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V år Klubb genomlever en mycket 
aktiv höst med intressanta pro-
gramnummer som lockar många 

deltagare till evenemangen. Kräftskivan 
på Brändö Seglare i augusti var åter full-
satt. Surströmmingsaftonen samlade ett 
rekordantal deltagare. Föredragen har 
varit välbesökta och även flugluncherna 
har varit mycket populära. 

Projektet med att reparera tegeltaket 
har slutförts. Under våren och sommaren 
har mindre reparationer i huset genom-
förts, bland annat har Barocken fått en ny 
fräsch färg som på ett vackert sätt kopplar 
ihop utrymmet med Spegelsalen. Klubben 
är tacksam över alla de bidrag och stöd 
som Klubben mottagit av stiftelser och 
donatorer som möjliggjort att vi kan upp-
rätthålla klubbhuset – ett levande svenskt 
rum i Helsingfors. Klubbhuset tjänar inte 
bara klubbmedlemmarna och Sällskapet 
Muntra Musikanter samt Akademiska 
Sångföreningen utan även många andra 
finlandssvenska samfund och sällskap 
som utnyttjar huset för luncher, midda-
gar och övriga sammankomster. Klubb-
huset är även öppet för allmänheten som 
beställningsrestaurang och under vissa 
kvällar också utan förhandsbeställning 
för middagsgäster. 

Som bekant medför det stora kostna-
der att upprätthålla vårt vackra klubbhus. 
Taket är nu i gott skick, men dessvärre 
står nu reparationen av fönsterbågarna 
i tur. En mer omfattande restaurering av 
de gamla fönsterbågarna i ek kommer att 
utföras under de kommande åren. Vi talar 
åter om ett sexsiffrigt belopp. Våra egna 

resurser är begränsade och trots klubb-
medlemmars stöd via Bjälklaget är vi åter 
tvungna att vända oss till vänligt sinnade 
stiftelser för att få helheten att gå ekono-
miskt ihop. 

Inom styrelsen har vi dryftat hur vi 
kunde trygga vår klubbs ekonomi också 
under mer osäkra tider på lång sikt. Vi har 
noterat att Klubben tyvärr är starkt bero-
ende av utomstående stöd för att hålla 
huset i gott skick. På längre sikt kunde 
det vara klokt att bygga upp ett eget kapi-
tal som kunde ge en tillräckligt stor årlig 
utdelning för att kunna finansiera nöd-
vändiga reparationer och underhåll av 
vårt vackra klubbhus och minska på bero-
endet av utomstående hjälp. 

Klubben har verkat som en aktiv fin-
landssvensk förening snart i hundrafem-
tio år, av dessa nästan hundra år i eget 
hus på Mauritzgatan i Kronohagen. Vår 
fasta avsikt är att klubbröder även under 
kommande sekel skall kunna fortsätta 
att samlas till fest och gemenskap i den 
unika byggnaden. För att denna vision 
skall kunna uppfyllas måste vi redan nu 
säkerställa den ekonomiska grunden för 
framtiden och på så sätt trygga en fort-
satt självständighet i vårt klubbhus – vårt 
andra hem.

Henrik Hultin

Ordförande har ordet
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D et är en kylig höstmorgon i Revals 
gamla stad när vi möter Svens-
ka klubben i Reval ordförande 

Anders Hedman och vice ordförande Gus-
taf Hertsius med hunden Bruno. Klubbut-
rymmet finns i andra våningen i ett gam-
malt hus på Långgatan (Pikk). Utrymmet 
är fyllt med gamla klenoder, tavlor och 
uniformer som Hedman köpt in. I klub-
bens lokaliteter finns också övernatt-
ningsmöjlighet. Det är lite som att stiga 
in i svunnen värld - ett museum. 

— Det är här vi samlas på våra klubb-
kvällar, säger Anders Hedman stolt. 

Svenska klubbens historia i Reval har 
långa anor. Klubben grundades ursprung-
ligen 1924.

