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Ordförande har ordet 

Trevlig vår till alla! Nu går vi i snabb takt mot 
sommaren och årsmötet närmar sig med 
allt vad det innebär. Jag hoppas alla får ett 
fint nytt år efter att ni har haft era årsmöten.  
 
Vill passa på att tacka för det gångna året 
som vi i Fris avslutar i april. Vi hoppas på 
många nya medlemmar framöver.  
 
Med önskan om en glad påsk! 
 
Jack Stenberg, förbundsordförande  

 
Ny på kansliet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hejsan! Jag heter Johanna Kronqvist och 
är ny på Fris kansli. Under våren vikarierar 
jag för David två dagar i veckan. 
Jag är hemma från Nykarleby och bosatt i 
Stockholm sedan 2021. När jag inte är på 

Fris åker jag en hel del färja till Helsingfors, 
där jag går en skrivarlinje. Mitt intresse för 
litteratur förde mig till Åbo där jag studerade 
litteraturvetenskap och svenska, vilket i sin 
tur förde mig till Vasa, där jag har arbetat 
som lärare i svenska och litteratur.  
 
Jag har en förkärlek för poesi, dialekter och 
finlandssvenska kulturyttringar. Därför 
känns det fint att få vara en del av Fris och 
dess engagemang för finlandssvenskars 
intressen och finlandssvensk kultur. Jag ser 
fram emot att lära känna fler medlemmar i 
Fris.  
 
Hoppas vi hörs och ses! /Johanna 

 
Riksdagsvalet i Finland 
På söndag den 2 april 2023 hålls riksdags-
valet i Finland. Finländare som bor 
utomlands kan förhandsrösta eller rösta per 
brev. Om du vill rösta per brev kan du 
beställa hem röstningsmaterialet via länken 
https://kirjeaanestys.vaalit.fi/?lang=sv.  
 
Din brevröst ska vara framme senast 31 
mars. Förhandsröstningen utomlands 
pågår från 22 mars till 25 mars.  För mer 
information, se https://vaalit.fi/sv/framsida. 

 
Årsmöteshelgen   
Helgen den 22–23 april hålls Fris årsmöte 
på Hotel C i centrala Stockholm. Förutom 
sedvanlig middag och umgänge på 
lördagen innehåller helgen författarsamtal 
med Augustprisvinnaren Ellen Strömberg, 
frivilligt deltagande i Kulturnatt Stockholm 
och föredrag av Ebba Witt-Brattström. 
Själva årsmötet hålls på Hotel C och inleds 
- likt tidigare år - efter söndagens lunch.  
 
 
 
 
 
 

https://kirjeaanestys.vaalit.fi/?lang=sv
https://vaalit.fi/sv/framsida
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Samarrangemang kring 
Runebergsdagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Larsdotter och Robert Åsbacka. Foto: Fris 

Den 29 januari uppmärksammades 
Runebergsdagen i Upplands Väsby i 
samarbete mellan Upplands Väsby-
föreningen, Fris och biblioteket. Fris vice 
ordförande Carita Haaksi hälsade alla 
välkomna och anknöt till Johan Ludvig 
Runeberg och Runebergsdagen.  
 
Ylva Larsdotter, bibliotekarie, höll i samtalet 
för ett fullsatt ”Skönlitterära rummet” i 
biblioteket. Efter samtalet bjöds det på 
välsmakande runebergstårtor som före-
ningen serverade. 
 
Robert Åsbacka har gett ut tio böcker, de 
flesta romaner. Kistmakarna och Dolda rum 
är de två senaste och utgör de två första 
delarna i en trilogi. Romanerna utspelas 
åren 2018–2022 och kretsar kring politik, 
kärlek och arbete, allt inramat av värme och 
humor.  
 
I samtalet lyfte Robert fram sitt intresse av 
politik och samhällsfrågor, vilket präglar 
hans författarskap. Han berättade om sitt 
författarskap och sin relation till Österbotten 
och Finland. Han läste också några rader 
ur den senaste boken Dolda rum. 
 
Ylva Larsdotter presenterade ny finlands-
svensk litteratur, ett uppskattat och viktigt 

inslag för alla oss med rötter i Finland. Ylva 
har tidigare presenterat finlandssvensk 
litteratur för oss i föreningen. Personligen 
blir jag lika imponerad varje gång, av hur 
mycket intressant och välskriven litteratur 
det finns i dagens Svenskfinland. 
 
Väsbyföreningen planerar in nya 
författarbesök med anknytning till 
Svenskfinland. 
 
