
Organ för Svenska Klubben i Helsingfors r.f
Grundad år 1880 • Nummer 1, mars 2019

En vanlig klubbafton börjar i klubbvåningen. Efter att själen fått sitt i
form av föredrag börjar man med fiskbordet, dukat som bilden visar.
Sedan följer varmrätt och kaffe avec. Inne i detta nummer finns flere
exempel på hur det ser ut på klubbaftnarna. En intervju med nye krögaren
Tero Blom visar hur han ser på Klubben. En hel del smånyheter visar på
Klubbens vardagsaktiviteter. Red. önskar angenäma läsestunder.
Foto: Peter Edgren.
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Klubbafton med föredrag och middag varje onsdag kl. 18.
Restaurangen är öppen enligt beställning,

svenskaklubben@therongroup.fi, tel. 020 7879730.
Restaurangchef är Kristian Meurman och köksmästare Sami Engström.
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SVENSKA KLUBBEN
I HELSINGFORS

Ordförande har
När Meddelanden når medlemmarna har
de aktiva redan hunnit erfara vår nya
krögares arbete i klubbhuset. Detta skrivs
samma dag den nya ”flyttar in”, varför
dylik erfarenhet inte kan kommenteras
här. Egna bakverk har dock utlovats vid
starten!

Börsbolaget NoHo Partners, som vår
tidigare krögare Royal Ravintolat numera
är en del av, strömlinjeformar sin
verksamhet med de krav på lönsamhet
som ankommer på ett börsnoterat bolag.
Initiativet till byte av krögare kom från
Royal, som i sin tur enligt uppgift
kontaktats av Theron Group. Kring
årsskiftet fördes många diskussioner
mellan berörda och Klubbens styrelse
godkände slutligen initiativet.

Det är ingen hemlighet att vi varit
nöjda med Royal och förlängde så sent
som 2017 hyresavtalet efter vissa
justeringar av hyresvillkoren. Det nu
verkställda bytet av krögare kan i all
korthet ses som en åtgärd att få en starkt
motiverad företagare för vilken
klubbhuset kan vara en central
verksamhetspunkt, medan huset för den
föregående krögaren var i ”sämsta ändan”
i lönsamhet, bland en uppsjö av
verksamhetspunkter.

Tero Blom är verkställande direktör i
Theron Group, som började formas från
1991. Gruppen sysselsätter 60 personer
och har en årsomsättning i storleksklassen

7 miljoner euro. Klubbhuset fortsätter
som beställningsrestaurang och festlokal
för olika event som är Therons nyaste
satsning. Theron avser också att driva
uteserveringen i Elisabetsskvären under
sommaren. Den var som känt stängd ifjol.
Publokalen vid Elisabetsgatan – senast
restaurang 0 – inreds under våren till
klubbrum för Akademiska
sångföreningen.

Prissättningen vid Klubbens
evenemang består och därtill kan
klubbröder räkna med 20 procent rabatt
på listpriset på mat vid sina privata
evenemang i klubbhuset – en ny förmån!
Nya restaurangchefen heter Kristian
Meurman. När denna spalt når Klubbens
medlemmar har vi redan mera erfarenhet
av nyheten i huset, nytt husets vin med
mera. Som sagt skrivs detta på Therons
inflyttningsdag.
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Lucialunchen i december lockade 170
herrar till Klubben. Lucia med tärnor
spred julstämning med, ljus och vacker
sång. Lucia hälsades välkommen till

Hänt på Klubben

Lucialunch

Snaps-, öl- och korvaftonen

lunchen av ordförande och av MM’s kör.
Folkhälsans
nye verkst.dir. Georg Henrik Wrede
deltog även i lunchen. Sammanlagt
inbringade insamlingen i år 5 507,75 €.

Snaps, öl och korv kvällen tillsammans
med MM som inleder vårterminen på
Klubben har blivit en synnerligen populär
tillställning. Det hela började för ett tiotal
år sedan som en liten anspråkslös

tillställning i puben men idag är vi kring
hundra herrar som äter korv tillsammans i
spegel- och elisabetssalen. Tillställningen
inleds med MM’s sång i trappan.

