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SVENSK A KLUBBEN
I HELSINGFORS

TACK! Värderade Bröder i vår Klubb, 
ett stort tack för den generositet ni 
visat initiativet att måla mitt porträtt 
inför min 70-årsdag. Initiativet togs av 
hedersmedlemmen Magnus Ståhlberg 
och vice ordförande Henrik Hultin. Vid 
avtäckningen mottog jag en adress ur 
vilken framgick att ungefär en tredjedel av 
Klubbens medlemskår besvarat initiativet 
med en inbetalning för att finansiera 
porträttet. En fantastiskt fin mobilisering 
för vilken jag uttalar mitt varmt kända 
tack. Avtäckningen hölls dagen efter min 
70-årsdag och bidrog sålunda till den festliga 
helhet jubileet konstituerade. Arbetet för 
Klubben fortsätter.

När detta  skr ivs  har  HBL nyss 
publicerat artiklar om herrklubbar och 
deras existensberättigande i dagens värld. 
Därmed är det okänt vilka vändningar 
diskussionen kan komma att ta innan 
Meddelanden når medlemskåren, men jag 
tar risken att uttala mig. Frågan har i första 
hand berört föreningar som uppfattas ha 
ett samband med profession – läs handel, 
börs... Min utgångspunkt har varit att 
dagens Svenska Klubben i Helsingfors är 
en ren sällskapsklubb, som därtill har en 
pendang i kvinnonätverket Oasen. Har man 
så gott som hela sitt liv arbetat med svenska 
frågor växer tanken att vi borde kunna leva 
ett så fullständigt liv som möjligt på detta 
nationalspråk i Finland. Detta förutsätter 
ett mångsidigt civilsamhälle inklusive 
föreningar på vitt skilda områden.

Det finns tusentals svenska föreningar 
i Finland där medlemmar ska fylla olika 

Ordförande har ordet

kriterier. Svenska Klubben i Helsingfors 
är en herrklubb med en verksamhet som 
inte kan sägas ha några diskriminerande 
element. I tiden skulle man kanske ha 
kunnat hävda att ”infrastruktur” typ eget 
slutet klubbhus i dagens värld borde delas 
med kvinnor. Den tiden är dock förbi 
och ”vem som helst” kan nyttja det fina 
klubbhusets beställningsrestaurang. Det 
framstår inte heller som önskvärt att dam- 
och herrklubbar skulle börja konkurrera 
om medlemmar efter att ha slopat sina 
könsgränser. Ett fullständigt finlandssvenskt 
samhälle ska också erbjuda klubbliv a la 
Svenska Klubben i Helsingfors. 

Krav att ”alla” föreningar ska vara 
tillgängliga för bägge könen sägs vara i tiden. 
Jag förstår inte skämmas för att föreningar 
kan vara tidlösa och falla tillbaka på en god 
tradition. En sådan förening är Svenska 
Klubben i Helsingfors. 

Henry Wiklund 
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Styrelsen för Svenska Klubben i Helsingfors 
r.f. avger härmed sin redogörelse över 
Klubbens 138:e verksamhetsår, 2017.

Allmänt 
Svenska Klubben i Helsingfors arrangerade 
55 aktiviteter för sin medlemskår under 
år 2017, medan antalet var 54 året innan. 
Antalet registrerade deltagare steg till 1732 
mot 1724 året innan. Antalet klubbaftnar 
i klubbhuset uppgick till 36, medan 
onsdagsprogram även arrangerades i form 
av besök på skeppsvarvet Mayer Turku och 
Svenska Klubben i Åbo, Busholmen och 
kvarteret Victoria, Svenska Klubben i Vasa 
med Kvarken och Oravais, Brändö Seglare 
där kräftor intogs, samt på nyrenoverade 
Hanaholmen – kulturcentrum för 
Sverige och Finland. Därmed ordnades 
program 41 onsdagar, vilket inkluderar 
den inhemska utfärden. Flugans vänners 
månatliga fredagsluncher uppgick till 7. 
Till detta kommer traditionell lucialunch 
med rekordantal deltagande herrar, 172, 
jackettlunch och Bjälklagets kroppåskanna. 
Utlandsresor företogs till Nordiskt möte 
hos Royal Bachelors´ Club i Göteborg 
och till Mecklenburg-Vorpommern. 
Klubben hade också glädjen att stå värd för 
historieklubbens vid Norske Selskab besök 
med anledning av Finlands 100-årsjubileum, 
varvid ett förmiddagsseminarium även för 
Klubbens medlemmar med efterföljande 
lunch arrangerades. En middag på Klubben 
med åtföljande damer och efterföljande 

Berättelse över verksamheten år 2017

avnjutning av spex i regi av spexorden Svarta 
Katten inom Sällskapet MM stod för årets 
nya verksamhetsform. Spex ges vartannat år 
och på basis av denna erfarenhet – över 100 
deltagare – ska arrangemanget bli tradition. 

Klubbens lucialunch besöktes av 
nationellt krönta lucia jämte tärnor, men 
insamlingen till förmån för Samfundet 
Folkhälsans luciaprojekt sköttes i en 
omgång av Klubbens funktionärer och icke 
som brukligt av lucia med tärnor, vartill 
ingen auktion på ”lucias gral” verkställdes. 
Bakgrunden till nyordningen var rådande 
samhällsatmosfär där Klubbens sätt att 
med tillhjälp av lucia och tärnor främja 
insamlingen ifrågasatts på social medier. 
Resultatet sjönk visserligen med en tredjedel, 
men uppgick till 6 176,60 euro, vilket är 
närmare fyra procent av luciainsamlingens 
totala resultat. 

Royal Ravintolat (RR) skötte fort-
sättningsvis restaurangverksamheten och 
betjänade Klubbens tillställningar på ett 
berömvärt sätt. Klubbens medlemmar 
uppmärksammades med RRs julförmån. 
Hyresnivån konstaterades dock icke stå i 
rimlig relation till restaurangverksamhetens 
omsättning. I slutet av året fördes 
förhandlingar om Royals önskemål om 
hyresnedsättning och Klubbens därtill 
anslutna önskemål om långsiktig säkerhet 
för restaurangverksamheten och de förmåner 
som gäller vid Klubbens evenemang. 

Klubbens presidium uppvaktade 
Handelsgillet i Helsingfors, som firade sina 

Det hade länge tisslats och tasslats på 
Klubben. Något var i görningen. 

Hedersledamoten Magnus Ståhlberg gick 
omkring med hatten. Jaha, suckade man, 
något porträtt som igen skall målas. Det 
måste ju vara Henry Wiklund, för alla 
andra är redan målade. Men inte skall han 
väl avgå? Henry måtte väl då fylla år men 
jag trodde han redan hade fyllt 60!

Men pengarna strömmade in och så 
var dagen där i början av april. Vi fick nu 
veta att det verkligen var Henrys porträtt 
som skulle avtäckas. Och att han dagen 
innan fyllt 70; vem hade kunnat tro 
det. Avtäckningen skedde i spegelsalen i 
traditionell ordning. De närmast sörjande 
sade några gripande ord: vice ordföranden 
Henrik Hultin, insamlingsledaren Magnus 
Ståhlberg, konstnären Zdenko Alexy 

med erfarenhet av fyra tidigare porträtt i 
klubbhuset och offret Henry själv.

Magnus kunde glädja oss alla med att 
insamlingen inbragt ett så gott resultat att 
porträttet blivit betalt, Bjälklaget fått en ny 
insats och alla närvarande blev bjudna på 
avtäckningsmiddagen. 

