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Innehåll: 

• Ordförande har ordet 

• Jubileumsmingel i Stockholm 

• Jubileumsfest i Västerås 

• Fris Årsmöte 2020 

• Valberedningen 

• Rundabordssamtal i Eskilstuna 

• Hemsidan och utbildning 

• Medlemsföreningar berättar: 

 Umeå Finlandssvenskar 40 år    

 Julhälsning ifrån Medelpad 

 Lilla jul i Örebro 

 

Ordförande har ordet 
 
Jubileumsåret är snart till ända. Ett år som 
varit positivt och innehållsrikt på flera sätt. 
I april genomförde vi en kryssning i 
samband med årsmötet. Ett önskemål som 
hade kommit upp när vi tidigare 
”brainstormade” om olika aktiviteter att 
genomföra under jubileumsåret. Det var 
en trevlig resa men jag tror att vi för 
tillfället är överens om att inte göra fler 
kryssningar inom den närmaste tiden. 
Efter detta fortsatte planerna på 
jubileumsfesten och där ett av förslagen 
var att ha en sommarfest i Kolbäcks-
parken som på den gamla goda tiden. Vi 
fick dock slå detta ur hågen då det skett 
stora förändringer under de år som gått. 
Inte bara folkparken har förändrats och 
bytt ägare utan Fris har också förändrats i 
takt med tiden. Det fanns faktiskt de som 
under vårt 40-årsfirande knappast trodde 
att vi skulle finnas kvar för att fira 50 år. 
Fris strävar dock vidare mot nya mål och 
har en förhoppning om att finna nya 
utmaningar i samarbete med medlems-
föreningarna och även med andra 
organisationer. Finlandssvenskheten och 

den finlandssvenska kulturen ligger 
självklart oss varmt om hjärtat och allt 
detta ska föras vidare från generation till 
generation för att samhörighet och 
självidentifikation ska stärkas och leva 
vidare.  
Jag är medveten om att inte alla har 
samma tankar men Fris finns för att ena 
och förena människor med gemensamma 
rötter samt alla som är intresserade av att 
lära sig om vad finlandssvenskhet är! 
 
 

Tack alla för ett fantastiskt 
jubileumsår! 

 
God Jul 

och 
Gott Nytt År! 

 
Inger Nyblom 

Förbundsordförande 
 
 

 
 
 
Jubileumsmingel med Föreningen 
Svensk-Finlands Vänner  
 
Samarbetet med Föreningen Svensk-
Finlands Vänner (FSFV) börjar bli tradition  
och hölls i år för tredje gången den 26 
oktober i Domkyrkoförsamlingens lokal i 
Gamla stan. Fris fyller som bekant 50 år 
medan FSFV fyller 80 + 1 år. Under 
eftermiddagsminglet bjöds det exempelvis 
på hemlagade karelska minipiroger och 
snittar, dryck och jubileumsdekorerade 
tårtor.  
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 Mingelbesökare festar loss på jubileumstårtorna.  

Fris.                                                           Bild: Fris  
 

Uppträdde gjorde den mycket uppskattade 
Månskensbonden, Markus Bergfors 
tillsammans med kompgitarristen Petter 
Näse. Föreläsningen ”Vad är en 
finlandssvensk?” av språk- och 
kulturkännaren Hans Raab blev också 
mycket uppskattad och Hans avslutade till 
publikens förtjusning med ett engagerande 
finlandssvenskt kviss. Glädjande att 
evenemanget i år drog ett 50-tal gäster i 
alla åldrar och den efterföljande responsen 
har varit enbart positiv. 
 

 
Hans Raab håller i ett finlandssvenskt kviss under sitt 
föredrag på jubileumsminglet.                      Bild: Fris 

 
 

 
 

 

 
 
 
Jubileumsfest på Stadshotellet i 
Västerås 

Bild från den regniga rundvandringen utanför Elite 
Stadshotellet i Västerås.                           Bild: Fris 
 