… inbringade jullunchens insamling till
Folkhälsan 5500,- euro. Även Finlands
Lucia gjorde ett blixtbesök för att motta
donationen
… har ”morjens herrar” blivit den
gångbara hälsningsfrasen på Klubben,
ursprungligen lanserad på jackettlunchen
senaste höst av cellosolisten Daniel
Schultz från Sibelius-akademin
… inleddes året 2019 som vanligt med öl-
, korv- och snapsafton där MM
uppträdde med välljud
… har Emil med sin språkhörna vistats i
Malawi och inte fått den rätta stämningen
för att befatta sig med Klubben, men vi
önskar honom tillbaka snarast

Sedan senast...
… utdelades Klubbens förtjänsttecken vid
förvaltningsmötet i december: i silver till
avgångne ekonomen Marc Hinnenberg
och dito revisorn Jan Holmberg och i
guld till avgångne styrelseledamoten
Henrik Degerman
… sker stora ting i Klubbens restauration,
varom närmare på flere andra platser i
detta nummer

… distribuerades ordförandens brev i
januari till herrar medlemmar per epost;
den som inte mottagit detta bör snarast
meddela sin epostadress till registratorn
patrik.lerche@tresmeder.fi

Finlands äldstadisponentbyrå
Grundad 1930

Med specialområdet
Svenskspråkiga stiftelsers

Bostads-ochAffärsfastigheter
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Den 22 augusti2018

Kräftskiva på Brändö Seglare den 29 augusti 2018 HENRIK
WICKSTRÖM

RIKSDAGSKANDIDAT I NYLAND

LÄS MER PÅ
WWW.HENRIKWICKSTROM.FI

NYTÄNK OCH
FRAMÅTANDA

TILLRIKSDAGEN

Den 26 september2018 Den 17 oktober 2018
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Vårutfärden den 22 maj går till Lovisa.
Stadsdirektör och klubbroder Jan D.
Oker-Blom tar emot oss. Utöver annat
intressant program får vi även bekanta oss
med Ragnar Nordströms villa – Överstens
slott, som just nu genomgår en
omfattande renovering. Dagen avslutas
med middag på Degerby Gillet. Mer
information i vårens gula kort.

I år är det Svenska Klubben i Åbo som
står värd för det Nordiskt Möte.
Programmet inleds onsdagen den 4
september på kvällen med samling i
Svenska Klubbens fina Bassi hus.
Torsdagen den 5 september blir det golf
och bridge för inbitna, men även
seglingstävling för intresserade. Besök på
Åbo Båtvarv och Åbo Akademi utlovas.
Torsdagen avslutas med middag.
Fredagen den 6 september besöker vi
Meyer Werft Turku och intar lunch på s/s
Ukkopekka i samband med en
skärgårdskryssning från Nådendal till
Åbo. Fredagen avslutas som sig bör med
smokingmiddag. Mer information om
programmet i Åbo samt priser från
Klubbhövdingen och på Klubbens
hemsida under våren. Nordiskt Möte är
ett samarbete mellan Helsingfors
Börsklubb, Norske Selskab i Oslo, Nya
Sällskapet i Stockholm, Sällskapet i
Stockholm, Royal Bachelors Club i

Framtidsbulletiner
Göteborg, Svenska Klubben i Helsingfors
och Svenska Klubben i Åbo. Hösten 2020
ordnas NM i Helsingfors.

Lördagen den 14 september är det åter
slottsbal avec i Reval. Balen ordnas av
Svenska Klubben i Reval. Mer
information senare under våren.

I oktober besöker Klubben Nordirland.
Lördagen den 12 oktober bär det av till
Irland. Vi flyger till Dublin för att med
buss köra norrut mot Belfast. Ett digert
program som inkluderar bl.a. besök på
bryggerier och destillerier. Vi bekantar oss
med Nordirlands historia och vi besöker
Titanic center. I Belfast träffar vi Finlands
honorärkonsul som berättar om
situationen på Irland efter Brexit. Vi gör
också en dagsutfärd upp till Causeway-
kusten för att se Giants Causeway de
unika stenformationerna av basalt. Vi
återvänder till Helsingfors via Dublin
tisdagen den 15 oktober. Information och
anmälningar via Klubbhövdingen

Den 24 oktober 2018

Den 14 november2018 Den 21 november2018

Den 31 oktober2018

Den 30 november 2018
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Berätta litet om ert bolag Theron Catering
och era strävanden, speciellt inom Klubben
och klubbhuset.
Jag grundade Theron Catering 1993 efter
att ha jobbat på Åland och i Oslo på ett
flertal restauranger.Företaget har verkat i
Helsingfors under 26 år och har behållit
karaktären av ett familjeföretag med
högklassig service. Vi hoppas att samarbetet
med Klubben leder till ett gott förhållande
till medlemmarna och att vi kan erbjuda
upplevelser i Klubbens utrymmen också för
utomstående. Vi vill värna om och
respektera Klubbens traditioner.

