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              i Stockholm

När revytraditionen i Småbönders 
år 2002 återupptogs efter en lång 
paus var det självklart att musiken 
inte enbart skulle vara en utfyllnad 
i programmet. Stort fokus lades på 
sångtexterna och några av byns 
musiker samlades ihop och bildade 
orkestern Kurt Gertrudz. Namnet är 
en parodi på svenska dansband och 
passade in i en av sketcherna när man 
gjorde narr av FST:s programserie 
Chans på dans.
De första åren spelade man, förutom 
på revyerna, på mindre tillställningar 
och fester i närliggande byar. Allt 
eftersom repertoaren utökades och 
ryktet om de humoristiska texterna 
och den medryckande musiken spreds 
blev scenerna också större. När man 
år 2008 spelade inför en stor publik 
i Skolparken på Jakobs dagar kom 
plötsligt insikten om att det kanske 
var något större på gång och att man 
kunde spinna vidare på konceptet. 
Många i publiken kunde sångtexterna 
och sjöng ivrigt med.
Nu när det har gått 10 år sedan Kurt 
Gertrudz grundades är alla i orkestern 
rörande överens om att resan blivit en 
långt större succé än någon av dem 
hade kunnat tro. Man har spelat på 
festivaler ända från Närpes till Kaustby 
och har också hunnit med att besöka 
Sverige två gånger.

Tre av medlemmarna i orkestern 
har varit med sedan start, och den 
nuvarande uppsättningen har varit 
intakt sedan 2007. 

Texterna handlar om allt från 
pälsfarmning och logdans till det 
finska skidundret och har skrivits 
av några av byns revyrävar eller 
medlemmarna i orkestern. Största 
delen av låtarna har varit med i 
någon av Småböndersrevyerna, 
men en del är specialskrivna för att 
framföras på konserter. Texterna 
framförs till melodier från hits av 
bl.a. Simon & Garfunkel, CCR och 
Rihanna.
I och med att alla i Kurt Gertrudz 
studerar eller jobbar till vardags 
finns det begränsat med tid för att 
öva och skriva nya texter. De flesta 
har också övriga musikprojekt 
på gång. Trots att man känner 
sig lyckligt lottad över att ha haft 
stora framgångar med sin hobby 
och kunnat göra PR för byn 
Småbönders finns ändå planer 
på att lägga orkestern på is efter 
spelningen i Stockholm den 17 
november. Men vem vet, ifall ett 
intressant erbjudande dyker upp så 
kanske vi får se Kurt Gertrudz på 
scenen snart igen.                     
Text: Ulrika Högnabba

Kurt Gertrudz spelar upp på 60-årsfesten

I juli fick jag uppleva den stora lyckan 
att bli pappa. Min sambo och jag fick 
en son och självklart är han världens 
sötaste. Han är en blandning av öster-
bottning och norrlänning, det kan ju inte 
annat än bli bra.
 
Självklart är både min sambo och vår 
son medlemmar i föreningen. Jag vill 
ju att vår son ska känna sig hemma 
i både Finland och Sverige, att han 
känner till sina rötter och lär sig diale-
kterna, både vörådialekten och den 
norrbottniska. 

En utmaning för föreningen är ju att 
fånga upp och få andra generationens 
österbottningar intresserade av före-
ningen. Föreningen har i år funnits i 60 
år. Det är en lång tid och jag hoppas 
att den kommer att fylla en funktion 
även framöver och att det firas många 
jubileum i fortsättningen. 

Många eldsjälar har det varit genom 
åren och det är ju dem vi har att tacka 
för att vi har en levande förening än 
idag. Den 17 november firar vi förenin-
gens 60-årsjubileum och jag hoppas 
att jag ser så många som möjligt av er  
där!
 
Mats Vornanen

Kurt-Gertrudz spelade på revykavalkaden i Upplands Väsby 2009. Foto: Terese Smulter

En ny medlem är född!
Foto: Terese Smulter



Vår förening firar sin 60-årsdag med en stor fest lördagen den 17 november på 
Finlandsinstitutet. Alla medlemmar och andra intresserade är varmt välkom-
na. Jubileumsfesten är ett ypperligt tillfälle att träffa både gamla och nya vän-
ner.

