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Ordförande har ordet
Henrik Hultin dekorerades med Klubbens
gyllene förtjänsttecken vid årsmötet. Hulle
fungerar nu sitt tjugonde år som vår klubbhövding. I slutet av nittiotalet meriterade
han sig för uppgiften som biträdande
hövding. Det är sällsynt att en sittande
funktionär dekoreras och ett uttryck för att
Hulles insats är exceptionell med långvarigt
ansvar för programverksamheten. Klubben
tackar!
Klubbens kulturresor utomlands är
populära. Höstens resa till Nordirland är
”slutsåld”. Det är den tjugoåttonde resan
efter att verksamheten systematiserades från
och med 1993. Visserligen hade vi också
tidigare satt vår fot organiserat utanför
landets gränser. Sålunda fortsatte resan
1992 från Villmanstrand till Wiborg med
krigsminnen som tema. Men starten på
systematisk utforskning av Europa härleds
till 1993 då vi reste till London för att gästa
vår vänklubb The East India Club, tidigare
The East India, Devonshire, Public Schools
and Sports Club. Besöket var bejublat och
vid lunchen presenterade sig spontant en
lokal member, som fungerat som krigs
korrespondent i Helsingfors. Däremot var
resans upplägg felaktigt. Planeringen utgick
från att herrarna önskar göra London med
sitt stora utbud av aktiviteter på egen hand,
men detta var en felbedömning. Mången
tillbringade lång tid på hotellet i väntan
på att någon skulle ordna program. Efter
denna erfarenhet har Klubbens resor varit
livligt programmerade.
Den första resa vår nu dekorerade klubbhövding svarade för gick till Stockholm år
1997. Sedermera har han verkställt resor i

många vederstreck. Ibland har han kanske
inte varit så övertygad om uttalade förslag,
men hittills har alltid konsensus nåtts i
styrelsen. Sålunda är repertoaren av resor
speciellt till mål som man sällan tar sig
till i sin vardag imponerande. Bulgarien
med finska gardet i Gornij Dubnjak,
Breitenfeld och Lützen på rätta dagen,
Paris och Normandie, Kiev och Poltava,
Krakau och Warschau, Minsk och Belarus,
Vorpommern, Baku och Azerbajdzjan,
Hohenlockstedt med Lockstedter Lager,
Dublin, Skottland. Också näromgivningen
har uppmärksammats; Reval och Dorpat,
Sankt Petersburg, Riga, Vilnius och givetvis
Norden där en regelbundenhet införts i
och med klubbsamarbetet Nordiskt möte
som täcker Oslo, Göteborg och Stockholm,
men visst har också såväl Danmark som
Island gästats. Kultur, ekonomi, historia,
exkursioner, information med finländska
(eller svenska) ögon på ambassader, mat &
dryck ingår i erfarenheterna. Vidgade vyer
också för beresta, säger en som nästan alltid
deltagit. Välkommen att ta del i Klubbens
resor!
Henry Wiklund
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Från husmanskost till gourmetdineer

Sedan senast ...

Den som är tillräckligt gammal – som till
exempel de ständiga medlemmarna – kan
ännu med lätthet dra sig till minnes Klubbens restauratris Dagny Nyqvist. Det var på
den tiden Klubben själv drev restaurationen
och då den var till enbart för medlemmar.
Dagny och hennes ”systerdöttrar”, boende
i klubbhusets vindsvåning, skötte ruljansen
med den äran. Klubbmedlemmar kunde
ringa på dörren ungefär närsom helst och
bli serverade en supé.
Dagnys bravur var sill à la russe och
helstekt oxfilet, båda serverade på långa
stekfat. Man minns rätterna med värme och
känner ännu de aptitretande dofterna från
köket. Drycker därtill fanns naturligtvis.
Men med tiden blev kostnaderna för den
egna restaurationen för höga, och Klubben
måste efter mången vånda öppna krogen för
allmänheten. Detta skedde genom att 1976
ingå ett avtal med fru Ragni Rissanen, på
den tiden välkänd restauratris med många
krogar, varav Rivoli på Albertsgatan var den
främsta.
Ragni Rissanen öppnade dörren på glänt
till det som nu kallas fine dining utan att
glömma den traditionella husmanskosten.
Sedan gick det så att restauratrisen förbyggde sig på olyckliga restaurang- och
hotellprojekt och försattes i konkurs. Klubbens restauration övertogs av personalen
med Erik Hampspinnare i spetsen.

... har vår mångårige och flitige klubbhövding tillika vice ordförande Henrik Hultin
vid årsmötet den 27 mars tilldelats Klubbens
gyllene förtjänsttecken. Redaktionen förenar
sig i gratulationerna!

Det nya bolaget saknade förutsättningar
för det högre köket men husmanskosten
var förträfflig. Men man kunde inte finna
nödigt nytt kapital för en utbyggnad av
krogrörelsen och till sist ville båda parter ha
en förnyelse. Klubbens ledning sökte många
utvägar och underhandlade med att halvt
dussin presumtiva krögarkandidater. Efter
många om och men och med konkurser
bland kandidaterna i spelet fanns slutligen
en kvar: Royal restaurangerna. Klubben
fann sig då i att ingå avtal med detta företag.
Man var något orolig över hur denna stora
koncern skulle behandla den lilla Klubben.
Men allt gick överraskande bra och samarbetet löpte förträffligt. Avtalet har nu flyttats
över på Theron Group och samarbetet med
dem löper också väl.
Den nuvarande restauratören har på ett
lyckligt sätt kunnat kombinera husmanskost
med fine dining. Det är inte alltid så lätt
att tillfredsställa klubbmedlemmarnas
varierande önskemål med menuer och
priser. Under det senaste halvseklet har
båda ökat: pretentionerna har stigit och
priserna också om än inte så mycket man
befarat. De framförhandlade avtalen mellan
Klubben och krögarna har visat sig vara
framgångsrika.
H.D.

... har vid Klubbens årsdag kanslern för
Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons
ordnar, tillika riksarkivarien Jussi Nuorteva,
presenterat ordensväsendet; dagen till ära
uppvisade föredragshållaren till sin smoking
ett långt miniatyrspänne och ville därmed
slå ett slag för ökande användning av
miniatyrer till smoking!
... har vid senaste riksdagsval klubbmedlemmarna Mats Löfström från Åland och
Anders Adlercreutz från Nyland invalts och
Marcus Rantala hållit sin plats som första
suppleant i Helsingfors; Meddelanden
gratulerar!

På Klubbträffen den 17 april: Påskalamm och äggtoddy.
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Nedslag i klubblivet

Klubbens årsdag den 29 mars.

Klubbens nya restauratör Oy Theron Group Ab
presenterade sig den 10 april. Grundaren Tero Blom,
köksmästaren inom cateringverksamheten Timmy
Blom, kökschef Sami Engström och direktören för
restaurangverksamheten Katriina Lehtonen samt
personalen på Svenska Klubben under ledning av
Kristian Meurman berättade om verksamheten.

Klubbträffen den 24 april.

