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Förbundsordförandens kolumn
Bästa FRIS-are och FRIS-vänner!
Jubileumsåret Finland 100 år har startat!
Arrangemang och aktiviteter avlöser varandra och
alla vill vara med och fira!
Jubileumsåret där tillsammans/yhdessä/together
är honnörstemat; ett nog så viktigt officiellt tema
som egentligen innefattar så otroligt mycket mer
än att tillsammans vara delaktiga i ett firande av
den självständighet som är så viktig för nationen.
Tillsammans syftar också på gemenskap, tolerans
och respekt både i med- och motgång och över
gränser. Tillsammans är styrka och rikedom.
Mångfald är att tillsammans dela och värna om
varandras olikheter oavsett om det är språk eller
kultur. Vad kan vara mer berikande än att ha mer
än ett modersmål redan vid tidig ålder? Varför är
det inte lättare att samsas i kulturer som i många
delar har gemensamma beröringspunkter? När
kommer det tas fasta på rikedomen av att
tillsammans öka vidsyntheten av en nation med
många möjligheter varav tvåspråkigheten är en?
När blickarna riktas 100 år tillbaka så kan vi också
blicka längre tillbaka då Finland och Sverige var
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ett gemensamt rike under 700 år. Här kan vi
skönja grunden till tvåspråkigheten vilket sedan
har varit en ständig dragkamp som också gett
upphov till splittring. En undran finns om att den
gemensamma svenska och finska historien på
sikt kommer att glömmas bort både i Finland och
Sverige och därmed också den finlandssvenska
kulturen med dess svenska dialekt. Historien är
även viktigt ur ett nordiskt perspektiv där de
nordiska länderna har mycket gemensamt.
”Skandinaviska” talas och förstås av en stor
population människor bosatta i Norden och
öppnar upp för gemensamhet och gemensam
utveckling.
Under 50- och 60-talets stora arbetskraftsinvandring till Sverige kom både svensktalande
och finsktalande finländare för att arbeta. Med
större lätthet kunde nog den finlandssvenska
gruppen glida in i det svenska samhället. Dock
lika traumatiskt måste det ibland ha känts att mer
eller mindre tvingas att lämna det egna
fosterlandet för arbete och bättre villkor i ett annat
land, om än aldrig så nära.
Vad kommer att ske med svenska språkets
ställning i Finland och hur kommer finlandssvenskar att bemötas i den offentliga
förvaltningen framöver? Beror den ökade
utflyttningen, bl.a. till Sverige, på färre utbildningsmöjligheter på svenska eller på svårigheter att bli
bemött på sitt modersmål utanför hemmet?
Ja, det finns många frågor att ställa och
bekymmersam ser utvecklingen ut för finlandssvenskar och det svenska modersmålets ställning
i det egna hemlandet.
Vårt förbund uppmärksammar jubileumsåret på
flera vis. Dels tillsammans med andra
organisationer
och
dels
genom
egna
arrangemang. Vissa arrangemang är öppna för
alla men det finns också arrangemang med
enbart inbjudna gäster.
Sammanfattningsvis är förhoppningen att årets
aktiviteter och arrangemang även ska synliggöra
och
uppmärksamma
den
finlandssvenska
kulturen och finlandssvenskarnas existens både i

Finland och Sverige som en del av den 100-åriga
självständigheten.
Tillsammans är en devis som nog kan gälla
fortsättningsvis.
Nu ser vi med glädje fram mot jubileumsåret då
Finland firar 100 år som självständig stat. Mycket
firande blir det i ett händelserikt år med mycken
pompa och ståt.
Inger Nyblom Hermansson
Förbundsordförande

och har gjort ett fantastiskt bra jobb med att
synliggöra FRIS och finlandssvenskheten samt
skapat många nya och värdefulla kontakter. Vi
önskar Julia lycka till med sitt nya jobb som säkert
öppnar nya och spännande möjligheter på
karriärstegen.

Förstärkning på kansliet
FRIS har anställt Frida Mäkinen vilket från början

var tänkt att täcka upp tiden på 25% då vår
verksamhetsledare Julia Brink är föräldraledig.
Situationen på kansliet har dock drastiskt
förändrats i och med att Julia hittat nytt jobb och
därför sagt upp sig. Frida kommer därför att gå
upp till 50% fr.o.m. den 3 april.

Ragnvald Davidsson till minne
Ragnvald Davidsson har gått ur tiden. Ragnvald
är ett välkänt namn, för som jag tror, alla som
varit med i FRIS eller någon finlandssvensk
lokalförening. Ragnvald var en eldsjäl för det
finlandssvenska och har genom åren lagt mycket
tid inom föreningslivet och inte minst för
Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige
(FRIS). Ragnvald var en av de drivande
personerna när FRIS var på väg att bildas för
snart 50 år sen. Han satt i många år med i
styrelsen och var viceordförande i 10 år och när
han slutade med detta blev han ordförande i
valberedningen, en nog så viktig uppgift.
Ragnvald var också en eldsjäl för skrivarkonsten.
Flera böcker har det blivit genom åren både egna
och tillsammans med andra, både skribenter och
fotografer. Bl.a. var han med och skrev boken
”Varför for jag till Sverige?” och FRIS ”Friska
Fläktar, FRIS genom 40 år”. De egna böckerna
Livet på ön och Från stad och land har
uppskattats av många.
Vi minns Ragnvald som en hängiven
föreningsmänniska och som han själv uttryckte
det vid en intervju Utan föreningslivet hade jag
gått under. En ömsint man med en stor portion
humor.