— Vi vet inte så mycket om klubbens 
historia i begynnelsen. Vi vet att fyra per-
soner: Erik Petzell, Axel Holmquist, Evald 
Hartman och Olof de Verdier grundade 
klubben. Däremot saknar vi en doku-
mentation över klubblivet fram till 1939. 
Från det estniska statsarkivet har vi fått 
uppgifter om att Sovjetunionens kom-
binerade säkerhets- och underrättelse-
tjänst NKVD 1939 letade efter klubbens 
styrelsemedlemmar. I de flesta fall har det 
kommit fram att styrelsemedlemmarna 
vid den tidpunkten hade lämnat Estland, 
säger Hedman. 

Enligt uppgifter bodde det i Reval 
drygt 1000 personer med svenska som 

modersmål mellan 1924 och 1939. 
— Det var borgarklassen i Reval som 

grundade klubben. Det var svenska bor-
gare från Sverige och Helsingfors som var 
medlemmar och representerade yrkes-
kårer som präster och handelsmän. När 
kriget bröt ut 1939 så upphörde verksam-
heten i Reval och den fortsatte inte hel-
ler utomlands. Vi vet inte så mycket om 
klubblivet mellan 1924 och 1939. Det vi 
vet är att klubbens första utrymme fanns 
på Bredgatan (Lai) i hus nummer 15.

Renässansen för Svenska klubben i 
Reval beror på att det fanns ett behov av 
att använda frack, som är ett ovanligt klä-
desplagg i festsammanhang i Estland, och 
att umgås på svenska. 

— Allt umgänge gick tidigare på eng-
elska. Vi grundade klubben på nytt 2016. 
Jag brukar skriva att vi är inne på det 97:e 
verksamhetsåret, men alla förstår ju att 
klubben inte varit aktiv mellan 1939 och 
2015. 

Anders Hedman hade jobbat på Nord-
iska ministerrådet i S:t Petersburg innan 
han fick ett jobb som diplomat i Reval. 
Efter att det jobbet var slut beslöt sig 
Hedman för att flytta över till näringslivet 
och stanna kvar i Estland - också av per-
sonliga skäl för 22 år sedan. 

— Om någon hade sagt till mig för 22 
år sedan att jag ännu i denna dag är kvar 
i Estland så hade jag skakat på huvudet. 

Fracken blev startskottet för 
klubbrenässans i Reval
Svenska klubben i Reval har sedan 2016 blivit en livskraftig klubb i vårt södra 
grannland med ett digert program året om. Allt började med ett behov av att sam-
las i frack som är ett okänt klädesplagg i Estland.
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Det är mycket trevligt i Reval och man 
har skapat en internationell kultur med 
startupföretag och entreprenörer från 
många olika länder. Det här är ett land där 
man sporrar till företagsamhet. Jag kän-
ner ingen est som inte har ett eget före-
tag.

Svenska klubben i Reval har sedan 
2016 haft en aktiv verksamhet bortsett 
från coronapandemin. I snitt har klubben 
haft ett programnummer en gång i mån-
aden i klubblokalen på Långgatan. Klub-
ben har drygt 40 medlemmar, som både 
är riks- och finlandssvenskar. Den årliga 
slottsbalen (som arrangerades för första 
gången 2017) i Reval är givetvis bekant 
för medlemmar i Svenska klubben i Hel-
singfors, men verksamheten i Reval är 
mycket mer än så: 

— Vi har traditionella program som 

kräftskiva, surströmmingsafton, Mårten 
Gås i november och så firar vi national-
dagen den 6 juni. Vi arrangerar också 
ambassadörsmiddagar där olika ambas-
sadörer står som värdar. Middagarna med 
ambassadörerna där vi varit klädda i frack 
har fungerat som ett slags startskott för 
Svenska klubbens verksamhet i Reval. Vi 
brukar också samlas på Hell Hunt-puben i 
gamla stan för öl, säger Hedman. 

Fotnot: Medlemmar i Svenska klubben 
i Helsingfors är välkomna att bekanta 
sig med Svenska klubben i Reval. Kon-
takta Anders Hedman för mer informa-
tion om klubbkvällar och evenemang i 
Reval, tel. +372-504 6900 eller på e-post:  
npahedman@gmail.com. 

