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Pandemin som drabbade vårt land 
för två år sedan fortsatte att besvä-
ra oss på olika sätt också hela 

senaste år och ännu denna vinter och vår 
är vi drabbade av denna farsot. Mycket 
har vi lärt oss under åren och situationen 
har blivit bättre och hanterlig bland annat 
tack vare vaccinationer. Klubbens verk-
samhet har pågått under dessa år med 
hänsyn till myndighetsbegränsningar 
som tidvis har begränsat restaurangverk-
samheten. För tillfället ser det betydligt 
ljusare ut för restaurangverksamheten 
och Theron Group ser med tillförsikt på 
framtiden. Vi kan åter samlas på vår Klubb 
utan restriktioner.

På årsmötet i slutet av mars informe-
rades medlemmarna om att Klubben öpp-
nat en 150-års fond, med tanke på Klub-
bens 150-årsjubileum 2030 och Klubbens 
kommande 150 år. Syftet med fonden är 
att på lång sikt stöda Klubbens möjlighe-
ter att äga, underhålla och använda sin 
fastighet på Mauritzgatan 6. Styrelsen 
har utarbetat stadgar för fonden, dessa 
presenterades på mötet. Den nygrundade 
150-års fonden kommer att förvaltas av 
ett fondråd vars medlemmar och ord-
förande tillsätts av föreningsmötet. Vid 
det inledande skede består fondrådet av 
Klubbens ekonom som har till uppgift 
att utarbeta ett förslag till fondrådets 

sammansättning. Bjälklaget och Fonden 
konkurrerar inte med varandra. Med-
len i Bjälklaget kan användas genast för 
fastighetens behov medan Fonden står 
för långsiktiga fonderade placeringar för 
underhåll och utvecklande av fastigheten. 

Vill passa på och tacka styrelsen och 
funktionärerna för ett gott arbete och ett 
stort engagemang för vår Klubb under 
mitt första år som Klubbens ordförande. 
Påminner om att arbetet för Klubben 
görs i sin helhet frivilligt och oavlönat. 
Tackar även alla våra medlemmar som 
trots utmaningarna med pandemi och 
restriktioner troget ställt upp på Klub-
bens aktiviteter då det varit möjligt. En 
del medlemmar har av förståeliga skäl 
hållit en aning längre profil, men nu när 
situationen lättat och samhället öppnat 
har även dessa herrar hittat tillbaka till 
Klubben.

Till slut vill jag framföra mina gratula-
tioner till Klubbens nya hedersordförande 
Henry Wiklund. Vid förvaltningsmötet i 
december kallades på förslag av styrelsen 
Henry till hedersordförande. Titeln kan 
enligt Klubbens stadgar innehas av endast 
en föreningsmedlem i sänder. Klubbens 
tidigare ordförande Ernst Gustaf Finnilä 
var hedersordförande till sin död 2016.

Henrik Hultin

Ordförande har ordet
Ordförande
har ordet
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E n tidig vardagsmorgon tar Hel-
singfors borgmästare Juhana Var-
tiainen emot oss i sitt arbetsrum i 

stadshuset vid Norra Esplanaden. Juhana 
Vartiainen har fungerat som borgmästare 
sju månader. På hans meritförteckning 
finns bland annat jobb som forskare vid 
Löntagarnas forskningsinstitut i Sverige, 
chef för Statens ekonomiska forsknings-
central (VATT) och riksdagsledamot. Vi 
kommer överens om att coronapandemin 
och kriget i Ukraina blir utanför den här 
diskussionen.

- Jag hade inga förväntningar inför 
jobbet, bara aningar om hur det kan vara. 
Jobbet som borgmästare är unikt. Varje 
borgmästare formar tjänsten på sitt eget 
sätt. Det finns inget annat lika prominent 
uppdrag som handlar om att vara tjänste-
mannachef och politisk ledare. Jag är vd 
för en enorm organisation. Helsingfors stad 
är Finlands största arbetsgivare med drygt 
40 000 arbetstagare, säger Vartiainen.

Vartiainen anser att nyfikenhet är en 
viktig sak. Han beskriver jobbet som det 
mest krävande han haft, men han känner 
sig också lyckligt lottad att som 63-åring 
jobba som borgmästare.

- Jag har ett förflutet som tjänste-
man och politiker. Jag kan säga att jag 
är vd, statsminister och kanslichef på en 
och samma gång. Den främsta uppgiften 
är att försöka få till stånd kompromisser 
så att alla är nöjda. Jag har varit med om 
regeringsmanglingar och för en besluts-
fattare som jag är det vardagsmat. Ett gott 
råd är att samla insiktsfulla och kunniga 
personer omkring sig. Man behöver inte 
blanda sig i allt. Det är bra att ha personer 
i närheten som säger till när de inte håller 
med.

