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Ordförande
har ordet

E

n positiv följd av det strama och
hotande politiska läget i Europa
är att de nordiska länderna åter
knutits närmare varandra på många plan.
Man förstår betydelsen av vänskap och
man söker trygghet och bekräftelse i ett
nära samarbete mellan de nordiska broderfolken och också med de baltiska länderna söder om Finska viken.
För Klubben har det nordiska samarbetet och närheten till Sverige och Norge
alltid varit viktigt. I och med att Svenska
Klubben i Reval för sex år sedan återuppstod har också Estland blivit en levande
och aktiv samarbetspartner för Klubben
och våra vänner i Reval har inkluderats i
Klubbens vänkrets.
Under två år av pandemi och resebegränsningar kunde vi konkret uppleva hur
mycket samarbetet med våra vänklubbar
betyder för oss. Då vi inte kunde träffas
och komma samman på gemensamma
evenemang såsom Nordiskt möte förstod
vi hur betydande del av klubblivet det är
frågan om. Vi talar om kamratskap och
social samvaro över gränserna där vi kan
förena nytta med nöje.
Svenska Klubben i Helsingfors har tre
vänklubbar i Sverige – Nya Sällskapet och
Sällskapet i Stockholm samt The Royal
Bachelors Club i Göteborg. Alla tre klubbar har ett digert program och samarbetet

klubbarna emellan fungerar utmärkt vilket vi fått erfara på de nordiska sammankomsterna i respektive städer.
I Norge är Norske Selskab i Oslo vår
vänklubb. En kort beskrivning av Norske
Selskab och dess 250-åriga historia finns i
detta nummer av Meddelanden. Ett besök
på Norske Selskab kan varmt rekommenderas vid besök i Oslo.
Jag uppmanar alla våra medlemmar
men kanske speciellt då våra yngre medlemmar att bekanta sig med de möjligheter som vänklubbs samarbetet bjuder
på. Värdefulla kontakter kan knytas som
varar livet ut.
I september kan vi åter samlas till en
gemensam träff i och med Nordiskt möte.
Med på träffen är förutom våra vänner
från Göteborg, Oslo, Stockholm och Reval
även Svenska Klubben i Åbo, samt som
medarrangör i Helsingfors vår samarbetspartner Helsingfors Börsklubb. Nordiskt
möte bjuder på en ypperlig möjlighet för
alla våra medlemmar att lära känna bröder i de andra nordiska klubbarna.
Jag önskar er välkomna till Nordiskt
möte!
Henrik Hultin
Fotnot: Kontaktuppgifter och mer information om Klubbens vänklubbar hittas på vår
hemsida.
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Chefdirektör Olli Rehn på Klubben

F

inlands Banks chefdirektör Olli
Rehn gästade vår Klubb på Kristi
himmelsfärdsaftonen. Det framskjutna föredragets rubrik ändrades också, nu var tyngdpunkten på kriget i Ukraina och dess ekonomiska följdeffekter för
Finland och Europa.
Olli Rehn har i opinionsundersökningar
haft en tätposition bland de personer som
tillfrågade väljare skulle kunna tänka sig
att välja till president, i valet år 2024.
Olli Rehn hade ett allvarsamt budskap
till Klubbens medlemmar.
”Vi måste vara beredda på att den
pågående konfrontationen mellan Väst
och Ryssland, som beror på Rysslands
anfallskrig i Ukraina, kan komma att
fortsätta en lång tid framöver. En slags
modern järnridå har lagt sig mellan Väst
och Ryssland. Världen ser ut att börja
delas upp med liberala demokratier på
en sida, och auktoritära regimer på den
andra sidan.”
”Från världsekonomins perspektiv
beror krigets ekonomiska följdverkningar
på hur omfattande och långvarigt kriget blir. Dels ökar kriget på osäkerheter i
framtidsutsikterna, vilket påverkar investeringar och konsumtionsförväntningar.
En annan effekt är den kraftiga inflationsimpuls som kriget har förorsakat globalt,
genom förhöjda energi- och råvarupriser.
Dyrare energi- och matvarupriser drabbar
alla, men i synnerhet människor i fattigare
länder, där höga energi- och matvarupriser
hotar att leda till en humanitär kris.”
”Kriget har förvärrat redan från tidi2

