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Ordförande har ordet! 
 
Hösten är här! Men vad annat är att vänta? Fris 
fyller 50 år, vilket knappast undgått någon. 
Jubileumsfesten väntar runt hörnet. Glädjande att 
så många anmält sig och vi ser fram emot en 
fantastisk helg mitt i den arbetsamma hösten. 
Sedan Fris firade 40 år har tiden bara rusat iväg. 
Det känns fint att få ha varit med om både ett 40- 
och 50-årsjubileum. En hel del händer på 10 år, så 
när mycket är rutin och fylls av sådant som ”måste” 
göras blir det extra trevligt med arrangemang och 
andra träffar. Fris har mycket kvar att ge och 
blickar framåt för att lägga ytterligare år till vår 
verksamhet. 
 
Väl mött i Västerås! 
Inger 
 

Fris har ny verksamhetskoordinator 
I mitten av augusti blev tjänsten på kansliet som 
verksamhetskoordinator tillsatt. Vi välkomnar 
David Johansson som redan satt sig in i arbetet 
under en hektisk period. David presenterar sig 
under rubriken ”Från kansliet”. 
 

AlandicaDebatt  
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige deltog i 
AlandicaDebatt i Mariehamn, Åland, den 9-11 juni. 
AlandicaDebatt ordnades för andra året och är ett 
forum för samhällsdebatt på svenska i Finland. 
Evenemangets upplägg liknar Almedalsveckan 

och dess finska motsvarighet SuomiAreena som 
hålls i Björneborg. Årets tema var “Framåt” som 
syftar till att uppmärksamma det som framtiden är 
beroende av – ungdomen. Hedervärt att Fris blev 
inbjudna till denna ”minimässa” som hade många 
besökare och flera intressanta seminarier.  
 

Bokmässan  26-29 september 
I slutet av september fanns Fris återigen på 
Bokmässan i Göteborg. I montern stod 
förbundsordförande Inger Nyblom Hermansson, 
vice förbundsordförande Jack Stenberg, vår nye 
verksamhetskoordinator David Johansson och 
styrelseledamot Monica Eckermalm. Det bjöds på 
jubileumskarameller och informerades flitigt om 
finlandssvenskarnas vara och Fris stundande 
jubileum till besökarna. Många samtal kretsade 
kring finlandssvenskheten, vad det är och varför vi 
fanns på plats. Som föregående år fanns vår 
monter nära Finlands arena där bl.a. Svenska 
Litteratursällskapet i Finland (SLS) stod för 
välbesökta programinslag. Fris drog även sitt strå 
till programstacken med hjälp av SLS och den 
inbjudne medieforskaren Tom Moring (Helsingfors 
universitet). Han berättade om och visade siffror 
på hur digitaliseringen kan vara både utmanande 
och stimulerande för minoritetsspråk. Toms 
föredrag var mycket uppskattat av både publik och 
arrangörer och bidrog med värdefulla insikter till 
vikten av att fortsätta värna den finlandssvenska 
kulturen. 

 
                Foto: Fris 
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Höstmingel 26 oktober 
Årets höstmingel är ett jubileumsmingel som 
arrangeras tillsammans med Föreningen Svensk-
Finlands Vänner (FSFV). Platsen är 
Domkyrkoförsamlingen, Stortorget 1 i Gamla Stan 
och finlandssvenska Månskensbonden uppträder 
samt talar Hans Raab på temat ”Vad är en 
finlandssvensk?”. Mer info finns på Fris hemsida. 

 
Jubileumsfesten 9-10 november 
Fris 50-årsjubileum firas på Stadshotellet i 
Västerås (staden där förbundet har sina rötter) den 
9-10 november. Programmet kommer att inledas 
på lördagen vid lunch och avslutas vid lunch på 
söndagen. Se mer av programmet på vår hemsida: 
http://www.fris.nu/event/jubileumsfest/ 
 

Ny webbportal av Magnus Kortell 
50-årsjubiléet till ära så lanserar Fris en ny 
webbplats. Den nya sidan erbjuder ett modernare 
utseende där de finlandssvenska evenemangen 
lyfts fram tydligare tillsammans med aktuella 
nyheter. Förutom information och bokning av 
evenemang ser besökaren även på en karta var 
evenemanget äger rum. Framförallt är den nya 
sidan helt responsiv, vilket betyder att den fungerar 
på alla typer av enheter och plattformar, som 
pekplattor och mobiltelefoner. 