Och där stod porträttet på sitt staffli i 
aftonsolens sken med Klubbhusets varmt 
röda fasad som bakgrund; Henrys kännspaka 
gestalt med händerna i kors i förgrunden. 
Ser han inte litet sträng ut, hördes någon 
av gubbarna yttra, han som alltid ler. Men 
nu måste man vara allvarlig, genmälde en 
annan gråhårsman, det skall passa in bland 
de andra allvarliga ordförandena. Härnäst 
följer en omhängning bland ordförandena, 
så alla får sin egen plats.

H D 

Ordförandens porträtt

Konstnären och modellen (foto Gilbert Simons).
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160 år. I klubbhuset mottogs besökare vid 
önskat värdskap. En årligen återkommande 
besöksgrupp är Svenskt Militärhistoriskt 
Arkiv, som mottogs av Klubbens ordförande. 

Klubben mottog med tacksamhet ett 
antal donationer. Strömmingsakademien 
donerade två vimplar, dels en rödgul med 
Klubbens emblem, dels en vitgulblå med 
Helsingfors stadsvapen. Royal Bachelors´ 
Club överräckte en tavla i tecknet av det 
självständiga Finland 100 år. Klubbroder 
C-G Spåre donerade en praktspegel som 
installerades i klubbvåningen. Glädjande 
många medlemmar engagerade sig också i 
Klubbens Bjälklag. En ny funktionärspost 
som Nordiskt sändebud inrättades i syfte 
att intensifiera informationen om berörda 
vänklubbar. 

Programmen 
Under verksamhetsåret 2017 ordnades 
nedan angivna program för Klubbens 
medlemmar. Henrik Hultin ansvarade i 
egenskap av klubbhövding för program-
helheten assisterad av biträdande 
klubbhövding Henrik Creutz. Heders-
medlemmen Magnus Ståhlberg svarade 
för programmet på Flugans vänner. Inom 
parentes anges antalet registrerade deltagare. 

11.01 Snaps, öl, korv i klubbhuset 
tillsammans med Sällskapet MM. 
(94) 

18.01 Sveriges ambassadör Anders 
Ahnlid ”Sverige och Finland i en 
oförutsägbar värld” (64)

20.01 Flugans vänners lunch med anförande 
av Karl-Gustav Widén ”Havsörnens 

återkomst i östra Nyland” (18) 

25.01  Strategidirektör Gunilla Ohls, YLE 
”Yle i den digitala världen” (19)

01.02 Senior  advisor,  docent  Mia 
Bengtström, Läkemedelsindustrin 
r f  ”Läkemedelsforskningens 
utmaningar – vad kan vi lösa i 
Finland?” (19)

08.02 Stor bliniafton och ölprovning 
tillsammans med Patrik Westerback. 
(58)

15.02 Museichef Kai Kartio, Amos 
Andersons konstmuseum ”Amos 
Rex är på väg!” (17)

17.02 Flugans vänners lunch med anförande 
av Marcus Borgström ”Räcker den 
inhemska maten till i Finland” (22) 

22.02 Fil.dr Aapo Roselius ”Fascistiska 
drömmar och våldsdyrkan i 
1930-talets Finland” (20)

01.03 Klubbafton (14)

04.03 Spexorden Svarta Katten inom 
Sällskapet MM förevisade spexet 
”1917” Klubbmedlemmar med 
damer samlades till middag i 
klubbhusets spegelsal varefter 
spexet avnjöts i Sällskapet MM:s 
utrymmen. (105)

08.03 Debatt inför kommunalvalet under 
ledning av HBL journalisten Niclas 
Lönnqvist. Deltagare: Jan D. Oker-
Blom (SFP), Marcus Rantala (SFP), 
Katja Mannerström (De Gröna), 
Thomas Wallgren (SDP) och Ceasar 
von Walzel (Samlingspartiet). (36)

15.03 VD Rolf Jansson, VR ”Med räls 
mot framtiden” (21)

16.03 Klubben besökte Svenska Klubben i 
Åbo och Meyer Turku Oy. Middag 
på Svenska Klubben i Åbo med 
föredrag av arkitekterna Frank och 
Ted Schauman ”Stadsplanering – 
från vision till verklighet” (25)

17.03 Flugans vänners  lunch med 
anförande av Henry Wiklund 
“Fondkapitalet växer - Nokia och 
Svenska litteratursällskapets historia” 
(25)

22.03  Årsdag i smoking med festföredrag 
av generalsekreteraren vid statsrådets 
kansli Pekka H. Timonen, Finland 
100 år ”Finland självständigt – mer 
eller mindre under olika tider” (27)

29.03 Årsmöte (18)

05.04 Direktor Sixten Ekstrand, Kyrkans 
central för det svenska arbetet vid 
Kyrkostyrelsen i Helsingfors ”Luther 
– kontroversiell förnyare med många 
strängar på sin lyra” (19)

12.04 Påskalamm och äggtoddy. (32)

19.04 Europaparlamentariker Nils Torvalds, 
SFP ”EU och Europa i kris - hur 
ser vägen framåt ut?” (42)

21.04 Flugans vänners lunch med anförande 
av Alf Backman ”Hur förbereda sig 
för att åldras” (14)

26.04 Klubbafton (8)

03.05 Klubbafton (5)

10.05 Stor sparrisafton (38)

17.05 Besök i Kvarteret Victoria på 
Busholmen. Verkställande direktör 
Rasmus Ritamäki, FAB Kvarteret 
Victoria, berättade om projektet. 
Klubbmiddag på Clarion Hotel. 
(24)

24.05 Klubbafton (12)

31.05 Klubbafton (11)

07-08.06 Utfärd till Vasa och Oravais. 
Middag på Svenska Klubben i Vasa. 
(19)

14.06 Traditionell säsongavslutning med 
samovar. (52)

23.08 Säsongstart på Klubben med surpris. 
(24)

30.08 Kräftskiva på Brändö Seglare. (55).

06.09 Klubbafton (10)

07-08.09 Nordiskt möte i  Göteborg 
arrangerat av The Royal Bachelors’ 
Club. (9)

13.09 B e s ö k  p å  H a n a h o l m e n  – 
kulturcentrum för Sverige och 
Finland. VD Gunvor Kronman 
berättade om Hanaholmen. 
Klubbmiddag på restaurang 
Johannes. (28)

15.09 Flugans vänners lunch med anförande 
av Björn Fant ”Gud kastar inte 
tärning, sade Einstein” (18)

20.09 Klubbafton (20)

21–25.09 Höstresa till Stralsund 
och Rostock i Vorpommern. (32)

27.09 Su r s t r ö m m i n g s a f t o n  m e d 
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stenkakor under ledning av 
Strömmingsakademien. (29)

04.10 Borgmästare Jan Vapaavuori, 
Helsingfors stad ”Framtidens 
Helsingfors – möjligheter och 
utmaningar” (64)

11.10 Redaktör Horst Bacia ”Reflektioner 
kring det tyska valet” (24)

13.10 Norske Selskab från Oslo gästade 
Klubben. Föredrag av professor 
Henrik Meinander ”Revolution och 
världskrig – Finland 1917-1918” 
och överstelöjtnant Ari Raunio 
”Finland efter vinterkriget 1939 
-1940 – Tysklands vapenbroder eller 
bundsförvant 1941-1944”. Lunch 
med samovar. (63)