Juhana Vartiainen är nationalekonom. 
Enligt honom finns det mycket i att för-
bättra hur stadens ekonomi sköts.

- Vi har fastigheter som borde reno-
veras eller säljas. Det finns mycket att 
reformera om man vill ge så mycket som 
möjligt åt stadens invånare. Därför har jag 
anställt chefsekonom Mikko Kiesiläinen 
som har en ganska bra syn på hur helsing-
forsarnas ekonomi ska förvaltas.

Helsingfors är landets motor och på 
frågan om hur mycket staden ännu kan 
växa så svarar Juhana Vartiainen:

- Hur mycket som helst. Bara vi ser 
till att tillväxten är balanserad så att att 

Borgmästare Juhana Vartiainen
“Jag är statsminister, vd och 
kanslichef på en gång”
Borgmästare Juhana Vartiainen är chef för en organisation med nästan 40 000 
arbetstagare. Det kräver att många roller ryms in i samma arbetsbild, säger 
Vartiainen.
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miljön, ekonomin och den sociala rättvi-
san beaktas. Det finns ingen gräns för hur 
en framgångsrik stad kan växa. Urbanise-
ringen driver den ekonomiska tillväxten. 
Det är bra för Finland att vi har starkt 
växande städer. Det finns tillräckligt med 
tomtmark för att bygga bostäder. Vi har 
inte nått någon gräns och når inte det 
heller under det här århundradet. Vi kan 
också bygga högre.

Vid upprepade tillfällen har det 
uttryckts oro över att stadskärnan i Hel-
singfors håller på att utarmas. Kvarters-
butiker tvingas stänga, nåbarheten med 
bil försämras och människor flyttar bort. 
Vartiainen tror inte på att städernas cen-
tran skulle lida av den moderna digitali-
seringen.

- Man kan inte utgå från att samma 
butik finns på samma ställe som när vi 
var barn. Det är en kontinuerlig omvand-
ling. En större utarmning av stadens cen-
trum skulle synas i priserna och det gör 
det inte. Jag tror också att det moderna 
näringslivet kommer att fungera med ett 
mindre behov av affärslokaler. Vi måste 
då vara flexibla och tillåta mer boende i 
stadskärnan. Alla idéer måste få blomstra.

I framtiden kommer Helsingfors att ha 
fler centran än de vi är vana vid på post-
numren mellan 10 och 18.

- Fiskehamnen, Böle, Gräsviken är 
exempel på områden. Det är underbart 
när staden växer. Jag har bott i Paris, Lon-
don och Stockholm. Jag älskar storstäder. 
Alla framgångsrika städer har karaktärer 
av att det växer olika områden och stads-
delar. Jag applåderar det. Man ska kunna 
känna sig hemma över allt i staden.

Frågan är om Helsingfors i framtiden 
ska kunna upprätthålla det täta service-

nätet av hälsovård, skolor och daghem. 
Vartiainen är optimistisk.

- Vi kan bli effektivare. Den största 
utmaningen är ändå personalbristen. Det 
är en avspegling av att befolkningen i 
arbetsför ålder minskar. Det är ett allvar-
ligt problem. Det behövs en större arbets-
kraftsinvandring och högskolorna måste 
bjuda fler studieplatser för områden där 
arbetskraft behövs. Det här är det som 
skapar mest ångest för mig.

Juhana Vartiainen som talar en felfri 
svenska säger att det svenska språket är 
en del av Helsingfors charm. Helsingfors 
har präglats starkt av öst och väst.

- Det svenska språket finns i stadens 
DNA och märks till exempel i hög grad i 
slangspråket. Det är svårt att föreställa sig 
Helsingfors utan svenskan. Vi har en stor 
brist på svenskspråkig personal och jag 
skulle gärna rekrytera fler arbetstagare 
från de skandinaviska länderna. När jag 
bodde i Sverige insåg jag att vetskapen om 
Finland är ganska låg. Få vet till exempel 
om den högklassiga utbildning som Han-
ken eller Åbo Akademi erbjuder. Vi måste 
också se till att svenskan är närvarande. 
Jag undrar om man kunde lätta på strikta 
gränserna mellan finsk- och svensksprå-
kiga skolbarn.

Vartiainen bor nästan granne med 
vårt klubbhus. Men han har också tillgång 
till tjänstebostaden på Alexandersgatan.

- Det är lätt när man efter ett långt 
fullmäktigemöte bara kan gå till grannhu-
set. Svenska klubbens hus i Kronohagen 
är mycket vackert och jag ser fram emot 
besöket hos er inkommande höst, säger 
Vartiainen.

