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Vintertid träffar man ofta Nicke 
Sebbas, 36, vid Riksgränsen, 
sommartid trivs han bäst vid Pite 
havsbad. 
I år är det sju år sedan Nicke Sebbas 
flyttade till Sverige. Han har försörjt 
sig som musiker på heltid sedan 
1999. 
”Hela Norden och franska Alperna 
är mitt arbetsfält. Man kan säga 
att jag gör spelningar från fjäll till 
sandstrand”, säger Nicke Sebbas 
när vi når honom per telefon på Pite 
havsbad, där han just ska ha en 
spelning.
Lördagen den 10 september är 
det österbottningarnas tur. Då har 
medlemmarna i Österbottniska 
föreningen i Stockholm en chans att 

se och höra Nicke Sebbas live 
på Stockholms roddförening vid 
Djurgårdsbrunnskanalen.
”Jag strävar efter att välja låtar 
som publiken känner igen. Det blir 
många hits från 1960-tal till 2010-
tal.”
Nicke Sebbas, som är uppvuxen 
i Karperö utanför Vasa, har sin 
bakgrund som artist inom såväl 
traditionell dansbandsmusik som 
klassisk musik, hårdrock och 
populärmusik. Det ger honom en 
möjlighet att variera sin repertoar 
som få. 
Läs hela intervjun på 
www.osterbotten.se

Markus West

mÖt nicke sebbas

Bild Terese SmulterNicke och Less is More i Åminne folkpark.

Välkumi på hyöstfest!

Skriv in lördagen den 10 september i din kalender för då ordnar vi en 
höstfest i Stockholms roddförenings lokaler på Djurgården.
Ingen mindre än trubaduren Nicke Sebbas underhåller.
Om du är medlem och betalar in på kontonummer 715516-1 senast 14 
augusti är priset 200 kronor. Efter det datumet fram till sista anmälningsdag 
5 september kostar det samma som för ickemedlemmar, det vill säga 250 
kronor. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen.
I priset ingår välkomstdrink, obegränsad mängd finsk grillkorv, potatissallad 
och grönsallad.  
Öl och drinkar kommer att finnas att köpa till självkostnadspris.

Antalet platser är begränsat så betala i god tid för att vara på den säkra 
sidan!

Nu är sommaren här och 
föreningsverksamheten tar paus. 

I midsommarveckan hade styrelsen 
sitt sista möte före sommaruppehållet. 
Alla planerar vi semestern redan 
men styrelsen planerar även höstens 
verksamhet. Till hösten drar vi igång igen 
med bl.a. en höstfest som var tanken att 
det skulle vara en villaavslutningsfest 
men pga. lokalbrist så blev det en 
höstfest i stället.  

Alla ser vi fram emot semester, sol, bad 
och trevliga grillkvällar. Många av oss 
ska troligtvis till Finland och hälsa på 
släkt och vänner. Minnen väcks till liv, 
med förväntan åker vi till Finland. För 
mig är det lugnet och det lugna tempot 
som jag njuter av och som gör att jag 
kommer ner i varv under semestern.

Detsamma gör att jag längtar tillbaka 
till Stockholm i slutet av semestern, till 
tempot och pulsen i Stockholm. Borta bra 
men hemma bäst sägs det. Men var är 
hemma? Jag åker hem till Österbotten 
och sen åker jag hem till Stockholm, 
gissar att det är likadant för de flesta av 
oss. Önskar alla en trevlig sommar och 
på återseende i höst.

Mats Vornanen

Trevlig sommar! Bild Terese Smulter



Pension från Finland
 
Är det någon av föreningens 
medlemmar som missat att ansöka 
om folkpension från Finland? Du kan 
kontakta din Försäkringskassa för att 
få nödvändiga papper
som ska fyllas i och sändas till

Folkpensionsanstalten, 
PB 78, Fin-00381 HELSINGFORS,
FINLAND. Förfrågningar till telefon 
+358 20 634 2550

Pensionen utbetalas retroaktivt och 
grundar sig på hur lång tid du bodde i 
Finland efter du fyllde 16 år.
 