gare trånga produktionsflaskhalsar, och
det har uppstått brister på många mineraler, metaller, spannmål och gödningsmedel.”
”Inte heller pandemin är över ännu, och
de stränga restriktionerna i Kina förorsakar
fortsatta problem i produktionskedjorna.”
Rehn säger att redan innan kriget var
en förhöjd inflation märkbar bl.a. i Europa
och kanske i synnerhet i USA, till följd av
kraftiga stimulanspaket. ”I USA har löneinflationen redan uppnått 6 procent. I
Europa och i Finland ser vi inte ännu en
riktigt så hög inflation. Men centralbankerna i bl.a. USA, Storbritannien och Sverige har redan börjat höja styrräntorna.”
”Kriget försvagar tillväxtutsikterna
för hela Europa. Innan krigets utbrott
hade tillväxten i Europa för 2023 förutsetts vara helt återhämtad från pandemin.
Men nu leder de negativa effekterna från
kriget till att dessa estimat måste skruvas
ner. Kriget försvagar tillväxten i euroområdet främst genom höjda energi- och
råvarupriser och produktionsflaskhalsar.
Vilka blir konsekvenserna av en snabb
minskning av Europas energi-import från
Ryssland? Det beror till stor del på hur
snabbt energi-importen från Ryssland
kan ersättas med import från andra leverantörer, och på produktionskedjornas
förmåga att anpassa sig till minskningen
av fossil energi.”
”Den stigande inflationen är nu en
stor fråga i flera länder. Inflationen i
Euroområdet låg på 7,4 procent i april,
och kärninflationen på 3,5 procent.
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Enbart uppgången i energipriser förklarar över hälften av den totala inflationen.
Fram till 2024 kan inflationen stabilisera
sig närmare ECB:s mål om 2 procent, om
energi- och råvarupriserna stabiliseras.
Till skillnad från USA har löneinflationen ännu hållits måttlig i Euroområdet,
även om det nog har funnits tecken på
acceleration under början av året. Nu är
det viktigt att inflationsförväntningarna
förblir förankrade. ECB-rådet är berett att
använda alla sina instrument för att stabilisera inflationen i linje med målet om 2
procent på medellång sikt.”
För Finlands del medför kriget i
Ukraina en klar försämring av de ekono-
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miska utsikterna, säger Olli Rehn. ”Den
ekonomiska tillväxten var stark förra året,
och svackan förorsakad av coronaepidemin hade redan överbryggts. Före kriget
började bedömdes utsikterna för tillväxten detta år bli relativt god.”
”Allt detta har nu förändrats. Rysslands andel av varuexporten har varit ca
5 procent, och här inträder nu en kraftig
minskning. Den ekonomiska tillväxten
blir nu klart svagare än vad som förutspåddes strax före krigets början. Därutöver har också Finland drabbats av en
inflationsimpuls till följd av kriget. I ett
sämre scenario, där kriget pågår länge,
och energi- och råvarupriserna förblir
höga, med bortfallet av den ryska exportmarknaden, samt fortsatta störningar i
produktionskedjorna, skulle tillväxten
ligga på endast en halv procent per år för
åren 2022-23”, säger Rehn. Inflationen
förväntas stiga till mellan 4 och 5 procent, vilket är mycket, men fortfarande
under medeltalet för hela euroområdet.
I april låg inflationen i Finland redan vid
närmare 6 procent i årstakt.
Olli Rehn varnar för de negativa effekter dessa försämrade ekonomiska utsikter
får för den offentliga skuldsättningen.
”Den offentliga skulden växer med stormsteg, särskilt i kriser, men skuldavvecklingen är långsam och besvärlig. Efter
coronakrisen fanns inte tid att bygga upp
buffertar i de offentliga finanserna förrän en ny kris slog till. Förra året minskade skuldkvoten till följd av den snabba
tillväxten, inflationen och de sjunkande
ränteutgifterna. Den stiger dock tillbaka
eftersom de strukturella inkomst- och
utgiftsunderskotten inte har korrigerats
och den ekonomiska tillväxten avtar. Finlands skuldkvot är ännu inte på samma