Text och foto: Niclas Lönnqvist. 

E fter en paus på två år kunde Klub-
ben åter förverkliga en utlandsre-
sa. Resan till Reval var inplanerad 

redan hösten 2020 men kunde tyvärr inte 
då genomföras då pandemisituationen 
åter förvärrades senaste höst. Nu deltog 
en rätt liten men aktiv och intresserad 
grupp i resan. 

Besöket i Reval inleddes med lunch 
och guidad promenad i stadsdelen Tel-
liskivi ett stenkast från ringmuren. Den 
gamla industristadsdelen nära järnvägs-
stationen är idag ett modernt område 
med gamla byggnader med trendiga res-
tauranger, caféer, start-up företag, konst-
närsateljéer och små butiker. Den intres-
santa rundturen avslutades med ett besök 
på Fotografiska muséet, en filial till Foto-
grafiska i Stockholm. Bland annat en fin 
utställning med den finlandsbördige Arno 
Rafael Minkkinens fotografier kunde 

beskådas på muséet. Den första kvällen 
avnjöts en god middag på restaurant 
Dominic tillsammans med Svenska Klub-
bens i Reval ordförande Anders Hedman. 
Anders berättade om den lokala svenska 
klubben och om dess verksamhet. Kvällen 
avslutades med whisky och cigarr på The 
Oak Lounge. 

Följande dag fortsatte det kulturella 
programmet med ett besök på Kumu 
konstmuseum, ritat av den finske arkitek-
ten Pekka Vapaavuori. Vi fick en sakkun-
nig och levande guidning av den estniska 
målarkonsten från klassisk till modern 
tid. 

Efter besöket bar det av till Tallinns 
TV-torn för lunch. TV-tornet som byggdes 
till de olympiska spelen 1980 är 190 meter 
högt (med antennspiran hela 314 m). Tor-
net har genomgått en modernisering och 
kunde återinvigas 2012. Vid gynnsamma 

Klubben besökte Reval
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väderleksförhållanden kan man se över 
Finska viken. 

På eftermiddagen besökte gruppen 
Finlands ambassad. Då ambassadör Timo 
Kantola var förhindrad mottogs vi av 
ambassadsekreterare Paavo Kotiaho och 
pressrådet Sanna Immanen. Ambassaden 
som ligger uppe vid Toompea är en av de 
vackraste ambassadbyggnader som Fin-
land förfogar över och har en intressant 
historia. Byggnaden som har en medel-
tida grund uppfördes i medlet av 1800-
talet av Otto Jakob von Uexküll. Estlands 
tidigare president Konstantin Päts har ägt 
byggnaden innan den finländska staten 
köpte huset. Under den ryska ockupatio-
nen efter kriget beboddes huset av stu-
deranden och byggnaden tilläts förfalla. 
Efter en omfattande renovering kunde 
den åter tas i bruk som ambassad 1996. 

Efter det lyckade besöket på ambassaden 
tillsammans med våra sympatiska värdar 
sammanstrålade vår grupp på restaurang 
Troika med svenskar, finländare och ester 
som var anmälda till slottsbalen följande 
kväll. Totalt ett femtiotal personer deltog 
i denna svängiga förfest. 

En del av Klubbens herrar återvände 
på lördagen till Helsingfors medan några 
festglada herrar stannade i Reval för att 
delta i den traditionella slottsbalen på 
Katarina I vackra slott Kadriorg. Balen 
arrangerad av Svenska Klubben i Reval 
med levade musik och Sveriges och Fin-
lands ambassadörer bland deltagarna 
samlade i år över 100 deltagare, bland 
dessa åtta medlemmar från vår Klubb. År 
2022 arrangeras slottsbalen lördagen den 
1 oktober.

Fotnot: Researrangör Axtours Ab

Slottsbal i Reval
Efter en paus på två år ordnades i början 
av oktober igen slottsbalen i Reval. Eve-
nemanget samlade över hundra deltagare, 
bland dessa åtta deltagare från Svenska 
Klubben i Helsingfors. 

