
Pohjola-Norden i Korsholm till Tammerfors 27.-28.1 2018 

Lördag morgon den 27 januari inledde 15 nordister från Korsholm - Vasa sin kulturresa till 

Tammerfors med Ingves & Svanbäcks minibuss och chaufför Björk vid ratten. Ulrica Taylor 

fungerade som reseledare. Bussfärden gick i varierande vinterväder med ställvis ymnigt snöfall. 

Efter en kaffepaus vid Juustoportti i Jalasjärvi fortsatte resan direkt till Tammerfors och 

Nordens Hus -Pohjolan talo, dit vi anlände en aning försenade. 

Vi välkomnades av Nordens hus - föreningens ordförande Rikard Bjurström, verksamhetsledare 

Tuija Laurén och Pohjola-Nordens i Tammerfors tidigare ordförande Eeva Tuokko med kaffe 

och tilltugg i deras konferensrum. 

Rikard Bjurström inledde med en presentation av Nordens hus- föreningens verksamhet i 

utrymmen som renoverats år 2016 Föreningen... 

-  upprätthåller ett ”Luckan”- kontor med uppgift att samla svensktalande i Tammerfors med 

omnejd, hjälpa dem att återknyta o upprätthålla kontakten till Svenskfinland och att informera 

finsktalande om det svenska i Finland och om Norden. Luckan hjälper nyinflyttade till rätta, 

informerar om utbud på svenska i Tammerfors, tillhandahåller böcker för vuxna o barn, 

förmedlar nätbiljetter till olika evenemang, hyr ut utrymmen i Nordens hus. 

-  hyr ut utrymmen för Svenska klubbens verksamhet med regelbundna sammankomster 

-  upprätthåller en konversationsklubb på svenska 

-  upprätthåller ”Lexis” - en samlingspunkt för svenska skolbarn efter skoldagens slut; ett ”eftis” 

där men får hjälp med läxläsning m.m. 

-  samarbetar med Pohjola-Norden- föreningen i Tammerfors i Norden-frågor och med 

Tammerfors Universitet i praktisk användning av svenskan; studiekurs ”Språket i bruk”  

Eeva Tuokko fortsatte med presentation av verksamheten i Pohjola-Norden-föreningen. Hon 

valde att tala på svenska fast hon som finskspråkig sällan använder svenskan numera. Hon var 

ordförande för Tammerfors-föreningen i ca 10, har varit med i styrelsen för distriktsföreningen 

och är nu medlem i förbundets Pohjola-Norden styrelse. 

P-N i Tammerfors fyller 75 år i april detta år, vilket föreningen uppmärksammar. Vid 

föreningens 70-årsjubileum 2013 gav man ut en historik, skriven av henne själv. Föreningens 

medlemmar är av alla kategorier; allt från fabriksdirektörer till tjänstemän till ”vanligt folk” 

med intresse för Norden och nordiska samarbete. Föreningen har sina nordiska vänföreningar 

på följande orter: Norrköping i Sverige, Trondheim i Norge och Odense i Danmark, alla 

tillkomna under senare delen av 1940-talet. Under sina glansår hade föreningen 300 

medlemmar medan man är knappt hälften så många i dag. 

I föreningens verksamhet håller man kvar inriktningen på det nordiska genom att: 

-  ordna temakvällar kring händelser i de nordiska länderna eller medverka på särskilda Sverige-

, Norge- och Danmark-veckor, som arrangeras i Tammerforshuset. 

-  hålla kontakt med sina nordiska vänföreningar 

-  ordna resor (om än färre långresor på senare år)  

Vidare upprätthåller man en litteraturcirkel, där man läser o diskuterar finländsk och nordisk 

litteratur. Man ordnar teaterresor, närmast till Helsingfors och Åbo, ordnar sommarutfärder i 

form av dagsresor i olika riktningar från Tammerfors, arrangerar Luciafester tillsammans med 

svenska skolan, ordnar Svenska dagen fester och julfester. 

Föreningen har sammanställt en liten sångbok ”Pohjoismaisia lauluja - Nordisk allsång” och ett 

häfte med julsånger på finska och svenska för eget bruk. Föreningen samarbetar med föreningen 

Nordens hus, där man håller sina sammankomster, Svenska samskolan i Tammerfors och den 

svenska församlingen m. fl. 



Efter Eevas presentation gav Rikard Bjurström en beskrivning i ord och bild av Tammerfors, 

Finlands tredje största stad; dess folkmängd, utvecklingspotential, pågående projekt m.m. 

varefter vi tog oss en snabb titt på utrymmena som delvis var upptaga den dagen.  

Återstod bara att tacka för besöket och det varma mottagandet och sen skynda ut till den 

väntande bussen, som skulle köra oss runt på guidad tur i Tammerfors och dess utkanter.  

Under tiden som vår busschaufför körde oss runt fick vi på svenska ta del av en gedigen 

presentation av staden och dess olika stadsdelar, var och en med sin historia. Som avslutning 

på rundturen tog vår guide oss med in i Tammerfors mäktiga domkyrka i grågranit med 

imponerande målningar av Hugo Simberg och altartavla av Magnus Enckell. 

Efter den lärorika guidningen och rundturen var vi mogna att ta hotell Cumulus ”i besittning”, 

vila en stund, byta kläder och sen gå till restaurangen på middag. 

Lördagen avslutade vi på Tampereen Työväenteatteri med att se musikalen ”Tytöt 1918”, 

skriven och iscensatt av Sirkku Peltola, med hjälp av Heikki Salos sångtexter och Eeva Kontus 

musik. Musikalen handlar om unga fabriksarbetande flickor och kvinnor som blir inbegripna i 

det inbördeskrig som pågick mellan röda och vita från januari till maj1918. De bestämmer sig 

för att gå med i striden, grundar ett eget kvinnokompani, förser sig med uniformer och vapen 

och är beredda att både döda och bli dödade, vilket också händer. Musikalen innehåller mycket 

dramatik, vissa scenen t.o.m. råa, ljudvolymen är hög och tempot snabbt.   

Följande dag, efter lång sovmorgon och frukost på hotellet, åkte vi på besök till ”Världens enda 

Muminmuseum”, som är inrymt i Tammerforshuset. Muminmuseet innehåller en imponerande 

Mumin-samling i två våningar - en värld med Tove Janssons samlade verk; över 2000 böcker 

och illustrationer som hon 1986 donerade till Tammerfors konstmuseum. I samlingen ingår 

grafikern Tuulikki Pietiläs tredimensionella konstverk i 30 fristående montrar. Trappan ned till 

”Mumindalen” pryds av Hanna Vihriläs konstverk med 200000 gul-/brun-/orangeskiftande 

akrylpärlor i olika storlek, som hänger i aluminiumtrådar, fästa i taket. Inspiration till 

konstverket har Vihrilä fått från boken ”Kometen kommer”. 

Efter ett par timmars vandring var vi nöjda att påbörja hemfärden, som förgylldes med paus för 

söndagslunch från ett rikhaltigt lunchbord på Tei-tupa i Ikalis. 

Jag tror mig kunna säga att samtliga 15 resenärer återvände nöjda och tacksamma över resan 

och dess mångsidiga innehåll. 

 

Ulla-Maj Salin 


