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Klubbens styrelse har inballoterat följande nya medlemmar:

Klubben är en traditionsbärande in-
stitution – på svenska i huvudsta-
den. Onsdagens klubbaftnar med 

föredrag i ett brett register av ämnen, 
efterföljande diskussion och kamratlig 
samvaro vid middagsbordet är av inspi-
rerande värde. Eller som jag brukar säga, 
man går hem mera upplyst än när man 
kom. Till de långa traditionerna hör också 
jullunchen med besök av Svenskfinlands 
Lucia och omsorgen om vårt unika hus i 
Helsingfors. 

Men visst har vi också lanserat nytt 
i modern tid – läs på 2000-talet. Vi har 
infört varje år återkommande månatliga 
temaklubbaftnar – allt från surströmming 
till sparris och från avsmakning av någon 
alkohol inför stor bliniservering till varma 
nejonögon inför vilttallrik. Vi har blivit 
delaktiga i årligen återkommande Nord-
iskt möte mellan klubbar i Stockholm 
och Oslo, Göteborg och Åbo samt Reval. 
Vi samlas numera varje höst till högtid-
lig jackettlunch och tredje fredagen i må- 
naden till så kallad fluglunch. Dessa flu-
gans vänner är medlemmar klädda i fluga 
lyssnande till ett lunchkåseri. Vi samlas 
avec till grannens – Sällskapet MM – spex 
med föregående middag. Spex går av sta-

peln vartannat år.
Ser man längre tillbaka i tiden, tiden 

före detta årtusende, har också verksam-
heter utgått. Bokutlåningen är borta, 
så även spelkvällar och biljard efter att 
Klubben ”måste” avstå från att själv driva 
restaurangen, som blev beställningskrog.     

Ifjol erbjöd Klubben 56 aktiviteter. I 
år blev det annorlunda i och med coro-
napandemin. Efter den utifrån dikterade 
nedstängningen av rörelsen från mitten 
av mars till utgången av maj har Klub-
ben igen från början av juni genomfört 
sin tilltänkta verksamhet med undantag 
av Nordiskt möte och utannonserade ut-
landsresor. Klubbens styrelse uppfattar 
sitt uppdrag att erbjuda medlemskåren 
klubbaktiviteter inom ramen för myndig-
hetspåbud, men sedan prövar varje med-
lem sitt eget deltagande utan utifrån kom-
mande förmyndarskap. Förhoppningsvis 
blir det inte flera avbrott i verksamheten. 

Året avslutas med det stadgeenliga 
förvaltningsmötet. Ett viktigt möte där 
ordförande ska väljas och en tredjedel av 
styrelseposterna besättas. Välkommen 
även den 16 december!  

Henry Wiklund

Ordförande har ordet

Erik Kaunismäki
Fredrik Lassas

Jaakko Linkomies
Olavi Luukkanen
Niklas Rosenberg

Erik Rosin
Per Schmedes
Sam Simonsen

Kalevi Wikström
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Svenska Klubbens och Theron Groups 
sommelier Pekka Mustonen be-
rättar vid Klubbens bardisk entusi-

astiskt och sakkunnigt om Klubbens viner 
och champagne som man kan förtära på 
Klubben för en billig peng. 

- Utgångsläget är att vi väljer vin som 
passar både till mat och som sällskaps-
dryck. Vinet ska gärna komma från Eu-
ropa och det röda och vita från samma 
producent, säger Mustonen. 

Tillsammans med tre av sina samar-
betspartners tog Mustonen fram tre olika 
vita viner och tre olika röda viner. Efter en 
omröstning på Klubben kom man fram till 
viner från Portugal. 

- Det är rätt ovanligt att man hittar 
både röda och vita viner från Portugal. 
Portugal är ju berömt för sitt portvin, men 
Portugal är också bra på röda och vita vi-
ner. Det är fel att tro att gränsen för fina 
viner går mellan Spanien och Portugal. De 
portugisiska vinerna är ofta mycket pris-
värda - oberoende om de kostar 10 eller 
100 euro på Alko. 

Mustonen inleder vårt smakprov med 
att hälla upp det vita vinet, som kan bestå 
av av sex olika druvsorter. Portada heter 
vinet från 2018. 