Berit Bäckfors

Bild Terese Smulter

Sommarens bild 2011!

Även i år ordnar vi en 
sommarbildtävling där varje medlem 
har möjlighet att skicka in tre av sina 
bästa bilder. Fotografierna skickar du 
in till oss per mail info@osterbotten.
se. senast 4 september vill vi få in 
bilderna. Namnge varje bild och 
berätta var du har fotograferat den.
Juryn består av Terese Smulter och 
Markus West. Alla bilder publiceras 
i mån av plats i utskicket. Bilderna 
kommer också att läggas upp på 

föreningens hemsida. Styrelsen får ej 
delta i tävlingen. 
Vinnnaren får två biljetter till 
Fotografiska museét.
http://fotografiska.eu/ 

Lars Erik Gästgivars Anna-Maja HenrikssonJyrki Katainen Stefan Wallin

Katainen bildade 
sexpackregring
Riksdagsvalet i Finland blev en 
rysare. Populistiska Sannfinländarna, 
som leds av Timo Soini, gjorde en 
historisk valseger. Sannfinländarna 
fick 19,1 procent av rösterna (en 
ökning med 15 procentenheter) och 
blev riksdagens tredje största parti.
Centerpartiet blev valets stora 
förlorare och centerledaren, 
statsminister Mari Kiviniemi, 
meddelade redan på valnatten att 
Centerna går i opposition.
Samlingspartiets ordförande Jyrki 
Katainen utsågs till regeringsbildare. 
Men regeringsförhandlingarna drog 
ut på tiden och först den 17 juni, två 
månader efter valet, kunde de sex 
partier som ingår i regeringen enas 
om ett regeringsprogram.
Statsminister blev Jyrki Katainen 
(Saml). I regeringen, som i Finland 
fått smeknamnet ”sexpacken”, sitter 
Samlingspartiet, Socialdemokraterna, 
Vänsterförbundet, Miljöpartiet, 
Svenska folkpartiet och 
Kristdemokraterna.
Sannfinländarna lämnade självmant 
regeringsförhandlingarna eftersom 
partiet inte godkänner att Finland ger 
garantier för Portugals budgetlån.
Sfp fick två ministrar i den nya 
regeringen. Till försvarsminister 

utsågs Stefan Wallin och till 
justitieminister Anna-Maja 
Henriksson.
För Sfp är försvarsministerposten 
särskilt viktig eftersom försvaret 
ska spara 200 miljoner euro. 
Sannfinnarna har krävt att 
svenskspråkiga Nylands brigad ska 
läggas ner.
I det nya regeringsprogrammet 
står att den svenskspråkiga 
beväringsutbildningen ska tryggas på 
det sätt som lagen förutsätter.
”Med tanke på hur mycket försvaret 
måste spara är skrivningen en 
arbetsseger för Sfp,” sade Wallin i sitt 
tal till Sfp:s partidag, dagen efter att 
regeringsprogrammet blivit klart.
Sannfinländarnas ordförande Timo 
Soini var starkt kritisk till att Wallin 
utsågs till försvarsminister.
”Vi ska göra allt vi kan för att 
förhindra att Stefan Wallin sätter 
finska försvaret i svenskt skick”, 
sade Soini på Sannfinländarnas 
partikongress i Tammerfors.

