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Under Klubbens sommarutfärd till Östra Nylands besökte man också Malmgård. Här beundrar
klubbisterna taket i slottets stora sal under ledning av grevarna Creutz.

- Höstens nummer presenterar det sällsynt rikhaltiga programutbudet under hösten. Envar hittar
säkert där något som närmare intresserar. Många resor har Klubben företagit och därför ingår också
reserapporter. - Meddelanden höll på att bli duktigt försenad till föld av arbetsmarknadsproblematik,
men nu kan vi fortsätta. Redaktionen önskar medlemmar och andra läsare sköna läsestunder under

den instundande julhelgen. - Meddelandens foton är tagna av Peter Edgren.
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Ordförande har ordet
Klubben äger som känt sitt hus sedan
början av 1930-talet. Vi som nu är verk-
samma i Klubben har sålunda under hela
vår tid i Klubben gått till Mauritzgatan 6.
Till mitten av 1970-talet var huset inte
öppet för allmänheten. Det fylldes av egna
aktiviteter och närstående samfund,
medan Dagny stod för kosthållet. Tiderna
förändrades och kök, ventilation med
mera krävde uppgradering. Så skedde och
huset blev en offentlig restauranglokal
med en utomstående restauratör.

Idag är huset beställningsrestaurang,
som hyser Klubben och en mängd andra
svenska aktiviteter. Sällskapet MM härskar
som känt i flygeln mot Elisabetsgatan och
ny användare i den tidigare puben är Aka-
demiska Sångföreningen. En utmärkt
synergi. Klubben välkomnar Akademen
till huset. För mig har huset karaktären av
svenskt rum, restaurangen heter Svenska
Klubben och även inredningen präglas av
Klubbens traditioner.

Ingen kan på allvar sägas ha undrat
huruvida svenska föreningar med egna
lokaler för sin verksamhet borde flytta in
under samma tak. Förutom att en del av
identiteten skulle gå förlorad kan sägas att
lokalerna öppnats och används mång-
sidigt också på svenska. Vi ska gärna ha
några svenska rum i huvudstaden. Som-
liga är också rätt unika för Helsingforsför-
hållanden – till dem hör Svenska
Klubbens och MM:s hus. MM äger en
femtedel av fastigheten.

Sedan måste medges att det inte alltid
är bekymmersfritt att äga hus. Med beak-

tande av att Klubben bortsett från fastig-
heten är en materiellt fattig förening
påstår jag att vi lyckats väl med under-
hållet. Person- och mathissar finns, översta
våningen – klubbvåningen – har inretts
och gjort brukbar året om, interiören upp-
graderades och nya toaletter byggdes inför
125-årsjubileet, ventilation, fönster,
värmeväxlare, balkong har åtgärdats och
nu är taket aktuellt. Plåttaket är nytt, men
tegeltaket står i kö – det gamla ribbverket
och takfilten under teglen måste förnyas.
Arbetet med finansieringen pågår, och för-
ståelse visas hos stiftelser.

Bjälklaget – systemet med räntefria lån
eller donationer från medlemskåren – står
för egen finansiering. Denna uppslutning
är viktig att kunna påvisa även för utom-
stående bidragsgivare. Bjälklaget startade
1984. I senaste bokslut uppgick donatio-
ner och lån till Bjälklaget till 332 460
euro. Över 90 procent av beloppet är
donationer. Innevarande år når nytt kapi-
tal till ett femsiffrigt belopp. Detta är av
yttersta värde. Tack!

Henry Wiklund
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• Introduktionsmiddag för nya klubb-
medlemmar och faddrar ordnas den 27
november. Alla intresserade klubbmed-
lemmar välkomnas då för att höra om
Klubbens verksamhet och 140 års fest-
ligheterna 2020.

• Bjälklagets kroppåskanna ordnas
denna höst måndagen den 2 december.
Bjälkarna bjuds då på traditionell ärt-
soppa, punsch och plättar. Bjälkskriva-
ren Patrik Lerche tar emot
anmälningar. Bjälkinsatser kan göras
året om – intresserade uppmanas kon-
takta bjälkmästare Henry Wiklund
eller Patrik Lerche.

• Lucialunchen infaller lördagen den 14
december klockan 13.00. Förhandsan-
mälningar kan göras till klubbhöv-
dingen, via Klubbens hemsidor eller via
Klubbens Facebook sida.