Julia Brink slutar på FRIS
Julia Brink, vår verksamhetsledare har fått nytt
jobb och slutar på FRIS i månadsskiftet marsapril. Julia har varit anställd hos FRIS sedan 2012
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Runebergsmingel på kansliet.
Årets Runebergsmingel ägde rum tisdagen den 7
februari efter att ha haft uppehåll i 2 år. Under
kvällen minglade cirka 30 personer i olika åldrar
från olika organisationer och föreningar.

Runebergstårtor

Bild: Julia Brink

Det bjöds traditionsenligt på snittar, snacks och
dryck. När gästerna anlänt hälsade förbundsordföranden Inger Nyblom Hermansson alla
välkomna med att läsa om Fredrika Runeberg.
Det hölls också en tyst minut för att hedra minnet
av Ragnvald Davidsson och en kort novell ur en
av hans böcker lästes upp. Därefter framförde
trubaduren Per-håkan Forss egenhändigt tonsatta
dikter av J.L. Runeberg. Efter underhållningen
fick gästerna njuta av Runebergstårtor bakade av
FRIS verksamhetsledare Julia Brink vilket var ett
mycket uppskattat inslag. Minglet avslutades vid

20-tiden och nöjda besökare tackade för ett
trevligt arrangemang.

Utlandsfinländarparlamentet (UFP)
Utlandsfinländarparlamentets 9:e session går av
stapeln 16–17 juni 2017 Årets session i
Helsingfors blir extra högtidligt med anledning av
jubileums-året Finland 100. Därtill uppmärksammas även att Finland-Samfundet r.f. firar 90
år samt att Utlandsfinländarparlamentet firar 20
år. Dagen innan själva sessionen ordnas
tilläggsprogram och en jubileumskonsert i
Musikhuset med en rad utlandsfinländska
musiker. Sista anmälningsdag för deltagande av
samfundsmedlemmar är 16 mars. Även motioner
ska lämnas in senast 16 mars.
Läs mer om sessionen 2017, medlemskap och
UFP på http://www.usp.fi/index.php?kieli=se

Årets finlandssvenska konstnär
Är du finlandssvensk konstnär boende i Sverige
eller har du någon bekant som är det? Inbjudan
till tävlingen finns i sin helhet via FRIS hemsida
och Facebook. Där framgår alla detaljer för
genomförandet och kontaktperson är Ulla
Honkanen som vid behov kan kontaktas via epost: ulla.b.honkanen@gmail.com.

FRIS Pidromästerskap 2017

förbundet
i
Sverigefinska
Riksförbundets
festligheter på Finlandsinstitutet. Det var
traditionsenligt med mat. festtal och dans. Vi såg
fram emot att få höra överintendent Berndt Arell
från Nationalmuseet tala on arkitektur och
formgivning men tyvärr blev hans flyg försenat så
det inslaget uteblev.
Den 29 april är dags för Finntastic Festival på
Finlandsinstitutet.
http://www.finlandsinstitutet.se/sv/events/finntastic
-festival-en-del-av-kulturnatt-stockholm/
Den 24–26 augusti planerar Finlands ambassad
ett evenemang som kommer att gå av stapeln i
Kungsträdgården i Stockholm. Programmet är
dock ännu inte fastslaget.
FRIS deltar tillsammans med Sverigefinska
Riksförbundet på Bokmässan i Göteborg 28/9–
1/10 2017. Vinnaren av utmärkelsen ”Årets
Finlandssvenska konstnär” kommer att tillkännages under bokmässans sista dag.
FRIS höstmöte går av stapeln den 11–12
november i Sundsvall i samarbete med Finlandssvenskar i Medelpad. Det kommer att bli en större
kvällsfest tillsammans med medlemsföreningarna
för att uppmärksamma Finland 100 år. Det
kommer under den här kvällen att tillkännages
och utdelas priset för publikens val av årets
finlandssvenska konstnär.

40-års Jubileum i Medelpad

Pidromästerskapet går av stapeln den 8/4 2017.
Föreningen Finlandssvenskar i Fagersta håller i
trådarna. Välkomna att anmäla lag till
mästerskapet. Sista anmälningsdag är 31/3.
Kontakt: ingernyblom@gmail.com

Årsmöte 2017
Inbjudan till årsmötet skickas i dagarna ut till
föreningar och speciellt inbjudna. Årsmötet blir
den 23/4 och platsen är Finlandsinstitutet.