Balen ordnas på Katarina I slott Kadri-
org. Det var tsar Peter den store som lät 
bygga barock slottet en bit utanför Reval 
i början av 1700-talet. Slottet omges av 
en vacker park som sträcker sig ner mot 
havet. 
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Esko Aho på fluglunch
Finlands tidigare statsminister Esko Aho 
stortrivdes på fluglunchen i oktober. Aho 
berättade om de dramatiska åren i början 
av 1990-talet då han som Finlands yngsta 
statsminister var med om att leda landet.  
Den spännande rubriken ”Svarta svanar 
1991 och svarta svanar 2021 – brist på 
pengar och överflöd av pengar” lockade 
många herrar med fluga till Klubben.

Lantbrukskväll med Peter Storsjö
Årets viltafton förvandlades till en lant-
brukskväll då klubbroder Peter Storsjö 
från Nyby i Västnyland besökte Klubben. 
Även en grupp herrar från Östnyland var 
på plats för att höra Peter berätta om 
modern ekologisk boskapsuppfödning. 
Middagen inleddes med varma nejonögon 
från Nakkila medan huvudrätten bestod 
av kött från Nyby gård.
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Bildkavalkad från höstens evenemang

Riksdagsledamot Joakim Strand berättade om energiklustret i Vasaregionen och om 
hur planerna med att locka företag till regionen fortskrider.
I samband med Jackettlunchen uppmärksammades president Pehr Evind Svinhufvud 
160 år. Eino Svinhufvud berättade om sin farfarsfars idéer om legalitet.
Skribent Maria Ekman-Kolari höll ett anförande om entreprenören Allan Hjelt – en 
framgångsrik affärsman och mecenat i den unga republiken. 
I september besökte Klubben Riksarkivet och utställningen Sveaborg – Tre rikes fäst-
ning 1748-2021 tillsammans med generaldirektör Jussi Nuorteva. 
Justitiekansler Tuomas Pöysti besökte Klubben i början av november. Det intres-
santa föredraget behandlade rättsordningen och hållbarheten i samhället. 
Klubbens traditionella kräftskiva på Brändö Seglare i slutet av augusti var åter fullsatt. 
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Björn Wahlroos will return

Klubbroder Björn ”Nalle” Wahlroos pre-
senterade sin nya memoarbok ”Från Bar-
rikaderna till Bankvärlden” på Klubben i 
november. Boken beskriver händelserna 
fram till 1992. Nalles presentation väckte 
många tankar, minnen och funderingar 
bland den digra åhörarskaran och diskus-
sionen var mycket livlig. Åter en lyckad 
och munter kväll på Klubben.

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

eiring.fi
ALLT I ETT KÖK
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G eneraldirektören Nina Kopola 
från Business Finland redogjor-
de för organisationens verksam-

het, scenarier och prognoser vid besöket 
på klubben den 1 september. Den statliga 
organisationen Business Finland tillkom 
2018 då TEKES, Finpro och MEK, som 
redan tidigare hade fusionerats med Fin-
pro. Organisationen verkar inom ramen 
för Arbets- och näringsministeriets resul-
tatstyrning och generaldirektören har 
som stöd en ledningsgrupp.  

Under pandemin har både vinnare och 
förlorare hittats på företagsnivå. Vinnare 
har bl.a. varit de digitala tjänsterna, post-
försäljningen, näthandeln och dagligva-
ruhandeln inom inredning. Förlorare har 
varit researrangörer, evenemangs- och 
kulturproducenter, transportbolag inom 
flyg, buss och taxisektorn. 

Business Finland har rikligt bidragit 
med företagsstöd för utsatta branscher. 

År 2020 togs 4080 positiva finansierings-
beslut och 653 miljoner euro utdelades 
till företag.  Stöd för forskning, informa-
tion om företagens internationalisering, 
marknadskunskap och finansiering är 
våra huvudsakliga områden, sade Nina 
Kopola. Satsningarna gav 657 patent eller 
patentbeslut.