• Vårterminen inleds med snaps, öl och
korv tillsammans med Muntra Musi-
kanter onsdagen den 8 januari 2020.

• Onsdagen den 25 mars firas årsdagen
med en festlig klubbafton i smoking.

Maskeradbal 29.2.2020
Klubben ordnar maskeradbal med damer
i jubiléets tecken lördagen den 29 februari
2020. Inbjudan skickas till alla medlem-
mar.

Klubben besöker Paris
och Strasbourg i maj 2020
Klubben firar 140 år nästa år. En extra resa
kommer att arrangeras i maj till Paris och
Strasbourg. Vi flyger till Paris söndagen
den 10 maj. På måndagen bekantar vi oss
med Paris och på kvällen äter vi middag
tillsammans med vår vänklubb Cercle
Suédois på rue de Rivoli. Tisdag förmid-
dag tar vi tåget till Strasbourg, där vi
bekantar oss med EU’s arbete tillsammans
med europaparlamentariker Nils Torvalds
och hans team. Torsdagen den 14 maj åker
vi med buss genom norra Alsace där vi
bekantar oss med vinproduktionen och

intar lunch innan vi fortsätter mot Frank-
furt för att på kvällen flyga hem. Mer
information om resan kommer under vin-
tern.

Nordiskt möte 2020 i Helsingfors
Torsdagen den 3 och fredagen den 4 sep-
tember 2020 ordnas Nordiskt möte i Hel-
singfors. Det är Helsingfors Börsklubb
och vi som står som arrangörer och värdar.
Det nordiska nätverket omfattar förutom
oss, Svenska Klubben i Åbo, Nya Sällska-
pet i Stockholm, Sällskapet i Stockholm,
The Royal Bachelors´ Club i Göteborg
och Norske Selskab i Oslo. Ett omfattande
program är under planering. Totalt väntas
ca 140 herrar delta i mötet. I samband
med mötet firar Börsklubben 110 år och
vi 140 år, dvs. totalt 250 år av verksamhet.
Mer information under våren. Anteckna
detta redan nu i din kalender.

Framtidsbulletiner
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I klubbens höstresa 2019 till Södra och
Norra Irland deltog 35 klubbmedlemmar.
Första länken i resan var med Finnairs flyg
från Helsingfors till Dublin. Förväntning-
arna inför resan höjdes i flygplanet, då
kaptenen speciellt önskade Svenska Klub-
bens medlemmar en angenäm resa.
Guiden Ann-Cathrin Daly välkomnade
oss på flygplatsen. ”Annie” är bördig från
Södermanland (Sörmland) i Sverige, men
har bott i Dublin sedan medlet av 1990.
Annie Daly är en mycket kunnig guide
och hon uppvisade ett stort lugn under
resan.

Brexit och situationen på Nordirland
var huvudmålet för resan och därför var
det motiverat att korsa gränsen mellan de
två delarna av ön. Vi var medvetna om att
gränsen inte längre är markerad, och det
fick vi uppleva. Busschauffören vek av från
motorvägen mellan Dublin och Belfast för
att vi bättre skulle få en uppfattning om
var gränsen kan tänkas gå. Vi såg ett dike
mellan två ägor, och där kunde man före-
ställa sig att gränsen går.

Under medeltiden bestod Irland av
olika furstendömen och grannländerna
Spanien, Frankrike och England försökte i
olika repriser få kontroll över ön. Före vi
kom fram till den omarkerade gränsen
gjorde vi en avstickare till besökscentret
för slaget vid Boyne. År 1690 besegrade
Wilhelm av Oranien, Wilhelm III av Eng-
land, och en protestantisk här den
katolske kungen Jakob II av England och
hans här i Boyne.

Motsättningarna mellan katoliker och
protestanter samt slitningar i förhållandet
till England har präglat Irlands historia. År
1801 bildades Förenade kungariket Stor-
britannien och Irland. Detta fungerade
fram till år 1927. Före första världskrigets
utbrott startade den politiska rörelsen
Sinn Féin en frigörelsekamp som ledde till
en viss frigörelse av Irland från Storbritan-
nien år 1921. Den södra delen av ön bil-
dade en irländsk fristat, som dock var en
del av Samväldet. Denna del blev sedan
staten Èire (Irland) och Republiken
Irland. Sex grevskap i norr bildade år 1921
Nordirland, som hölls kvar i det brittiska
samväldet. Under gruppens avslutande
lunch (15.10) på puben JW Sweetman i
Dublin kunde vi ta del av fotografier från
frigörelsekampen. De ledande revolutio-
närerna i Sinn Féin blev alla avrättade.