På Klubbens årsmöte den 4 april var fyra riksdagskandidater i huvudrollen: Fred Granberg, Marcus
Rantala, Anders Adlercreutz och Henrik Wickström.

Från MM:s Spex den 2 mars 2019.

Klubbträffen den 20 mars.
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Tack för ert bidrag till
Luciainsamlingen!
Luciainsamlingen 2018 slog nytt rekord med resultatet 193 000 euro.
Insamlingen görs till förmån för utsatta barnfamiljer. Det finns många
olika orsaker till att barnfamiljer har det tungt. Till exempel fattigdom,
sjukdom eller brist på nära stödjande relationer kan göra familjer utmattade. Då finns det en risk för att föräldrarna inte orkar, trots att viljan
och förmågan till gott föräldraskap finns.

Terese Holmström bor tillsammans med sina tre barn, tre katter och tre ormar i Ekenäs.
Mellanbarnet Wictor ”Wici”, 8, har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket även
påverkar vardagen för bröderna Oliver ”Olli”, 10, och Albert ”Abbe”, 6. Lugn och ro, glädje,
nya verktyg och sammanhållning är några av orden som familjen väljer för att beskriva
vardagen efter att ha deltagit i FamiljeKraft-lägret, som ordnas med luciamedel.
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Europa är vår framtid
Vår omgivning har på kort tid förändrats.
Det är inte långt tillbaka i tiden då det
ur europeisk synvinkel såg bra ut i alla
väderstreck. Kontakterna var varma och
handeln blomstrade. Så såg det ut. Sedan
vände det till det sämre.
I öster inleddes 2000-talet med skarpa
uttalanden från rysk sida vilket vittande
om att ”tövädret” var förbi. Georgienkriget år 2008 fick sin fortsättning med
rysk framryckning år 2014 på Krim och
i östra Ukraina. Internationella lagar och
överenskommelser kom på skam. Ryssland
gick fram med hotfulla metoder och militär
styrka. Kriget i Ukraina går på sitt femte
år och långt över 10000 personer har dött.
Det europeiska samarbetet med Ryssland
förbyttes i ekonomiska sanktioner och
kyliga relationer. Kylan tilltog ytterligare
då det visade sig att ryska BUK-raketer i juli
2014 skjutit ned det malaysiska flygplanet
MH17 på väg från Amsterdam till Kuala
Lumpur. Det blev 298 dödsoffer. Östeuropeiska länder som Ungern och Polen gör
inte situationen ljusare av att man överger
europeiska grundvärden och utmanar EU
på många plan.
I söder inleddes arabvåren år 2010 med
politiska protestyttringar, krav på regeringsavgångar, regimbyten och demokratiska
reformer. Demonstrationerna började i
Tunisien och spred sig till Algeriet, Egypten,
Libyen, Jemen med flera länder.

I Syrien inleddes ett inbördeskrig år
2010 som fortfarande pågår. I Libyen
sköts envåldshärskaren Gaddafi i oktober
2011. Kaoset i Libyen och oroligheterna
i de andra arabländerna tycks fortsätta. I
arabvårens släptåg följde efterkrigstidens
största flyktingströmmar som sköljde in
över Europa.
I väster beslöt premiärminister David
Cameron genomföra en folkomröstning
om Storbritanniens EU-medlemskap i juni
2016. Omröstningen ledde till vånda och
smärta. De förvirrade britterna vet inte hur
de ska utträda ur EU eller om de alls ska
utträda?
Britternas obeslutsamhet är en belastning
för Europasamarbetet och EU. Och längre
västerut har vi en president vars vänskap
med Europa har ifrågasatts.
Alltså. De påtagliga svårigheter Europa
omges av idag framkallar behovet av mer
enighet, intern styrka och förmågan till nya
klimatsmarta lösningar för att vår världsdel
ska överleva och vi ska må bra. Vår vägkarta
visar på samförstånd och diplomati. EU
behövs mer än någonsin, vi måste komma
vidare, vi behöver framtidstro och optimism,
inte antikonstruktiva populister.
Det är under dessa omständigheter vi alla
kallas till valurnorna den 26 maj.
Charlie Hindsberg

www.folkhalsan.fi/lucia
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Berättelse över verksamheten år 2018
Styrelsen för Svenska Klubben i Helsingfors
r.f. avger härmed sin redogörelse över Klubbens 139:e verksamhetsår, 2018.
Allmänt
Svenska Klubben i Helsingfors arrangerade
55 aktiviteter för medlemskåren under
2018, det vill säga samma antal som året
innan. Antalet registrerade deltagare uppgick till 1564 mot 1732 året innan.
En klubbafton i månaden har återkommande tema, det vill säga snaps-öl-korvafton
med Sällskapet MM i januari, stor bliniafton
med föregående provning av alkoholdryck
i februari, årsdag i mars, påskalamm jämte
äggtoddy i april, stor sparrisafton i maj,
säsongavslutning med samovar i juni,
kräftskiva i augusti, surströmming i september, viltafton i oktober och gåsmiddag
i november. I december intas lucialunch,
som utgör en höjdpunkt med 170 deltagare
det aktuella berättelseåret, då Svenskfinlands
lucia Elin Qvist med följe framträdde.
Klubbens allmänkulturella insats är
upprätthållandet av det svenska rummet
klubbhuset och medverkan i luciainsamlingen. 2018 års insamling nådde 5 500
euro. Två år tidigare, då lucia med följe
verkställde insamlingen, som kombinerades
med auktion, översteg resultatet 9 400 euro.
Samhällsatmosfären har dock utvecklats
på ett sätt som bedömts tala för att lucia
inte verkställer insamling. Det andra
uppdraget av allmänt intresse, att dra
försorg om det för Helsingfors förhållanden
unika klubbhuset som även fungerar som
beställningsrestaurang, främjades med en
investering i förnyad maskinell ventilation.
Klubben hade förmånen att med tacksamhet