- Om det något år är en dålig skörd för 
en druva finns det alltid druvor som man 
kan ty sig till. Det är alltid bra för produ-
centen. Hur mycket det finns av en druv-
sort varierar från år till år. Det ger också 
omväxling. Nästa års vin kan smaka lite 
annorlunda än årets. 

Det vita vinet har enligt Mustonen en 
viss syra som är viktigt när man väljer mat. 

- Det är ett torrt vin som också har en 
sötma med Muscateldruvan. Jag skulle re-

kommendera vinet till skaldjur och givet-
vis till Toast Skagen som vi brukar serve-
rera på klubben. 

Mustonen häller upp det röda vinet. 
Också ett Portada från 2018.

- Det här är ett kraftigare vin med dru-
vor som Cabernet Sauvignon och Shiraz. 
Det är ett brett vin som fungerar bra till 
en grillad köttbit eller till anka. Man kan 
spela lite med temperaturen och servera 
det kallare med en temperatur på 13-14 
grader. Många vet inte om att temperatu-
ren också är viktig för röda viner. 

Mustonen påpekar att viner alltid vin-
ner på att luftas så det lönar sig att öppna 
flaskan en god stund innan servering. 

- Vinet behöver precis som människan 
en stund på morgonen för att komma i 
gång. Röda viner vinner alltid på att häl-
las i en karaff. 

Till sist häller Mustonen upp Klubbens 
champagne - Champagne Castelnau från 
Reims i Frankrike. 

- Man har har använt mycket reser-
véviner för champagnen. Den har legat på 
jäsning i fem år, vilket är längre än nor-
malt 3 till 4 år. Det är en kraftig och fyllig 
champagne. Det här är kanske inte den 
lättaste aperitifen och är kanske bättre för 
mat. Den här fungerar ihop med skaldjur. 
Det går också bra att äta en femrätters 
middag och enbart dricka den här cham-
pagnen, säger Mustonen. 

Niclas Lönnqvist

Fotnot: Klubbens champagne och vita vin 
finns i Alkos ordinarie sortiment. Av röda 
vinet finns en äldre variant från 2016 i  
Alkos utbud. 

Klubbens sommelier presenterar 
våra viner och champange
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Som en följd av coronaviruspandemin 
avbokades alla klubbevenemang och 
resor på våren från och med den 18 

mars. Verksamheten startade ånyo i bör-
jan av juni då restaurangerna i Finland 
fick återuppta sin verksamhet. 

Den första sommaraktiviteten var ut-
färden till Degerby och Svartå som genom-
fördes planenligt den 3 juni. Utfärden lock-
ade 15 deltagare vilket var betydligt färre 
än under normala förhållanden. Utfärden 
startade med en sopplunch på Klubben 
med efterlängtad Janssonsk snaps. Ett kort 
stopp gjordes vid Sjundby slott varefter 
resan fortsatte till muséet Degerby Igor i 
Ingå. Muséet fokuserar på tiden under Por-
kalaparentensen 1944-1956. Även andra 
händelser i regionen bl.a. under frihets-
kriget presenteras på muséet. Resans hu-
vudmål var Svartå slott, där vi togs emot 
av Maria Linder och guiden Kerstin Ilander 
som guidade oss på det vackra slottet och 
berättade om familjen Linders fascine-
rande historia. Efter rundvandring i parken 
intogs en läcker middag på slottskrogen.

Under hösten har Klubben fungerat 
normalt frånsett planerade utlandsresor 
och Nordiskt möte som inhiberats. 

I september besökte en grupp sångare 
ur Akademiska Sångföreningen en klubb- 
afton och underhöll oss med vacker sång 
ledd av ordförande Johan Nyman. 

Under hösten har litteraturvetare Ma-
rit Lindqvist berättat om Aleko Lilius, 
professor emeritus Olavi Luukkanen har 
behandlat skogsbruk, fil.dr Sarah Wik-
ner den talade svenskan i Helsingfors, 
understatssekreterare Kai Sauer Förenta 
Nationerna 75 år, professor Holger Weiss 
svensk slavhandel, forskaren Anne Berg-
man stora fester och experten Andreas 
Elfving presidentvalet i USA 

De månatliga flugluncherna startade 
åter i september. Klubben har besökts av 
Svenska Klubben i Revals ordförande An-
ders Hedman som berättat om Estlands-
svenskarna, klubbroder Marcus Rantala 
har kåserat om Helsingfors och klubbro-
der Ben Idström berättat om fackpressen 
och global marknadsföring. 

