
Föreningen
SVENSKA ÖSTERBOTTNINGAR I STOCKHOLM

Postgiro: 71 55 16-1
Nummer 5 2011www.osterbotten.se

Håkan Streng har många strängar på 
sin lyra. Det kan låta som en kliché, 
men sällan har omdömet känts så 
relevant som när man talar om Håkan 
Streng.
Han är 64 år, trubadur och 
underhållare från Jakobstad men 
bosatt i Ekenäs sedan många år. I 40 
år har han försörjt sig som populär 
underhållare i Svenskfinland.
Nu försöker han trappa ner – andra 
skulle säga pensionera sig.
– Men jag har svårt att säga nej och 
om jag ska vara ärlig så är jag bara 
glad när telefonen ringer efter två-
tre veckors tystnad, säger han med 
glimten i ögat.
Sitt första bejublade 
scenframträdande inför en större 
publik gjorde Håkan Streng som 
femåring på barnfesten i Jakobstad 
1952. Sedan fortsatte det av bara 

farten.
Den nordiska publiken minns 
honom kanske bäst som partner 
till Ami Aspelund i showparet Ami 
& Håkan. De gjorde krogshower 
runt om i Norden och uppträde 
flitigt på Finlandsbåtarna under 
många år.
Bland österbottningarna är Håkan 
Streng mest älskad för sina visor 
på dialekt. Österbottningarna i 
Stockholm och Upplands Väsby 
får en unik chans att se och höra 
Håkan live på de österbottniska 
föreningarna gemensamma julfest 
den 26 november.
– De blir både visor på dialekt 
och någonting om jul – någonting 
grant, tillägger han.

Text Markus West
Längre intervju på www.osterbotten.se

Inled julfirandet med Håkan Streng

Föreningens aktiviteter är det full fart på, 
hösten har startat med höstfest, after 
work, allsång, Vi över 60 träffar, pidro 
mm. Har ni missat allt detta så kommer 
det fler aktiviteter framöver som ni kan 
delta i, ju fler vi är desto roligare blir det! 
Det är trevligt att vi kan ordna aktiviteter 
för olika åldersgrupper i föreningen.

Vi är en välmående förening som 
kan utvecklas till att bli ännu mera 
välmående. Nästa år 2012 fyller 
föreningen 60 år och det kommer att 
uppmärksammas på flera olika sätt 
under jubileumsåret. Planeringen pågår 
för fullt så håll ögonen öppna. 

Julen närmar sig med stormsteg och 
julfesten har vi i år tillsammans med 
Upplands Väsby föreningen. Vi ses där!

Mats Vornanen

AKTIV OCH VÄLMÅENDE
FÖRENING

 60år
2012

JULFEST 
  
Österbottniska föreningarna i Stockholm och Upplands Väsby ordnar i år gemensam julfest. 
Avsikten är att göra det till en årlig tradition. Festen alternerar mellan Väsby och Stockholm. 
  
I år ordnar vi julfesten på restaurang Olive House, Dragonvägen 86 i Väsby, 
lördagen den 26 november kl 18.00 http://www.olivehouse.se/joomla/ 
  
Den omtyckta österbottniska trubaduren Håkan Streng underhåller. 
http://strengsong.com/. Dessutom blir det traditionell jultallrik och lotteri. 
  
Du anmäler dig genom att betalat in 400 kronor (450 kr för icke-medlem) 
till förenings plusgiro 715516-1 senast torsdagen den 17 november. 
Obs: ange namnet på deltagare vid betalning. 
  
Välkomna!



– Jag har alltid haft en stark 
finlandssvensk identitet. Jag har 
sällan känt mig diskriminerad, utan 
snarare priviligerad över att ha fötts i 
ett land med två språk, säger Martina 
Lindroos.
Martina Lindroos, 35, är  ny 
verksamhetsledare för 
Finlandssvenskarnas riksförbund i 
Sverige, Fris.
Hon växte upp i Borgå, men flyttade 
till Helsingfors under gymnasiets 
sista år. Efter ett mellanår i Grekland 
valde hon att börja studera i Sverige.
– För mig som har vuxit upp med 
svensk tv och är mer intresserad 
av svenska samhällsfrågor än 
finska kändes det inte som att 

flytta utomlands när jag flyttade till 
Göteborg.
Efter avslutade studier och en 
kort återflyttning till Finland har 
Martina arbetat fem år i Afrika, 
mestadels i Guinea i västra Afrika. 
Hon har utbildat lokal hjälp- och 
biståndspersonal i hantering 
av psykosociala frågor. Det är 
hjälparbetare som möter kvinnor som 
har utsatts för sexuellt våld i krig.
En längre intervju med Martina 
Lindroos hittar du på www.
osterbotten.se