motta understöd från Stiftelse Tre Smeder
och Hélène och Walter Grönqvists Stiftelse
för underhåll av fastigheten.
Återkommande verksamheter är också
introduktionsmiddagen för nya medlemmar
i slutet av året, Bjälklagets kroppåskanna och
den inhemska exkursionen inför sommaren
och utlandsresan på hösten. Nordiskt möte
arrangeras turvis av de samarbetande klubbarna i september. Varje höst arrangeras
jackettlunch och flugans vänner intar lunch
med kåseri tredje fredagen i månaden. Dessa
arbetsformer är etablerade och fortsätter.
Klubbafton återkommer varje onsdag,
ibland med korta besök i näromgivningen
– under 2018 besök på Mannerheim-museet
i maj och på nyöppnade konstmuseet Amos
Rex i september. Vårutfärden gick till Tammerfors i tecknet av händelserna för 100 år
sedan och höstutfärden till Moldavien med
Transnistrien. Nordiskt möte arrangerades
på Norske Selskab i Oslo. En uppskattad
resa avec i tecknet av Estland 100 år gick
söderut till Revalska slottsbalen på inbjudan
av Svenska klubben i Reval.
Ett antal uppvaktningar skedde – Norske
Selskab 200 år och Sällskapsklubben i Gamlakarleby 190 år uppvaktades av Klubbens
ordförande. Presidiet uppvaktade Sällskapet
MM vid föreningens 140 årsjubileum.
Som ett led i det nordiska samarbetet
organiserade Klubben i mars ett två dagars
nordiskt besök hos Svenska klubben i Reval
i syfte att främja nämnda förenings inkluderande i den nordiska klubbgemenskapen.
Företrädare från Oslo, Göteborg och Åbo
deltog. Ordförande för Svenska klubben
i Reval medverkade sedermera i Nordiskt
möte i Oslo.
➝
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…berättelse 2018
Ordförande Henry Wiklunds porträtt
målat av Sergei Zlenko avtäcktes den 11
april – dagen efter föremålets 70 årsdag.
Porträttet tillkom på initiativ av Klubbens
hedersmedlem Magnus Ståhlberg och vice
ordförande Henrik Hultin, som organiserade medlemsinsamling och insamling hos
institutioner för ändamålet. Ett överskott
om 10 000 euro överfördes till Bjälklaget
där en ny fond benämnd Jubileumsfond
inrättades. Varmt tack till alla som bidrog.
Henrik Degerman, som fyllde 70 år,
angav Klubben som ett alternativ för uppvaktning, vilket resulterade i en överföring
av 1 000 euro till omtalade Jubileumsfond
i Bjälklaget. Klubben uttalar sitt tack.
Henrik Degerman, styrelsemedlem
i Klubben 1991–2017 och redaktör för
Svenska Klubbens Meddelanden, förlänades
Klubbens gyllene förtjänsttecken. Tidigare
ekonomen Marc Hinnenberg och revisorn
Jan Holmberg förlänades förtjänsttecknet i
silver. Ordförande Henry Wiklund mottog
Svenska klubbens i Reval högsta utmärkelse
tecken vid Revalska slottsbalen.
Programmen
Under verksamhetsåret 2018 ordnades
nedan angivna program för Klubbens
medlemmar. Henrik Hultin ansvarade i
egenskap av klubbhövding för programhelheten assisterad av biträdande klubbhövding
Henrik Creutz. Hedersmedlemmen Magnus
Ståhlberg svarade för programmet på flugans vänner. Inom parentes anges antalet
registrerade deltagare.
10.01 Snaps, öl, korv i klubbhuset tillsammans
med Sällskapet MM (92)

17.01 Klubbafton (8)
19.01 Flugans vänners lunch med anförande
av Kari Nars ”Mauno, optimistisk
pessimist” (16)
24.01 Klubbafton (11)
31.01 Professor Åsa von Schoultz, Helsingfors
universitet ”Presidentvalet - hur tolkar
vi resultatet?” (33)
07.02 Landschef Anders Gardberg och
kampanjchef Magnus Skogberg, SAAB
”Gripen - Finlands nästa jaktplan?” (57)
14.02 Stor bliniafton och produktprovning
tillsammans med Séamus Holohan,
The Helsinki Distilling Company (61)
16.02 Flugans vänners lunch med anförande
av Leif Sonkin under rubriken ”Guss
Mattssons framtidsvisioner” (15)
21.02 Forskare Karin Creutz, Helsingfors
universitet ”Invandringsdebatten och
polarisering” (19)
28.02 Enhetschef Lars Sundström, Skyddspolisen – Skypo ”Terrorhotbedömningen
i Finland” (28)
07.03 Chef för offentlig diplomati Petra
Theman, Utrikesministeriet ”Betydelsen
av Finlandsbilden” (18)
14.03 Klubbafton (10)
16.03 Flugans vänners lunch med anförande
av Niclas Lönnqvist under rubriken
”Media på svenska i Finland – hot och
möjligheter” (18)
21.03 Årsmöte (14)
28.03 Påskalamm och äggtoddy (40)
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04.04 Annvi och Anders Gardberg berättar
om bröderna Wallenius under rubriken
”Bröder i krig - via omvägar mot Tammerfors 1918”.
Svenska Klubben i Åbo på besök (38)
11.04 Avtäckning av ordförande Henry
Wiklunds porträtt (55)
18.04 Årsdag i smoking med festföredrag av
fil.mag. Stig-Björn Nyberg: “Kommunismens vagga och Lyckliga Belgien,
Topelius i Sverige och på kontinenten”
(23)
20.04 Flugans vänners lunch med anförande
av Bo Lindfors under rubriken ”Att bo
i Portugal” (13)

Mannerheims staty i Leinola. Guide
Kimmo Sasi.
Middag på Svenska Klubben i Tammerfors. (39)
06.06 Klubbafton (7)
13.06 Traditionell säsongavslutning med
samovar (31)
22.08 Säsongstart på Klubben med surpris (16)
29.08 Kräftskiva på Brändö Seglare (59)
05.09 Klubbafton (10)
06-07.09 Nordiskt möte i Oslo arrangerat av
Norske Selskab (11)
12.09 Klubbafton (12)
19.09 Surströmmingsafton med stenkakor
under ledning av Strömmingsakademien (28)

25.04 Klubbafton (14)
02.05 Klubbafton (11)
09.05 Stor sparrisafton (37)
16.05 Besök på Mannerheim-museet i
Brunnsparken.
Klubbmiddag på Hotell Kämp med
föredrag av Carl-Johan Hindsberg 100
år efter den stora segerparaden (38)
23.05 Introduktion till Klubbens höstresa till
Moldavien inklusive Transnistrien (22)
30.05 Klubbafton (8)
31.05 Utfärd till Tammerfors Besök på
Pansarmuseet i Parola.
I Tammerfors lunch i Nottbeckska
palatset Milavida och besök på utställningen om försöket att göra Finland
till en monarki hösten 1918. Rundtur i
Tammerfors - bl.a. Kalevankangas och

21.09 Flugans vänners lunch med anförande av
Carl-Johan Hindsberg under rubriken
”Amaranterbalen, landets stiligaste
bal” (12)
26.09 Besök på Amos Rex. Museichef Kai Kartio och museilektor Melanie Orenius
berättar om det nya konstmuséet (40)
29.09 Revalska slottsbalen avec i kejsarinnan
Katarina I:s barockslott på inbjudan
av Svenska klubben i Reval – tema
Estland 100 år (20)
03.10 Klubbafton (10)
05–09.10 Höstresa till Moldavien inklusive
Transnistrien (25)
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10.10 Klubbafton (9)
➝

…berättelse 2018
17.10 Geriatriker, MD Otto Lindberg ”Minnet - strukturer och störningar” (39)

FINNS I VÄLUTRUSTADE
LIVSMEDELSAFFÄRER

19.10 Flugans vänners lunch med anförande
av Peter Stenlund under rubriken
”Utrikespolitik i osäkerhetens tid” (14)
24.10 Viltafton. Österrikes ambassadör
Maximilian Hennig talar om Österrike
som jaktland (40)
31.10 Journalisten Staffan Bruun intervjuas
av Niclas Lönnqvist om boken ”Mitt
liv på HBL” (52)
08.11 Sebastian Jägerhorn berättar om sin
bok ”Hårdast bland de hårda – en
kavalleriofficer i fält” (26)
14.11 Gåsmiddag (35)
16.11 Flugans vänners lunch med anförande
av Peter Elg under rubriken ”Mögel,
vän eller fiende” (17)
21.11 Minister Pär Stenbäck: ”Är demokratin
dödshotad?” (24)

?