Syftet är att möjliggöra enklare kommunikation 
medlemsföreningar och medlemmar emellan, 
samt att erbjuda moderna digitala samarbetsytor.  

 

 

 

 

 

 

 

Målet med den nya webbportalen är att korta 
avstånden och öka samarbetet mellan alla 
anslutna föreningar, samt att erbjuda moderna 
arbetssätt som även lockar den yngre 
generationen till föreningsengagemang. Vi hoppas 
att vi tillsammans ska kunna bygga upp en egen 
unik finlandssvensk gemenskap som är ett mer 
sammanhållet komplement till Facebook där 
mycket tenderar att försvinna i mängden. 
Dessutom inkluderar vi på så vis den växande 
skara som av något skäl inte vill vara del av 
Facebook. 

I samband med det jubileumsfesten kommer 
medlemsföreningarna att få mer information om 
den nya webbportalen. Föreningarna kommer 
även att kunna boka upp sig för en kostnadsfri 
utbildningsdag för sina medlemmar, med ett 
praktiskt instruktörslett arbetspass på plats. Redan 
nu går det bra att smygtitta tillfälligt på den nya 
sidan: http://fris.kortell.it 

 

Nyansen ställde ut i Ekenäs 
Kulturföreningen Nyansen gjorde ett prisat 
gästspel på konstgalleriet Perspektivet i Ekenäs 
den 5 till 27 juni. Västra Nylands tidning uppmärk-
sammade evenemanget med ett reportage och 
den fyndiga titeln ”Nyanserat besök från Sverige”. 

Kulturföreningen hälsar att över 500 besökare 
hann göra sin konstrunda medan de 100 
konstverken av 17 konstnärer visades. Fris hoppas 
naturligtvis på fler chanser att se konstverken!  

 

http://fris.kortell.it/
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Foto: Nyansen 
 
 

Finlandssvenska Stockholmsföreningar 
besökte ambassadören av Barbro Graeffe 

På inbjudan av ambassadör Liisa Talonpoika 
gjorde Fris Stockholmsföreningar ett givande 
besök hos residenset på Västra Trädgårdsgatan. 
Liisa och ställföreträdande beskickningschef Jouni 
Laaksonen välkomnade samtliga av de 30 del- 
tagarna personligen, varpå vi bjöds på "bubbel".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambassadören och ställföreträdande berättade 
därefter vad som är aktuellt på plats i Stockholm 
och i Finland, bl.a. om EU-ordförandeskapet. 
Vidare fördes ett samtal med deltagarna om hur vi 
kan informera om Finland och inte minst om det 
finlandssvenska i Sverige. Liisa Talonpoika 
konstaterade att kunskapen om Finland i Sverige 
är låg och efterlyste förslag på hur vi tillsammans 
kan marknadsföra och göra Finland mer känt. Hur 
kan vi få motsvarande turism från Sverige till 
Finland som åt motsatt håll? Hur kan vi öka 
kunskapen om Finlands historia? Vi kunde t.ex. 
föreslå att den nya läroplanen i skolorna tydligare 
tar upp vår gemensamma historia och kunskap om 
det svenska språkområdet. Något för medlems-
föreningarna i Fris att fundera vidare på. Besöket 
avslutades med ett trevligt mingel, goda snittar och 
mer bubbel. Som tack för ett mycket givande besök 
överlämnade vi boken "Smaka på Västnyland" av 
Bitte Westerlund. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
       Foto: 
       Carita Haaksi 
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Från kansliet 
Hej! Som en del av er redan sett på Facebook eller 
annat håll är det jag, David Johansson, som är Fris 
nye verksamhetskoordinator. Min koppling till 
Svenskfinland är som andra generationens 
finlandssvensk, ”hemma från” Österbotten men 
född i Uppsala. Min bakgrund rent jobbmässigt är 
nu senast från en spännande EU-praktik som 
webbkommunikatör i Bryssel. Tidigare har jag 
förkovrat mig och jobbat inom exempelvis 
kulturantropologi och journalistik. Mitt intresse för 
migration, mänskliga rättigheter och överlappande 
identiteter hoppas jag kan komma till gagn även 
som ny verksamhetskoordinator. Till att börja med 
nöjer jag mig dock med att försöka sätta mig in i 
diverse nytt i och med jubiléet... Hoppas snart 
träffa fler medlemmar i Fris och att få lära mig mer 
om finlandssvenska intressen. Kom gärna förbi 
kansliet över en kaffi eller kanske för att läsa lite 
finlandssvensk lektyr? Vi hörs! /David 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kalendarium (se även fris.nu) 
26 oktober  
 Jubileumsmingel i Gamla Stan, Stockholm 
27 oktober 