Text och foto: Niclas Lönnqvist

Alltid betjäning på svenska. 
Gratis leverans vid köp över 50 €. 
Beställ i nätbutik, per telefon eller e-post.

Högbergsgatan 15, 00130 Helsingfors
045-875 1116 eiring@eiring.fi

ALLT I ETT KÖK
eiring.fi
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K lubbens årsmöte arrangerades 
den 23 mars. Totalt deltog 22 
herrar i mötet som behandlade 

Klubbens verksamhet år 2021. I berättel-
sen över Klubbens 142:e verksamhetsår 
noterades att coronapandemin fortsat-
te att plåga världen. Programmet, med 
klubbaftnar, föredrag och luncher kunde 
genomföras enligt de begränsningar som 
myndigheterna satte för restaurangverk-
samhet och sammankomster. 

Som helhet var dock året, i fråga om 
aktiviteter på Klubben, en aning bättre än 
året innan. Totalt arrangerades 46 evene-
mang för medlemmarna. Bland dessa en 
utfärd i maj till Söderlångvik på Kimitoön 
i samband med ett besök hos vår vän-
klubb i Åbo. På hösten gjorde Klubben en 
utlandsresa till Reval i samband med den 

revalska slottsbalen i oktober. Däremot 
var vi tvungna att åter uppskjuta Nord-
iskt möte. Klubbaktiviteterna under året 
lockade totalt 1 367 deltagare vilket var 
25 % fler än året innan, och rätt nära det 
”normala”.  

Trots insatser från klubbmedlemmar 
via Bjälklaget uppvisar räkenskapsperio-
den ett större underskott än året innan. 
Den huvudsakliga orsaken till underskot-
tet är de sänkta hyresinkomsterna som en 
följd av den pågående pandemin. 

Nedan några plock ur berättelsen:

Medlemmar: Vid verksamhetsårets ut- 
gång var antalet medlemmar 663. Under 
år 2021 inballoterades 18 nya medlem-
mar. Under året avled fyra medlemmar 

Klubbliv

medan tre medlemmar lämnade Klubben 
på egen begäran.

Bjälklaget: Bjälklagets kumulativa insats 
för Klubben, inkluderande både donatio-
ner och lån, uppgick i slutet av 2021 till 
367 960,43 euro. Bjälklaget fick under året 
motta tolv bjälkinsatser.

Restaurangen: Som en följd av corona-
pandemin infördes stränga restriktioner 
gällande restaurangverksamhet i Finland 
under mars och april månad. Även under 
hösten gällde restriktioner för öppen-
hållningstider, alkoholservering och 
antalet kundplatser. Myndighetsrestrik-
tionerna hade negativa verkningar på 
nyttjandegraden i restaurangen under 
året trots att situationen var en aning 
bättre än året innan. För att stöda res-
taurangverksamheten har Klubben sett 
över hyresarrangemangen under vissa 
perioder under året.

Huset: Under året målades Barocksalen 
grön efter att den hade varit röd. Även 
mindre målningsarbeten gjordes i Spe-
gelsalen. Första våningens blyfönster 
hade bågnat otrevligt redan några år och 
risken för att blyfogarna släpper greppet 
var uppenbart. Tolv stycken blyfönster 
gick igenom en grundlig renovering år 
2021. På hösten blev det gamla golvuret i 
festvåningen servat av Firman Longitudi. 
Detta var frågan om en grundlig service 
som görs vart tionde år.

Klubbverksamhetens ekonomi: Kost-
naderna för den ordinarie klubbverksam-

heten uppgick till 66 796 euro. Kostna-
derna var en aning lägre än året innan. 
Medlemsavgifter och inskrivningsavgifter 
uppgick till 52 680 euro.

Klubbhusets ekonomi: Hyresintäkterna 
från restaurangverksamheten uppgick 
till 75 831 euro. Noteras bör, att Klubben 
gick med på en hyressänkning till restau-
rangen under perioden januari - maj 2021. 
De löpande kostnaderna för fastigheten 
uppgick till 147 175 euro. Sällskapet MM:s 
andel av kostnaderna uppgick 2021 till 27 
782 euro. Underskottet för klubbhuset 
uppgick till 79 325 euro. 

Understöd och resultat: Klubben mot-
tog externa understöd för fastigheten av 
Stiftelsen Tre Smeder 50 000 euro och 
av Hélène och Walter Grönqvists stif-
telse 30 000 euro. Understöden kommer 
att användas för fönsterreparationen 
som inleddes vintern 2021/2022. Räken-
skapsperiodens resultat uppvisade ett 
underskott om 74 841 euro, jämfört 
med 2020 då underskottet var 11 329 
euro. Balansomslutningen uppgick vid 
utgången av år 2021 till 1 656 863 euro.  