nivå som euroområdets i genomsnitt,
men det kan inte heller vara målet för ett
litet medlemsland.” Olli Rehn varnar för
att den stigande inflationen och de därav
föranledda högre räntorna kommer att
göra skötseln av de de offentliga skulderna dyrare.
Han ser Finlands och Sveriges ansökan
om medlemskap i försvarsalliansen Nato
och det framtida Natomedlemskapet som
en positiv utvecklig, också ur ekonomisk
synvinkel: ”Finlands och Sveriges framtida Natomedlemskap kommer att förstärka vår nationella säkerhet och skapa
en betydande koncentration av defensiv
militär makt i norra Europa. För investeringar är en stabil verksamhetsmiljö viktig – något som Natomedlemskapet skulle
bidra till.”
Olli Rehn varnar för att kriget i Ukraina

och dess följder försämrar de ekonomiska
utsikterna för Finland och Europa detta
och nästa år, men ser likväl optimistiskt
på framtiden: ”Med många mått mätt
står det finländska samhället på en stadig grund. Det finns dock alltid rum för
förbättringar, och anledning att förbereda
sig på kommande utmaningar. Förutom
en klok, förutseende utrikespolitik och
försvarsförmåga, är det viktigt att sträva
efter en hållbar ekonomisk välfärd, starka
offentliga finanser, en god sysselsättningsutveckling, samt en framtidstro i stort.
Det gäller att se till att vårt lands säkerhet
och ekonomi blir allt slagkraftigare, och
bygga en ekonomi där alla hänger med. Då
klarara vi av de nuvarande och framtida
utmaningarna.”
Janne Salonen

EKOLOGISK GÅRD
GÅRDSBUTIK
LOVISA
www.malmgard.fi
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Klubben besökte Åland

Å

land har en självstyrelse, som
baserar sig på beslut i Nationernas förbund år 1921. Beslutet
trädde i kraft 1922 och självstyrelsen har
sålunda utvecklats och förstärkts under
hundra år. Tillsammans med demilitariseringen från 1856 är det inte för inte som
Åland kallas Fredens Öar. Jubileumsåret
gav Klubben anledning att besöka Mariehamn och Åland i maj.
Överfarten från Åbo till Mariehamn
skedde med Viking Lines nya flaggskepp
M/S Viking Glory torsdagen den 5 maj.
Under resan ordnades en privat guidad
rundtur med temat hållbarhet. Fartyget är
ett av världens mest energieffektiva fartyg.
Herrarna lät sig imponeras av M/S Viking
Glorys nordiskt moderna design och innovativa inredningslösningar som möjliggör
en angenäm resa i den vackra skärgården.
Efter ankomsten till Mariehamn och
incheckning på Hotell Arkipelag fortsatte
resan med buss till historiska Bomar-
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sunds ruiner och Kastelholms slott. Efter
en promenad kring slottet bekantade sig
herrarna med Åland Distillery och dess
produktionsprocesser. Den guidade rundvandringen avslutades med dryckesprovning där bl.a. olika long drinks, liquerer
och gin produkter avsmakades. Även den
aromrika Apelbrand ingick i sortimentet. Efter besöket i bränneriet fortsatte
kvällen med middag i Smakbyns krog. Krögaren Michael Björklund presenterade på
sitt livliga och sympatiska sätt den läckra
menyn som han komponerat för gruppen.
Menyn bestod av kallrökt regnbåge, lamm
och chokladfrestelse. Som inledning bjöds
en specialkomponerad snaps, vilket ytterligare höjde stämningen.
Fredagen inleddes med ett besök på
det intressanta Önningebymuséet tillsammans med dess eldsjäl och verksamhetsledare Kjell Ekström. Önningebykolonin var en konstnärskoloni som
verkade i Önningeby i Jomala från 1886

till 1914. Kolonins grundare och centralgestalt var den finländske landskapsmålaren Victor Westerholm. Bland annat
konstnärerna Hanna Rönnberg, Elin
Danielson, Eva Topelius, Amélie Lundahl
och J.A.G. Acke vistades på kolonin vid
sekelskiftet. Kolonins sex första år var de
mest aktiva och friluftsmåleriet hämtade
inspiration från Paris och Skagen. Första
världskrigets utbrott blev slutpunkten
för kolonin. År 1992 öppnades Önningebymuseum på initiativ av akvarellkonstnären Kjell Ekström. Muséet har idag en
ansenlig samling av kolonisternas konst.
En utställning pågår som bäst på Waldemarsudden i Stockholm med över hundra
verk från den åländska konstnärskolonin.
Efter besöket i Önningeby fortsatte
resan under ledning av vår trevliga och
kunniga guide Sigbritt Finne till Stallhagens bryggeri i Godby. Den guidade rundturen i bryggeriet avslutades inte helt
överraskande med ölprovning och god
sopplunch på Pub Stallhagen. På vägen
tillbaka mot Mariehamn hann herrarna
med ett besök på Ålands Penningautomatförening Pafs futuristiska huvudkontor