Fris efterlängtade 50-årsfest gick av 
stapeln den 9 till 10 november på anrika 
Elite Stadshotellet i Västerås. 74 gäster 
blev det totalt under helgens firande, varav 
en majoritet valde att övernatta. På 
jubileumsprogrammet stod bland annat 
välkomstlunch, guidad rundvandring (trots 
spöregn) i centrala Västerås och 
passerade då byggnaden där Fris 
ursprungligen hade sitt kansli.  Kvällen 
inleddes med mingel och bildspel av Peter 
Nyblom samt konst/hantverksutställning 
med bidrag från våra medlemmar. Därefter 
fortsatte kvällen med själva 
jubileumsmiddagen i den stora salen. 
Festtalet framfördes  av Svenska Finlands 
Folktings sekreterare Markus Österlund 
som också överlämnade en gåva i form av 
100m2 i Wikskog, ett skogsbevuxet 
skyddsområde på ön Vetlot i Vörå.  
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Folktingssekreterare Markus Österlund (mitten) framför 
gratulationer till Fris. Till vänster förbundsordförande 
Inger Nyblom Hermansson och till höger vice 
förbundsordförande Jack Stenberg.                     Bild: Fris 
 

Gratulationer och tal framfördes av 
samarbetsorganisationerna både från 
Sverige och Finland. Finland-Samfundet 
representerades av ordförande Markus 
Aaltonen, Sverigefinska Riksförbundet 
(RSKL) av ordförande Pirkko Karjalainen 
och Svenska kulturfonden i Finland genom 
styrelseledamot Annika Nummelin. 
Uppskattade tal, hälsningar och 
gratulationer framfördes även av våra 
medlemsföreningar, via telegram eller 
närvarande representanter.  
Ett mycket uppskattat inslag under kvällen 
var Teaterföreningen Grannfolkets scener 
ur den planerade uppsättningen av "Aska 
och Akvavit". Kvällen avslutades med 
dans till levande musik. 
 

 
Teaterföreningen Grannfolkets framförande.    Bild: Fris 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hedersordförande Carl-Gustav Store var en av talarna 
under jubileumsfesten.                                              Bild: Fris 
 

Under jubileets andra dag anslöt 
ytterligare någon medlem och ett par 
timmar på söndagsförmiddagen avsattes 
till information om den nya hemsidan samt 
redogörelser för medlemsföreningarnas 
pågående och kommande aktiviteter. Det 
officiella firandet avrundades med en 
trevlig lunch för att sedan avslutas med ett 
besök vid Fris förste ordförande, Tor Fors 
grav, och en tyst stund med blommor för 
att hedra hans gärning och minne.  
 

 
Fris hedrar minnet av grundaren Tor Fors.  
                                                              Bild: Peter Nyblom  
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Fris Årsmöte 2020 
Fris årsmöte går av stapeln den 19 april i 
Stockholm. Som traditionen bjuder så 
samlas vi dagen innan för en gemensam 
måltid och kväll. Även nästa år är det 
Finntastic på Finlandsinstitutet dagen 
innan årsmötet, den 18 april så då ges 
möjlighet till besök där. 
 

Valberedningen 
Inför Fris årsmöte den 19 april 2020 
ombeds medlemsföreningarna nominera 
kandidater till Fris styrelse.senastn senast 
den 28 februari 2020. 
Nomineringarna sänds skriftligt med de 
nominerades kontaktuppgifter och till-
hörande förening till Ulla Honkanens mejl 
ulla.b.honkanen@gmail.com 

 
Rundabordssamtal i Eskilstuna 
Fris bjuder i samarbete med Svenska 
kulturfonden in ett begränsat antal 
finlandssvenska företrädare och aktörer till 
ett rundabordssamtal den 6 februari 2020. 
Samtalet, vars syfte är att känna in den 
finlandssvenska verkligheten och 
uppmuntra samarbeten mellan finlands-
svenska organisationer och profiler i både 
Sverige och Finland, kommer att hållas på 
Elite Stadshotellet Eskilstuna under det  
kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 
2020. Inbjudna att leda rundabords-
samtalet är Dialogpausstiftelsen från 
Finland och den metod de förespråkar ska 
uppmuntra till en reflekterande och 
avslappnad diskussion där alla får komma 
till tals. 
 