Håkan Lönnqvist, ordförande Svenska 
Österbottningar i Upplands Väsby 

 
SÖiS ska det låta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÖiS ska det låta. Foto: Christian Andersson 

Fris-Nytt har pratat med Tove Nyberg, 
körledare för kören ”SÖiS ska det låta”. 
 
Behovet av att få sjunga tillsammans ledde 
till att kören SÖiS ska det låta startades 
2022 av den Frisanslutna föreningen 
Svenska Österbottningar i Stockholm, 
SÖiS. 
 
Körens repertoar är bred och omfattar flera 
tidsperioder. De sjunger allt från visor och 
Beatles till låtar av nutida artister, såsom 
Molly Sandén. Nyberg säger att det också 
skulle vara roligt att sjunga dialektlåtar av 
österbottniska artister. Repertoaren kan 
med andra ord komma att breddas ännu 
mer. 
 
För Nyberg är syftet med kören att få känna 
samhörighet genom sången. Genom kören 
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träffas finlandssvenskar i olika åldrar och 
sången fungerar som en brygga mellan 
generationer. På frågan om varför Nyberg 
valde att bli körledare för just ”SÖiS ska det 
låta” svarar hon att det är en rolig grej att 
göra, att hon uppskattar att få ta del av 
Österbottenkänslan i storstadsmyllret och 
förstås att få ”bräka åpå på hejmspråki”.  
 
Hon tycker att det är lyxigt att få vara en del 
av en österbottnisk kör i Stockholm, 
eftersom ”österbottningar är jättebra på att 
sjunga” och därmed ger de skäl för körens 
namn. Hon tillägger att det nog beror på att 
det finns en stark tradition av körsång i 
Österbotten. 

För att delta i SÖiS ska det låta behöver 
man inte vara född i Österbotten. Alla 
finlandssvenskar i Stockholm är välkomna. 
Nyberg betonar att det inte finns några krav 
på att vara ”bra” på att sjunga för att gå 
med, utan att det är en kör för alla som 
tycker om att sjunga. Hon säger att man 
ofta är bättre än man tror och att man också 
får vägledning. ”Kom som du är”, är hennes 
hälsning. 
 
Kören övar varannan måndag kl. 18 i 
Finska kyrkans övre sal. Tidigare i år 
uppträdde de på SÖiS årsmöte och nästa 
framträdande blir en vårkonsert. För den 
som vill gå med är det bara att dyka upp på 
en övning. Kören träffas nästa gång den 13 
mars. Information om övningarna läggs upp 
på Svenska Österbottningar i Stockholms 
Facebooksida. Det går bra att betala på 
plats och som medlem i SÖiS får du rabatt.  

Tove Nyberg är sång-
pedagog, körledare och 
artist under namnet 
Tove H. Hon är upp-
vuxen i Jakobstad, där 
hon har studerat till 
musiker och musik-

pedagog vid Yrkes-
högskolan Novia. 

Skånegillet besökte Albert 
Edelfeltutställning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppen utanför utställningen Albert Edelfelt - 
modernt konstnärsliv i Europa. 

Första helgen i mars blev det äntligen dags 
för Skånegillet att besöka utställningen om 
Albert Edelfelt i Göteborg. Utställningen var 
indelad i tre delar, dels tavlor av privat 
karaktär, dels från hans tid i Paris och 
slutligen porträtt. Alltsammans var mycket 

sevärt, med en känsla av ”den och den har 
jag ju sett tidigare”. Vi fick också en bra, kort 
introduktion om Albert Edelfelt. Efter en 
lång dag med tågresa, spårvagnsfärd, 
lunch och utställning blev det hemresa för 
ett sällskap trötta och nöjda konst-
betraktare. 

 
Text och foto: Monica Eckermalm 
 

 Foto: Vocal Devotion 
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Kalendarium se fris.nu 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nästa Fris-Nytt utkommer v. 24 
Manusstopp 5 juni 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till Fris  
Besök: Bellmansgatan 15 NB, Stockholm 
Mejl: kansli@fris.nu 
Mobil/SMS: +46 (0)72–329 31 31 
 
Förbundsordförande: Jack Stenberg 
Mejl: ordforande@fris.nu 
Mobil/SMS: +46 (0) 70–717 44 85 
 
Instagram: @fris.nu 
Facebook/Messenger: 
@finlandssvenskarnasriks 
Hemsida:  
www.fris.nu 
 
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, 
Fris, är centralorganisationen för finlands-
svenska ideella föreningar som är 
verksamma i Sverige. Fris grundades 1969 
och idag har förbundet cirka 850 
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. 

http://www.fris.nu/