inbjudna av vår klubbroder Sverker Skogberg. Sverker visade oss omkring i byggnaden och berättade om Pafs verksamhet.
Innan kvällens middag på restaurang
Nautical bekantade vi oss med Ålands
Lagting i Mariehamn. Till lagtingets uppgifter hör att stifta lagar, att anta landskapets budget samt att tillsätta och övervaka
landskapsregeringen. I samband med
middagen bestående av gravad ryggbiff
och smörstekt åländsk abborre redogjorde
vår åländske klubbroder, riksdagsledamot
Mats Löfström för det aktuella strategiska
läget och dess betydelse för Åland som en
demilitariserad zon. Mats sakkunskap och
skarpa analys uppskattades stort av herrarna och en livlig diskussion följde.
Lördag morgon stod ett besök på
segelfartyget Pommern och Sjöfartsmuséet i turen. Muséet har utvecklats
under de senaste åren och inhyser idag en
imponerande samling fartygsmodeller.
Returen till riket gjordes via Åbo
denna gång med Silja Line. Totalt 22 herrar deltog i besöket på Åland.
Fotnot: Researrangör Axtours Ab
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fyllt med historia bland annat klenoder
från tiden i Köpenhamn samt värdefull
konst som medlemmar under åren skänkt
till sällskapet. Johan Herman Wessels
byst står sedan 1891 utanför den än idag
exklusiva klubben i Oslo.
I samband med 250-årsjubileet ordnade Norske Selskab i Oslo en mottagning och en jubileumsmiddag i slutet av
april för sina medlemmar och för representanter från de nordiska vänklubbarna.
Nya Sällskapet i Stockholm, Sällskapet

i Stockholm, The Royal Bachelors´ Club
i Göteborg samt Svenska Klubben i Helsingfors var representerade vid middagen
och framförde sina hälsningar till Norske
Selskab och dess ledning med ordförande
Carsten Holtermann vid rodret.
Foto: Johan Herman Wessels byst vid Akersgaten i Oslo uppvaktades med körsång och
krans inför mottagningen i Oslo. På bilden
ledningen av Norske Selskab samt de nordiska representanterna.

Norske Selskab feirer 250 år

D

et är 250 år sedan Norske Selskab
grundades i Köpenhamn. Det var
unga norrmän bland dessa diktaren Johan Herman Wessel som grundade sällskapet hos vinhandlaren Juul i
Köpenhamn då Danmark och Norge ännu
var en union. En gigantisk tavla målad 120
år senare av den norske konstnären Eilif
Peterssen hänger idag på väggen i festsalen
i Norske Selskabs fantastiska lokaliteter på
Akersgaten 18 strax bakom Stortinget i
Oslo. Oljemålningen föreställer grundandet av sällskapet i Köpenhamn 1772.
Många unga begåvade norrmän reste
ner till Danmark för att utbilda sig då det
under den tiden inte fanns universitet
i Norge. I början bestod medlemmarna
mest av unga diktare och bohemer. Säll-
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skapet upplöstes 1812 men uppstod ånyo
den 24 januari 1818 i Christiania av tidigare medlemmar som önskade väcka nytt
liv i sällskapet i det nya självständiga Norges huvudstad.
Sällskapet lockade nu som medlemmar herrar som hade en ledande ställning
i samhället. Norske Selskab utvecklades
snabbt till huvudstadens mest exklusiva
herrklubb med ämbetsmän, universitetsprofessorer, läkare, advokater, affärsmän
och godsägare som medlemmar. År 1873
flyttade sällskapet in i sina egna utrymmen
på Akersgaten 18 i centrala Christiania.
Norske Selskab är en av de äldsta herrklubbarna i världen. I Norden är endast
The Royal Bachelors´ Club i Göteborg
äldre, grundat 1769. Klubbhuset i Oslo är