Hemsidan och utbildning 
Lagom till årsskiftet lanseras Fris nya 
webbplats som erbjuder ett modernare 
utseende med bättre stöd för mobila 
plattformar. Informationen får en översyn 
och plattformen erbjuder även utökade 
funktioner för Fris och medlems-
föreningarna och även dess medlemmar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
med delade kommunikationsytor och 
digitala samarbetsverktyg. Alla medlems-
föreningar erbjuds utbildning i den nya 
webbplattformen med nya möjliga arbets-
metoder och kommunikationssätt. I första 
hand erbjuds medlemsföreningarnas 
styrelser att boka upp sig för ett 
utbildningstillfälle. 
För att boka workshoptillfälle med Magnus 
Kortell, mejla magnus.kortell@gmail.com 
eller ring på 070-697 57 01. 

 
Medlemsföreningar berättar 
 

 Umeå Finlandssvenskar 40 år 

Föreningen Umeå Finlandssvenskar (UFS) 
hade nyligen sitt 40-årsjubileum på 
Ersboda Folkets hus. Föreningens 
ordförande Britta Ståhl hälsade 
välkommen och vände sig särskilt till 
Christina Twerin från Fris styrelse på plats. 
Under middagen bjöds det på 
underhållning mellan rätterna då Ann-
Katrine Burman (sång) och Yngve Lithèn 
(dragspel) från Korsholm i Finland 
framförde några sånger.  
Föreningen uppvaktades även av Finska 
Klubben i Umeå. Stig-Erik Renkonen, 
tidigare ordförande UFS, berättade om 
verksamheten under de 40 åren och om 
vissa återkommande arrangemang. De 
tillställningar som lockat flest medlemmar 
genom åren är jul- och memmafesterna. 
Även  bussresor som UFS anordnat har 
lockat medlemmarnas deltagande. 
Turerna har gått bland annat till 
Rovaniemi, Åland, Gotland, Trondheim, 
Gränna och olika orter i närområdet. På 
1980- och 1990-talen var föreningens 
folkdanslag mycket aktivt och deltog flitigt i 
Nordleks folkdansstämmor i Norden, samt 
flera år i exempelvis midsommarfirandet i 
Sävar. UFS-medlemmen Helge Svens 
hade sammanställt ett bildspel över verk-
samhetens gång och till den efterföljande  
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dansen ackompanjerade och sjöng Yngve 
och Ann-Katrine en repertoar där allt ifrån 
finsk tango till humppa ingick.  
 

På bilden syns Ann-Katrine Burman (sång) och Yngve 
Lithèn (dragspel) från Korsholm framföra några sånger. 
                                                 Text och bild: Helge Svens 

 
 Lilla jul i Örebro 

Bild ifrån Lilla jul-firande hos Finlandssvenskar i Örebro 
län. Bild: Privat 
 

Finlandssvenskar i Örebro län (FÖL) firade 
lilla julfest på Blåbandsgården i Örebro 
den 23 november. Det bjöds på julbord, 
julsånger, lotteri och besök av Viktor Ryd- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bergstomten. 16 deltagare av totalt 22 
medlemmar deltog i firandet. 
 
”Vi önskar Fris och alla lokalföreningar 

en riktig God Jul!”  
/FÖL gm Sten och Ulrika Granström 

 
 Julhälsning från Medelpad 

Föreningen Finlandssvenskar i Medelpad 
(FFSM) har haft sin traditionella 
julfest/julbord. Ett tjugotal personer hade  
den 7 december 2019 samlats i Finska 
huset för att avnjuta årets upplaga. ”Som 
vanligt” fanns endast ett omdöme om det 
som serverades: ”GOTT-GOTT-GOTT!” 
Den goda stämningen förhöjdes ytterligare 
av levande musik. 

”God jul till alla Frisare runtom i 
Sverige!”  

/Krister Hallström, sekreterare i FFSM 
 
 
 
 

Helgstängt på kansliet 
24/12 2019 --- 1/1 - 2020 

 
 

GOD JUL & GOTT NYTT 2020! 
önskar Fris 
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Rättelse Fris-Info 3 
I föregående Fris-Info förekom ett olyckligt 
ordval som vi efter vaket påpekande från 
en av våra läsare nu har korrigerat. Den 
korrekta titeln på Liisa Talonpoika är 
naturligtvis ambassadör. Vi beklagar 
missen och tackar er som reagerade! 
 
 
 
 
 

Öppettider på kansliet  
Kansliets öppettider under vardagar är 
9.00 - 16.00. 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 till +46 (0)72 329 31 31. 
 
Nästa Fris-Info utkommer v.10, 2020. 
Bidragsstopp 24 februari 2020. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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.  
 

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