Text: Markus West
Bild: privat

“Vi borde sticka ut mer”

IMPONERANDE REGI OCH 
SKÅDESPELERI 
  
Hemsång liknar det som Siklaxborna 
går igenom då karelarna anländer. 
Det är inte lätt att släppa in främlingar 
i eget hem. Staten bestämde att 
i Lillstugorna i Österbotten skulle 
karelarna bo. 
Dramatikern Erik Norberg hittade en 
passage i Eriks bok, där karelarnas 
ankomst till Siklax beskrevs. Vad 
skulle hända vid Smedsas om Ida i 
Ylva Ekblads gestalt tvingades öppna 
sitt hem för människor utifrån? 

Berättelsen simmar dold mellan 
raderna i Eriks bok tills Norberg 
utformar den. Handlingen löper 
på svenska och finska. Regissör 
Ulrika Bengts arbetar helgjutet i en 
österbottnisk anda gillad av publiken.  
Vid den andra evakueringen 1944 
placerades närmare 30 % i Vasa län. 
Pjäsen bygger på krigets följder. 

I bärande roller medverkar förutom 
nämnda Ylva Ekblad som Ida, 
Johan Fagerudd som Otto, Susanna 
Ringbom som Dollar-Hanna och 
Göran Sjöholm som Sven Groos.
Författarna sjunger på sitt eget 
språk och gestaltar engagerat. Det 
slår gnistor mellan Usko och Ida. 
Det är en fröjd att läsa det mycket 
välutvecklade Programbladet. 
Rekommenderas. 
  
Birgitta Åmossa 

Mera på webben.

SOMMARBILDENS VINNARE

Många fina bilder kom in till sommarbildtävlingen, men endast en fick 
bli vinnare.
I år vann Linda Forsström från Malax. Juryns motivering lyder: “Fotografiet av 
en liten, glad, simhoppande kille lyser sommar med sjön och sommarstugan 
i bakgrunden.  Här kan man inte missa att det är en varm och skön somma-
rdag!”
Linda får två biljetter till Fotografiska Konstmuseet. Fler fotogarfier i färg kan 
du se på www.osterbotten.se

Eivor Holm

Vinnare Linda Forsström

Fotografer
A Eivor Holm
B Siv Westerback
C John Raunio
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HÖSTFEST I 
STRÅLANDE VÄDER
Den 10 september samlades över 
40 österbottningar vid Stockholms 
roddklubb på Djurgården till den 
årliga höstfesten. Vädret visade 
sig från sin bästa sida, det var 
varmt, klart och nästan fullmåne. 
Under kvällen kunde festdeltagarna 
äta finsk grillkorv, lyssna till den 
österbottniske trubaduren Nicke 
Sebbas och förstås umgås och prata 
dialekt.

Lisbet Klockars från Kristinestad var en av deltagarna och det var första 
gången hon deltog i en av föreningens aktiviteter. 
- Jätteroligt och bra stämning, var hennes kommentar. 
Hon har bott i Stockholm i ett år och det var Sören Kronqvist, hemma från 
Nykarleby men stockholmare sedan 1998 som bjöd in henne till festen. Han 
har deltagit i föreningen aktiviteter från och till under åren, till exempel på after 
work. Han tyckte festen var bra:
- Det är alltid trevigt med österbottningar, säger han.
 
På föreningens webbplats www.osterbotten.se kan du se fler bilder från 
festen.

Text Nina Björkskog    
Bild Terese Smulter

GLÖGGMINGEL 
 
Välkommen på det traditionella 
Glöggminglet på Finlands 
självständighetsdag. Tisdagen den 
6 december kl 18.00 samlas vi på 
Bellmansgatan 15.
 

Det bjuds på glögg, pepparkakor 
m.m. Precis som i fjol kommer 
tomten med julklappar, så ta med 
barnen, vänner och bekanta och kom 
och mingla. 

Föranmäl barnen till 
info@osterbotten.se.

SVENSKA DAGEN FEST

Svenska dagen festen på Finlandshuset i fjol blev en 
succé. 
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS, 
försöker därför göra det till en årlig tradition att fira 
Svenska dagen i Stockholm.