Alla övernattningarna på Irland gjordes
på samma hotell i Belfast. I Belfast blev vi
påminda om motsättningarna mellan
katoliker och protestanter. De murar som
under oroligheterna 1969 – 2001 byggdes
upp mellan protestantiska och katolska
kvarter finns bevarade och underhålles.
Vissa gator i de katolska kvarteren stängs

fortfarande av för genomfartstrafik natte-
tid. Grundutbildningen är segregerad så,
att man har skilda katolska och protestan-
tiska skolor. Först på universitetsnivå har
de olika grupperna gemensam utbildning.

I Belfast besökte vi det imponerande
Titanic-museet. Detta finns på den plats,
där Titanic byggdes i börja av förra seklet
och man fick, då man slussades runt i
mindre vagnar i en konstruerad del av det
ursprungliga varvet, ta del av hantverkar-
nas arbete. Hela museet gav en god över-
blick över fartygets tillkomst och tragiska
öde. Det fanns även tid att göra pubbesök
och en kväll bekantade vi oss med den
irländska sångtraditionen. Några klubb-
medlemmar blev instruerade i irländsk

Belfast och Nordirland 12 – 15.10.2019
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folkdans och hade ett bejublat uppträ-
dande inför gruppen. En av medlem-
marna i gruppen jojkade på en annan pub
till den irländska publikens stora förtjus-
ning.

Det fanns även tid för en utflykt till
världsarvet The Causeway på den norra
kusten. Kusten erbjuder natursköna vyer,
samt ett område med 40 000 hexagonala
basaltpelare, som bildats i samband med
ett underjordiskt vulkanutbrott. Skott-
land finns inom synhåll från den norra
kusten av Nordirland. Skall den kom-
mande tullgränsen mellan EU och Det
brittiska samväldet dras i Irländska sjön?
Under utflykten besökte vi landets äldsta
destilleri, Old Bushmills Destillery.

Före avfärden från Belfast kunde vi
göra ett besök på Finlands honorärkonsu-
lat i Belfast. Vi träffade honorärkonsul

Ms. Tina MacKenzie, som är företagare
och innehar en chefsposition i Nordir-
lands småföretagarförbund The Federa-
tion of Small Businesses (FSB). Då
MacKenzie blev honorärkonsul för Fin-
land hade hon inte alls besökt Finland,
men hon hade intresse för Finland och
kontakter i Finland. Mackenzie har goda
politiska kontakter och har goda kontak-
ter till regeringspartiet i London. Hon
målade upp en vision om att Nordirland
kunde bilda en avancerad ekonomisk zon
som skulle underlätta transporten av varor
till och från det övriga Samväldet. Varu-
transporten skulle ekonomiskt gynnas,
om den går via denna zon. Förslaget före-
faller något utopistiskt.

Björn Fant

Klubbens sommarutfärd gick i år till
Lovisa. Besöket på Malmgård i Pernå
inleddes med en färdsup på trappan varef-
ter vi bekantade oss med slottet under led-
ning av klubbröderna grevarna Johan och
Henrik Creutz. Efter rundvandringen på
det imponerande slottet intogs lunch på
bryggeriet givetvis med Malmgårds öl och
snaps. Resan fortsatte till Lovisa och en
kort guidad tur i staden och fästningsver-
ken. Stadsdirektören och klubbrodern Jan
Didde Oker-Blom hade inbjudit oss till
stadshuset. Han berättade om stadens
utmaningar och möjligheter och även om
sin farmorsfar jägaröversten Ragnar Nord-

ström. Ragnar Nordström har haft en
mycket stor betydelse för stadens utveck-
ling under 1900-talet, bl.a. som skeppsre-
dare. Efter besöket på stadshuset fortsatte
vi tillsammans med Didde till Ragnar
Nordströms villa – överstens slott, som
Didde införskaffat och nu håller på att
totalrenovera. Huset har stått obebott över
30 år allt sedan Ragnar Nordström dog
1982. Renoveringsarbetet är ännu långt
ifrån färdigt men enligt Didde skall allt
vara klart nästa år. Dagen avslutades med
trevlig middag på Degerby Gille tillsam-
mans med gillemedlemmar som underhöll
med finurliga snapsvisor.