Vasa valkrets
Också i Vasa valkrets var Centern 
den stora förloraren. Partiet tappade 
två mandat till Sannfinländarna. 
En av de österbottningar som föll ur 
riksdagen var skidlegenden Juha 
Mieto (C).
”Jag kom från skogen och nu 
återvänder jag till skogen. Man 

ska acceptera sakerna som de är,” 
kommenterade Mieto i Hbl.
Svenska folkpartiet behöll sina 
fyra mandat i Vasa valkrets. Ny 
riksdagsman är företagaren Lars Erik 
Gästgivars från Korsholm.
En stor fråga i valrörelsen var 
svenska undervisningen i de finska 
skolorna. Sannfinländarna vill göra 
undervisningen i svenska frivillig.
Så här säger Gästgivars:
”Undervisningen i svenska i 
finska skolor borde starta tidigare. 
I dag börjar de finskspråkiga 
skolungdomarna läsa svenska i 
högstadiet, medan svenskspråkiga 
ungdomar läser finska redan från 
trean i lågstadiet.”
Vilken är den viktigaste frågan 
i relationen mellan Sverige och 
Finland?
”Överlag erbjuder det nordiska 
samarbetet en dimension och en 
trygghet som Finland inte skulle 
klara sig utan. Även om de flesta 
nordiska länder idag är medlemmar 
i den Europeiska Unionen behövs 
även andra former av samarbete. 
Kommunikationerna i Kvarken är 
givetvis en grundförutsättning för att 
upprätthålla goda relationer Sverige 
och Finland emellan. Kontakterna 
företagen emellan är också en 
mycket viktig fråga för ländernas 
relationer. Även Östersjön och dess 
välmående är en fråga vi inte får 
glömma bort.”
Läs en längre intervju med Lars Erik 
Gästgivars på vår hemsida (www.
osterbotten.se).

Text Markus West

Bild Riksdagens bildtjänst/ Lehtikuva



”Gud vad roligt”

Allsång på Skansen, ja tack. Men allsång i Finska kyrkan 
går heller inte av för hackor. 

Den 3 april samlades 56 sångare från Österbottniska 
föreningarna i Stockholm och Upplands Väsby till en 
gemensam allsångsstund i Finska kyrkan.

Sällan har allsången lockat så många.

Här några röster ur vimlet av sångare:

– Jag sjunger hellre än bra så den här formen av allsång 
passar mig bra. Det var verklig sångarglädje här i dag. 

Det får gärna ordnas fler allsångsträffar, säger Inger 
Gullstedt.

– Gud vad det här var roligt. Jag skulle vilja att 
föreningarna startade en kör igen. Jag blev så besviken 
när jag hörde att kören är nerlagd, säger Sonja Bernring.

– Det har varit jättetrevligt här i dag. Det kom många 
österbottningar för att sjunga de gamla finlandssvenska 
sångerna. Vi var faktiskt fler än på julfesten, säger Gunni 
Sand.

Följande allsång ordnas söndagen den 2 oktober i Finska 
kyrkan.

Text Markus West Bild Nina Björkqvist

Österbottniska damer sprang Vårruset

Vi sprang gick och lunkade 5km och alla kom vi i mål. 
Den som sprang allra snabbast var Malin Phåls (från 

Vörå) med tiden 32min. Efteråt blev det picknick i det 
gröna. Nästa år nya tag! Kom med alla damer!

Bellmansstafetten
25 augusti kl. 17.30 tänkte vi även delta i Bellmansstafet-
ten. Vi springer i lag á 5 personer /lag och sträckan är 
5km. Efter målgång blir det picknick i gröngräset.

I stafetten kan både damer och herrar delta så vi hoppas 
på åtminstone två lag.

Är du intresserad anmäl dig till info@osterbotten.se. 
Uppge telefonnummer och e-mailadress. Betalningen sker 
sen när vi vet hur många lag vi fått ihop. Malin Phåls kon-
taktar dig. Se mer info www.bellmanstafetten.se

Tappra Vårrusare. Vinnare Malin Phåls liggande på bilden.

Är du ett mumintroll?

Vad vill det säga att vara 
finlandssvensk i Sverige och tala som 
ett mumintroll?