28.11 Introduktionsmiddag – vice ordförande
Henrik Hultin presenterar Klubbens
verksamhet speciellt för nya medlemmar
med faddrar (25)
30.11 Jackettlunch till toner från cello.
Föredrag av VD Risto E. J. Penttilä,
Nordic West Office, ”En gemensam
nordisk röst: fantasi eller verklighet?”
Medlemmar i Svenska klubben i Reval
samt i Helsingfors Börsklubb inbjudna.
(28)
03.12 Bjälklagets kroppåskanna (30)

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

05.12 Klubbafton (9)
12.12 Klubbafton (10)

15.12 Lucialunch (170)
19.12 Förvaltningsmöte med bildspel från
Moldavien (17)
Klubben erbjöd medlemskåren 55 aktiviteter under år 2018. Dessa samlade 1564
registrerade deltagare mot 1732 år 2017
med ävenså 55 aktiviteter, 1724 år 2016
med 54 aktiviteter, 1640 år 2015 med
52 aktiviteter och 1565 år 2014 med 50
aktiviteter.
Resorna

Besök på Mannerheim-museet
Den 16 maj – hundraårsdagen för den stora
segerparaden ledd av C G Mannerheim –
besökte Klubben Mannerheim-museet i
Brunnsparken. Klubbröderna vandrade
från Brunnsparken via Marmorpalatset
vid Kaserntorget där vi stannade för en
minnesskål. Klubbens verksamhet var
den aktuella tiden förlagd till detta hus,
som sedermera blev verksamhetspunkt för
Högsta förvaltningsdomstolen. Henrik
Degerman berättade kort om Klubbens
dåtida historia vid huset. Vandringen
fortsatte till Hotel Kämp där herrarna
mottogs i Mannerheimsviten av direktör
Tuomas Liewendahl som berättade om
verksamheten i huset. Middag följde med
föredrag av Carl- Johan Hindsberg, som
beskrev händelserna i Helsingfors 1918.
Sommarutfärden till Tammerfors
Klubben har under året uppmärksammat
händelser i Finland för hundra år sedan.
Det föll sig därför naturligt att besöka Tammerfors och samtidigt få en uppfattning om
de hårda strider som ägde rum våren 1918.
Under uppresan gjordes ett stopp vid
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det nyrenoverade pansarmuseet i Parola där
även pansarvagnar från första världskriget
finns till påseende.
Kimmo Sasi, som är medlem i Svenska
Klubben i Tammerfors, fungerade som
vår guide i Tammerfors. Sasi berättade om
situationen som föregick det hårda slaget
vid Tammerfors och om striderna. Besöket i
Tammerfors inleddes med att notera Viktor
Janssons frihetsstaty vid Hämeenpuisto.
Lunch intogs i det Nottbeckska palatset
Milavida som även har en nära koppling till
händelserna 1918. Gunnar Melins kompani
intog palatset men måste sedan dra sig
tillbaka över isarna. Spår av striderna kan
ännu ses i palatset. Minnesåret till ära hade
museet en specialutställning kring försöken
att göra Finland till monarki hösten 1918.
Själva palatsets bakgrund och familjen
Nottbecks på många sätt tragiska historia
presenteras även på ett fint sätt på museet.
Vår rundtur fortsatte till Leinola utanför
Tammerfors för att där besöka Mannerheims
staty. En skål utropades till minne av händelserna 1918.
På vägen tillbaka mot centrala Tammer
fors besökte vi Kalevankangas begravningsplats. På Kalevankangas finns minnesstenar
över både de vita och de röda samt en
minnessten över de svenska frivilliga som
deltog i frihetskriget.
Den historiska delen av besöket avsluta
des på museet Vapriikki och den gedigna
utställningen Tammerfors 1918.
Dagen avslutades med middag på
Svenska Klubben i Tammerfors. Ett stort
antal medlemmar från vår vänklubb hade
ställt upp på middagen och stämningen
var munter.

Nordiskt möte i Oslo
För att hyllaNorske Selskab 200 årordnades
årets Nordiskt möte första veckan i september i Oslo. Enligt tradition inleddes
evenemangen redan på onsdag med möjlighet att delta i lerduvsskytte, golf eller bridge.
På kvällen blev det välkomstmiddag med
lokala delikatesser.
Torsdagsprogrammet bestod av besök
och föredrag på Munch-museet och lunch
på Töyen Hovedgård samt presentation av
Naturhistoriska museet och Klimathuset.
Efter lunchen följde besök på Fridtjof
Nansen Institutt på Polhögda och föredrag
av dr Geir Hönnelag. Torsdagen avslutades
med middag och snapsvisekonkurranse på
Norske Selskab. Denna gång var det The
Royal Bachelors´ Club från Göteborg som
vann den hårda tävlingen med den hurtiga
sången ”Mitt alkolås”.
Fredagen inleddes med ett högklassigt
seminarium ”Nordisk samarbeid i en
uventet urolig omverden”. Huvudtalare
var forskaren Asle Toje, medlem av Den
Norske Nobelkomité. Vår Klubb var väl
representerad av tidigare ambassadören i
Oslo och statssekreteraren Peter Stenlund,
som höll det finländska anförandet. Dagen
avslutades med festmiddag i smoking på
Norske Selskab.
Totalt deltog i år 122 herrar i Nordiskt
möte. NM är ett samarbete mellan Norske
Selskab i Oslo, Nya Sällskapet i Stockholm,
Sällskapet i Stockholm, The Royal Bachelors’
Club i Göteborg, Helsingfors Börsklubb,
Svenska Klubben i Helsingfors och Svenska
Klubben i Åbo. Ordförande för Svenska
klubben i Reval deltog även i mötet i Oslo.
Denna nordiska gemenskap är öppen för
alla klubbmedlemmar.
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Slottsbal i Reval
Svenska klubben i Reval uppmärksammade
Estland 100 år vid den årliga Revalska
slottsbalen till vilken även vi var inviterade
i mitten av september. Samlingen i frack
med ordnar avec inleddes med champagnemottagning i Svenska klubbens i Reval
lokal i Gamla stan. Den festliga middagen
ordnades på Kadriorgs barockslott från
1700-talet. Festtalare vid middagen var
Estlands tidigare statsminister Taavi
Rõivas. Klubbens hälsning framfördes av
vår ordförande Henry Wiklund, som även
förlänades den högsta utmärkelsen från
Svenska klubben i Reval av deras ordförande
Anders Hedman. Kvällen fortsatte med dans
till levande musik. Från Helsingfors deltog
totalt ett tjugotal personer i festligheterna.
Totalt deltog ett hundratal personer från
flera länder i middagen.
Höstresan till Moldavien inklusive
Transnistrien
Klubben besökte i oktober Moldavien och
utbrytarrepubliken Transnistrien.
Det Osmanska riket omfattade i början
av 1700-talet även det som vi idag kallar för
Moldavien. Området är också känt som Bessarabien eller som en del av Dakien. Staden
Bender eller Tighina ligger i Transnistrien
– ett område i östra Moldavien som styrs
av en ryskvänlig regim och understöds av
Ryssland.
Den fösta dagen bekantade vi oss med
sevärdheterna i huvudstaden Chisinau
tillsammans med vår lokala guide fil. dr
Natalia Alhazov. Bland annat besökte vi det
historiska museet som gav oss en inblick
i landets brokiga historia. År 1991 efter