Finlandssvensk film ”Framom främsta linjen” 
på Messingen i Upplands Väsby. kl.15. 
/Föreningen Svenska Österbottningar i 
Upplands Väsby 

30 oktober 
Finlandssvensk bokafton, kl. 18.00–19.30 i 
Skönlitterärara rummet, Upplands Väsby 
bibliotek. Aktuell finlandssvensk bokutgivning 
presenteras av bibliotekarie Ylva Larsdotter. 
Finlandssvenskt litteraturquiz och boklotteri. 
Kaffe med ”syltgrisar och örfilar” bjuds. 
Samarr: Biblioteket, Svenska Österbottningar i 
Upplands Väsby, Fris 

6 november  
 Torsten Pettersson (Uppsala universitet) 
berättar om Edit Södergran på Katedralkaféet 
invid Uppsala domkyrka. Arrangör: FSU 
 Kultureftermiddag kl 13.00-17.00 i Bagar-
mossens Folkets hus med Lars Soldeus som 
berättar om 1600-talets fiskerinäring i den 
finländska skärgården. Förtäring och lyssning 
på ”den sjungande polisen” utlovas. Anmälan 
senast den 28/10 till Ålandsgillet (150kr PG 
158868-0) eller till Asta på 070837450 

9-10 november  
Fris Jubileumsfest på Elite Stadshotellet, 
Västerås 

14 november  
Är Västnyland Finlands Toscana? Bitte 
Westerlund (västra Nyland, bosatt i 
Helsingfors) besöker Stockholm och FNYS för 
att tala om ”Slow Food” och sin bok ”Smaka på 
Västnyland” 

30 november  
Umeå Finlandssvenskar firar 40-årsjubileum. 
Från kl. 17 på Folkets hus, Ersboda. 

1 december 
Jullunch (FNYS), gäst Janina Orlov (litterär 
översättare). Kl. 13.00 på Eesti Maja, 
Wallingatan 32, Stockholm. Anmälan 210kr 
(320kr/icke-medlem) till PG 180814-6 senast 
22/11. Skriv namn och om veg. önskas 

8 december  
Traditionell julfest på Träffpunkten, Storg. 11, 
Uppsala. Arrangör: FSU 
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Öppettider på kansliet  
Vi är en bra bit in på hösten och kansliet är igång 
för fullt. Våra öppettider har återgått till de mer 
normala och är 9.00 - 16.00 på vardagar.  
 
Slå gärna en signal och kolla att vi är på plats, vi 
kan vara på möte eller ute av annan anledning. Det 
går att få kontakt med förbundet i akuta ärenden 
via telefon/SMS +46 (0)72 329 31 31. 

 
Förbundsstyrelsen med 

personal önskar alla en trevlig 
höst! 

 
 
Välkomna till FRIS 
 
Besök: Bellmansgatan 15 nb, Stockholm 
Mejl: kansli@fris.nu 
Mobil/SMS: +46 (0)72-329 31 31 
Kansli: 08-7020110 
 
Ingr Nyblom Hermansson 
Förbundsordförande 
Mejl: ingernyblom@gmail.com 
Mobil/SMS: +46 (0)70-533 55 96 
 
Facebook: 
finlandssvenskarnasriks 
Instagram: 
@fris.nu 
Hemsida:  
www.fris.nu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige: 
Fris är centralorganisationen för finlandssvenska 
ideella föreningar som är verksamma i Sverige. 
Fris grundades 1969 och idag har förbundet cirka 
1 200 medlemmar fördelade på 18 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 
 
 

mailto:kansli@fris.nu
mailto:ingernyblom@gmail.com
http://www.fris.nu/