18.10 Journalisten Torsten Ekman 
intervjuades av Peik Henrichson 
om boken Helsingfors röda fanor. 
(16)

20.10 Flugans vänners lunch med anförande 
av Kaj-Kristian Eskelin ”Halsdukar 
och flugor” (12)

25.10 Viltafton. Tomas Landers, ägare av 
Viltgården ”Hållbar jakt från skog 
till bord” (39)

01.11 Klubbafton (13)

03.11 Jackettlunch med toner ur säckpipa. 
Medlemmar från Svenska Klubben 
i Reval samt Helsingfors Börsklubb 
inbjudna. Föredrag av direktör 
Teija Tiilikainen, Utrikespolitiska 
institutet ”Hur försvaras Europa?” 
(25)

08.11 Gåsmiddag. Matredaktör Leo 
Gammals kåserar ”Det satt en gås 
på en klyvarbom” (45)

15.11 Klubbafton (7)

17.11 Flugans vänners lunch med anförande 
av Håkan Nylund ”Salpalinjen – 
låset mot öster” (20)

22.11 Direktionsmedlem Olli Rehn, 
Finlands Bank ”Finlands ekonomi 
i ett nordiskt och europeiskt 
perspektiv” (40)

29.11 Introduktionsmiddag – vice 
o rd fö rande  Henr ik  Hul t in 
presenterar Klubbens verksamhet 
speciellt för nya medlemmar med 
faddrar (30)

4.12 Bjälklagets kroppåskanna (28)

13.12 Klubbafton (10)

16.12 Lucialunch (172)

20.12 Förvaltningsmöte (21)

Klubben erbjöd under året 55 aktiviteter 
för sina medlemmar. Aktiviteterna lockade 
1732 registrerade deltagare mot 1724 år 
2016, 1640 år 2015 och 1565 år 2014. 

Resorna

Sommarutfärden till Österbotten
Sommarutfärden i juni gick till Vasa 
och Oravais slagfältet. Lunch med 
traditionsmeny intogs på restaurang 
Ädelbragd invid slagfältet. Oravais 
historiska förening ordnade kompaniexercis 

med kanonsalut och muskötuppvisning. 
Efter besök vid minnesmärket från kriget 
1808–1809 fortsatte gruppen tillbaka mot 
Vasa. Under återresan mottog klubbroder 
Veikko Kantola med fru Birgitta herrarna 
på sitt sommarparadis Villa Albertville i 
Österhankmo.

På kvällen intogs middag på Svenska 
Klubben i  Vasa  t i l l sammans med 
företrädare för värdklubben under ledning 
av ordförande Bruno Köhler och vice 
ordförande Erik Sjöberg. 

Följande dag besöktes Vasa hovrätt. 
Skärgårdlunch intogs på Kalle’s Inn på 
Klobbskat - Söderudden på Replot ute i 
Kvarken, som är Unescos världsarv. Resan 
till Österbotten företogs med tåg. 

Höstresan till Mecklenburg-
Vorpommern
Klubben besökte i september Mecklenburg-
Vorpommern och de områden i norra 
Tyskland som en gång i tiden var en del av 
det mäktiga svenska riket. 

Resans första mål var den gamla 
hansastaden Stralsund med betoning 
på den svenska tiden. Stadsvandringen 
kompletterades med besök på Ozeaneum, 
ett slags stort och mångsidigt akvarium 
och segelfartyget Gorch Fock. Klubben 
bekantade sig även med ön Rügen och 
där med bland annat städerna Putbus 
och badorten Binz. Ett besök gjordes 
även til l  Prora på Rügens östkust, 
nationalsocialisternas storstilade strand bygge 
för 20 000 personer. 

Resan fortsatte mot Peenemünde 
söder om Rügen. Utöver det intressanta 

historiskt-tekniska muséet på platsen där 
raketvapen utvecklades och byggdes under 
andra världskriget finns där även Gustaf 
II Adolfs minnessten som restes 1930 av 
tyska beundrare av hjälten och vänner till 
hans folk 300 år efter att Gustaf II Adolf 
landsteg just i dessa trakter. Klubben hyllade 
vår kung med en minnesskål. 

Resan fortsatte till Vorpommerns största 
stad Rostock och badorten Warnemünde där 
lunch intogs i hotell Neptun, den byggnad 
som i början av 1970-talet uppfördes med 
rikssvensk finansiering som en vänskapsgest 
mot DDR. Resan avslutades i Hamburg 
med ett besök på det omtalade nya 
konserthuset Elbphilharmonie.

Vistelsen sammanföll med förbunds-
dagsvalet och vissa herrar besökte i 
nyfikenhet en vallokal och kunde på 
små timmarna följa med redovisningen av 
val resultatet på televisionen. Stor vikt fästes 
vid måltidsarrangemangen, som ingick i 
resan.

Nordiskt möte i Göteborg 
Årligen i september samlas sju klubbar från 
tre nordiska länder till Nordiskt möte. År 
2017 stod Royal Bachelors´ Club i Göteborg 
värd. Samtliga klubbar – Norske Selskab 
i Oslo, Sällskapet och Nya Sällskapet i 
Stockholm, Helsingfors Börsklubb och 
Svenska Klubben i Åbo samt vår klubb 
var företrädda vid mötet, som är öppet för 
alla medlemmar, som fritt kan välja i vilka 
evenemang man deltar. Intresserade kan 
delta i tävlingar i början av evenemanget 
– bridge, golf, skytte. 

I programmet ingick ett besök på Öijared 
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gård och säteri. Jonas Brandström som är 
ägaren till Öijared förevisade den vackra 
gården som även har en egen privat träkyrka 
och en modern golfbana med faciliteter. 
Även Nääs ståtliga slott besöktes. På kvällen 
intogs gemensam middag i Royal Bachelors’ 
Clubs vackra klubbhus. På fredagen besökte 
herrarna Volvo i Landvettern strax utanför 
staden. På kvällen blev det galamiddag i 
smoking på RBC med underhållning. 

Totalt samlade Nordiskt möte cirka 130 
herrar till livligt samnordiskt umgänge.

I samband med Nordiskt möte ordnas 
överläggning för ledningen i de olika 
klubbarna och även ungdomsgrupperna 
strävar till att sammankomma för att dryfta 
gemensamma frågor. Vid överläggningen 
åtog sig Svenska Klubben i Helsingfors att 
ordna ett studiebesök hos Svenska Klubben 
i Reval för ledningarna i de samarbetande 
nordiska klubbarna.

Information och kommunikation

Annonsering, programkort, hemsida, 
facebookgrupp 
Klubben informerade om programmen 
genom måndagsannons i HBL. Tre gånger 
per år tillsändes alla medlemmar det gula 
programkortet. Henrik Hultin svarade 
för nämnda information. Ordförande 
skrev ett medlemscirkulär i anslutning till 
faktureringen av medlemsavgiften. Därtill 
sändes ett cirkulär för insamling av medel 
till ordförandes porträtt. 

På nätet upprätthåller Klubben en aktiv 
hemsida – www.klubben.fi – administrerad 
av Henrik Creutz. Ant Simons från 
Webbhuset står för de tekniska lösningarna. 

Utöver kontaktinformation innehåller den 
allmänna delen av sidan en beskrivning av 
både Klubbens och klubbhusets historia. 
Klubbens alla tidigare och även nuvarande 
ordförande finns avbildade och kort 
beskrivna på hemsidan. På sidan hittas även 
information om kommande program och 
resor. 