Utfärd till Malmgård och Lovisa
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Undantagsvis ordnades Klubbens kräft-
skiva detta år på Rönnskär strax utanför
Eira. Theron Group, dvs. samma restaura-
tör som tar hand om oss på Klubben, står
för verksamheten också på Rönnskär.
Efter solig sjöresa från Havshamnen och
vandring till restaurangen bjöds herrarna
på ett glas champagne på terrassen.
Castelnau Reserva hade veckan innan
valts till Klubbens champagne efter
omröstning vid säsongstarten och skall

införas på Klubben under jubileumsåret
2020 då Klubben firar 140 år. Kräftorna
smakade och snapsvisorna klingade under
ledning av Criso Lindberg från MM. Den
vackra sensommarkvällen hade förvand-
lats till natt då bröderna vandrade i mörk-
ret tillbaka till förbindelsebåten som tog
oss till staden. Klubbens kräftskiva är en
populär tillställning och i år var vi totalt
63 herrar som deltog.

Kräftskiva på Rönnskär
En av årets höjdpunkter är naturligtvis de
nordiska klubbarnas gemensamma sam-
mankomst, Nordiskt möte. Första gången
Nordiskt möte arrangerades var i Göte-
borg 2008. I år var det Svenska Klubben i
Åbo som stod värd för arrangemangen.
Med åboländsk gästfrihet mottogs när-
mare 120 delegater från klubbarna; Det
Norske Selskab, The Royal Bachelors
Club, Sällskapet, Nya Sällskapet, Svenska
Klubben i Helsingfors och Börsklubben i
Helsingfors. Styrelseordförande Henrik
Karlsson välkomnade och förevisade stolt
gästerna de nya och fräscha utrymmena
vid Aura å. Genom skickligt agerande har
Svenska Klubben i Åbo lyckats med att
framgångsrikt omdisponera utrymmena i
den ärevördiga Svenska Gården i Åbo.
Mysiga sällskapsutrymmen med tillgång
till restaurang resulterade direkt till trevlig
samvaro.

Vid Get together-partyt på onsdagkväll
den 4 september presenterades ett digert
program för de inkommande dagarna.
Programmet innehöll allt från golf, seg-
ling, bridge, presentationer av Åbo Aka-
demi och Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo
Båtvarf samt Mayer Werf. Programmet
skulle ha varit nog så tungt om inte arran-

görerna insett värdet av att varva det hela
med avkopplande luncher och smakliga
middagar.

Tyvärr kunde de gästfria arrangörerna
inte påverka vädrets gudar så den utlovade
seglingstävlingen måste inhiberas på
grund av hårda vindar. Bridgespelarna och
golfarna lät sig ej påverkas av detta.

Stolt tog respektive tävlingsdeltagare
emot välförtjänta pris vid välkomstmidda-
gen på torsdag kväll.

Fredagen reserverades för besök på
Meyer Werft Turku och för en maritim
ångbåtsutfärd med s/s Ukko Pekka med
avgång från Nådendal och med destina-
tion Aura å, Martinsbron. Resan innehöll
spännande strandhugg på gammal lotssta-
tion och trots sjögång hölls delegaternas
mod uppe av lämplig tillgång på mat och
dryck.

Som vi alla kan förstå så var delegaterna
röda om kindern och glada i hågen då den
avslutande festmiddagen inleddes på
restaurang Bassi i anslutning till klubb-
lokalerna. Mezzosopranen Essi Luttinen
förgyllde ytterligare glansen på tillvaron.

Igen ett väl genomfört Nordiskt möte
avslutades i sann nordisk stämning.

Nordiskt möte i Åbo den 4 till 6 september
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gärna självknuten fluga. Mer information
om luncherna i gula kortet och av Klub-
bens hedersmedlem Magnus Ståhlberg.