Jackettklubb grundad i Reval

S

venska Klubben i Reval grundade en
Jackettklubb i Reval den 9 april 2022.
Grundandet skedde vid en lunch på
Finlands ambassad i Reval. Svenska Klubben i Reval hade inbjudit Svenska Klubben
i Helsingfors herrar i jackett att närvara vid den högtidliga lunchen. För värdskapet stod Finlands ambassadör Timo
Kantola. Statssekreterare Peter Stenlund
höll ett mycket intressant föredrag i samband med lunchen. Temat var det kritiska

politiska läget i Europa och förhållandet
till Nato. En intressant diskussion följde
bland de närvarande herrarna med rötter
i Estland, Finland och Sverige. Svenska
Klubben i Helsingfors hälsning framfördes av Klubbens ordförande medan Jackettklubben i Helsingfors hälsning framfördes av kotteriets generalsekreterare.
Foto: Jackettklubben i Reval grundades på
Finlands ambassad i Reval i april.
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Åbobröderna på besök
VD Anders Gardberg från Saab Finland
Oy höll ett intressant föredrag om processen kring jatkplansupphandlingen. I samband med föredraget den 20 april besökte
våra vänner från Svenska Klubben i Åbo
oss. Ordförande Henrik Halonen höll
tacktal efter middagen och inbjöd oss till
Åboklubbens sommarträffar.
Traditionellt påskalamm och äggtoddy serverades vid dymmelonsdagen,
dvs. onsdagen före påsk.
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Med roddbåt över Atlanten
Two Rowing Finns – Jolle Blässar och
Markus Mustelin besökte Klubben i
samband med sparrisafton i maj. Roddarna berättade med ord, bild och videon
om den spännande resan över Atlanten
från La Gomera till Antigua. De närvarande herrarna samlade in 433,30 euro
under kvällen till Håll Skärgården Ren rf.
Klubben hade redan tidigare under våren
donerat 500 euro till samma ändamål.
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Terrassen åter öppen
Glada miner på Klubben efter fördrink
på terrassen i maj inför Olli Rehns besök.
Restaurang Svenska Klubben har öppnat
terrassen i Elisabetsskvären.
Restaurangen serverar både mat och
dryck under sommaren i parken. Väl värt
att besöka.

ALLT I ETT KÖK
eiring.fi
Alltid betjäning på svenska.
Gratis leverans vid köp över 50 €.
Beställ i nätbutik, per telefon eller e-post.
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Högbergsgatan 15, 00130 Helsingfors
045-875 1116 eiring@eiring.fi
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Om etikett och slips på Klubben

M

ånga, men särskilt nya klubbröder frågar ofta hur man borde
vara klädd på Klubben. Entydigt svar finns förstås inte men några allmänna råd kan ges.
På Svenska Klubben i Helsingfors har
herrarna i alla tider varit sakligt elegant
klädda – i klartext klubbrock / kavaj /
kostym med slips eller fluga. Skor kan vara
vanliga men inte seglar- eller fritidsskor.
Detta gäller klubbaftnar och klubbens tillställningar. Vid vissa evenemang är annan
klädsel påbjuden; mörk kostym, jackett,
smoking eller fluga vilket då bör följas.
Alla regler har undantag. Till lucialunchen går det också bra att klä sig i jackett.
Vid kräftskivan, snaps-, öl- och korvaftonen samt säsongavslutningen med samovar kan slipsen lämnas bort om man så
önskar. Och vid exkursioner är man klädd
”enligt väderlek”. Om det blir efterföljande middag är det inte fel att ta fram
slipsen ur fickan.
Vi kan vara stolta att vara den herrklubb i Finland som har det största sortimentet av egna utensilier eller populärt kallat prylar; 3 slipsar, 2 flugor, 2
ficknäsdukar och 3 manschettknappar
samt klubbnål – alla med klubbemblemet

diskret synligt. De är alla högklassiga och
säljs till självkostnadspris. De äldsta har
funnits sedan Svenska klubbens Garantiföreningen på 1990-talet på uppmaning
av Klubben började ta fram accessoarerna.
Den nyaste är den silvergrå slipsen som
passar till jackett och mörk kostym. Sedan
Garantiföreningen upplöstes sköter klubben nu alla prylar. Den svarta flugan som
används till smoking eller mörk kostym
väckte i tiderna avund i de svenska vänklubbarna då de saknade sådan.
Gällande slips kan ”tvånget” diskuteras. En välkänd tvåspråkig klubb i
Helsingfors slopade för några år sedan
tvånget men har nu återinfört det då det
såg lantligt och slarvigt ut i salen. Onekligen är det mera belevat då herrarna är
välklädda vid middagen. Man kommer ju
heller inte i T-shirt...
Mikael Westerback
Fotnot: Skribenten är tidigare klubbstyrelsemedlem och ordförande för Garantiföreningen samt tills i fjol prylansvarig.
Utensilierna sköts idag av Klubbens
sekreterare Peter Edgren 050 381 1483,
peter.edgren@statskontoret.fi.