FRIS ordnar festen på Finlandsinstitutet, 
Snickarbacken 2-4 (vid Birger Jarlsgatan 35) 
lördagen den 5 november kl 18.00
Den åländska riksdagsmannen Elisabeth Nauclér, som i 
höst ställt den tänkvärda fråga: 
”Jag älskar Finland, men älskar Finland mig?” i antologin 
”Enkel biljett?” håller festtal.

Dessutom bjuder vi på en del annat program och en bit 
mat. Kvällen avslutas med dans.

Vi höjer en skål för Svenska dagen kl 18.00

Håll utkik efter närmare information genom annonser i 
dagspressen och på förbundets hemsida inom kort.

GAMLA FOTOGRAFIER 
  
Nästa år fyller Österbottniska 
föreningen i Stockholm 60 år. 
Jubiléet ska naturligtvis firas med 
stort, bland annat planerar föreningen 
att ge ut en 60-årshistorik. 

Har du fotografier från föreningens 
första decennier hemma i din 
skrivbordslåda? 
Skicka fotografierna till Markus West, 
Stora Nygatan 9, 11127 Stockholm. 
Kom ihåg att berätta vem personerna 
på bilden är och vid vilket tillfälle 
bilden är tagen. Uppge också vem 
som är fotografen. Glöm inte att 
skicka med din egen adress om du 
vill ha bilderna i retur.






4 november  Afterwork Göta Ark from kl 18.00

10 november Vi över 60

26 november Lillajulfest med Upplands Väsby

2 december Jullunch se nedan

6 december Glöggmingel se sid 3

11 december  Vackraste julsångerna kl 14.00

12 december Afterwork Göta Ark from kl 18.00

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 info@osterbotten.se

JULLUNCH
Fredagen den 2 december kl 11.30
 
Vi har letat efter ett nytt ställe för jullunchen och hittat 
Stockholms Internationella Restaurangskola med 
trevliga lokaler, utan trappor och bra mat! Vi är kvar på 
Kungsholmen,
Adressen är Alströmergatan 39 A. Ta T-banan till 
Frihemsplan, gå bakåt till uppgången vid
Fleminggatan och Gallerian. Gå Fleminggatan (ett 
kvarter) mot Fridhemsgatan,  gå Fridhemsgatan till höger 
(ett kvarter), du är framme vid Alströmergatan, gå till 
vänster 
(ett kvarter). Du är framme, gå in genom porten, ingång 
till restaurangen från innergården.

Vi får ett gediget julbord för 295 kr, dryck tillkommer. 
Julmust eller lättöl för 10 kr. 
Glögg serveras när vi kommer. Förutom skinka,  olika 
sillar och laxar finns bl a lutfisk  och
ris ala malta  på julbordet.  Kaffe ingår.
Skolan har alla rättigheter och kan t ex servera 1 glas vin 
för 45 kr, 1 starköl för 35 kr, 
1 snaps 4 cl för 40 kr och avec till kaffet för 40-48 kr. 
Eleverna som serverar tar emot betalningen vid bordet.

Välkommen!

Bindande anmälan senast fred 21 nov till Annie 
Karjalainen, tel  08-742 75 00 eller
Berit Bäckfors tel 08-711 80 09 eller 
berit@backfors.com 

VI ÖVER 60

I höst har vi en gång kvar på Timmermansgården, 
torsdag den 10 nov kl 13.00 – 15.00
I sept hade vi besök av YLE TV. Jag hoppas vi kan visa 
inslaget på en DVD.
Efter ett långt jullov träffas vi igen på 
Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48,
nära Södra station. Första träffen blir torsdag  9 
febr  kl: 13.00 -15.00 Vi fortsätter torsdag 8 mars och 
19 april. Vi återkommer till vad vi ska göra 10 maj. Vi 
fortsätter att berätta om gamla tider och reseminnen.

Välkommen!

Mer information  får ni av
Annie, tel 08-742 75 00 eller Berit 08-711 80 09 eller 
berit@backfors.com

VACKRASTE JULSÅNGERNA 

Den 11 december kl 14.00 är det dags för ”Våra 
vackraste julsånger” i Finska kyrkan. Österbottniska 
kören kommer att delta och sjunga de kära gamla 
julsångerna. Välkommen att sjunga med och lyssna till 
kören!