Svenska Klubben i Helsingfors r.f. verk-
samhetsberättelse och bokslut 31.12.2021 
inklusive granskningsberättelserna dela-
des ut till de närvarande på Klubbens års-
möte i mars 2022. Materialet finns i sin 
helhet på Klubbens hemsida www.klubben.
fi under de slutna medlemssidorna. En länk 
till materialet finns även på Klubbens sluta 
Facebook sida.
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för att ta sig hem från Klubben. Sundberg 
hade också hand om gästboken, där gäs-
terna noggrant antecknades. Om man 
ville ta med sig en icke klubbmedlem som 
gäst kostade det 5 mark. ”Där stod Sund-
berg och bugade vid garderoben och häl-
sade alla välkomna” berättar Bo. På den 
tiden hade Klubben själv hand om res-
taurangverksamheten som sköttes av en 
anställd restauratör med personal. Detta 
möjliggjorde givetvis en större flexibilitet 
vad gäller öppenhållning och matserve-
ring men det blev på många sätt ekono-
miskt betungande och riskabelt för Klub-
ben. Idag skulle detta inte fungera. 

På 1960-talet började man också 
ordna damaftnar då klubbmedlemmar-
nas fruar inbjöds till Klubben. Bo kommer 
speciellt ihåg en damafton med manne-
känguppvisning och påföljande middag 
med dans. Allt förlöpte väl tills en av her-
rarna drog sitt sista andetag mitt i dan-
sens virvlar. ”Det blev en aning dämpad 
stämning efter det, fast festen i övrigt var 
lyckad” konstaterar Bo. 

På den tiden ordnades inga regel-
bundna organiserade resor på samma 
sätt som man gör nuförtiden. Resandet 
var trots allt rätt dyrt och komplicerat 
ännu på 1950- och 1960-talet. Klubbens 
viktigaste aktiviteter var givetvis klub-
baftnarna med program, kotteriernas 
verksamhet och olika spel såsom schack, 
kortspel och biljard. Klubbens bibliotek 
fyllde också en viktig funktion. Klubben 
upprätthöll ett rätt digert bibliotek där 
man kunde låna aktuella böcker. Klubben 
prenumererade även på en stor uppsätt-
ning tidskrifter. Det är förståeligt att dylik 
verksamhet inte hör till nutiden. Böck-
erna lånas på bibliotek och tidskrifterna 
läses på paddor.

Det Bo önskar är att Klubben i framti-
den kunde fungera mer som en traditio-
nell klubb så att den skulle stå öppen för 
medlemmar också övriga tider än onsdag 
kvällar eller vid månadsluncherna. Det är 
också fint att det en del av de gamla kotte-
rierna finns kvar och att nya bildats, men 
det är viktigt att alla medlemmar känner 
sig välkomna till sin Klubb fast man inte 
skulle vara aktiv i något kotteri. 

Trots att Bo Nyman redan uppnått 
mogen ålder deltar han gärna i klubbverk-
samheten då och då. Speciellt surström-
mingsafton samt snaps, öl och korvafton 
tillsammans med MM är evenemang han 
brukar pricka in i sin kalender. Bo är glad 
över att en av hans svärsöner och två av 
hans barnbarn är medlemmar i Klubben. 
Bo avslutar med att konstatera att han 
aldrig själv egentligen varit en förenings-
människa men att Svenska Klubben i Hel-
singfors alltid stått honom nära, trots att 
han under sina år som familjefar till tre 
små döttrar, som provisor, och som högre 
tjänsteman på läkemedelsföretaget Med-
ica inte hunnit delta så aktivt i Klubbens 
verksamhet.

Efter vår trevliga diskussion fortsatte 
kvällen med klubbafton i Lilla matsalen 
med Bo Nyman som hedersgäst. Totalt 
ett tjugotal klubbmedlemmar, bland 
dessa två av Klubbens tidigare ordförande 
hedersmedlem Magnus Ståhlberg och 
hedersordförande Henry Wiklund, hyl-
lade då Bo vars sjuttio år som medlem är 
någonting vi alla yngre medlemmar med 
stor vördnad kan se upp till.

Henrik Hultin

Foto taget av Bo Nymans svärson 
(och klubbmedlem) Piero Pollesello

F ör sjuttio år sedan - 1952 blev den 
nyutexaminerade farmaceuten Bo 
Nyman medlem i Svenska Klubben 

i Helsingfors. Bos far Kuno Fredrik Nyman 
var då Klubbens ordförande. Klubbens 
nuvarande ordförande Henrik Hultin hade 
en pratstund med Bo i Donnerska kabi-
nettet på Klubben en vintereftermiddag i 
februari. Bo hade kommit till Klubben för 
att delta i en klubbafton tillsammans med 
sin svärson Piero Pollesello, även han 
klubbmedlem. 