Berättelserna om hur svenskar 
reagerar då de hör finlandssvenska 
är många. En del historier är unika, 
andra påminner om varandra, några 
är roliga historier, andra snarare 
irriterande. Förmodligen sker också 
en hel del anpassning från den 
finlandssvenska talarens sida.

En insamling av finlandssvenskars 
personliga erfarenheter av och 
synpunkter på att använda 

finlandssvenska i Sverige finns nu 
på nätet på adressen www.sls.fi 
(under Aktuellt). Enkäten riktar sig 
till finlandssvenskar med erfarenhet 
av att bo i Sverige och arbeta eller 
studera där. Vi välkomnar alla svar, 
korta eller långa. Det finns inga 

rätt svar? Det är språkbrukarens 
egen uppfattning och egna 
erfarenheter som gäller!

Insamlingen av finlandssvenskars 
språkliga erfarenheter i Sverige 
genomförs inom ramen för ett 
flerdelat språkprojekt initierat av 
Svenska litteratursällskapet i Finland.

Fler och fler på afterworken

Vårens sista afterwork samlade 
många Österbottningar på Göta Ark. 
Till hösten fortsätter suceén!



19 augusti Afterwork kl.18.00 se facebook och webben

10 september Höstfest se första sidan

7 oktober Afterwork återkommer med plats

8 september Vi över 60

2 oktober Allsång kl.14.00 Finska kyrkan

13 oktober Vi över 60

10 november Vi över 60

4 november  Afterwork återkommer med plats

26 november Lillajulfest

6 december Glöggmingel

12 december Afterwork återkommer med plats

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Vornanen, Bollmoravägen 2, 13540 
Tyresö
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Kontaktuppgifter
Ordförande Mats Vornanen 070-224 1525
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, Gunnel Bertell 
(Maxmo/Vörå) 08 550 193 63 och Signhild Enkulla 
(Lappfjärd) 08-647 38 03 

Har du gift dig? Kompisen fyller jämt? 
Tillökning?

Vi vill påminna om möjligheten att lägga in en 
gratulationsannons i våra utskick,  med eller utan 
bild. Annonsen är kostnadsfri. Utskicken görs i januari, 
mars, maj, augusti och oktober. Känner du någon 
Österbottning som nyss fått barn eller fyller år går det bra 
att tipsa oss om detta så rapporterar vi. Skicka materialet 
till utskick@osterbotten.se

Vi över 60
 
Efter ett långt sommarlov ses vi igen på 
Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48
nära Södra Station, andra torsdagen i månaden 
kl 13.00 - 15.00. Vi ses 8 sept, 13 okt och 10 nov. 
Hur det blir med jullunchen återkommer vi till.
 
Välkommen!
 
Annie tel 08-742 75 00 eller
Berit tel 08-711 80 09 eller 
berit@backfors.com

Besök på ölbryggeriet Stallhagen

Stallhagens bryggeri på Åland hoppas få börja brygga 
ett eget vraköl, som bygger på de jästkulturer som finns 
bevarade i två ölflaskor som bärgades från det så kallade 
champagnevraket i Ålands skärgård förra sommaren.
Statens tekniska forskningsanstalt undersöker om det går 
att få fram ett nytt öl med hjälp av jästkulturerna i de två 
flaskorna.
Ölflaskorna tros innehålla världens äldsta öl.
I väntan på vrakölet har Stallhagen de senaste 
månaderna lansera flera nya öl. Det senaste halvåret har 
man lanserat Baltic Porter och India Pale Ale. 
När Österbottniska föreningen besökte det lilla, 
intressanta bryggeriet i Godby, hade man nyss lanserat 
Stallhagen Honungsöl, ett mellanöl med åländsk honung.
Text och bild Markus West 

Dialektsus genom Tantolunden

På picknicken den 4 juni samlades ett 20-tal unga och 
gamla Österbottningar på Tantolunden och njöt av sol-
sken, god mat och trevlig samvaro. Bild Nina Björkqvist