Sovjetunionens fall förklarade sig Moldavien
självständigt.
På eftermiddagen den första dagen
besökte vi Cricova vingård strax utanför
huvudstaden. Eltåg tog oss in i de till
synes oändliga bergstunnlarna där vinet
mognar i tunnor. Vid stopp fick vi smaka
på produkterna och även inhandla viner.
Följande dag besökte vi Transnistrien.
Bender ligger cirka 60 km från Chisinau.
I centrala Bender finns en minnessten
över de soldater och officerare i den
svenska konungen Karl XII:s armé som
dog och dödades i staden under perioden
1709–1711. Den stora sevärdheten i Bender
är den mäktiga turkiska borg som ligger
vid floden Dnestr. Borgen har rustats upp
och innehåller även ett museum där Karl
XII och hans tid i staden uppmärksammas på ett fint sätt. Efter besöket i Bender
fortsatte vi till Transnistriens huvudstad
Tiraspol och ett besök vid brandyfabriken
Kvint med generös provsmakning. Innan vi
återvände till Chisinau gjorde vi ett stopp
vid den plats där Karl XII hade sitt läger
1709–1713 och där kalabaliken ägde rum
1713. Platsen ligger idag i en by med lokal
bosättning och även där finns en minnessten
som uppmärksammar händelserna för mer
än trehundra år sedan.
Den sista dagen gjorde vi en utfärd till
landsbygden norr om huvudstaden det vill
säga Orhei Veci. Vi besökte Kodrybergen
och byn Botucheny med det intressanta
bergsklostret. En lantlig lunch intogs med
lokal grappa i kannorna. På kvällen innan
avskedsmiddagen var vi bjudna till Sveriges
ambassad i Moldavien. Den nyutnämnda
ambassadören Anna Lyberg tog emot oss
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tillsammans med sin svenska personal. Vi
fick höra om situationen i Moldavien och
utmaningarna som finns – både politiska
och ekonomiska.
Resan ordnades av Arial Travel Oy, en
resebyrå som specialiserat sig på resor till
Östeuropa.
Klubbens resor och utfärder 2018 har
beskrivits mer ingående i Meddelanden
3/2018.
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.
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 omtalade på hemsidan. På sidan hittas
även information om kommande program
och resor.
Hemsidan innehåller en sluten medlemssida 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.
Utöver detta upprätthåller Klubben en
sluten facebookgrupp som administreras av
Rabbe Sittnikow. Gruppen omfattade 173
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
Meddelandenas 58 årgång utkom med tre
nummer med ett sammanlagt sidantal av 64
sidor (2017: 64 sidor), allt i färgtryck. För
utgivandet svarade Henrik Degerman, chefredaktör, Carl- Johan Hindsberg, annonsackvisitör, Rabbe Sandelin på Sandelin
Media, ombrytning samt Jan Kajander på
WhyPrint Ab, tryckning. Redaktionen och
Peter Edgren har svarat för fotograferingen.
Upplagan var 750 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. Hundraårsjubileet av frihetskriget och av Helsingfors intagning har
hågkommits. Så har också Norske Selskabs
200-årsjbileum, ordförandens porträttavtäckning och Estlands 100-årsjubileum.
Som vanligt har nedslag från klubblivet och
klubbhuset fått sin plats.
➝
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Medlemmar
Vid verksamhetsårets utgång var antalet
medlemmar 661, varav 463 årsmedlemmar
och 198 ständiga medlemmar. Medelåldern
var 63 år. De under år 2018 inballoterade
medlemmarnas antal var 16.
De nya medlemmarna är följande: Niklas
Ahlgren, Jens Andersen, Thomas Ehrnrooth,
Jerker Gräsbeck, Mikael Hellström, Gösta
Holmqvist, Christoffer Karvonen, Peter
Lagerström, Alexander Livman, Fredrik
Löf, Christer Mörn, Dag Nykvist, Johnny
Ramstedt, Peter Rasmussen, Philip Sirén
och Johan Ström. Styrelsen hälsar de
nyanslutna välkomna.
Under året avled 16 medlemmar. Klubben hedrar minnet av Anders Ahlqvist, Åke
Ammondt, Erik Anderson, Erik Aspholm,
Per Falck, Joakim Hansson, Lars-Björn
Heikel, Erik Karlsson, Willy KaulbarsStaudinger, Bengt Norring, Mårten
Segercrantz, Staffan Sevón, Rabbe Starck,
Leo Stjernvall, Rolf Uddström och Rabbe
Wallgren. Under året lämnade 4 medlemmar
Klubben på egen begäran, medan 6 medlemskap i enlighet med praxis avslutades på
grund av två års obetalda medlemsavgifter.
Patrik Lerche har svarat för medlemsregistret i samarbete med Bokföringsbyrå
Tärnan Ab. Regelverket gällande personregister – GDPR – behandlades av styrelsen,
som beslöt om tillämpningen på Klubben.
Beslutet publicerades på Klubbens hemsida,
vartill ärendet även uppfördes på förvaltningsmötets föredragningslista närmast med
tanke på den fotografering som är praxis på
Klubben. Också blanketten för anmälan om
medlemskap kompletterades.