Förverkliga din dröm
Framgången fortsätter och Honkas svenska service har överträffat
alla förväntningar. Honka svenskfinland betjänar dig 7 dagar i veckan,
kontakta oss för att planera ditt byggprojekt.
Har du egna skisser kan vi enkelt skräddarsy din modell helt enligt dina
önskningar och efter tomtens krav. Vi kan även posta dig våra nya broschyrer.
Ring Anders Gadd 0400 520 540
eller skicka en email: anders.gadd@honka.com
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www.honka.fi
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Från vänster Johan von Knorring, Emer Silius, Jack Barkman, ordföranden Anders Moliis-Mellberg, Kaj-Kristian Eskelin, Horst Bacia, Erik Werner, Robert Castrén, Jaakko Linkomies
(skymd), Anders Nordman, höga representanten Henrik Hultin, hedersfakiren Pekka Rautalahti, Per-Erik Karlsson och Fred Packalén. Bakom kameran past president Rolf Kokkola.

Ledamot John Hedman var ordförande
under kotteriets tio första verksamhetsår.
Han var ivrig pianospelare och hade själv
komponerat Torsdagsvännernas festmarsch. Fru Hedman hade sytt en bordsflagga åt sällskapet enligt Johns, även
kallad Sir John, instruktioner. Vid sin
åttioårsfest fick John hederstiteln Mylord.
Ordföranden framhöll detta som en liten
fingervisning för dagens åhörare.
Svenska Klubbens i Helsingfors höga
representant, ordförande Henrik Hultin,
framförde moderklubbens hälsning. Han
konstaterade att Torsdagsvännerna haft en
gynnsam utveckling under de senaste åren
och uttryckte sin tillfredsställelse över att
kotteriet också välkomnar icke-medlemmar kring sin bordsflagga på klubbaftnar.

Till ett jubileum hör utdelning av
titlar och hederstecken, och för detta
ändamål hade ordföranden grävt fram en
lämplig titel från 1942, nämligen Hedersfakir. Denna hederstitel tilldelades kotteriets sekreterare, ledamot Pekka Rautalahti, och han pryddes med ett kors av två
spikar böjda så att de påminner om kotteriets emblem TV. Till Pekkas ära avnjöts kvällens första snaps med den kända
sången om fakiren.
Efter maten följde kaffe och punsch,
samt kvällens festföredrag som hölls av
ordföranden Anders. Temat var gamla
segelfärder och farleder. Enligt alla närvarande ett mycket intressant tema.
Ordförande Anders Moliis-Mellberg

Rapport från Torsdagsvännernas jubileumsmiddag

S

venska Klubben i Helsingfors äldsta aktiva kotteri, Torsdagsvännerna, samlades den 21 april till sin
traditionella årsmiddag och passade på
att samtidigt fira sitt åttioårsjubileum.
Middagen öppnades med den traditionella inledningsdrycken Bellini som dagen
till ära spetsats med litet gin, en i allas
tycke bra innovation. Detta skedde till
tonerna av kotteriets festmarsch.
Därefter följde de officiella förhandlingarna. Det konstaterades att Torsdagsvännernas kombinerade höstmiddag och
julfest hållits i början av december och
att de åtföljts av två luncher. Luncherna
ingick i kotteriets självpåtagna uppgift
att bedöma kvaliteten på de kötthaltiga
rätter som serveras i huvudstaden med
omgivning.
Eftersom
finanserna
åtminstone
innan kvällens middag påbörjades var i
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gott skick beviljades styrelsen ansvarsfrihet och omvaldes. Med detta avslutades förhandlingarna, och det var dags för
jubileumsfesttalen.
Talen inleddes av ordföranden Anders
Moliis-Mellberg som började med att
beskriva situationen den 23 april 1942, då
ett sällskap bestående av fjorton medlemmar i Klubben mitt under brinnande krig
beslöt att grunda Torsdagsvännerna. Namnet sägs härstamma från omständigheten
att krogarna på grund av ransoneringen
endast serverade kött på denna veckodag.
Orsaken till kotteriets bildande var dock
troligen inte köttslig, utan berodde på att
herrarna annars också trivdes i varandras
sällskap. Medelåldern hos de stiftande
medlemmarna var femtio år, vilket är lågt
jämfört med åldern hos de nuvarande
aktiva. Detta är dock helt naturligt, eftersom ”sjuttiofyra är det nya femtio”.