Bo berättar att hans far Kuno gärna 
ville se sin son som klubbmedlem, men 
först skulle han vara en man i staten 
eller åtminstone ha sin examen avkla-
rad. Klubben var bekant från tidigare då 
Bo med sin far och familj besökt klubb-
huset redan som yngling. På 1950-talet 

fanns det många kotterier som träffades 
i klubbhuset, bland dessa Lördagssällska-
pet, Torsdagsvännerna och Tyrgilsbrö-
derna. En del av dessa kotterier är fortfa-
rande aktiva men också nya kotterier har 
skapats. Skillnaden mellan nutid och hur 
det var förr, är att Klubben ännu på 1950-
talet var öppen alla dagar. Enligt Bo var 
det en riktig gammaldags klubb, där man 
kunde tillbringa hela dagen, vilket en del 
också gjorde. De olika kotterierna samla-
des under veckan, men onsdag kväll var 
det gemensam klubbafton med program 
på samma sätt som det är idag. 

Med stor värme kommer Bo ihåg vakt-
mästaren Viktor Sundberg som hade hand 
om garderoben nere i lobbyn. Sundberg 
var en riktig trotjänare som höll ordning 
och hjälpte till då man t.ex. behövde taxi 

Bo Nyman – klubbmedlem i 70 år
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Bildkavalkad från vinterns evenemang
Lucialunchen i december lockade nästan 
130 herrar i olika åldrar till Klubben. Totalt 
samlade herrarna in över sextusen euro till 
Luciainsamlingen. Klubbroder Horst Bacia 
presenterade den nya tyska regeringen på 
årets första fluglunch. I januari talade FD, 
författaren Lasse Lehtinen under rubri-
ken ”Heikki Ritavuori – 100 år sedan Fin-
lands enda ministermord”. Snaps, öl och 
korv aftonen tillsammans med Sällskapet 
MM hade flyttats från sin traditionella 
plats i januari till slutet av mars. 

Ambassadör Clase på Klubben

Den första december ordnades äntligen 
den gemensamma klubbaftonen med 
kvinnonätverket Oasen. Det hade för-
flutit många år sedan den föregående 
träffen. Nu samlades damerna från Oasen 
och herrarna från Klubben för att ta del av 
Sveriges ambassadör Nicola Clases inspi-
rerande presentation med rubriken ”Sve-
rige ger högsta poäng till Finland”
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Ny restaurangchef
Maria Nastamo Perez har börjat som 
restaurangchef på Restaurang Svenska 
Klubben i början av februari. 

Maria har en lång karriär inom 
restaurangbranschen bland annat inom 
familjeföretaget HHR Oy som äger 
Storyville, Rymy-Eetu och Hampton Bay. 
Hon har även varit servicechef på Hotel 
Tornis restauranger och hovmästare i 
Brasseriet på Hotel Kämp. Utöver detta 
har hon jobbat på lyxkryssaren Silversea 
Silver Explorer. Till utbildningen är Maria 
tradenom med marknadsföring som 
huvudinriktning.

Det viktigaste för Maria är att kunderna 
trivs, får högklassig service och bra mat 
och dryck. Hennes plan för Svenska 
Klubben i Helsingfors är att uppehålla den 
prestigefulla omgivningen och framhäva 
det klassiska, det vill säga bjuda på klassiska 
maträtter i kombination med högklassiga 
viner.

Privata beställningar i klubbhuset görs 
via Maria genom att ringa 020 787 9730 eller 
e-post svenskaklubben@therongroup.fi

Aktuell säkerhetspolitisk lunch  
på Klubben
Svensk utveckling rf. ordnade i början av 
mars en synnerligen aktuell säkerhetspo-
litisk lunch på Klubben. Utrikesminister 
Pekka Haavisto analyserade situationen 
i Ukraina och dess effekter för Finland. 
Bland åhörarna fanns tidigare statsmi-
nistrar, ministrar, ambassadörer, genera-
ler och givetvis många klubbmedlemmar.

I april besökte HBLs chefredaktör Erja Yläjärvi Klubben.
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D et blev uppståndelse då bilregist-
reringen kommit fram till bok-
stavskombinationen KUK! Hur 

kan man vara så oeftertänksam, så non-
chalant mot svensktalande. Här behövdes 
både Folkting och riksdagsledamöter. Och 
ändå handlade det om tre stora enskilda 
bokstäver i rad K-U-K, inte om kuk. Men 
det måste bekämpas. 