Bjälklaget
Bjälklaget 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 över nio tiondedelar
av lånen på långivarens initiativ omvandlats
till donation.
Bjälklagets grader är bjälke, dubbelbjälke,
storbjälke, ås, takryttare, takryttare silver,
takryttare guld och skorstensfejare. Varje
grad ”kostar” 1 000 euro (under marktiden
5 000 FIM). Bjälklaget fick under året motta
sex bjälkinsatser. Två klubbmedlemmar är
nya bjälkar – Carl Rosenius och Wolter
Ramsay. Bjälkinsatserna överfördes till
Bjälklaget i bokslutets balansräkning.
Klubbens mångårige styrelsemedlem
Henrik Degerman dirigerade sina 70-årsuppvaktningar bland annat till Klubben.
Som ett resultat av denna positiva åtgärd
överfördes det jämna beloppet 1 000 euro
till Bjälklaget under den nya benämningen
Jubileumsfond.
Insamlingen till förmån för porträttet
över Klubbens ordförande Henry Wiklund,
som ävenså fyllde 70 år, möjliggjorde en
överföring till Bjälklaget om 10 000 euro
under sagda benämning, Jubileumsfond.
Medlem kan även i framtiden dirigera
gåvobetalningar till Klubben, som överför
jämna belopp till Jubileumsfonden i
Bjälklaget.
Namnen på bjälkarna uppförs på
Bjälktavlan i klubbvåningen. De nulevande
bjälkarna inklusive juridiska personer och ➝
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kotterier var 87 till antalet. Bjälklagets insats
för Klubben uppgick i slutet av 2018 till
332 460 euro efter fondering av 2017 års
bjälkinsatser om 23 000 euro och överföring
av 17 000 euro 2018. Från och med 2018
sker överföringen samma år insatserna mottas enligt beslut av årsmötet. Av Bjälklagets
totala insats är 20 614 euro lån, resterande
belopp donation. Bjälklaget är ett uttryck
för medlemmarnas omsorg om Klubben
och dess hus, en egenfinansiering som är
angelägen även med tanke på utomstående
bidragsgivare som stöder Klubben.
Klubben avtackade Bjälklaget vid den
traditionella kroppåskannan måndagen den
3 december 2018 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 beställningsrestaurangrörelsen.
Kotterier
Kotterierna inom Klubben har varit fortsatt
aktiva även under år 2018.
Torsdagsvännerna 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 ”skräddarbaron” 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. Jacketten har även
blivit ett allt mera frekvent begagnat plagg
vid Klubbens lucialunch.
Strömmingsakademien har haft ett
händelserikt år. Kotteriet 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 och andra skaldjur,
nejonögon och blinier med lakrom. Rätter
tillreds och avnjuts även hemma och på
sommarvillor hos ledamöter. Totalt sen
början har kotteriet sammankommit till
närmare 180 begivenheter, med andra ord
i medeltal ett tiotal per år. Akademien har
de senaste åren svarat för Klubbens allt
populärare surströmmingsaftnar, år 2018
den 14de, och upprätthållit initiativet att
fortsätta med kräftskivetraditionen. Klubbens populära kräftskiva gick av stapeln nu
för åttonde gången i modern tid på Brändö
Seglare. Antalet stolar i akademien återgick
till nio, efter Mårten Segercrantz frånfälle.
Därutöver finns en adjungerad medlem.
Närmare beskrivning av kotteriet finns på ➝
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Klubbens hemsida. Strömmingsakademien
är även berömvärt aktiv vid klubbaftnarna.
Vid ungdoms- och barnborden samlas
klubbmedlemmar i samhörighet under sina
bordsstandar. Barnbordets medlemmar strålar traditionellt samman vid lucialunchen
då totalt ett åttiotal herrar samlades på
klubbvåningen.
Utöver dessa kotterier verkar 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. Sällskapsklubben i
Gamlakarleby firade 190 års jubileum den
10 februari. Vid festligheten företräddes vår
klubb av dess ordförande.
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.
Norske Selskab firade 200 års jubileum.
Vid årsdagen den 26 januari representerades
vår klubb av dess ordförande.
Vänklubbsstatus innebär att Klubbens
medlemmar har tillträde till ovannämnda
klubbar samt att medlemmar av vänklub-

barna har tillträde till Svenska Klubbens i
Helsingfors tillställningar. Vissa utländska
klubbar förutsätter introduktionsbrev av
Klubben. Dylika utfärdas av klubbhövdingen eller sekreteraren. Tryckta bulletiner
från flera av vänklubbarna framläggs i
läsrummet i klubbvåningen.
Utensilier
Klubben tillhandahöll ett stort sortiment
utensilier, populärt även 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.
Därtill fanns röda, blå och randiga slipsar,
röda och svarta flugor samt röda och blå
ficknäsdukar. Den år 2017 introducerade
silvergrå slipsen med diskret klubbemblem
invävt för jackett eller mörk kostym blev
genast populär. Fortsättningsvis finns gratulations- och kondoleansadresser. Utensilier
som tagit slut har beställts till. I vitrinen
i klubbvåningens korridor finns samtliga
utensilier utställda. Ett urval utensilier
presenterades i Meddelanden nr 2. Ansvarig
för utensilierna var Mikael Westerback.
Inventarier
Vad inventarierna beträffar har verksamheten i det stora hela förlöpt väl under
det fjärde fulla året med Royal Ravintolat.
Utöver klubbverksamheten har lokalerna
även för övrigt varit i flitig användning,
vilket naturligtvis betyder ökat slitage. På
hösten fattades beslut att förnya mattorna
i den stora huvudtrappan. På grund av
försening av leveransen kunde nya mattor
monteras först i början av januari 2019.
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Klubbens överenskommelse med krögaren
lägger ansvaret att hålla restauranglösöret i
användbart skick på restaurangen. Ersättning för skador på annat lösöre avgörs
från fall till fall. Skadorna på Klubbens
egendom har varit små och det har inte
funnits fog för att yrka på skadestånd från
försäkringsbolaget.
För att effektivt kunna använda klubbens
utrymmen, till exempel för konferenser och
konserter, kan krögaren byta ut möblemang
och ersätta dem med stolar etcetera från sitt
eget förråd. I spegelsalen har nya smalare
stolar tagits i bruk och Klubbens stolar med
armstöd har flyttats till klubbvåningen.
Klubbens lättare stolar i klubbvåningen
har flyttats till förvaring i källaren och på
vinden.
Galleriet av ordförandeporträtt i
klubbvåningens sal fick ett tillägg när
Henry Wiklund hedrades med anledning
av hans 70 årsdag med avtäckning av hans
porträtt målat av Sergei Zlenko. Porträttet
finansierades med en penninginsamling.
Vid samma tillfälle donerade klubbmedlemmen, antikhandlare Bernt Morelius till
Klubben ett grafikverk, som härstammar
från Hotel Kämps ursprungliga ägare.
Klubbhuset
Under året moderniserades byggnadens hela
luftväxling. Tidigare hade huset flera olika
luftväxlingsmaskiner utspridda på olika
våningar vilka alla fungerade enskilt från
varandra. Dessa maskiners mekanik och
styrteknik var föråldrade, vilket bland annat
lett till att reservdelar var svåra att hitta.
Dessutom kunde maskinerna självmant
börja växla värmetillförselns nivå, vilket en