I slutet av september besökte Klubben
Riksarkivet och den intressanta utställ-
ningen Finlands ordnar 100 år tillsam-
mans med specialforskare Johan
Strömberg. På utställningen kan man även
bekanta sig med president Mauno Koivis-
tos ordnar och utmärkelsetecken – en
mycket imponerande samling. En del av
dessa ordnar kommer att skickas tillbaka
till ursprungsländerna efter utställningen
som pågår till den 20 december. Mer
information finns på Riksarkivets hemsida
(www.arkisto.fi)

Flugans vänner har fortsatt med sina
populära flugluncher. Luncherna inleds
med intressant program och ordnas den
tredje fredagen i månaden. Denna höst
har bl.a. Mikael Mattlin berättat om Kina
vs. Trump och Henrik Wilén berättat om
100 år av nordism. Luncherna är öppna
för alla medlemmar som är inklädda en

Hänt på Klubben

Temamiddagarna har visats sig vara
mycket populära. I september var det igen
dags för traditionell surströmming. Denna
gång tillsammans med husets egen truba-
dur, restaurangchef Kristian Meurman. I
oktober i samband med viltafton berät-

tade direktör Claes Björkstén om Sako
och Tikka jaktvapen. Viltmiddagen inled-
des som alltid med varma nejonögon
specialtransporterade från Nakkila.
Huvudrätten detta år var inhemsk älg.
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Statsbudgeten debatteras livligt i riksda-
gen när Canarius sitter vid skrivmaskinen
och dras med i politiken. De ekonomiska
utsikterna är osäkra och tillväxten avtar.
Enligt traditionell teori skall ekonomin
stimuleras med statlig upplåning, som
sedan under bättre tider i motsvarande
mån minskas. Ekonomister har också nu
efterlyst ökad statlig stimulans/upplåning
till billig ränta.

Är det såhär enkelt? Mången expert
svarar på journalisters frågor att upplåning
är en alltför mångdimensionell fråga för
ett kort svar. På en punkt har realism
inträtt – man utgår allt mera allmänt från
att ökad skuldsättning består, det vill säga
landar på en högre nivå för all framtid!

Välfärden är omättlig. Ju mera det poli-
tiska systemet förmår använda pengar
desto mera välmående är medborgarna – i
slutändan hägrar medborgarlön utan pre-
stationstvång... Att tala om att det skulle
vara ett problem att barn och barnbarn
påförs en större lånebörda har betecknats
som populism!

Vad skall man tro? Statsskulden har
fördubblats på tio år. Kommunerna har
under detta årtusende fem till åttadubblat
lånebördan beroende på om man räknar
med skuldsättningen i alla gömmor såsom
dotterbolag. Detta är väl stimulans? Med
anspråkslöst resultat. Experimenten på
europeisk nivå har heller inte imponerat.

Vi har ju frihandel. Kan det vara så att
ökad konsumtion i betydande utsträck-
ning rinner ut ur landet i form av import.
Ökad penninganvändning hos medbor-
garna ökar inte produktionen av fartygs-
motorer, hissar, cellulosa och dylikt vi är
bra på. Tjänstesektorn som uppfattas som
mera lokal är relativt mindre än i många
andra länder och därtill sänds tvätt till Est-
land... Månne vi snarare borde ha omsorg
om vår konkurrenskraft än att idka ökad
offentlig upplåning? Det är förstås lättare
sagt än gjort med våra stela strukturer från
den slutna ekonomins tid då vi därtill
devalverade den egna valutan. Försöken
att öka konkurrenskraften leder bevisligen
till förlust i riksdagsval. Hur som helst

anser Canarius att konkurrenskraft bör
äga prioritet.

Expertisens ett argument för låntag-
ning är att räntan är låg. Detta är ett sta-
tiskt synsätt – att det nu några år är såhär
berättar föga om framtiden. Låntagning
må motiveras med framtidsinvesteringar,
men det glider lätt över i sociala förmåner
och andra uppgraderingar som leder till
bestående högre statsutgifter. Vi har sett
hur politiskt känsligt det är att exempelvis
minska statsfinansieringen av akademisk
utbildning och ändå lärde en av Klubbens
föredragshållare oss att det finns en plats
för akademisk utbildning av varje barn

som nu förds i Finland. På denna punkt
kan Canarius för all del instämma – hellre
för mycket än för lite.