Detta kunde bli jobbigt. I Sverige finns 
fjället Snålkuk – Canarius drar sig för att 
tolka vad det innebär... Det är visst på väg 
att bli Sveriges(!) roligaste namn. I Finland 
kandiderar Bisaballen i Borgå ytterskärgård 
om den äran. 

Inom skulpturkonsten är det generösare 
– allt från Tre Smeder till Paavo Nurmi. Alla 
med sagda instrument blottat. Visserligen 
ibland påklädda vid muntra studentupptåg. 

Också Havis Amanda exponerar sig relativt 
generöst. I vissa kulturer rör sig damerna 
fritt med bara bröst, men ack om de expo-
nerar sina ben. Hos oss är det tvärtom.

Vår värld är nu sådan. Hur skall vi för-
hålla oss till Brad Pitt eller Pippa Laukka? 
Bojkott? I ett internationellt samarbetsor-
gan i Rom arbetade Mr Paska och stackarn 
visste vad det betydde på finska. Då är det 
bättre att heta Deripaska som i Ryssland. I 
Lysekils kommun finns ön Valefittan – en 
perfekt kombination av finska och svenska.

Främmande språk kan vara kinkiga. 
Kolla mens wear, men det är säkert inte 
många som kopplar detta till kvinnlig 
mens? Nej, nu skall Canarius lugna sig.

Ja, om bara registernumret fått fort-
leva hade Canarius varit stolt att köra bilen 
KUK-1...

- om KUK

Varmt tack för utnämningen till heders-
ordförande vid senaste förvaltningsmöte. 
Jag är glad över det förtroende jag haft 
att under årtionden få arbeta för denna 
aktiva svenska förening i huvudstaden 

Ring Anders Gadd 0400 520 540 
eller skicka en email: anders.gadd@honka.com
www.honka.fi

Förverkliga din dröm 
Framgången fortsätter och Honkas svenska service har överträffat 

alla förväntningar. Honka svenskfinland betjänar dig 7 dagar i veckan, 
kontakta oss för att planera ditt byggprojekt.

Har du egna skisser kan vi enkelt skräddarsy din modell helt enligt dina 
önskningar och efter tomtens krav. Vi kan även posta dig våra nya broschyrer.

och känner samhörighet med tidigare 
hedersordförande. Arbetet fortsätter som 
bjälkmästare och organisatör av Flugans 
vänner. Tack!

Henry Wiklund

Värderade Klubbröder
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D aniel Johannes Wadén (1850–
1930) var föregångare för en tek-
nologisk omvälvning i Finland. 

Han var telegraftjänsteman som blev 
entreprenör i telefon- och elbranschen. 
Hans mest synliga och bestående ska-
pelser var Helsingfors Telefonförening, 
sedermera Elisa Abp, Södra Finlands 
Interurbana Telefonaktiebolag, samt 
intresseorganisationen för de privatägda 
lokala telefonbolagen, Telefonbolagens 
förbund. 

Han betraktas som den finländska 
telefonins fader. Wadén byggde det för-
sta elektricitetsverket i Helsingfors. Han 
betraktas som Helens, tidigare Helsing-
fors stads energiverks, fadersgestalt.

Genom sina hobbyer blev Wadén en 
högt uppskattad föregångare för organi-
serad jakt- och kennelverksamhet. Han 
högaktas som en central gestalt i utveck-
lingen som ledde till att Finlands Jägar-
förbund grundades. Han var med om att 
skapa denna första nationella jaktorgani-

sation och verkade som dess första ordfö-
rande. Han var en pionjär när det gällde 
att utforska vårt viltbestånd. 

Wadén tog initiativ till att grunda den 
första kennelorganisationen i Finland och 
startade systematisk hundavel. Wadén 
hörde till stiftarna av Finska Kennelklub-
ben. Han organiserade de första arbets-
proven för stövare.

Vid sitt frånfälle år 1930 efterlämnade 
Wadén en ansenlig förmögenhet. Därav 
bildades Dan. Joh. Wadéns fond, vars 
kapital år 2017 inför omorganiseringen 
översteg 30 miljoner euro. Fondens för-
månstagare var Finlands Jägarförbund 
och Svenska kulturfonden, som ägs av 
Svenska litteratursällskapet i Finland. 
Fonden har givit ut en tvåspråkig lev-
nadsteckning skriven av professor Martti 
Häikiö. Den finns att tillgå i Klubbens bib-
liotek. 