Finlandsinstitutet finns på Snickarbacken 2-4 (vid Birger Jarlsgatan 35).

Eftermiddagsprogram, klockan 15.00:
Allsång.
Hälsningstal av föreningens ordförande Mats Vornanen. 
Festtal av Dramaten-skådespelerskan Stina Ekblad. 
Sketcher skrivna och bearbetade av Anci Holm. Hon har lång erfarenhet av 
revyproduktion i Österbotten.
Musikunderhållning av Anna Sjöström (fd Stenlund) och Åsa Nygård. Anna 
blev känd genom sin medverkan i Expedition Robinson 2003. Hon har också 
deltagit i den finska melodifestivalen. Åsa har medverkat i ett flertal produktion-
er på Wasa teater och Åbo Svenska Teater. 
Kaffe och tårta.

Mellan klockan 17.30 och 19.00 har ni möjlighet att mingla till ett glas vin på Finland-
sinstitutet eller fräscha upp er inför kvällsfesten.

Kvällsprogrammet, klockan 19.00
En välsmakande buffé.
Dans till tonerna av Kurt Gertrudz (se separat intervju).

Anmälan
Anmälan till festen görs till Mats Vornanen tel 070-22 41525 (kvällstid) eller 
Thomas Krokvik tel 070-8713991 (kvällstid) eller per mail till 
info@osterbotten.se.

Vad kostar det?
Festen kostar 300 kronor för medlemar, medan övriga betalar 380 kronor. I 
priset ingår kaffe och tårta på eftermiddagen, och buffén med ett glas vin på 
kvällen. Inköp av ytterligare drycker betalas kontant i baren. Vill man bara 
komma till kvällsprogremmet går det också bra, priset är detsamma.
Inbetalning till föreningens plusgirokonto 71 55 16-1. Referens: 60-årsfest och 
namn. Senast den 1 november vill vi ha inbetalningarna.

Långväga gäster
Långväga gäster som är i behov av övernattning kan till exempel vända sig 
till Omena hotell centralt beläget på Torsgatan. De har lovat ge oss 25 % ra-
batt på ordinarie priser (från 695 kr före rabatt). Kontakta Camilla Mattsson 
camillamattsson@hotmail.com för att få rabattkoden.

Välkommen på fest!

 



West flyttar österut

Markus West, Hufvudstadsbladets 
fleråriga korrespondent i Stockholm, 
har avslutat sin tjänst i Stockholm 
och flyttade i september tillbaka till 
Helsingfors. Han var under fyra år 
medlem i styrelsen för Österbottniska 
föreningen, där han bland annat rep-
resenterade föreningen i Fris. Markus 
har också skrivit många av texterna 
i medlemsutskicket och på webben 
under åren. 
Markus, varför blev du medlem i före-
ningen och i styrelsen? 
- Jag var rätt ny i stan när jag blev 
kontaktad av Krister Nordström. Han 
var på jakt efter nya medlemmar till 
föreningens styrelse. Jag tyckte att 
det han berättade lät intressant. Jag 
har inte för en minut ångrat att jag 
nappade på erbjudandet om att gå 
med i föreningen. 
Vilka är dina reflektioner när det 
gäller Österbottniska föreningen? 
- Österbottniska föreningen har de 
senaste åren jobbat hårt för att knyta 
också de som flyttat till Stockholm på 
1990- och 2000-talen till föreningen. 
Det är ett hårt jobb, men det är inte 
omöjligt. I år är jag som 49-åring 
äldst i styrelsen. I många av Fris 

medlemsföreningar är medlemmar-
nas medelålder redan nära 70. Jag 
är glad att vi i Österbottniska förenin-
gen lyckats vända den trenden. 

Vilka minnen tar du med dig nu när 
du flyttar? 
- Många, men om du menar dem från 
Österbottniska föreningen så vill jag 
lyfta fram villaavslutningsfesterna. 

Årets villaavslutning på Hammarby 
roddklubb var en härlig fest. 
Markus är suppleant i styrelsen fram 
tills nästa årsmöte och kommer att 
dyka upp på föreningens 60-årsfest. 
Men redan nu vill vi i styrelsen passa 
på att tacka honom för hans engage-
mang i föreningen. 