Hemsidan innehåller en sluten med-
lems sida som kan nås via lösenord. På 
medlemssidan finns medlemsförteckningen 
och verksamhetsberättelsen samt Klubbens 
stadgar och blanketten för ansökan om 
medlemskap. Sidan innehåller information 
om Bjälklaget, vänklubbar, utensilier med 
mera. Den slutna medlemssidan har även ett 
digert fotogalleri med bilder från olika resor 
och evenemang. Som en del av arbetet kring 
den nya webbsidan har Henriikka Seppälä 
fungerat som fotograf på vissa tillställningar 
under året. Peter Edgren fotograferar 
kontinuerligt vid klubbaftnarna. Klubben 
har också samarbetat med restaurangen 
som förser webbsidan med aktuell 
information gällande specialerbjudanden för 
klubbmedlemmar. Klubbens medlemmar 
uppmanas ta del av den nya webbsidan 
som kontinuerligt uppdateras med aktuell 
information och bildmaterial. Vissa större 
kommande evenemang annonseras också i 
Meddelanden. 

Utöver detta upprätthåller Klubben en 
sluten facebookgrupp som administreras av 
Rabbe Sittnikow. Gruppen omfattade 157 
herrar, även samtliga styrelsemedlemmar 
och funktionärer. Facebooksidan fungerar 
som en snabb kanal för information om 
program samt som ett diskussionsforum 
för medlemmarna.

Svenska Klubbens Meddelanden 
Meddelandens 56 årgång utkom med tre 
nummer med ett sammanlagt sidantal av 
64 sidor (2016: 60 sidor), allt i färgtryck. 
För utgivandet svarade Henrik Degerman, 
chefredaktör, Carl-Johan Hindsberg, 
annonsackvisitör, Rabbe Sandelin på 
Sandelin Media, ombrytning samt Mikael 
Ylinen och Jan Kajander på WhyPrint Ab, 
tryckning. Redaktionen och Peter Edgren 
har svarat för fotograferingen. Upplagan 
var som förut 800 exemplar. Tidningens 
ekonomi sköts i samband med Klubbens 
ekonomi.

I varje nummer har nya medlemmar 
hälsats välkomna. Ordföranden har 
ordet förmedlar aktuellt från Klubbens 
verksamhet. Kolumnisten Canarius har 
bidragit med intressanta och kanske 
kontroversiella synpunkter på aktuella 
fenomen. Emils eminenta språkhörna bidrar 
med filologisk information. Klubbutensilier 
och vänklubbar har presenterats. Klubbens 
resor har fått sina bildreportage och 
Nordiskt möte har uppmärksammats. Och 
som vanligt har nedslag från klubblivet och 
klubbhuset fått sin plats.

Medlemmar 
Vid verksamhetsårets utgång var antalet 
medlemmar 672, varav 467 årsmedlemmar 
och 205 ständiga medlemmar. Medelåldern 
var 63 år. De under år 2017 inballoterade 
medlemmarnas antal var 26.

De nya medlemmarna är följande: 
Anders Adlercreutz, Otto Andersson, Sampo 
Antti, Martin Backman, Joakim Borgar, 
Robert Castrén, Kim Ekroos, Caj Haglund, 
Magnus Hindström, Valter Huldén, Markus 

Ikäheimonen, Henry Johansson, Kaj 
Juslin, Ron Liebkind, Marcus Lundqvist, 
Henrik Möller, Kimmo Norrena, Jaakko 
Palmujoki, Mikael Segerstråle, Timo Tervo, 
Niklas Thibblin, Peter Westerholm, Joakim 
Waxlax, Joachim Wolontis, Ben Wärn och 
Christoffer Zilliacus. Styrelsen hälsade de 
nyanslutna välkomna.  

Under året avled 21 medlemmar. 
Klubben hedrar minnet av Kaj Aejmelaeus, 
Dieter Aminoff, Mikael Blomqvist, Hans 
Carlander, Johan Ehrnrooth, Jan-Erik 
Ehrström, Per Falk, Matts Finnilä, Gustaf 
Gyllenbögel, Joakim Hansson, Claes 
Holm, Christian Karlsson, Erik Karlsson, 
Bo Nyholm, Bengt Meyer, Kasimir 
Nordenswan, Niklas Procopé, Guy 
Stenbäck, Leo Stjernvall, Johan Söderholm 
och Erik Wahlberg. Under året lämnade 
10 medlemmar Klubben på egen begäran.

Patrik Lerche har svarat för medlems-
registret i samarbete med Bokföringsbyrå 
Tärnan Ab.  

Bjälklaget 
Svenska Klubbens Bjälklag inrättades år 
1984. Bjälklagets uppgift är att fungera 
som en finansieringskanal för Klubbens 
medlemmar vid förädling och renovering 
av det för finländska förhållanden unika 
klubbhuset. Medlem som till Klubben 
lånar eller donerar 1 000 euro upptas i 
Bjälklaget och benämns bjälke. Med tiden 
har merparten av lånen på långivarens 
initiativ omvandlats till donation. 

Bjälklagets grader är bjälke, dubbelbjälke, 
storbjälke, ås, takryttare, takryttare silver, 
takryttare guld och skorstensfejare. Varje 
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grad ”kostar” 1 000 euro (under marktiden 
5 000 FIM). Bjälklaget fick under året motta 
23 bjälkinsatser. Nio klubbmedlemmar 
är nya bjälkar – Arthur Aminoff, Henrik 
Gahmberg, Carl-Olaf Homén, Bo Lindfors, 
Karl-Erik Palin, Per-Edvin Persson, Henry 
Olander, Erik Wallin och Patrik Wikström 
hälsas välkomna till Bjälklaget. 

Namnen på bjälkarna uppförs på 
Bjälktavlan i klubbvåningen. De nulevande 
bjälkarna inklusive juridiska personer och 
kotterier är 88 till antalet. Av bjälkinsatserna 
är cirka 90 procent donationer. Bjälklagets 
insats för Klubben uppgick i slutet av 2017 
till 315 460,42 euro efter överföring av 2017 
års bjälkinsatser till bjälkfonden.

Klubben avtackade Bjälklaget vid den 
traditionella kroppåskannan måndagen den 
4 december 2017 med ärtsoppa, punsch 
och plättar. Bjälklagets arbete administreras 
av bjälkmästaren Henry Wiklund och 
bjälkskrivaren Patrik Lerche.

Styrelsen för Svenska Klubben i 
Helsingfors uttalar ett varmt tack till alla 
bjälkar som med sin insats stöder Klubben 
och upprätthåller klubbhuset, som är 
Klubbens utåt mest synliga kulturgärning. 
Huset är som känt tillgängligt även för 
utomstående inom ramen för beställnings-
restaurangrörelsen Royal Ravintolat 
bedriver. 

Kotterier 
Kotterierna inom Klubben har varit 
glädjande aktiva även under år 2017. 

Torsdagsvännerna som är Klubbens 
äldsta fortfarande verksamma kotteri bildat 
under andra världskriget med motiveringen 

att torsdagen då var den enda dagen i 
veckan man fick äta kött på krogarna. 
Torsdagsvännerna sammankommer 
regelbundet till middag på Klubben.

Valhalla sällskapet med anor som sträcker 
sig till 1780-talets Sveaborg etablerade 
sig på Klubben år 1972 på initiativ av 
dåvarande klubbhövdingen Holger 
Wikström. Sällskapet sammanträder en 
gång i månaden.

Jackettklubben grundad på ”skräddar-
baron” Eirik Cronstedts 85-årsdag den 
3 december 1996 strävar till att främja 
användningen av jackett vid festligare 
tillfällen. Jackettklubben sammankommer 
två gånger per år och praxis är numera att 
Klubbens medlemmar samlas till särskild 
lunch i jackett varje höst. 

