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Väl tillbaka i vardagen är det bråda dagar med
bidragsansökningar och planering för FRIS
verksamhet 2017. Det kommer med all säkerhet
att bli ett händelserikt år med alla aktiviteter runt
Finland 100.
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Ett trevligt inslag i vardagen var hedersuppdraget
att inviga Nyansens konstutställning i Södertälje.
En eftermiddag som också bjöd på många
tillfällen till idéutbyte av de mest skiftande slag.

Förbundsordförandens kolumn

Inger Nyblom Hermansson
Förbundsordförande

Bästa FRIS-are och FRIS-vänner!
Hoppas att alla haft en skön och avkopplande
sommar sen vårt förra FRIS-info kom ut.
Månaderna går fort och hösten har gjort sitt intåg
med kyla och kortare dagar.
För FRIS del blev det rivstart med förberedelser
och deltagande på Bokmässan. Jag bevistade en
hel rad intressanta kortseminarier varav två
stycken var speciellt intressanta; ”Sverigefinnar
och finlandssvenskar – osynliga i två länder” och
”Hur svenskt är Finland?” I det första deltog
Henrik Meinander, Maria Wetterstrand och Jarmo
Lainio då det togs upp den stora okunskapen om
de språkliga minoriteterna och hur detta påverkar
vardagen. I det andra debatterade professorerna
Dick Harrison och Henrik Meinander om hur
mycket man egentligen vet om vår gemensamma
historia och hur det står till med historieundervisningen i båda våra länder.Jag passade
också på att göra ett besök i Regeringskansliets
monter och fick några ord med politikerna bl.a.
om finlandssvenskarnas ställning i Sverige och
det påverkansarbete som pågår för vår sak.

Bokmässan 2016
Årets bokmässa i Göteborg ägde rum 22–25
september och var som vanligt mycket välbesökt.
FRIS befann sig på Internationella torget med en
egen monter, denna gång i samarbete med tre av
våra medlemsföreningar: FNYS, Grannfolket och
Nyansen. Tillsammans hjälptes vi åt att bemöta
nyfikna besökare, diskutera finlandssvenskhet,
berätta om våra olika verksamheter och förklara
finlandismer.

Ett stort tack till alla som deltog i arrangemanget
och för Alexandras insatser som projektledare.
I övrigt bjöd Göteborg på ett fantastiskt väder
med sol och värme som en trivsam förlängning av
sommaren.
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Från vänster: FRIS förbundsordförande Inger Nyblom,
författare Anna Lindholm och vice förbundsordförande
Alexandra Hibolin
Foto: Julia Brink

På lördagen arrangerades ett samtal mellan
författaren Anna Lindholm och undertecknad om
Annas bok Projekt Ines. Fem kvinnor i
inbördeskriget 1918. Monterprogrammet samlade
en liten, men intresserad skara som genom
samtalet
fick
ta
del
av
en
mindre
uppmärksammad sida av den finska krighistorien.

Årets tema var yttrandefrihet. Nästa år
uppmärksammas reformationsåret, bildning och
Finland! Då är FRIS med all säkerhet på plats.

Den stora programpunkten för FRIS del
genomfördes senare samma dag på Stora
scenen vid Internationella torget. Med Johanna
Koljonen som moderator fördes ett panelsamtal
kring frågan ”Finlandssvensk flyttvåg till
Sverige?”. Panelen bestod av Kaisa Kepsu från
den finlandssvenska tankesmedjan Magma samt
Erica Grahn och Sebastian Högnabba från
Svenska
Österbottningar
i
Stockholm.
Panelsamtalet finns tillgängligt via Internationella
torgets Youtube-kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=61poR5PraXw

Lördagen den 8 oktober var det vernissage på
Nyansens
konstutställning
i
Södertälje
Konstförenings lokaler i Gamla Rådhuset. FRIS
förbunds-ordförande Inger Nyblom höll ett kort tal
och förklarade utställningen invigd. Utställningen
är mycket sevärd och en mängd olika tekniker har
använts för att uttrycka skapande. Femton
finlandssvenska konstnärer är representerade
och utställningen är öppen t.o.m. 23 oktober.

Alexandra Hibolin, projektledare Bokmässan

Konstutställning i Södertälje

Höstmöte i Upplands Väsby
FRIS medlemsföreningar samlas för det årliga
höstmötet den 29–30 oktober med Föreningen
Svenska Österbottningar i Upplands Väsby som
värd för sammankomsten. Höstmötet inleds på
lördagen med ett extra förbundsmöte då ett nytt
förslag till stadgar för FRIS ska behandlas.
Vi kommer också att redovisa resultatet av den
nyss genomförda enkäten samt ge utrymme för
diskussioner. Träffen är ett utmärkt tillfälle för
medlemsföreningarna att föra dialog i aktuella
frågor.
Väl mött i Upplands Väsby!