Business Finland presenterade fyra 
framtidsscenarier. Maktstrukturerna änd-
rar det globala spelet och innebär att han-
delskrigen tilltar och världen uppdelas i 
två digitala block och handelsområden. 
Kinas ekonomiska tillväxt tilltar och Kina 
dikterar handels och världssamarbetets 
spelregler. Klimatpolitikens tyngdpunkt 
förskjuts till Asien och cyberattackerna 
och informationspåverkan ökar. Tilltron 
till de nuvarande internationella institu-
tionerna avtar. I företagens verksamhet 
tilltar den ansvarsfulla kapitalismen och 
storföretagens storlek växer radikalt och 

Business Finland 
i en snabbt 
föränderlig värld

dominerar världen som nya jättar. Jättar-
nas roll i beslutsfattande ökar och natio-
nalstaternas roll diminueras. Jättarna för-
väntas äga och förvalta egna städer, där 
arbetstagarna erbjuds såväl utbildning 
som bostäder. 

Den västerländska demokratin utma-
nas av växande auktoritära ekonomiska 
och handelsmässiga system. Vad innebär 
detta för den globala demokratin och hur 
ska vi förhålla oss till en postglobal samtid 
och framtid, frågade klubbmedlemmarna

Business Finland har som uppgift att 
för de finländska företagen visa vägen 
för ekonomisk tillväxt, hållbar utveck-
ling och konkurrenskraft. Metoderna är 
att finansiera forskning, utveckling och 
innovationer, locka investeringar och 
befrämja turismen till Finland och stöda 
exporten och internationaliseringen. Vi 
har under år 2020 inlett flera projekt med 

stora inhemska företag som eftersträvar 
kolneutralitet och digitalisering, sade 
Kopola.  Senaste år fick vi 34 nya investe-
ringskunder som gav 916 nya arbetsplat-
ser. 

För oss som sakkunnigorgan är reali-
teten i Finland idag att 1 % av företagen är 
i utländsk ägo, som omsätter 98 miljarder 
euro och ger arbete för 279 000 anställda. 
Business Finland har 644 sakkunniga och 
16 verksamhetspunkter i Finland och 42 
i resten av världen. Under senaste år har 
vi också hunnit befrämja den finländska 
livsmedelsindustrins export, som växte 
med hela 7 %.

Med dessa resurser jobbar vi vidare för 
företagen, deras utveckling och framgång, 
avslutade generaldirektör Kopola sin pre-
sentation innan klubbmiddagen servera-
des.

Charlie Hindsberg

KOM IHÅG:
ROM TILL JULBORDET

KOKT HUMMER PÅ NYÅRSAFTON
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E irik Cronstedt föddes den 3 decem-
ber 1911 i Grankulla. Han var son 
till forstkonduktören friherre 

Einar Cronstedt och Maria (Mia) Lager-
spetz. Mia Cronsedt var dotter till arkitek-
ten Evert Lagerspetz som ritade Nylands 
kasern och de andra militära byggnaderna 
som omger Svenska Klubben i Helsingfors 
hus i Kronohagen.

Einar Cronstedt var något av en sol 
och vårare; en charmant och underhål-
lande gentleman men helt utan förutsätt-
ningar för familjeliv. Följaktligen läm-
nade han hustru och tre barn nära nog på 
bar backe och tog sig till Amerika, där han 
fortlevde sitt liv som väckelsepredikant. 
Familjen flyttade in till Helsingfors till en 
liten lägenhet på Abrahamsgatan. Eirik 
skulle bli Sandviken trogen livet ut och 
hans yngre son med familj bebor nu den 
charmanta våningen vid Sandsvikstorget, 
Eiriks sista hem.

Det blev Mia Cronstedt som fick stå 
för familjens underhåll med hjälp av släk-
tingar. Bland dessa intog min mormor 

en viktig roll som Mias kusin. Min mor-
mor och morfar hade fem döttrar i huset 
i Brunnsparken och det blev mycket av en 
tillflykt för familjen Cronstedt.