Strömmingsakademien provsmakar 
och utvärderar stekta strömmingar 
på huvudstadens krogar, som upptar 
denna delikata rätt på sin meny. Sedan 
akademiens instiftande år 2001 har cirka 
90 utvärderingsluncher avnjutits på 27 
olika restauranger. I programmet ingår 
också säsongens delikatesser såsom sparris, 
kräftor, nejonögon och blinier med lakrom. 
Rätter tillreds och avnjuts ofta hemma 
hos medlemmar. Totalt sen början har 
kotteriet sammankommit till över 160 
begivenheter. Akademien har de senaste 
åren svarat för Klubbens allt populärare 
surströmmingsaftnar, år 2017 hittills 
den 13de, och upprätthållit initiativet 
att fortsätta med kräftskivetraditionen. 
Klubbens populära kräftskiva gick av stapeln 
nu för sjunde gången på Brändö Seglare. 
Akademien tar in ny ledamot när stol blir 
ledig. Antalet stolar utvidgades med en och 

nu har Akademien 10 medlemmar samt en 
adjungerad medlem. Närmare beskrivning 
av kotteriet finns på klubbens hemsida. 
Strömmingsakademien är även berömvärt 
aktiv vid klubbaftnarna.

Vid ungdoms- och barnborden samlas 
klubbmedlemmar i samhörighet under sina 
bordsstandar för att diskutera. Barnbordets 
medlemmar strålar traditionellt samman 
vid lucialunchen då totalt ett åttiotal herrar 
samlades på klubbvåningen.

Utöve r  de s s a  ko t t e r i e r  ve rka r 
inom klubbhusets ramar också andra 
sammanslutningar med olika kopplingar 
till Klubben, Sällskapet MM och det svenska 
Helsingfors.

Vänklubbar 
Klubben har sedan många år tillbaka ett 
nät av inhemska vänklubbar – Svenska 
Klubbarna i Björneborg, Borgå, Ekenäs, 
Jakobstad, Tammerfors, Vasa och Åbo 
samt Sällskapsklubben i Gamlakarleby och 
Degerby Gille i Lovisa. 

Klubben hade vänklubbsstatus med 
följande utländska klubbar:

Sällskapet i Stockholm, The East India 
Club i London, Svenska Klubben i Paris – 
Cercle Suédois, The Royal Bachelors´ Club 
i Göteborg, Nya Sällskapet i Stockholm och 
Norske Selskab i Oslo. Därtill upprätthåller 
Klubben fortgående kontakt med Svenska 
Klubben i Reval, vars medlemmar är 
välkomna att besöka våra evenemang.

Vänklubbsstatus innebär att Klubbens 
medlemmar har tillträde till ovannämnda 
k lubbar  s amt  a t t  med lemmar  av 
vänklubbarna har tillträde till Svenska 

Klubbens i Helsingfors tillställningar. 
Vissa utländska klubbar förutsätter 
introduktionsbrev av Klubben. Dylika 
utfärdas  av klubbhövdingen e l ler 
sekreteraren. Tryckta bulletiner från flera 
av vänklubbarna framläggs i läsrummet i 
klubbvåningen.

Utensilier 
Klubben tillhandahöll ett sortiment 
utensilier, populärt kallade ”prylar” för 
medlemmarna. Det fanns klubbmärke i 
förgyllt silver, manschettknappar i brons 
och silver samt förgyllt sterlingsilver 
med klubbemblemet. Emaljen i dem var 
blå respektive röd. Därtill fanns röda, 
blå och randiga slipsar, röda och svarta 
flugor samt röda och blå ficknäsdukar. 
Fortsättningsvis tillhandahålls gratulations- 
och kondoleansadresser. Under året 
tilllkom ytterligare en silvergrå slips med 
klubbemblemet diskret invävt närmast tänkt 
till jackett eller mörk kostym. Utensilier som 
tagit slut har beställts till. I vitrinen i tredje 
våningens korridor finns samtliga utensilier 
utställda. Ett urval utensilier presenterades 
i Meddelanden nummer 3. Ansvarig för 
utensilierna var Mikael Westerback.

Inventarier 
Vad inventarierna beträffar har 
verksamheten förlöpt väl under det 
tredje fulla året med Royal Ravintolat. 
Lokalerna har varit i aktiv användning, 
vilket å andra sidan betyder ökat slitage. 
Klubbens överenskommelse med krögaren 
lägger ansvaret att hålla restauranglösöret 
i användbart skick på restaurangen. 
Ersättning av skador på annat lösöre avgörs 
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från fall till fall. Skadorna på klubbens 
egendom har varit så små, att det inte 
funnits fog för att yrka på skadestånd från 
försäkringsbolaget. 

För att effektivt kunna använda klubbens 
utrymmen, till exempel för konferenser och 
konserter, kan RR byta ut möblemang 
för vissa perioder och ersätta dem med 
stolar etcetera från sitt eget förråd. En stor 
restaurangkedja optimerar sin verksamhet 
med flexibel logistik. Klubbens möbler 
flyttas inte bort från huset, utan lagras vid 
behov tillfälligt i husets källare.

Klubben fick mottaga en stor praktspegel, 
som donerades den 21 april av klubbroder 
Carl-Gustaf Spåre. Spegeln hade funnits i 
hans föräldrahem från 1920 talet och kom 
ursprungligen från släktgården i Birkala. 
Spegeln placerades i spelrummet. Klubben 
tog också emot två nya klubbvimplar för 
klubbhuset av Strömmingsakademien, den 
ena gul-röd med klubbens emblem och den 
andra i Nylands färger med Helsingfors 
vapen. Styrelsen uttalar Klubbens varma 
tack till donatorerna.

Klubbhuset 
Året 2017 var igen ett händelserikt år i vår 
byggnad. Den normala driften av byggnaden 
gick bra. Återkommande service, såsom 
hydrauloljan i hissen, ventilationsfilter 
och driftremmar förnyades, lampor byttes, 
nödbelysningens ackumulatorer och laddare 
förnyades, gaslycktorna putsades och olika 
nyfunna men obehöriga rör av varierande 
original art pluggades. Även mindre 
reparationer gjordes. Inga större haverier 
skedde under året.

Två stora grundreparationsprojekt 

utfördes under året i byggnaden. Under 
tidigare år har det konstateras att gårdssidans 
plåttak levat med solens värme och fogarna 
spruckit och öppnat sig. Även direkta hål 
fanns i plåttaket. Små vattenläckage i taket 
kunde hittas lite här och där. Det var dags 
att reagera före plåttaket skulle åstadkomma 
en större vattenskada. Planeringen för byte 
av plåttaket inleddes genast i början av året 
och arbetet började kring midsommar. 
Strategin var enkel – riv så mycket gammal 
plåt som kunde ersättas med ny plåt samma 
dag. På det sättet behövde vi inte huva in 
vår byggnad. Under arbetes lopp var det 
även viktigt att restaurangverksamheten i 
byggnaden inte stördes av arbetes oljud. 
Gårdssidans plåttak blev färdigt i början 
av september.

Andra grundreparationsprojektet var 
Sällskapet MMs båda sanitetsutrymmen och 
de underliggande vatten- och avloppslinjer 
som skulle förnyas. Dessa vattenlinjer 
sträckte sig genom hela Klubbens källare 
fram till under Mauritzgatan. Planerings-
arbetet påbörjades på våren och detta 
projekt inleddes inför midsommar. Projektet 
blev färdigt i mitten av augusti.

Samarbetet med Sällskapet MM kring 
fastigheten i den gemensamma fastighets-
förvaltningskommissionen förlöpte i god 
anda. Fastigheten var också huvudtema 
då de ledande förtroendevalda i de två 
föreningarna samlades till sin årliga 
sammankomst, denna gång i MMs regi.

Ekonomin

Klubbverksamhetens ekonomi
Kostnaderna för den ordinarie 
klubbverksamheten uppgick till 68 867 

euro (2016: 77 268). Denna summa 
innehåller 7 895 euro porträttkostnader. 
Omförhandling av avtal för information 
ledde till lägre informationskostnader, för 
övrigt var kostnaderna i linje med förra året. 