Text & foto: Nina Björkskog

Sommarens bild 2012

Thomas Krokvik (t.h.) överräcker styrelsens present till Markus West (t.v.) 

Vi tackar för alla fina bidrag till fototäv-
lingen. I år fick vi in 19 bilder och det 
var inte lätt att utse en vinnare men 
på första plats kom
“Nytvättad” av Joakim Roslund 
från Jakobstad.
Bilden är välkomponerad och andas 
“nytvättad” tidigt en sommarmorgon. 
Fina kontraster mellan förgrund och 
bakgrund, ljus och mörker.

På www.osterbotten.se kan du se alla 
bidrag i färg.

Delad andra plats 

B) “Euphoria” Hans Gran-
skog. 

C)”I väntan på Viking-line” 
Niklas Hedman.

D) “Sommarblomster” 
Siv Westerback.

B) C)

D)

Nytvättad av Joakim Roslund.



5 oktober After work Galways from kl 18.00

7 oktober Allsång, Finska kyrkan kl 14.00

11 oktober Vi över 60 Timmermansgården kl 13.00- 15.00

2 november After work

8 november Vi över 60 Timmermansgården kl 13.00-15.00

17 november Föreningens 60års fest se sid 2

6 december Glöggmingel Bellmansgatan 15 from kl 18.00

7 december After work

7 december Vi över 60 jullunch Löwenbräu kl 13.00

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Vornanen, Fjädervägen 8, 14252 Skogås
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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 

“Vi över 60” 
Vi fortsätter att träffas på Timmermansgården, 
Timmermansgatan 46-48. 
Nästa träff blir den 11 oktober kl 13-15:00 och den sista 
träffen i höst blir den 8 november samma tid. 
Alla välkomna 

Jullunchen blir fredagen den 7 december kl 13:00 på 
restaurang Löwenbräu, Fridhemsplan 29. 
Vi börjar med glögg. Ett julbord står uppdukat när vi 
kommer. 
Julmust, lättöl och kaffe ingår för 240 kr. Betalas på plats. 
Obs! Inga trappor att gå i. 

Bindande anmälan till julbordet görs senast den 28 
november till: 
Annie Karjalainen tel 08-742 75 00 
Signhild Enkulla tel 08-647 38 03 
Det går också att anmäla sig på mail: 
kent.enkulla@gmail.com 
Alla välkomna 

Föreningen firade österbottnisk 
villaavslutning 
 
Ett fyrtiotal medlemmar samlades den 25 augusti till 
traditionell österbottnisk villaavslutningsfest, denna gång 
vid Hammarby Roddklubb.  
 
- Det bästa med festen är samhörigheten med andra 
österbottningar, säger Sebastian Högnabba från Terjärv. 
 
Han har bott ett halvt år i Stockholm och kom till festen 
tillsammans med kompisen Fredrik Söderman, hemma 
från Pedersöre och som bott 3,5 år i Stockholm. De 
planerar båda två att besöka fler aktiviteter. 
Under kvällen grillades det finsk korv i den vackra, 
ljumma sensommarkvällen. Den avnjöts sedan med 
finsk senap, sallad och finskt öl. Bandet Strange Crew 
stod för underhållningen. Dessutom var det allsång ute 
i sensommarnatten med bland annat finlandssvenska 
visor.Fler bilder från festen hittar du på vår webbplats 
www.osterbotten.se. 
Text: Nina Björkskog Foto: Terese Smulter

Den 10 juli föddes lilla Hugo. 
Stolta föräldrar är Karin Vikbjer 
och Mats Vornanen (Vörå)

Födda

Det serverades bla finsk korv.

Fredrik Söderman och Sebastian 
Högnabba trivdes bra på festen.

Populära after work drar igång igen 

Fredagen 5 oktober är det dags för höstens första after 
work. Det är en omtyckt aktivitetet, där medlemmar i olika 
åldrar samlas på en krog, äter och dricker gott och har 
möjlighet att prata dialekt med varandra. Följande freda-
gar är inplanerade: 
5 oktober på Galways, Kungsgatan 24 
2 november (plats inte bestämd, för mer info, se 
www.osterbotten.se) 
7 december (plats inte bestämd, för mer info, se 
www.osterbotten.se) 