Finland 100 år

Från vänster: Kaisa Kepsu, Sebastian Högnabba,
Johanna Koljonen och Erica Grahn Foto: Julia Brink
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Förberedelserna för firandet av Finland 100 år
pågår för fullt. FRIS samarbetar med flera aktörer;
Sverigefinska Riksförbundet och Sverigefinska
Ungdomsförbundet arrangerar en fest på
Stadshuset i Stockholm på Sverigefinska dagen
den 24 februari 2017. FRIS är inbjuden att delta
och vi har anlitat överintendent Berndt Arell på
Nationalmuseum i Stockholm att festtala om hur

den finländska konsten och arkitekturen har
påverkat Sverige under självständighetstiden.
Den 29 april är det dags för Finntastic Evening på
Finlandsinstitutet. Temat för evenemanget är
karneval, dels för att uppmärksamma Finland 100
och dels för att det inträffar nära firandet av
Valborg. FRIS står för det finlandssvenska
inslaget genom Månskensbonden, en artist som
är verksam i Österbotten.
Mer om honom finns att läsa på:
www.facebook.com/manskensmusik
www.manskensmusik.com
https://www.youtube.com/watch?v=yQJcf-sIFbs
I augusti planerar Finlands ambassad ett
tredagarsevenemang som kommer att gå av
stapeln i Kungsträdgården i Stockholm. Formerna
för detta är i planeringsstadiet och vi återkommer
fortlöpande med information.

Frågeställningen är alltså om det de facto är på
gång en kompetensflykt från Finland. FRIS har
också varit aktiv i frågan, bland annat på
Bokmässan i Göteborg (läs mera under
Bokmässan 2016). Under mina år i Stockholm
och FRIS har jag mött ganska många som
emigrerat på grund av främst jobb men också
studier. Många säger att de ska pröva på, kanske
stanna två år. Men oftast blir det längre. Så också
för mig.
Svenska Litteratursällskapets Arkiv är också
intresserade av migrationen till Sverige, de var i
Stockholm i slutet av september och gjorde
intervjuer för att komplettera enkäten Tur (och
retur?). Insamlingen var ett samarbete med Åbo
Akademi, Migrationsinstitutet i Kronoby och FRIS.
Läs mera om detta här:
http://www.sls.fi/sv/blogg/finlandssvensk-istockholm?utm_source=Facebook&utm_medium
=Facebook-post&utm_campaign=SLSbloggen&utm_term=tur-och-retur

Föreningsbidrag
Kom ihåg att sista ansökningsdag för våra
medlemsföreningar att ansöka om föreningsbidrag för våren 2017 är den 30 november.
Blanketterna finns att ladda ner på FRIS hemsida
www.fris.nu

Hej från kansliet!
Sitter och skriver detta i vårt ordinarie rum, härligt
att väntan är över. Mitt bord och min stol är på
plats och jag kan se ut över Sankt Paulsgatan
igen! Nu kan inspirationen flöda fritt. 
Den finlandssvenska flyttvågen till Sverige har
figurerat mycket i media. Speciellt i Finland där
bland annat tankesmedjan Magma har tagit fram
en
rapport
skriven
av
Magmas
utredningsansvariga Kaisa Kepsu, ”Hjärnflykt eller
inte”. Rapporten finns att läsa här:
http://magma.fi/uploads/media/post/0001/01/a741
8a6c7e08be3247c3332e5a735839c9718c13.pdf
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Jag blev också intervjuad av SLS Arkiv. Det var
frågor om min egen migration och tankar om
flytten till Sverige samt betraktelser om flyttvågen
som
jag
gjort
i
tjänsten
som
FRIS
verksamhetsledare.
Flyttvågen verkar ännu intressera Finland, nu
skall även det finlandssvenska universitetet Åbo
Akademi göra en utredning om vad som händer
med den finlandssvenska identiteten i det nya
landet.
Så vad är en finlandssvensk identitet i Sverige? I
Finland är vi en språklig minoritet men det är vi
inte i Sverige. Men vi är ändå en minoritet (dock
inte enligt lag).
De finlandssvenskar jag träffar är oerhört stolta
över sin bakgrund och känner sig starkt som
finlandssvenskar i Sverige och det kan jag själv
skriva under. Känner inget behov av att smälta in
och lämna den identiteten, trots att jag skulle bo i
Sverige resten av livet.

Det skall bli oerhört spännande att se vad
utredningen visar. I väntan på det och Finland
100!
Vi ses och hörs, Julia

Välkomna till FRIS

Julia Brink
Verksamhetsledare
Mejl: kansli@fris.nu
Mobil/SMS: 072-3293131
Kansli: 08-7020110
Inger Nyblom Hermansson
Förbundsordförande
Mejl: ingernyblom@gmail.com
Mobil/SMS: 070-5335596

Twitter: FRIS@FRISbell15
Facebook: FRIS-Finlandssvenskarnasriksförbund-i-Sverige
Hemsida: www.fris.nu
Om Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS:
FRIS är centralorganisationen för finlandssvenska
ideella föreningar som är verksamma i Sverige. FRIS
grundades 1969 och idag har förbundet cirka 1 700
medlemmar fördelade på 17 föreningar runt om i
landet som alla arbetar för att främja finlandssvensk
kultur och finlandssvenska intressen i Sverige och
Finland. FRIS bedriver informationsverksamhet för
ökad kunskap hos Sveriges befolkning om
finlandssvenskarna genom att anordna och delta i
olika slags kultur-, samhälls- och fritidsaktiviteter samt
samarbeta med och påverka organisationer och
myndigheter i Sverige och Finland. www.fris.nu
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