Intäkterna täcktes av annonsintäkter och 
försäljning av utensilier samt övriga intäkter 
och uppgår tillsammans till 13 896 euro 
(2016: 5 364) varav 7 895 euro hänförs till 
porträttkostnader. 

Därutöver uppgick medlemsavgifter och 
inskrivningsavgifter till 57 200 euro (2016: 
53 939). De direkta verksamhetskostnaderna 
om 60 972 euro (efter att porträttkostnader 
och intäkter beaktas) täcks således av 
verksamhetens intäkter och medlemsavgifter 
som uppgår till 63 200 euro. 

Porträttinsamlingen inbringande 19 763 
totalt varav nettot om 11 873 euro överförs 
till projektets kostnader 2018. 

 Medlemsavgiften för årsmedlem var 120 
euro, medan inskrivningsavgiften uppgick 
till 160 euro. 

Klubbhusets ekonomi
Hyresintäkterna från restaurang-
verksamheten var på grund av 
takrenoveringen lägre än året förut och 
uppgick till 132 088 euro (2016: 140 000), 
varav Sällskapet MM:s andel uppgick till 
9 927 euro. Klubbens hyresintäkter uppgick 
sålunda till 122 161 euro (2016: 129 440). 

De löpande kostnaderna för fastigheten 
– fastighetsskötsel, årsunderhåll, fjärrvärme, 
fastighetsskatt, fastighetsförsäkring, 
bevakning, administration – uppgick till 
127 882 euro. Planenliga avskrivningar 
verkställdes på fastigheten 34 224 euro 
motsvarande 4 procent och på inventarier 

4 362 euro. Därmed stiger dessa kostnader 
till 168 468 euro (2016: 147 399). 

Kostnaderna för första fasen av 
takrenoveringen, som uppgick till 92 771 
euro, täcktes av tidigare reserverade bidrag 
från Grundförbättringsfonden.

Sällskapet MM:s bidrag till kostnaderna 
uppgick till 20 350 euro. Med beaktande 
av ovanstående uppgick underskottet för 
klubbhuset till 25 957 euro (2016: 982 
euro).

Understöd och resultat
Fastighetssammanslutningen Svenska 
Klubben i Helsingfors och Sällskapet MM 
fick understöd ur Bo Backströms fond i 
Svenska litteratursällskapet på 30  000 
euro, enligt beslut 2016. Denna summa 
överfördes till Grundförbättringsfonden, 
som finansierar takprojektet. Styrelsen 
uttalar Klubbens varmaste tack till alla 
bidragsgivare, som stött takreparationen. 

Klubben hade glädjen att under året 
motta 23 bjälkinsatser i form av donationer, 
totalt 23 000 euro. Det sammanlagda 
beloppet av Bjälklagets bidrag till Klubben 
uppgick till 292 460 euro och stiger med 
23 000 euro 2018 då styrelsen föreslår för 
årsmötet att 2017 års bjälkdonationer i 
enlighet med Bjälklagets stadgar överförs 
till Bjälkfonden.

Klubbens styrelse beslöt sälja ut Klubbens 
direkta aktieinnehav för att förenkla kraven 
på myndighetsrapportering, samt att lösgöra 
en del kapital för att säkra kassaflödet vid 
takrenoveringen. Dessa transaktioner ledde 
till en positiv finansieringsintäkt om 25 257 
euro (2016: 5 731 euro) 

Räkenskapsårets uppvisade resultat 



– 16 – – 17 –

är 19 645 euro då inbetalningarna till 
Bjälklaget inkluderats (2016: underskott 
6 848). Efter stadgeenlig överföring till 
Bjälkfonden är underskottet 3 355 euro 
(2016: underskott 13 848).

Balansomslutningen uppgick vid 
utgången av året till 1 720 771 euro (2016: 
1 727 594 euro).

Styrelse och funktionärer

Styrelse 
Kammarrådet Henry Wiklund, ordförande 
(2017, styrelsen 1984-)
Ekonomie licentiat Henrik Hultin, vice 
ordförande (2017-2019, fr.o.m. 1996)
Godsägare Henrik Degerman 
(2015-2017, fr.o.m. 1991)
Regeringsrådet Veikko Kantola 
(2016-2018, fr.o.m. 2010)
Ekonomie magister Magnus von Knorring 
(2016-2018, fr.o.m. 2016)
Ekonomie magister Patrik Lerche 
(2015-2017, fr.o.m. 2002)
Advokat Rabbe Sittnikow 
(2017-2019, fr.o.m. 2003)

Vid förvaltningsmötet den 20 december 
2017 återvaldes Henry Wiklund till 
ordförande. Patrik Lerche, som var i tur 
att avgå ur styrelsen, återvaldes för åren 
2018-2021. Henrik Degerman, som även 
stod i tur att avgå, önskade träda tillbaka 
och ersattes av Wilhelm von Nandelstadh 
för åren 2018-2021. 

Styre l sen sammanträdde under 
året ti l l  10 protokollförda möten. 
Styrelsemedlemmarnas närvaro var följande: 
Wiklund 10/10, Degerman 9/10, Hultin 
8/10, Kantola 10/10, von Knorring 7/10 

Lerche 5/10, Sittnikow 7/10. Utöver 
detta har styrelsen sammanträtt till ett 
strategimöte under vintern. 

Varken styrelse eller funktionärer har lyft 
arvoden. De frivilligt arbetande avtackades 
på traditionell revisionsmiddag.

Funktionärer 
Sekreterare: lektor Henrik Litonius och 
systemspecialist Peter Edgren
Ekonom: ekonomie magister Marc Hinnenberg
Klubbhövding: Henrik Hultin
Nordiskt sändebud: Magnus von Knorring
Biträdande klubbhövding, www-redaktör:  
greve Henrik Creutz
Registrator: Patrik Lerche
Facebook-redaktör: Rabbe Sittnikow
Redaktör för Meddelanden: Henrik Degerman
Disponent: vice verkställande direktör Jockum 
Andersin 
Intendent: Veikko Kantola
Biträdande intendent och biträdande 
utensilieansvarig: Peter Edgren
Utensilieansvarig: kammarrådet Mikael 
Westerback

Revisor och verksamhetsgranskare
Revisor var ekonomie magister Petter 
Lindeman, CGR, med revisionssamfundet 
PricewaterhouseCoopers Oy som suppleant. 
Verksamhetsgranskare var socionom 
Ben Idström med diplomingenjör Hans 
Wiljanen som suppleant. 

Fastighetsförvaltningskommissionen 
Rabbe Sittnikow (ordförande) och Marc 
Hinnenberg jämte Jockum Andersin i 
egenskap av disponent företrädde Klubben 
i fastighetsförvaltningskommissionen. 
Fastighetsför-valtningskommissionen 

är ett samarbetsorgan för fastighets-
sammanslutningen Svenska Klubben i 
Helsingfors och Sällskapet MM. Sällskapet 
MM äger 20 procent av fastigheten.

Slutord
Med över 50 evenemang årligen är Svenska 
Klubben i Helsingfors att betrakta som 
en aktiv aktör i den finlandssvenska 
gemenskapen i den av andra språk allt mera 
dominerade växande huvudstaden. Några 
radikala omläggningar av verksamheten 
planeras inte och volymen ska upprätthållas. 
Antalet deltagare i Klubbens resor och 
återkommande temakvällar är optimalt 
och vid lucialunchen råder trängsel. 
Deltagandet i de ”vanliga klubbaftnarna” 
är däremot fortsättningsvis starkt varierande 
och oförutsägbart. Klubben försöker dock 
undvika obligatorisk förhandsanmälan till 
varje evenemang. Man ska kunna komma 
spontant till sin klubb. 