Henry Wiklund

Wadén – tel och el, jakt och hundar

Dan. Joh. Wadéns Helsingfors Karta från år 1876
1 Georgsgatan 29, Wadéns bostad och första verkstad 1875–1882. Det första telefonsamtalet ringdes av 
fabrikör Johan Nissinen, som bodde i samma kvarter på Annegatan 28.
2 Västra Henriksgatan 12, Kiseleffska huset. Wadéns andra bostad 1882–1888.
3 Alexandersgatan 52, Telegrafstyrelsens kontor. Wadéns arbetsplats 1870–1891.
4 Norra Esplanaden 25–27, Grönqvistska huset. Wadéns första elektricitetsverk år 1884, central för 
Wadéns telefonbolag i femte våningen 1888, Wadéns fabrik och bostad i andra våningen från år 1888.
5 Brunnshuset. Wadéns uppvisning av elbelysning år 1880 och den första telefonlinjen år 1882.
6 Wadéns fabrik vid Broholmsgatan 1, där han tillverkade telefoner, åskledare och övriga apparater 
1886–1888.
7 Högbergsgatan 35–37. Helsingfors Telefonförenings (35) och Södra Finlands Interurbana Telefonaktie-
bolags (37) hus.

Karta: Taittopalvelu Yliveto Oy
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D en monstruösa ryska attack-
en på Ukraina genomsyrar även 
våra liv. Vi behöver inte utstå de 

urskillningslösa bombardemangen och 
missilattackerna men våra tankar präg-
las av kriget konstant. Allt normalt känns 
besynnerligt och det onormala har blivit 
vardag. Det är nästan så att man måste 
definiera ”krigsfria zoner” där man kan 
umgås utan att begrunda och diskutera 
kriget. Vi behöver tänka på annat också, 
det är självklart. Därför vill jag ursäk-
ta mig för att jag genast hamnade in på 
krigsspåret. Men då man benämner sig 
”den onde bonden” känns det ju lite som 
att man valt fel epitet då ondskan visat 
sitt verkliga ansikte. Som vår president 
så träffande sade, maskerna har tagits av. 
Så som världen nu ser ut är bonden mera 
uppskattad än på en lång tid. Till och med 
den onde bonden känner sig behövlig och 
betrodd. Med stor sannolikhet har vi en 
enorm matkris på kommande då världens 
kornbodar, Ukraina och Ryssland, inte 
exporterar spannmål. Redan nu har prisen 
på spannmål och övrigt livsmedel stigit 
mycket kraftigt. I slutändan kan detta leda 
till en ny akut flyktingkris då mänskor från 
Nordafrika flyr hungersnöden till Europa. 
Mycket skrämmande framtidsvyer. Mång-
en frågar sig säkert huruvida Finland är på 
Putins måltavla som näst.

Det liv vi vant oss vid i Klubben ter 
sig verkligen som ett paradis. Mänskor 
som uppför sig väl, belevade diskussioner, 
god mat och drycker i en trygg och vacker 
miljö. Det här är vår verklighet. En verk-
lighet som, för att citera general Adolf 
Ehrnrooth, är värd att försvara. Jag kan 

se framför mig hur Klubbens medlemmar 
samlas i spegelsalen för rådplägning. Alla 
får uppgifter och stationeras där de läm-
par sig bäst. De klubbmedlemmar vars 
syn fortfarande är skarp placeras som 
krypskyttar på taket bakom skorstenarna 
och i tornen. De med kvicka ben och väl-
smorda leder transporterar ammunition 
uppför trapporna till skyttarna. Ordfö-
rande står på balkongen och ingjuter mod 
i medlemmarna med eldiga tal mitt i kul-
regnet. De med stadig kroppshydda, men 
mindre mobila, placeras som barlast vid 
huvudingången för att förhindra fienden 
från att bryta ner porten. Alla ställer upp 
så väl de kan. Svenska Klubben förändras 
till en ointaglig fästning, enligt sitt skot-
ska föredöme. På kvällarna, efter de hårda 
bataljerna, är det middagsdags. Klubbsnap-
sen ”Janssonsk” serveras till förrätten och 
inmundigas efterföljt av ett ljudligt ”her-
regud så gott”. Traditionerna bör bevaras 
även under yttersta omständigheter. Efter 
att fienden slutgiltigt avvärjts hissas vår 
klubbfana och segerjublet skallar i spegel-
salen. Klubben har segrat!

Det är bara följande fråga som under-
tecknad fortfarande har obesvarad. När 
skulle det vara lämpligt för Klubben 
att mottaga spannmålslassen för lag-
ring i källaren? Vore säkert fördel att 
koordinera med spannmålslassen från 
klubbhövdingen. Som det heter, en arme 
marscherar på sin mage, och det gäller 
säkert också i högsta grad klubbmedlem-
marna. Vi kan inte förvänta oss att strida 
enbart på Janssonsk snaps, eller?

Den onde bonden

Ondskan på offensiv
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Information om programmet hittas även 
på hemsidan (www.klubben.fi) och på 
Klubbens slutna Facebook sida. Klubben 
annonserar även under vår- och höstter-
minen i måndagens nummer av HBL. 