del herrar fick uppleva då deras mötesrum
var +38 °C.
I syfte att nå jämn värme i huset och
även spara energi förnyades maskinerna
som cirkulerar luften i byggnaden. Även
tekniken för styrning av dessa maskiner
förnyades och digitaliserades för att motsvara dagens nivå. Kostnaderna uppgick till
40 000 euro exklusive mervärdesskatt. Man
fann det viktigt att prioritera ventilationen
framom det tilltänkta fortsatta arbetet med
taket. Utgifterna täcktes av i anspråk tagna
understöd.
Avsikten var att fortsätta takarbetena.
Tegeltaket mot gatan undersöktes även
under det gångna året. Ett mindre parti tegel
plockades bort så att vi kunde undersöka
ribbverket som bär upp teglen och även
granska det underliggande filttakets skick.
I och med att tegeltaket är mycket brant
sluttande mot gatan är påfrestningen på
ribbverket betydligt högre än på normalt
sluttande tak. Det visade sig att skruvar och
spikar i någon mån givit efter och att teglen
rört på sig. Vi har blivit rekommenderade
att förnya ribbverket och filttaket under
ribbverket. Teglen är dock i bra skick och
behöver inte förnyas.
I övrigt har byggnaden år 2018 fungerat
bra och inga överraskande haverier har
framkommit.
Samarbete med Sällskapet MM
Styrelserna och ledande funktionärer i Klubben och Sällskapet MM träffas till en årlig
överläggning under vintern. År 2018 stod
Klubben värd för träffen där främst frågor
kring den gemensamt ägda fastigheten,
klubbhuset, dryftades. Det från början av ➝
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…berättelse 2018
året justerade avtalet med krögaren Royal
Ravintolat gav MM rätt att år 2019 ta
pubutrymmet vid Elisabetsgatan – senast
nyttjat som restaurang 0 (Nolla) – i bruk för
andra ändamål. Åtgärden skulle inte påverka
restauranghyran, som i detta fall helt skulle
börja tillfalla Klubben. MM beslöt sedermera nyttja optionen och igångsatte i slutet
av året planeringen av lokalen i syfte att
hyra ut den som klubblokal för Akademiska
Sångföreningen. Möjligheterna att förädla
husets källare diskuterades även.
Vad gäller verksamheten fortsätter MM
att medverka vid Klubbens Snaps, öl och
korvafton, vartill Klubben organiserar
besök med damer på MM:s spex i regi av
Spexorden Svarta Katten med föregående
middag i klubbhusets festvåning.
Ekonomin

Klubbverksamhetens ekonomi
Strävan är att i första hand finansiera
verksamheten med medlemsavgifter, medan
fastighetens löpande kostnader finansieras
med hyresintäkter och större reparationer
med understöd och bjälkinsatser. Strävan
för fastighetens del är utmanande.
Kostnaderna för den ordinarie klubbverksamheten uppgick till 67 914 euro
(2017: 68 867) och täcktes till mindre del av
annonsintäkter och försäljning av utensilier.
Kostnaderna var i linje med året innan.
Medlemsavgifter och inskrivningsavgifter
uppgick till 56 120 euro (2017: 57 200).
Medlemsavgiften för årsmedlemmar var
densamma som året innan, det vill säga 120
euro, medan inskrivningsavgiften uppgick
till 160 euro.

Klubbhusets ekonomi
Hyresintäkterna från restaurangverksamheten uppgick till 88 000 euro (2017:
132 088), varav Sällskapet MM:s andel uppgick till 6 720 euro. Klubbens hyresintäkter
uppgick sålunda till 81 280 euro (2017:
122 161). I berättelsen för 2017 refererades
till förhandlingar med Royal Ravintolat där
hyran justerades neråt att motsvara uppnådd
omsättning på restaurangrörelsen i huset.
Justeringen är i kraft 2018 och 2019, vilket
nu utfaller med lägre hyresintäkt.
De löpande kostnaderna för fastigheten
– fastighetsskötsel, årsunderhåll, fjärrvärme,
fastighetsskatt, fastighetsförsäkring, bevakning, administration – uppgick till 134 944
euro. Planenliga avskrivningar verkställdes
på fastigheten 34 947 euro motsvarande
4 procent och på inventarier 3 899 euro.
Därmed stiger kostnaderna till 173 790 euro
(2017: 168 468). Renoveringar täcktes med
understöd; 2018 års ventilationsrenovering
39 990 euro, medan 2017 års takrenovering
uppgick till 92 770 euro. Sällskapet MM:s
andel av kostnaderna uppgick 2018 till
22 988 euro, vartill MM överförde ett
externt understöd för renovering om 50 000
euro.
Med beaktande av ovanstående uppgick
underskottet för klubbhuset till 21 332 euro.
Understöd och resultat
Klubben mottog externa understöd för
fastigheten av Stiftelsen Tre Smeder 40 000
euro och av Hélène och Walter Grönqvists
stiftelse 10 000 euro. Stöden har tagits och
tas i anspråk i den takt renoveringarna framskrider. Som tidigare nämnts finansierades
ventilationsarbetena 2018 med understöd
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och 2019 planeras betydande takarbeten.
Som sagt växte Bjälklaget med 17 000 euro.
Styrelsen uttalar Klubbens varmaste tack till
alla bidragsgivare.
Räkenskapsperiodens resultat uppvisar
ett underskott om 21 327 euro (2017:
underskott om 3 355).
Balansomslutningen uppgick vid
utgången av året till 1 676 746 euro (2017:
1 720 771).
Styrelse och funktionärer

Styrelse
Kammarrådet Henry Wiklund,
ordförande
Regeringsrådet Veikko Kantola (20162018, fr.o.m. 2010)
Ekonomie magister Magnus von Knorring (2016-2018, fr.o.m. 2016)
Ekonomie magister Patrik Lerche (20182020, fr.o.m. 2002)
Ekonomie magister Wilhelm von
Nandelstadh (2018-2020, fr.o.m. 2018)
Advokat Rabbe Sittnikow (2017-2019,
fr.o.m. 2003)
Vid förvaltningsmötet den 19 december
2018 återvaldes Henry Wiklund till
ordförande. Veikko Kantola och Magnus
von Knorring, som var i tur att avgå ur
styrelsen, återvaldes för åren 2019- 2021.
Styrelsen sammanträdde under året till 12
protokollförda möten.
Styrelsemedlemmarnas närvaro var
följande: Wiklund 12/12, Hultin 10/12,
Kantola 11/12, von Knorring 9/12, Lerche
6/12, von Nandelstadh 7/12, Sittnikow

9/12. 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
Klubbhövding: Henrik Hultin
Sekreterare: lektor Henrik Litonius och
systemspecialist Peter Edgren
Ekonom: ekonomie magister Marc Hinnenberg och fr o m 23.5.2018 Wilhelm
von Nandelstadh Nordiskt sändebud:
Magnus von Knorring
Registrator: Patrik Lerche
Biträdande klubbhövding, www-redaktör:
greve Henrik Creutz
Facebook-redaktör: Rabbe Sittnikow
Redaktör för Meddelanden: godsägare
Henrik Degerman
Disponent: verkställande direktör Jockum
Andersin
Intendent: Veikko Kantola
Biträdande intendent: 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 ➝
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…berättelse 2018
Hinnenberg efterträdd av Wilhelm von
Nandelstadh jämte Jockum Andersin i
egenskap av disponent företrädde Klubben i fastighetsförvaltningskommissionen.
Fastighetsförvaltningskommissionen är ett
sam- arbetsorgan för fastighetssammanslutningen Svenska Klubben i Helsingfors och
Sällskapet MM. Sällskapet MM äger 20
procent av fastigheten.
Slutord
I december aktualiserade krögaren Royal
Ravintolat, sedermera en del av börsbolaget
Restamax döpt till NoHo Partners, frågan
om den framtida restaurangverksamheten i
klubbhuset. Bolagsgruppen Theron Group
hade visat intresse för huset samtidigt som
fusionen mellan Royal Ravintolat och
Restamax föranlett strävan efter betydande omställningar i restaurangbolagets
verksamhet. Efter intensiva förhandlingar
skrev Klubben avtal med Theron Group
i januari 2019, varvid även förhållandet
med Sällskapet MM reglerades så att det
motsvarar den nya konstellationen där
MM tog över publokalen. Theron Group
tog över restaurangverksamheten den 1
februari 2019 på villkor som motsvarar det
tidigare hyresavtalet. Samarbetet med Royal