Arbetet med informationen till med-
lemmarna har som synes utvecklats, men 
avsikten att ta i bruk e-postningslistan har 
däremot inte lyckats med den funktionärskår 

av frivilliga krafter som stått till förfogande. 
Ansträngningarna ska dock fortsätta.

Kontinuiteten i de nordiska kontakterna 
är glädjande. Utveckling av de nordiska 
ungdomskontakterna eftersträvas ytterligare. 
Interaktionen med Svenska Klubben i Reval 
finner sina former och företrädare för Reval 
har deltagit i flera aktiviteter på Klubben. 
Svenska Klubben i Reval avser att 2018 
invitera våra medlemmar avec till slottsbal 
i tecknet av Estland 100 år. 

Resultatrika förhandlingar bedrevs 
i slutet av 2017 med Royal Ravintolat 
där hyran justeras neråt att motsvara 
hyresnivån vid uppnådd omsättning på 
restaurangrörelsen i huset samtidigt som 
avtalet förlängs och Klubbens förmåner 
säkras för många år framåt. Kvaliteten på 
serveringen vid Klubbens evenemang har 
vunnit fortsatt uppskattning.

Styrelsen uttalar ett stort tack till 
medlemmarna som med medlemskap och 
aktiviteter stöder Klubben och berikar 
verksamheten över generationsgränser. 
År 2018 inbegriper många intressanta 
programpunkter. 



– 18 – – 19 –

Karleby
Sällskapsklubben  
grundad 1828
Torggatan 27, 67100 Karleby
www.sallskapsklubben.fi
restaurang www.ravintola-shanghai.com, 
öppen alla dagar

Borgå
Svenska Klubben i Borgå  
grundad 1883
Biskopsgatan 28, 06100 Borgå
www.svenskaklubbeniborga.fi

Tammerfors
Svenska Klubben i Tammerfors  
grundad 1884
Tuomiokirkonkatu 21 / Otavalankatu 9, 
33100 Tammerfors
www.svenskaklubben.eu

Vasa
Svenska klubben  
grundad (1884), 1919
Strandgatan 4, 65100 Vasa
www.svklubben.fi
restaurang www.bacchus.fi, öppen ti-lö

Jakobstad
Svenska Klubben i Jakobstad  
grundad 1886
Stadshotellet, 68600 Jakobstad
www.svenskaklubbenijakobstad.fi

Åbo
Svenska Klubben i Åbo 
grundad 1889
Auragatan 1 B, 20100 Åbo
www.svenskaklubben.fi
restaurang www.svenskaklubben.net, 
öppen må-fre

Björneborg
Svenska Klubben i Björneborg 
grundad 1909
Eteläranta 10, 28100 Björneborg
www.bjss.fi
restaurang www.suomalainenklubi.net

Raseborg
Svenska Klubben i Ekenäs 
grundad 1919
Bryggerigatan 9, 10600 Ekenäs
restaurang www.lunchpaus.fi, lunch ti-fre

Lovisa
Degerby Gille 
grundat 1930
Smedsgränd 4, 07900 Lovisa

Våra vänklubbar
Inhemska vänklubbar, det är svenska klubbar i Finland (alla både herr- och 
dammedlemmar). Alla medlemmar av de svenska klubbarna kan fritt besöka varandras 
klubbar.

Göteborg The Royal Bachelors’ Club 
grundad 1796
Skyttegatan 1, S 41256 Göteborg
www.rbc.se
restaurang www.krogen-rbc.se, anmäl till 
hovmästaren
rum finns på närliggande hotell

Stockholm Sällskapet 
grundat 1800
Arsenalsgatan 7, S 11147 Stockholm
www.sallskapet.se
restaurang alla dagar, anmäl till 
vaktmästaren

Stockholm Nya Sällskapet 
grundat 1874
Västra Trädgårdsgatan 6, S 11153 
Stockholm
www.nyasallskapet.se
restaurang lunch alla dagar, anmäl till 
hovmästaren

Utländska vänklubbar (endast herrmedlemmar)
Dessa kan besökas efter anmälan eller mot uppvisande av intyg.

London The East India Club 
grundad 1849
(tid. The Devonshire Club 1874–1976)
16 Saint James’s Square, London SW1Y 
4LH
www.eastindiaclub.co.uk
restaurang och rum, intyg av sekreteraren 
fordras

Paris Svenska klubben – Cercle suèdois 
grundad 1891
242 rue de Rivoli, F 75001 Paris
www.cercle-suedois.com
restaurang lunch alla dagar, anmäl till 
hovmästaren
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Välkommen att bekanta dig med våra fonder  
och vår omfattande förmögenhetsförvaltning.  

Läs mer: aktia.fi/bäst

Boka tid: aktia.fi eller tfn 0800 0 2470.

BÄSTA  
FÖRMÖGENHETS- 

FÖRVALTARE I
NORDEN

©2017 Thomson Reuters. All rights reserved.

Aktia har valts till bästa förmögenhetsförvaltare i Norden  
i den ansedda tävlingen Thomson Reuters Lipper Fund Awards  

2017 i kategorin ”Overall Group Award, Small Company”.

Den åttonde maj, en solig och underbar 
sommardag firades Henrik Degerman 
på Svenska Klubben i Helsingfors. 
Dagen hade han valt redan 70 år innan 
och gästerna var antagligen smått 
irriterande över att Klubben inte (än) har 
installerat en takterrass med svalkande 
bubbelpool. Tillställningen ägde rum 
på andra våningen där Degerman tog 
emot sina gäster som bestod av vänner, 
bekanta, föreningsrepresentanter samt 
män i uniformer. Många av de som bar 
militäruniform verkade ha så mycket 
medaljer att de kunde börja kalla det 
rustning så småningom. Jag hade inte tagit 
med min silvermedalj från stafettkarnevalen. 
Den måste jag ta med när det firas nästa 
gång.

Sopplunch med Sjuttioåring

Den allra populäraste samtalspartnern 
(med undantag för födelsedagsbarnet) var 
Samovaren som innehöll snaps. Där kunde 
både gammal som mindre gammal ta sig ett 
glas. Snapsen smakade väldigt fräscht och 
innehållet tog aldrig slut. Det var nästan 
magiskt hur den skinande drycken bara 
rann och rann. Även soppan gick att äta.

Sällskap kom och gick och Degerman 
fick inte en lugn stund. Det var presenter 
hit och presenter dit. Gratulationskort 
och gratulationsdrycker. Ett av de hetaste 
samtalsämnen runt lunchbordet var en tavla 
med ett fotografi som antagligen föreställde 
Henrik Degerman som ung. Det var ändå 
många som var konfunderade över hur stor 
kalufs personen på bilden hade. Sanningen 
får vi kanske veta på nästa födelsedagslunch.

Emil Ehnström

FOTO: ROBIN EKSTRÖM



Klubbutensilier
Förutom de tidigare utensilierna eller 
accessoarerna – populärt ”prylar” – som 
Klubben tillhandahåller medlemmarna finns 
några nya. Här presenteras det urval som 
nu finns av vilka en del avbildas.
Samtliga utensilier har klubbens emblem 
i någon form.