Hur ser då Canarius statsfinansiering
ut? Satsning på konkurrenskraft framom
upplåning. Omsorg om uppnådd välfärd,
men ”fortsättningen” måste ske så att den
direkta beskattningen inte blir hårdare.
Medborgarna måste tryggas rimlig egen
prioritering av sin inkomstanvändning.
Låntagning endast för investeringar i
infrastruktur med tanke på framtiden.
Ekonomister som efterlyser skuldsättning
kunde våra fonder stipendiera för studie-
resor till Grekland och Brasilien.

om offentlig skuldsättning



Tema under bussresan är
Vinterkriget och striderna på
Karelska näset. Besökspunkter:
Summa, Karhula Taipale, Vuosalmi,
Portinhoikka och Viborgska viken.
Resans guide är klubbrodern,
krigshistorikern, övl.ia. Ari Raunio
Anmälan om deltagande sker per mejl till
kansliet@hforskrigsveteran.fi, uppge namn och
födelsetid på resenärerna. Sista anmälningsdag
är 1.2.2020. Resan riktar sig till alla som är
intresserade av krigshistoria och vinterkriget.
Arrangör Helsingfors svenska krigsveteraner
r.f. Resans pris är max 320 euro. Veteraner
gratis. Personer under 30 år betalar 200 euro.
Förhandsavgiften 100 euro betalas i samband
med anmälan. I priset ingår: transporter,
programmet, inkvarteringen hotell Victoria i
dubbelrum, två frukostar, tre luncher, två
middagar. Tillägg för enkelrum 70 euro/person.
Visum behövs och ordnas efter anmälan.
Information ges av Nika Junker tel: 09-6224090
eller 050-4713455. Välkommen.

Vinterkriget 80 år
Kom med på den

finlandssvenska jubileumsresan
17–19 april 2020!

I SFV:s biografiserie över finlandssvenskar som inte
får glömmasbort hittar alla något intressant att läsa!

Alla SFV-biografier finns i lager. Böckerna är ypperliga julklappar!
Läs mer, beställ och köp på www.boklund.fi
Fråga också efter böckerna i välsorterade bokhandlar
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I början av september företog åtta tappra
medlemmar av kotteriet Torsdagsvän-
nerna inom Svenska Klubben en spa-
ningsfärd till Viborg. Vår avsikt var att
bilda oss en uppfattning om stadens nuva-
rande tillstånd på det kulturella och kuli-
nariska planet. Vi hade förmånen att inom
egen krets ha en Viborgskännare, Emer
Silius, och han guidade oss sakkunnigt
runt i staden och dess förorter. Vi kunde

konstatera att stadskärnan har genomgått
en upputsning under de senaste åren, bra
så. Middagen på Espilä och följande dags
lunch på Slavjanskaja Trapeza fick också
helt godkänt betyg, trots att Ruskij Stan-
dart inte går upp mot Janssonsk snaps.
Besöket avslutades med besök och krans-
nedläggning vid minnesstenen i Tien-
haara.

Anders Moliis-Mellberg

En Viborgstripp

NYHET
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Bal i Reval den 14 september
Tack vare vår vänklubb i Reval hade vi
andra gången tillgång till ”kejserlig” bal på
Slottet Katharinenthal i Reval.

Hövdingen Anders Hedman med sina
duktiga lakejer hade gjort sitt yttersta för
att så nära sommöjligt erbjuda gästerna en
fläkt av kejserlig prakt. I slottssalarna dan-
sades polonäs varvat med vals och skön-
klingande musik som flätade sig in bland
balklänningar och herrarnas dekorerade
bröst.

Med stor värdighet hedrade Finlands
och Sveriges ambassadörer balen med sin
närvaro.

Bland den stiliga festpubliken på när-
mare sjuttio personer kunde en handfull
par från Finland skönjas.

Efter en tre rätters välkomponerad
middag följde auktion på rara och unika
viner. Balen efterföljdes av folkligare
nöjen i den före detta banksalen Valbank i
centrala Reval.

Sändebudet
Magnus v. Knorring



Nya medlemmar
Klubbens styrelse har inballoterat följande nya medlemmar:

Robin Michelson
Richard Blomqvist

Fredrik Gamst Nielsen
Jan Anders von Bell
Henrik Wickström
Georg Henrik Wrede
Arni Thor Sigurdsson

Tomi Ståhlberg
Walter Estlander
Dan Engström
Jonas Eiring

Arthur Savander
John Strömberg
Rasmus Sinnemaa
TomWiklund
Patrik Schroeder
Tony Holmström

Ulrik Danneskiold-Samsøe

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