The Queen’s Platinum Jubilee 2022

B

ritish & Commonwealth Chamber
of Commerce in Finland (B3CF)
ordnade en jubileumsbankett
den 26 april i klubbhuset för att hedra
Drottning Elisabeth II som detta år innehaft tronen i 70 år. Drottningens kusin
Prins Michael av Kent var inbjuden som
hedersgäst. Svenska Klubben i Helsingfors
medlemmar var inbjudna att närvara vid

banketten. Klubbens ordförande hälsade
Prins Michael välkommen till huset då han
anlände och presenterade kort husets arkitektur och historia. Som bekant har vårt
klubbhus fungerat som Storbritanniens
ambassad i Helsingfors på 1920-talet.
Foto: Klubbens ordförande tillsammans
med Prins Michael av Kent samt B3CF ordförande Garry Parker.
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- allt var bättre förr

A

llt var bättre förr är ofta ett skämt
för oönskade aktuella fenomen. I
dagens läge är det allvar. Men förr
kräver nog en precisering. Låt oss betrakta åren kring millennieskiftet. Det rådde
fred i Europa, internationella avtal fungerade, människor, varor, kapital rörde sig
fritt... Världen upplevdes i det stora hela
utvecklas gynnsamt.
Nu är läget som känt ett annat. Det
råder krig i Europa; Ryssland anföll
Ukraina. Den ryska historieskrivningen
och beskrivningen av Ukraina var för oss
främmande. En del är propaganda, men
en del handlar också om rysk övertygelse
vi haft svårt att se. Det finns ett kulturellt
avstånd mellan Ryssland och väst.
Hur som helst blev ett resultat att Finland och Sverige kom till slutsatsen att
länderna ”måste” se om sina säkerhetspolitiska lösningar. Slutsatsen: ansökningar
om upptagande i NATO är inlämnade
inom tre månader efter krigsutbrottet.
Processerna var överraskande smidiga
för mångpartiländer där tvära uttalanden
mot NATO engagemang förekommit på
hög nivå. Visst är det uppmuntrande att
våra brokiga politiska system kan agera
vid behov. Det är naturligtvis tillåtet att
tänka avvikande och nu kommer Canarius
till sitt budskap.
I debatten efterlystes analys av alternativ till NATO. Den tyngsta efterlysaren i
Finland heter Tuomioja. I HBL har vi kunnat ta del av dubier gentemot NATO främst
från fredsrörelsen. I HeSa har inte de tviv-
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lande haft samma uppmärksamhet när
detta skrivs. I Sverige gav utrikesminister
Ann Linde besked: man har analyserat de
olika alternativen, men att det inte fanns
några. Kan det vara annorlunda i Finland?
Jovisst kunde Finland fortsätta utan
NATO. Det skulle förmodligen småningom bli en återgång mot ett mera Sovjetliknande grannelag. Efter att det nu
därtill bevisats att man varken kan lita på
överenskommelser eller ryska uttalanden.
Finländska nyckelpersoner kunde återuppta ”samarbetet” med ryska säkerhetstjänsten och anvisas hemryssar, vi kunde
följsamt beakta signalerna från den stora
grannen vid regeringsbildning och vi
kunde importera energi ostört från öst.
Det kallades i tiden finlandisierung, även
om vi aldrig godtog benämningen. Är man
för fred under alla omständigheter behövs
förstås inget försvar. Men då kan man bli
utsatt för fullskalig kolonialism...
Nu har finländska folket sagt sitt. Även
utan folkomröstning. Ingen återgång
till det gamla önskas och bästa möjliga
säkerhetsgarantier önskas. NATO är ingalunda perfekt, men väsentligt tryggare än
ensamhet. Om man vill förbli självständig
förstås. Och det vill folket.
Dagen då Finland och Sverige lämnade
in sina ansökningar till NATOs generalsekreterare flaggade Klubben med NATO
flagga inför klubbaftonen, detsamma
gällde även inför Flugans vänners lunch
samma vecka. Canarius instämmer – tack
intendenten!