Eirik gick till en början i Nya svenska 
samskolan, men hans intresse för skräd-
deri tog snart överhand. Tidigt hade han 
redan sytt dockkläder för sin systers 
dockor. Mellan 1929 och 1932 utbildade 
han sig för skräddaryrket hos Taylor, 
Stockmanns skrädderi kompletterad med 
resor till Storbritannien. Han deltog även i 
ett stort antal utländska kongresser inom 
branschen. Eirik köpte 1943 skräddarfir-
man Oy Åhman & Sundvall Ab, som snart 
utvecklade sig till landets främsta i bran-
schen. Av en slump kom det sig att firman 
var grundad av min farmorsfar skräddar-
mästaren Carl Johan Sundberg. Eirik var 
även aktiv inom skräddaryrkets fackorga-
nisationer och känd under hedersnamnet 
skräddarbaronen.

Eirik var första gången gift en kort tid 
på 1930-talet med Inez Leander och hade 
med henne en son. Andra gången gifte 

han sig 1943 med Marita Ahlroth, senare 
Arajuuri, dotter till jägargeneralmajoren 
och poliskommendören i Helsingfors J.V. 
Arajuuri. I detta äktenskap föddes fyra 
barn. Marita var en varmhjärtad hustru 
som tog hand om både Eirik och barnen. 
För barnen och barnbarnen inrättade 
Eirik en familjeby i Bromarf. Där fick han 
också dö den 10 augusti 2004. Eirik ville 
inte bli begraven i de cronstedtska gra-
varna på Sandudd utan i sin mors lager-
spetzska grav också på Sandudd.

Under mannaåren och högt upp i 
ålderdomen blev körsången Eiriks stora 
intresse. Han anslöt sig till Sällskapet 
Muntra Musikanter 1934 som tenor och 
var vid sin död MM:s äldsta aktiva sång-
are. Eirik inballoterades i Svenska Klub-
ben i Helsingfors 1952 och var sedan dess 
en varje onsdag sedd aktiv medlem. Han 
invaldes i styrelserna för både Klubben 
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och MM och förde där talan för att de båda 
sällskapen skulle samarbeta. Det blev sedan 
så att MM inköpte en del av Klubbens fast-
ighet och de båda organisationerna bildar 
nu en fastighetsammanslutning helt i Eiriks 
anda. Eirik valdes till hedersmedlem i Klub-
ben 1995 och hans porträtt i jackett av Ser-
guei Zlenko pryder Klubbens salar. 

Jacketten var för Eirik herrplagget av 
högsta rang. På porträttet på Klubben bär 
han detta plagg och vid sina återkom-
mande födelsedagsmottagningar den 3 
december var jacketten det självklara 
för både födelsedagsbarn och uppvak-
tande. Ett jackettkotteri på Klubben för 
traditionerna vidare. Eirik Cronstedt hör 
till de gestalter på Klubben som förblivit 
levande för dem som upplevt honom och 
till och med för dem som blott hört talas 
om honom.
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”Händelserna i världen visar än en gång, 
att demokrati inte kan exporteras, varken 
med vapen eller pengar” läser Canarius i en 
ledande artikel. I detta fall avsågs Afganis-
tan, men exemplen är många med vår tolk-
ning av demokrati; Iraq, Libyen, Vietnam… 
Istället för vapen och pengar har ”demo-
kratiska länder” också tagit till bojkott, 
isolering, svartlistning av nyckelpersoner, 
låsning av penningmedel. Landet som 
isolerats sedan femtiotalet är Nordkorea. 
Resultatlöst! Månne man kunde tänka om?

Canarius är en stark vän av civilsamhäl-
let, den tredje sektor kallad – de frivilliga 
medborgarorganisationerna, föreningsli-
vet, stiftelserna. NGO = non-governmental 
organizations som är det vidare begreppet 
i stora världen. Detta viktiga samhällsele-
ment kan saknas eller är starkt kontrol-
lerat i länder som inte tillämpar väster-
ländsk demokrati. Utländsk agent är en 
återkommande term. 

Tänk om västerlandet istället för iso-
lering av diktatoriska makter, som enligt 
våra normer beter sig illa, skulle upp-
muntra till umgänge mellan NGO och 
sagda länder. Tänk om man skulle utvidga 
umgänget mellan människor, snarare 

än tvärtom. Det kan ta sig mångahanda 
former – allt från idrottstävlingar, kultu-
rutbyte, sångtävlingar, studieresor, elev-
utbyte mellan vänorter och forskarkon-
gresser till olympiska spel på bredaste 
möjliga skala, världsutställningar… Erfa-
renheten visar att dylikt umgänge mellan 
olika samhälsskick är möjligt. I bästa fall 
kommer ”vanliga människor” i bredare 
kontakt med varandra.  

