassadörer för det finlandssvenska inslaget i Sverige. 
  
Markus West

välkomstdrink, grillkorv, potatissallad och grönsallad. Öl, vin 
och cider finns att köpa för 20kr/st. Antalet platser är begränsat, 
men ännu finns det plats. Glöm inte att tipsa dina österbottniska 
vänner.

Jonas Söderback 
Villaavslutning ska 
helst firas med 
goda vänner i 
skären, men en fest 
med Patrick Linman 
i Stockholm blir kul.

Thomas Krokvik 
Det blir roligt att 
fira villaavslutning i 
Stockholm. En 
riktig österbottnisk 
fest i stan.

Pernilla Wester  
Kompisar, god 
mat och eldfacklor 
hör till på en riktig 
villaavslutning. Jag 
hoppas att många 
kommer på festen



FLYG TILL VASA VIA RIGA 
  
Är du sugen på att åka till Österbotten och söker ett 
prisvärt alternativ? Testa då att ta flyget via Riga i 
Lettland. 

Den 29 mars i år öppnade Air Baltic en direktlinje mellan 
Riga och Vasa.  Att välja omvägen via Riga är inte 
snabbaste vägen till Vasa, men lägsta priset för en enkel 
resa på 44 euro gör det värt besväret.  
Samma dag öppnade Air Baltic också en flygförbindelse 
mellan Vasa och Umeå, en efterlängtad linje som ger ett 
alternativ till Umeåfärjan. Lägsta priset för en enkel biljett 
mellan Vasa och Umeå är 19 euro. Air Baltic flyger till 80 
destinationer från bolagets nav i 
Riga.

SOMMARENS BILD 2010

Sommaren i full gång och bildmotiv finns överallt. Skicka 
in dina bästa bilder till oss och tävla om två biljetter till 
Fotografiska museét.

Varje medlem får bidra med tre fotografier som Du 
skickar in per mail till info@osterbotten.se. Skriv 
namn på bilden och var du har fotograferat bilden .
Juryn består av Terese Smulter och Markus 
West. Styrelsen får ej delta i tävlingen. Alla bilder 
publiceras i mån av plats i höstens utskick. Bilderna 
kommer också att sättas in på hemsidan.

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

PATRIOTENS FUNDERINGAR
Det var en vanlig dag på jobbet och jag satt och 
småpratade med en av mina gymnasieelever i ljushallen. 
Rasten var kort men vi hann ändå beröra kriget i Irak, 
orättvisorna i Turkiet och den svenska välfärden. Det slog 
mig att en så ung person visste så mycket om vad som 
händer i världen och det eleven sa fick mig att tänka till.
Efter flera lektioner med spring och stress sitter jag 
då tillsist på en halvfylld tunnelbana sent på kvällen 
och pustar ut. Dessa stunder är guld värda. Det är då 
jag slappnar av och låter tankarna vandra och kanske 
slumrar till en stund. 

Det var då som jag kom att tänka på eleven som jag 
satt och pratade med tidigare på dagen. Han sa: mina 
vänner klagar, så fort det är något som inte passar 
dem. Allt är Sveriges fel. I hemlandet eller föräldrarnas 
hemland är allt bättre. Men jag brukar fundera, vad är det 
egentligen som är bättre där? Fattigdom, ett samhälle 
som inte har en fungerade hälsovård och skola och den 
stora arbetslösheten. Vad är det för samhälle? Tycker de 
verkligen att det är bättre där? Jag brukar säga till dem 
att flytta dit då, om det är så bra!

Ja hur kommer det sig att de klagar på ett samhälle 
som är välfungerande? Då började jag fundera på vilka 
tankar har jag då som egentligen är mer invandrare än 
mina elever. Handen på hjärtat så har även jag förbannat 
Sverige ett flertal gånger och jämfört med ”perfekta” 
Finland. Många har de gånger varit när jag suckat över 

alla dessa möten som skall hållas för jämnan. Mötet om 
mötet brukar jag ironiskt säga. Och tänk när allt skall 
vara så jättetrevligt och jättemysigt jämt. Kronprinsessan 
Victoria höjs till skyarna och vi skall känna oss fram i 
livet. Det är då jag blir en sur patriot som längtar efter lite 
jävlar anamma, raka besked och bort med daltandet. 

Elevens ord fick mig att stanna till och tänka. Jag har 
som tur inte behövt flytta hit till Sverige pga krig och 
elände. Jag har faktiskt själv valt att flytta hit och jag 
måste inte bo här utan jag får. Jag kan ju inte klaga då 
jag själv valt min boplats. I samma stund kom jag ihåg 
min första tid i Stockholm, hur otroligt det kändes när 
jag upptäckte att all reklam, vägskyltar och information 
står på svenska – överallt! Bemötandet var vänligt och 
glatt och mötena var inte bara av ondo utan faktiskt 
helt nödvändiga för en fungerande arbetsplats. Det kan 
kännas bra av att få vädra sina åsikter ibland. Hur det än 
är så är ju ändå ”Sverige fantastiskt”!

Text och foto Terese Smulter

Nya bilder från våra fester. Gå in på våran hemsida 
www.osterbotten.se och kolla om du är med! 

Gotland 2010
Foto Terese 
Smulter