Ravintolat har Klubben upplevt som gott,
men ser under dessa nya omständigheter
fram emot att arbeta med en motiverad
ny krögare med hög ambitionsnivå. Den
nya krögaren avser också att återöppna
uteserveringen i Elisabetsskvären.
Under de senaste åren har en utvidgning av medlemsinformationen med
oregelbundna e- postcirkulär ställts i utsikt.
I januari 2019 utgick det första cirkuläret
med cirka 330 mottagare.
År 2019 kommer igen att präglas av
större fastighetsreparationer då avsikten är
att slutföra takreparationerna och förnya
ribbverket och takfilten under tegeltaket.
Styrelsen uttalar ett stort tack till
medlemmarna som med medlemskap och
aktiviteter stöder Klubben och berikar
verksamheten över generationsgränser.
År 2019 är ambitionen igen att erbjuda
över 50 aktiviteter med många intressanta
programinslag. De månatliga temakvällarna
återkommer, föredrag vid klubbaftnar och
flugluncher, resor i hemlandet och utomlands. Vägen till det nordiska nätverket
förkortas då Nordiskt möte 2019 hålls i Åbo.
Varmt välkommen att ta del i Klubbens
aktiviteter!
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om att leva på svenska
Vårt svenska Borgå stift har begått biskopsval. Riksdagsvalet har avslutats med val av
över ett dussin svenska riksdagsledamöter.
När detta skrivs i april förestår val av Europaparlament, som ävenså haft svensk representation från Finland. Vi finlandssvenskar
är en relativt liten minoritet, men livligt
närvarande i samhället. Vissa referensramar
tål inte benämningen minoritet, så låt oss
säga att vi svensktalande är relativt få i vårt
land – avrundat fem procent.
Den svenska närvaron i folkvalda organ
– stat och kommun – är livsviktig. Där fattas
beslut om svenska samhällstjänster, understöd till svensk verksamhet i civilsamhället
och upprätthållande av landets traditionella
tvåspråkighet.
Till centrala svenska offentliga tjänster
hör Nylands brigad, två radiokanaler,
nyheter och andra program i televisionen,
ett tämligen heltäckande utbildningsväsende
och synliggörande av det svenska språket allt
från presidentens nyårstal och riksdagens
öppnande/avslutande till offentlig skyltning
och information på det så kallade nätet.
En täckande tvåspråkighet kräver också
aktiviteter som upprätthålls av ”oss själva”.
Vi har fungerande dagstidningar (definieras
inte nödvändigtvis som dagligen utkommande), vi har bokförlag, vi har tidskrifter,
vi har vår nationalteater i Helsingfors och
regionteatrar i Vasa och Åbo. Den årliga

bokkatalogen är imponerande med beaktande av vårt antal!
Det svenska civilsamhället i Finland
torde kunna slå världsrekord i förhållande
till vårt antal. Föreningsliv och förbund
av ”alla slag” – teater, musik, hälsa, idrott,
hembygd, intressebevakning, hobby, politik,
vetenskap, social verksamhet, klubbliv you
name it som det lär heta på svenska... Vi har
ett enastående frivilligarbete och därmed en
kvalitet på den sociala tillvaron, som enligt
docent Markku T. Hyyppäs forskning är
ägnad att förlänga livet.
Antalet potentiella konsumenter av
svenskt kulturutbud är dock begränsat.
Det kan bli ekonomiskt utmanande att
upprätthålla all infrastruktur. Här kommer våra fonder in i bilden. Årligen behövs
tiotals miljoner för att upprätthålla strukturer och civilsamhälle. Glädjande nog har
fonderna haft en utmärkt utveckling efter
anslutningen till EU då nya möjligheter för
näringsliv och placeringar öppnades.
Ett område Canarius avsiktligt inte omtalat är privat tjänsteutbud. Där förekommer
milt sagt brokighet när det gäller att betjäna
det svenska – jämför bara språken på restaurangmenyerna. Välj rätt krog! Detta skall
dock vara en positiv kolumn – det finns
klubbröder som funnit Canarius klaga på
allt möjligt. Nej, vi kan som synes leva ett
fullödigt liv på svenska, och dessutom några
år längre än genomsnittet i Finland!
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Framtidsbulletiner
Utfärd till Malmgård och Lovisa
onsdagen den 22 maj
Avfärd från Klubben klockan 10.30. Vi
besöker Malmgård slott där klubbroder
Henrik Creutz tar emot oss. Därefter
fortsätter vi till Lovisa. Vi gör en rundtur
i staden och besöker Rådhuset med stads
direktör och klubbroder Jan D. Oker-Blom
som värd. Vi bekantar oss även med Ragnar
Nordströms villa, dvs. Överstens slott som
genomgår en omfattande renovering. Dagen
avslutas med middag tillsammans med vår
vänklubb på Degerby Gille. Anmälning till
klubbhövdingen eller på Klubbens hemsida.
Kräftskiva på Rönnskär
onsdagen den 28 augusti
I år ordnas Klubbens kräftskiva på Rönnskär. Förbindelsebåten avgår klockan 18.00
från Havshamnen invid Cafe Carusel. Förhandsanmälan görs till klubbhövdingen eller
via Klubbens hemsida. Anmälan bekräftas
med inbetalning av 90 euro till Klubbens
konto Aktia FI92 405511 100051 09 senast
16.8.

Nordiskt möte i Åbo 4–6.9
Det är Svenska Klubben i Åbo som står
i tur att ordna Nordiskt möte i år. NM
inleds med get together-party onsdag
kväll. På torsdagen blir det golf, bridge
och segling för de intresserade samt lunch
på Åbo Båtvarv med föredrag av VD
Joakim Håkans från Alfons Håkans Ab.
På eftermiddagen besöker vi Åbo Akademi
och Stiftelsen för Åbo Akademi. Torsdagen
avslutas med middag på Svenska Klubben i Åbo med musikunderhållning och
prisutdelning. Fredagen inleds med besök
på Meyer Werft Turku. VD Jan Meyer står
värd. Vid middagstid är det avfärd med s/s
Ukkopekka från Nådendal med lunch och
skärgårdskryssning. Fartyget tar oss till Åbo
centrum. NM avslutas fredag kväll med
festlig smokingmiddag med underhållning
på Svenska Klubben i Åbo.
Ett mer utförligt program med prisuppgifter och hotellrekommendationer
kommer senare under våren. Det går dock
redan nu fint att anmäla sitt intresse till
Klubbhövdingen.
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Annonsen betald av stödgruppen