Att eftersträva bojkott av odemokra-
tiska länder inför olympiska spel, interna-
tionella sångtävlingar och motsvarande 
skulle konsekvent verkställt utestänga 
miljarder människor. Kan man då tala om 
världsmästare? Är det så vi skall arbeta 
för en bättre värld? 

Canarius förstår att detta är känsliga 
frågor. Men att använda vapen, föra krig, 
är inte heller fungerande. Dessutom är 
ingalunda alla kulturer ännu redo för våra 
demokratiska ideal. Mänskliga rättigheter 
bör förstås vara i högsätet, men nås svår-
ligen med de metoder som hittills tillgri-
pits. Canarius tillåter sig naivt att förorda 
ökat umgänge mellan alla kulturer. Rätt 
eller fel? Svåra saker, som det visst ibland 
hetat på Klubben.
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Lucialunch lördagen den 18 december
Lucialunchen anpassades senaste år till 
de då rådande coronabestämmelserna. I 
år kommer vi att återgå till den traditio-
nella formen och fylla klubbhuset med 
festande och givmilda klubbmedlemmar 
i alla åldrar.

Snaps, öl och korv tillsammans med 
Sällskapet MM onsdagen den 12 
januari 
Efter julpausen inleder vi vårterminen, 
även den med tradition, dvs. snaps, öl och 
korvafton tillsammans med Sällskapet 
MM. Denna gång kommer även våra vän-
ner från Akademiska Sångföreningen att 
ställa upp. Som bekant har Akademen sin 
klubblokal i vårt hus.

I tidens begynnelse ordnades denna 
tillställning på Pub Patrick vid Elisa-
betsgatan. Tanken var att Klubbröder 
och MMiter skulle lära känna varandra 
och att man samtidigt skulle göra puben 
i klubbhuset mer bekant för medlem-
marna. Bakom denna lyckade idé stod 
MMiten Gunnar ”Boje” Nyman som då var 
klubbhövding på Klubben. Tillställning-
ens popularitet ökade dock år för år och 
småningom var man tvungen att flytta 
hela evenemanget till Klubben. Visserli-
gen försvann en del av charmen från den 
intima pubträffen men tillställningen fick 
nya former med inledande sång i trap-
pan och glatt samkväm med snapssånger i 
Spegelsalen och Elisabetssalen. Detta är en 
avslappnad tillställning man inte får missa.

Framtidsbulletiner

Spex lördagen den 12 mars 
Spexorden Svarta Katten inom Sällska-
pet MM förevisar spexet ”De tre mus-
ketöserna, eller kemi i pandemi”. Klubb-
medlemmar med damer samlas först till 
middag i klubbhusets Spegelsal klockan 
18.00. Efter middagen förflyttar vi oss till 
MMs lokaliteter för att avnjuta spexet. 
Föreställningen den 12 mars är reserve-
rad för Klubbens medlemmar avec. Mer 
information gällande anmälning finns i 
följande gula programkort.

Vårresa till Åland i maj
En vårresa har preliminärt planerats till 
Åland första veckoslutet i maj. Tidtabel-
len och programmet är ännu öppet men 
mer information publiceras i början av 
året på Klubbens hemsida. 

Nordiskt möte i Helsingfors den 8 
till den 10 september 
Reservera redan nu i kalender Nordiskt 
möte tillsammans med våra vänner från 
Finland, Sverige, Norge och Estland. Vi 
återkommer under våren med informa-
tion om programmet. 

Det gula programkortet utkommer i 
början av december med mer detaljerad 
information om vinterns och vårens pro-
gram. Information om programmet hittas 
även på hemsidan (www.klubben.fi) och 
på Klubbens slutna Facebook sida. Klub-
ben annonserar även under höst- och vår-
terminen i måndagens nummer av HBL. 
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