Kräftskiva på
Restaurang
Svenska Klubben
21.7.2022Boka bord I GoD tid:
+358 20 787 9730
svenskaklubben@therongroup.fi

Våra finska kräftor
serveras med rostat
bröd, smör och
finhackad dill. Till
förrätt rekommenderar
vi 8-14 kräftor per
person. Dagens pris,
enligt kräftstorlek.
samma meny för hela sällskapet –
vårt kök observerar dock möjliga
föranmälda dieter och
matrestriktioner.
Kräftorna bör vara förbeställda,
debiteras enligt bekräftat antal
fem vardagar före bokningen.

+358 20 787 9730
svenskaklubben@therongroup.fi
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Framtidsbulletiner
Information om programmet hittas även på hemsidan (www.klubben.fi) och på Klubbens slutna Facebook sida. Klubben annonserar även under vår- och höstterminen i
måndagens nummer av HBL.

Fönsterprojektet framskrider

Säsongstart med surpris den 17 augusti
Vi sparkar igång höstsäsongen i klubbhuset tredje onsdagen i augusti

Kräftskiva på Brändö Seglare den 24
augusti
•
•
•
•

Kräftskiva på BS klockan 18.30
Transport från klubbhuset klockan 18.00
Förhandsanmälan till klubbhövdingen
Anmälan skall bekräftas genom inbetalning av 90 euro till Klubbens konto
Aktia FI92 405511 100051 09 senast
den 17 augusti

Höstens första fluglunch ordnas
fredagen den 16 september

F

önsterprojektet började på hösten 2021 med fönstren belägna på
gården. Efter en noggrann undersökning och gediget förarbete visste vi
att gårdsfönstren är de mest utmanande,
både vad gäller skicket och att de är stora helheter med många små rutor. Alla
lackade fönsterbågar monterades samtidigt ner och fördes väl inpackade i filtar
till snickaren. Alla bågar slipas, lackas och
allt gammalt fönsterkitt avlägsnas och
nytt traditionellt kitt appliceras. Dessutom byts rutor från modern tid mot traditionella rutor av valsade glas.
När fönsterbågarna var väl framme
hos snickaren började det strömma in
fotografier från de olika arbetsskedena.
En del droppnäsor måste förnyas samt
förvånansvärt många fönsterglas ersättas med valsade glas. I och med noggrann
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förundersökning kunde vi ändå tillsvidare
undvika överraskningar. Nu efter många
månader är de lackade gårdsfönstren klara
och skall inom kort monteras tillbaka.
Till näst nermonteras de målade
fönstren, även de belägna på innergården.
När innergårdens alla fönster är renoverade och monterade fortsätter projektet
på gatufasads sidan. Enär torktiderna för
lacket och kittet är långa kommer onekligen hösten att avbryta arbetet för några
månader i väntan på torrare tider. Vi
hoppas på att ha alla fönster renoverade
hösten 2023. Tillsvidare har vi kunnat
hålla oss till den planerade budgeten.
Vill samtidigt tacka alla de stiftelser
och organisationer som understött fönsterprojektet.

Helsingfors universitets prorektor Tom
Böhling talar vid fluglunchen i september.
Observera att flugluncherna är öppna för
alla klubbmedlemmar som bär fluga.

Slottsbal avec lördagen den 24 september i Estland
Revalska slottsbalen på kejsarinnan Kata-

rina I slott, en traditionell bal som ordnas
av Svenska Klubben i Reval. Tilläggsinformation via klubbhövdingen och via Facebook ”Revalska slottsbalen”. Högtidsdräkt
med ordnar.

Nordiskt möte i Helsingfors den
7–10 september 2022
Nordiskt möte 2020 arrangeras i Helsingfors inkommande höst 2022. Svenska
Klubben i Helsingfors och Helsingfors
Börsklubb står som arrangörer och värdar.
I det nordiska samarbetet deltar utöver
arrangörerna; Norske Selskab i Oslo, Nya
Sällskapet i Stockholm, The Royal Bachelors´ Club i Göteborg, Svenska Klubben
i Åbo och Sällskapet i Stockholm. Även
Svenska klubben i Revals medlemmar är
inbjudna till evenemanget. Anmälning
senast juni månad.

Jockum Andersin
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