Finland 100 år
FRIS inledde firandet med Runebegrsminglet
som redan nämnts. Den 24 februari deltog
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Bild: Ulla Höglund

FFSM, Föreningen Finlandssvenskar i Medelpad,
firade 40-års jubileum kombinerat med julfest den

3 december 2016 i Finska Huset i Sundsvall. Vi
startade med ett glas champagne kl.18:00.
Ordförande Eric Höglund höll tal om föreningens
verksamhet sedan starten 1976. Föreningen har
haft många engagemang under åren. Resor till
bl.a. Gävle, Östersund, Hudiksvall, Uppsala och
Stockholm. Kommuner som Järvsö och Höga
Kusten, har vi också besökt. Folkdans och 5kamp mot Internationella- och Finska Föreningen
var uppskattade inslag. Efter anförandet gick vi in
för julfest och firandet. Glögg med pepparkaka är
traditionsenlig början. Finska föreningen hade på
beställning gjort ett finlandssvenskt julbord, som
de också tidigare gjort flera gånger med gott
resultat. Vi åt och njöt av delikatesserna. Efter
maten blev det dans till levande musik av en
enmans orkester som var väldigt duktig. Lotteri är
ett måste när det är fest, man får lite tillskott till
föreningskassan.
Finska
föreningens
vice
ordförande Paavo Koivuranta överräckte en
penninggåva till föreningen för att hedra vårt 40års jubileum. Vid midnatt bröt vi upp för hemfärd.
Föreningen Finlandssvenskar i Medelpad
Eric Höglund, ordförande

Från kansliet!
Våren börjar kännas i luften i Stockholm och med
våren kommer nya tankar och förändringar. Jag
måste tyvärr meddela att detta blir det sista
FRIS-infot för mig som verksamhetsledare för
FRIS. Livet går vidare och ibland får det
oväntade vändningar. Jag har blivit erbjuden ett
annat jobb och kommer att lämna min tjänst i
slutet av månaden. Jag vill verkligen tacka er alla
för mina fina år här på FRIS, det har varit en
glädje att lära känna er och arbeta tillsammans.
Er tid som ni ideellt lägger ner för att fira och föra
fram finlandssvenskheten i Sverige är guld värt!
Utan er finns inte FRIS och det ska ni veta. I
dagsläget behövs varenda aktion för finlandssvenskheten smått som stort. Ni är så många
som jag lärt känna och många som jag har fått
lära mig av. Att jobba som verksamhetsledare har
verkligen varit en skola av den bästa sorten. Jag
har lärt mig mycket mera här än under alla mina
år i skolan. Vi har arbetat med intressepolitik,
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producerat två stora musikevenemang, varit på
Bokmässan i Göteborg, rivit ner och byggt
hemsidor ;), besökt föreningar, årsmöten och
teaterföreställningar. Allt på samma arbetsplats
och med fantastiska människor!
Tack igen! Speciellt tack till er som har varit i
FRIS styrelse under åren, ni arbetar verkligen hårt
och med viktiga saker som gör skillnad. Men ni
blir inte lämnade, Frida Mäkinen som ni får läsa
mera om nedan kommer att ta över.
Julia Brink
Verksamhetsledare

Frida Mäkinen, presenterar sig.
Jag är snart 23 år och bor i Stockholm. Jag är
finlandssvensk från Vasa i Finland med rötter i
både Närpes och Oravais och jag flyttade till
Stockholm för ungefär 3,5 år sedan. Anledningen
till min flytt var studier i Sverige. Jag flyttade från
Åland där jag hade gått klart mina sista två
gymnasieår. Jag har studerat programmet för
museer och kulturarv med etnologi som
huvudämne i tre år vid Stockholms universitet.
Under studierna var jag engagerad i både
studentrådet för mitt huvudämne och en
tjejförening på universitetet vilket gav bra
erfarenhet. Efter tre års studier fick jag möjlighet
att säsongsjobba på Skansen som museipedagog
under sommaren och julen 2016. Förutom att
arbeta på FRIS för tillfället så går jag även en
kurs i sociologi. Annat allmänt om mig är att jag är
väldigt intresserad av historia, speciellt
livsstilshistoria, samt kultur av alla slag,
människor, resor, kulturer och olika slag av
samhällsfenomen. Jag är aktiv i flera ideella
föreningar och engagerar mig bland annat i
antirasism-, freds- och genusfrågor. Jag är också
medlem i föreningen Svenska Österbottningar i
Stockholm. Hittills efter lite mer än en månads
arbete på FRIS kansli så trivs jag väldigt bra och
har fått uppleva en hel del nya saker. Jag ser
fram emot att få fler upplevelser och erfarenheter
på FRIS och förhoppningsvis ses vi på årsmötet.
Frida Mäkinen
Kanslist

Välkomna till FRIS
Mejl: kansli@fris.nu
Mobil/SMS: 072-3293131
Kansli: 08-7020110

Inger Nyblom Hermansson
Förbundsordförande
Mejl: ingernyblom@gmail.com
Mobil/SMS: 070-5335596

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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