Traditionellt har Klubben serverat
husmanskost. Har Theron Catering egna
specialiteter?
Vi på Theron Catering värnar om det
skandinaviska köket med en liten twist och
med respekt för traditioner. En
Wallenbergare är Wallenbergare. Vi jobbar
mycket enligt säsong och använder oss av
små producenter och när- producerat i de
flesta fall. Vilt har en speciell plats i våra
hjärtan.

Klubben är sedan 1976 en beställnings-
restaurang. Kommer det att fortsätta så?
Vi fortsätter som beställningsrestaurang
men har öppet för allmänheten under
speciella dagar som julsäsongen, morsdag, 1
maj och så vidare. Vi forskar i ifall vi kunde
ha flera ”öppna dagar” i framtiden. Planer
finns och rätt snart kan vi presentera idéer
kring detta för Klubben.

Hur ser Theron catering på möjligheten att
ha svensk service i klubbhuset?
Restaurangchefen Kristian Meurman som
börjar i medlet av februari och köks-

Intervju med Tero Blom
mästaren Sami Engström är helt
tvåspråkiga. All kommunikation med vår
personal skall gå på klingande svenska.
Stefanie Liljendal som jobbar på Klubben
som vår kontroller och allt i allo har svenska
som modersmål och kan besvara de flesta
frågor. Som bäst söker vi tvåspråkig
serveringspersonal och till exempel lärarna
på Ålands hotell- och restaurangskola har
informerat om våra behov till nuvarande
och före detta elever. Vi tar det svenska på
största allvar.

Till vilka kundgrupper riktar sig Theron
Catering?
Vår kundgrupp är upp till 90 procent
företag och resten privatpersoner. Vi jobbar
med ambassader, EU- kommissionen och
olika ministerier. Helsingfors Universitets
karonkor är tillställningar vi trivs på.
Dessutom har vi verksamhet på många av
holmarna i Helsingfors skärgård. Vi hoppas
Klubbens medlemmar ger oss förtroendet
att arrangera deras privata fester på
Klubben.

Vi är trots vår storlek ett familjeföretag,
samarbetet med klubben är viktigt och det
skriver hela vår personal under. I framtiden
vill vi lyfta fram nya finlandsvenska
sammanhang som till exempel en
finlandssvensk bröllopsmässa och andra
speciella evenemang som ger restaurangen
den profil vi tror på. Framtiden får visa om
vi t.ex lyckas skapa den finlandssvenska
sommarterassen och så vidare. Arbetet är i
full gång och vi har en arbetsgrupp
bestående av finlandssvenskar i olika åldrar
och yrken som träffas med jämna
mellanrum och diskuterar idéer under vår
konsult Willle Wilenius ledning.

Företagare och medlem av
Helsingfors stadsfullmäktige och
stadsstyrelse.

Nya tag. För Finland och
Helsingfors.

marcus.fi
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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 – med palett och penna
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 prisbelönta 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

Nu finns det 15 läsvärda SFV-biografier

Läs mer om SFV:s
biografiserie på
www.sfv.fi/bok

I dagens språkpolitiska klimat är det vik-
tigt, att vi gör allt för att säkerställa
svenska språkets livskraft och användning
i Finland. Även små steg lönar det sig att
ta. Under klubbkvällarna har jag önskat
herrarna i min närhet att kolla hur det är
med deras körkort och identitetskort.
Dessa dokument är nämligen kodade
enligt innehavarens officiella modersmål.
Alltför ofta framkommer det, att mina
klubbröder har finskspråkiga kort! Dessa
två korts färdigt tryckta blankettbottnar

Ordnung muss sein - säger språkväktaren!
är ju på två språk, men texten, som fylls i
för att identifiera bäraren, är inte
tvåspråkig. Nyckeln ligger i ”utgivande
myndighet”. Om myndigheten ”Polisen”
eller ”Trafiksäkerhetsverket” är på
svenska, har bäraren fyllt sin
dokumentansökan på rätt sätt på svenska,
eljest står det ”Poliisi” eller
”Liikenneturvallisuusvirasto”. Bästa
klubbröder, kolla era dokument. Saken
kan ha statistisk betydelse.