John Blässar och Markus Musteli, 
Two Rowing Finns, besöker Klubben 
i samband med Sparrisafton den 18 
maj
I samband med den traditionella spar-
risaftonen i maj får vi höra om roddtäv-
lingen över Atlanten. Vi samlar även in 
pengar under kvällen till förmån för Håll 
Skärgården Ren rf.

Vårens sista Fluglunch ordnas den 
20 maj
Ambassadör Anders Ljunggren talar 
under rubriken ”Estland; Norden, eller 
nära Norden”. Observera att fluglun-
cherna är öppna för alla klubbmedlemmar 
som bär fluga. 

Chefdirektör Olli Rehns besök  
flyttat till den 25 maj
Chefdirektör Rehns besök på Klubben som 
var inprickat redan till april flyttades på 
grund av resa till den sista onsdagen i maj.  

Framtidsbulletiner

Svenska Klubbens Bjälklag stiftades år 1984. Bjälklaget är en ideell kanal 
för Klubbens medlemmar att bidra till att upprätthålla vårt unika klubb-

hus. Räntefria lån eller donationer till Bjälklaget ingår i Klubbens balans-
räkning och har bidragit till finansieringen av nödvändiga investeringar – 
hiss, nya toaletter, iståndsättning av värme och ventilation, fönster, tak… 

Vårt 120 år gamla hus kräver ständig omvårdnad. Det är av särskilt värde 
då vi ansöker om utomstående finansiering att påvisa egen finansiering 

och engagemang kring vår klubb. Över hundra medlemmar har insatt sam-
manlagt över 365 000 euro i Bjälklaget. Varje år tackas dessa vid kroppås-

kanna med ärtsoppa punsch och plättar!

En insats är 1 000 euro och det finns åtta grader à 1 000 euro – bjälke, dub-
belbjälke, storbjälke, ås, takryttare, takryttare silver, takryttare guld, skor-

stensfejare. Namnen på insättarna uppförs på bjälktavlan i klubbvåningen. 

Jubileumsfonden
I Bjälklaget finns en balk som heter Jubileumsfond. Benämningen står för 
donationer som jubilerande klubbmedlemmar och kotterier dirigerar till 
Bjälklaget med meddelandet Jubileumsfond + referens till den som initierat 
insamlingen. På detta sätt kan födelsedagar och andra evenemang komma 
Klubben och främst klubbhuset till del. Den som initierat en insamling får 
rapport om inbetalningar. Inbetalningarna betraktas som donationer och 

fonderas inte. 

Laget administreras av bjälkmästaren Henry Wiklund (henry.wiklund@
hist.fi) och bjälkskrivaren Patrik Lerche (patrik.lerche@tresmeder.fi).  

Bjälklagets konto: FI92 4055 1110 0051 09

Insättare är välkomna ett ta kontakt. 
Information finns också på Medlemssida på www.klubben.fi.

Traditionell säsongavslutning den 
8 juni
Vårterminen avslutas som alltid med 
brännvinssamovar. Höstterminen inleds 
med klubbafton med surpris onsdagen 
den 17 augusti klockan 18.00.

Nordiskt möte i Helsingfors den 
7–10 september 
Nordiskt möte 2020 kan äntligen arrang-
eras i Helsingfors inkommande höst 2022. 
Svenska Klubben i Helsingfors och Hel-
singfors Börsklubb står som arrangörer 
och värdar. 

I det nordiska samarbetet deltar utö-
ver arrangörerna; Norske Selskab i Oslo, 
Nya Sällskapet i Stockholm, The Royal 
Bachelors´ Club i Göteborg, Svenska 
Klubben i Åbo och Sällskapet i Stock-
holm. Även Svenska klubben i Revals 
medlemmar är inbjudna till evene-
manget. 

Inbjudan, detaljerat program, prisupp-
gifter och betalningsdirektiven skickas 
per post till alla. 

Anmälning senast i maj. 

SVENSKA KLUBBENS 
BJÄLKLAG

Eirik Cronstedt i Meddelanden 3, 2021 - corrigenda & addenda

Eiriks föräldrar skiljdes just före första världskriget. Hans mor Mia flyttade med fyra 
barn och trotjänarinna till Abrahamsgatan. Eiriks far fortlevde sitt liv som väckel-
sepredikant i Österbotten där han träffade sin andra hustru. Våningen vid Sand-
vikstorget har sedermera sålts. I äktenskapet med Marita Arajuuri föddes tre barn. 
- Eirik avlade skräddarmästareexamen 1932 och tilldelades ekonomieråds titel 1962.  
Jag tackar för benägna påpekanden om sakfelen. H.D.
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