Klubbnål, förgyllt silver (pins): á 20 €

Silvermanschettknappar med blå emalj: 50 € / par

Förgyllda silvermanschettknappar med blå emalj: 
60 € / par

Nya silvermanschettknappar med röd emalj: 60 
€ / par

Bronsmanschettknappar: 30 € / par 

Adress (hyllnings- 
eller kondoleans), 
vanlig: á 15 €
Adress (hyllnings- 
eller kondoleans) 
med tofs: á 25 €

Prylar och adresser kan beställas av 
utensilieansvarige funktionären Mikael 
Westerback, per e-post:
mikael.westerback@gmail.com 
(eller tel. 050-5366999). De säljs också 
vid vissa klubbaftnar.
Betalning sker till Klubbens konto:  
FI23 4055 1120 0021 04

Slipsar, blå, röd, silver resp. gammal modell: á 30 €. Fluga, röd eller svart: á 30 e. Ficknäsduk, 
blå eller röd: á 20 €.
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Förverkliga din dröm

Framgången fortsä� er och Honkas svenska 
service har överträff at alla förväntningar. 
Honka svenskfi nland 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.

Ring Anders Gadd 0400 520 540 

eller skicka en email: anders.gadd@honka.com

Sote (eller kanske Soshäl på svenska), 
landskapsreform, stadspolitik – stora 
frågor i rikspolitiken på slutrakan av 
denna riksdagsperiod. Oppositionen i 
riksdagen är hämningslös i sin kritik och 
inte bara oppositionen. Också enskilda 
samlingspartister och borgmästaren i 
Helsingfors stad protesterar.

Canarius tycker att den politiska 
diskussionen är undermålig, uppförstorar 
enskilda detaljer, dialogen urartar 
till skäll på regeringen och helheten 
förloras. Kopplingen mellan införande av 
landskap styrda av folkvalda och social- & 
hälsovårdsreformen har ifrågasatts och 
visst framstår det som två helt olika saker, 
men sådan är politiken... att ge och att 
få. För Canarius är det inte begripligt 
att detta lilla land behöver en massa 
folkvalda landskapsförvaltningar, som 
dessutom småningom kommer att få 
beskattningsrätt för att i någon mån öka 
meningsfullheten. Vi tar steg mot världens 
högsta skattetryck. En förklaring är förstås 
kommuners otillräckliga beredskap att skapa 
meningsfulla förvaltningshelheter som i 

om huvudstaden

rimlig närdemokrati kunde handlägga den 
moderna social- och hälsovården.

Ja, men detta skulle ju handla om 
huvudstaden. Vår beskäftige borgmästare 
har mobiliserat kollegerna i de större 
städerna till protest mot införande av den 
nya landskapsförvaltningen där städerna 
i betydande utsträckning underordnas de 
ojämnt stora landskapen. En stadspolitik 
där framför allt huvudstaden Helsingfors 
ska hävda sig i förhållande till grannar 
som de nordiska huvudstäderna och Reval 
dräneras av en tilltänkt oändamålsenlig 
arbets fördelning mel lan s tad och 
landskap. Resonemanget låter trovärdigt 
och Helsingfors protester har varit 
uttrycksfulla. Men, men, hundarna skäller 
och karavanen går vidare. I USA, som 
ingalunda behöver vara en förbild, bygger 
en presidentadministration upp system, 
som följande regim söker skrota. Inget ideal, 
men kanske tänkvärt beroende på vad de 
finländska väljarna säger i nästa riksdagsval. 
Huvudstaden måste få ta sin plats och 
kunna skötas effektivt. 
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Rafael Karsten – bland indianfolk i Sydamerika 
I sin biografi över etnologen och religionsforskaren Rafael Karsten (1879–1956) 
hittar René och Raili Gothoni tre sammanbindande teman: religion, 
äventyr och utanförskap – alla med rötter i Karstens barndom och uppväxt. 
Hans äventyrliga, djupgående och banbrytande forskning bland indianfolken 
i Sydamerika ledde till stor popularitet, men senare anpassade han sig inte 
till utvecklingen inom antropologin och sociologin, och blev en outsider inom 
den akademiska världen. 

Sigrid Schauman – en livsberättelse 
Sigrid Schauman (1877–1979) var kvinna, bildkonstnär, kritiker, 
ensamförsörjare och modernist under en tid som inte gynnade en sådan 
rollblandning. Som konstnär intresserade hon sig mer för färg än för form; både 
landskapen och porträtten är särpräglade och sensibla. Camilla Granbackas 
heltäckande biografi visar hur Schauman utvecklades ännu som 80-åring, och 
hur hon på äldre dar anammade ett rätt burdust sätt att umgås, troligtvis för 
att hon i själva verket var en rätt blyg person.

Höstens SFV-biografier

Läs mer om SFV:s biografiserie på www.sfv.fi/bok
Böckerna lanseras officiellt på Bokmässan i Helsingfors 

?

ÄYRIÄISTUKKU * GAMLA VINTERVÄGEN 8 A, HELSINGFORS
TFN 09 774 5020 * WWW.AYRIAISTUKKU.FI

FINNS I VÄLUTRUSTADE 
LIVSMEDELSAFFÄRER

Nu har sommaren börjat titta fram och 
solen skiner vackert med sin brutala 
och obarmhärtiga strålning. Solen är 
ju faktiskt ett brinnande inferno som 
sakta men säkert kommer att hettas upp 
mer och mer och leda till en eventuell 
utrotning av människorasen. Något att 
tänka på när man gläder sig över den första 
sommarvärmen. Solskenet är egentligen 
väldigt solskenheligt. Skenet utger sig från 
att vara värmande och mysigt, men i själva 
verket är det en dödsdom. För att inte bli 
allt för apokalyptisk har jag ändå samlat 
ihop en rad med finurliga uttryck som jag 
tycker man ska använda sig av innan solen 
smälter kropp, hopp och kaffekopp.

Att få det hett om öronen är ett använt 
uttryck som inte beskriver känslan då man 
bränner skalpen i solen eller somnar i 
bastun. Det är då man hamnar i en situation 
med problem som temperaturen i öronen 
höjs. Ursprungligen kommer ordspråket 
antagligen från gruvarbetare förr i tiden. 
Tidigare så kunde gruvarbetare ha en fackla 
mellan tänderna så att de fritt kunde röra 
sig med båda händerna. Om man var för 
långsam så kunde fackla brinna så långt att 
de nådde öronen och då råkade man ut för 
heta öron och problem.

Emils  
Eminenta  

Språkhörna

Ett intressant uttryck som hänger 
ihop med försommaren är mellan hägg 
och syren. Mellan dessa två kan det ju 
finnas en och annan växt, men egentligen 
innebär “mellan hägg och syren” en tid på 
försommaren då häggen slagit ut som räcker 
ända tills syrenen börjat blomma. Det sägs 
att uttrycket första gången användes av en 
skomakare som lade upp en skylt att det var 
stängt mellan hägg och syren. Semestern var 
inte så långvarig. Nu för tiden kan man se 
skyltar hos startup- företag att det är stängt 
mellan hägg och idén.

Mitt nya favorituttryck är att sila mygg 
och svälja kameler. Innebörden är att man 
hänger upp sig på småsaker och inte tar 
i beaktande stora helheter. Man kan ju 
fråga sig när man varit i den situationen 
att man varit tvungen att sila mygg och 
svälja kameler. Ursprunget hittar vi i bibeln 
vid Matteus 23:24. I bibeln hittar man ett 
stort antal intressanta situationer och en 
festmåltid med kamelstek och silning av 
ohyra är ju kanske inte det konstigaste. 
Jag kommer i alla fall att under sommaren 
mumsa på kamelben och sålla knott.



Beställ Dina glasmålningar från Oscar Paterson i Glasgow! Så gör Svenska Klubben 
i Helsingfors. (The Studio Year-Book 1913)