Språkväktaren

WWW.HONKA.FI

Förverkliga dindröm

Framgången fortsätter ochHonkas svenska
service har överträffat alla förväntningar.
Honkasvenskfinlandbetjänar dig7dagariveckan, kontakta
ossför att planera ditt byggprojekt.
Har duegnaskisserkanvi enkelt skräddarsydinmodellhelt enligt dinaönskningar
ocheftertomtenskrav. Vi kanävenpostadigvåranyabroschyrer.

RingAnders Gadd0400520540
eller skickaenemail: anders.gadd@honka.com
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Det är praxis att samhällstillvände
Canarius kommenterar våra allmänna val
– grundstenen i demokratin av
västerländsk art. Canarius tänkande sker
på Runebergsdagen då kandidat-
nomineringen i riksdagsvalet är på hälft
och ett tiotal veckor förestår till valdagen.
Bidraget till Meddelanden skall dock
lämnas nu. Sålunda begränsas
perspektivet den här gången till utsikterna
för landets enda helsvenska parti,
förkortat SFP.

SFP har sedan begynnelsen 1906 haft
ett svenskt politiskt uppdrag. På tal om
SFP har detta uppdrag stundom helt
överskuggat andra frågor enär det är unikt
i Finland. SFP utvecklades dock till ett
statsbärande element, så flitigt som partiet
varit delaktigt i regeringsansvar. Program
och ställningstaganden täcker samhället
med utgångspunkt i en liberal värdegrund
– individualism och solidaritet. Från
svensk synpunkt är partiets bestånd och
inflytande (läs regeringsställning) en
angelägen sak.

Stödet i modern tid visar en positiv
utveckling för SFP. I riksdagsvalet 2011
fick partiet 125 785 röster och 2015 steg
understödet till 144 802 röster.
Utvecklingen har bland annat tillskrivits
vår klubbroder Carl Haglund, som i

om svenska partiet i förestående val

senaste val fungerade som partiordfö-
rande. I Helsingfors var trenden den-
samma från 20 007 till 24 645 röster. Inte
illa, en likartad tillväxt i det förestående
valet skulle ge två mandat från
huvudstaden!

Håller vi oss till riksplanet ser Canarius
två smärtpunkter. I Egentliga Finland har
SFP denna gång inget valförbund, varför
partiet måste klara tröskeln för ett mandat
med egna röster. Den andra
smärtpunkten gäller följande val, valet till
Europaparlamentet. Ett fullvärdigt parti
skall ha denna närvaro och det har givetvis
sitt intresse att även denna kanal och
aktionsberedskap finns på
finlandssvenska. Väljarna bestämmer.

Canarius skulle gärna peka på alla
kandiderande klubbröder, men som sagt
är processen på hälft när detta skrivs.
Tillsvidare har Canarius registrerat fem;
Marcus Rantala i Helsingfors, Anders
Adlercreutz, Fred Granberg och Henrik
Wickström i Nyland samt Mats Löfström
på Åland. Men de kan bli flera. ”Klubbens
kandidater” kommer enligt uppgift att
inviteras till klubbaftonen med
riksdagsvalet som tema onsdagen den 3
april. Valet begås den 14 april. Alla upp
till urnorna!

Den finlandssvenska försvarsdagen

Den sjätte finlandssvenska försvarsdagen
ägde rum den 19 januari i
Fredrikshamn. Omkring 200
försvarsvänner samlades kring
högklassiga föredrag och en dito
middag. Chefsarrangör var som alltid
Carl-Johan Hindsberg, och tiotals
klubbmedlemmar syntes i vimlet.



Nya medlemmar

Klubbens styrelse har inballoterat följande nya medlemmar:

Fredrik Löf
Alexander Livman
Christer Mörn
Jerker Gräsbeck
Johnny Ramstedt
Johan Erik Ström

Vi önskar herrarna välkomna och hoppas att de skall trivas i vår krets!