Klubblivet

Säsongavslutning, klubbafton 
med surpris och kräftskiva
Den 10 juni firades säsongavslutning med 
samovar dock så att snapsen denna gång 
serverades till bordet, medan samovaren 
stod dekorativt på långbordet.

Klubbvimpeln hissades den 19 augusti 
till tonerna av dragspelsmusik i parken och 
fördrinken aperol spritz på Theron Terde.

Klubbens kräftskiva ordnades enligt 
gammal tradition på Brändö Seglare. Den 
glada sången leddes av Sam Simonsen 
från Muntra Musikanter.
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Viltafton 28.10.2020
VD Kim Jaatinen från Natur- och vilt- 
vårdsstiftelsen informerade om stiftel-
sens verksamhet och om jakten på inva-
siva rovdjur i skärgården. 

På menyn stod varma nejonögon spe-
cialimporterade från Nakkila och två vari-
anter av älg. 

Surströmming och Jackettlunch
Strömmingsakademien ordnade sur-
strömmingsafton i Klubbvåningen i sep-
tember. Livsmedelssäkerhetsdirektören 
Sebastian Hielm berättade om fiskar och 
fiske. Herrarna Saliven Gustafsson och 
Fredrik Löf överraskade med gitarr och 
sång.

Jackettlunchen i oktober lockade över 
tjugo herrar i jackett. Professor Henrik 
Meinander talade om den krokiga Paa-
sikivi-linjen. I år har det förflutit 150 år 
sedan president J.K. Paasikivis födelse. 
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När Klubbens verksamhet på grund 
av coronavirusläget lades ned den 
18 mars 2020, för att återupptas 

med utfärden till Degerby och Svartå slott 
den 3 juni 2020, beslöt Strömmingsaka-
demien fortsätta sin verksamhet virtuellt. 
Den första Duo videokonferensen med 
akademiledamöterna skedde den 8 april, 
och därefter samlades man till virtuell 
”klubbafton” varje onsdag kl. 18.00, med 
deltagande av så gott som samtliga le-
damöter, bara med undantag av den som 
hade ”laga förfall”.

Den sista Duo konferensen före Klub-
bens traditionella säsongavslutning begicks 
den 3 juni kl. 18.00 under klubbresan till 
Svartå Slott. Efter detta samlades man ännu 

virtuellt under klubbens sommarstagnation 
på onsdagar kl. 18.00 den 1, 8, 22 och 29 juli 
och sista gången den 5 augusti.

På de virtuella mötena behandlades 
aktuella frågor och förhållanden ute i 
världen och här hemma och också vad vi 
själva hållit på med, m.a.o. i stort sett lik-
nande saker som diskuteras på Klubbens 
möten.

Sedan samlades Strömmingsakade-
mien till gemensam middag på Restau-
rang Nolla på Fredriksgatan 22 onsdagen 
den 12 augusti kl. 18.00. Följande onsdag, 
den 19 augusti, samlades man igen till sä-
songstart på Klubben. 

Ole Rosquist

Strömmingsakademiens virtuella 
verksamhet under coronaåret

Klubbafton 14.10.2020
Den ursprungliga planen var att kvinno-
nätverket Oasen skulle besöka vår Klubb 
i samband med ambassadör René Nybergs 
föredrag i oktober. Oasen inhiberade dock 
alla sina aktiviteter under hösten och Ny-
bergs föredrag ”Om Ryssland” genomför-
des utan kvinnonätverket. Den gemen-
samma träffen med Oasen har flyttats till 
mars 2021. 
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När klubbisten på sin väg till sin 
klubb kommer in på Norra Quaien 
(så skall det stavas!) ser han i fon-

den mellan Elisabetsskvärens lövmassor 
skymta en monumental rödtegelbygg-
nad - en omisskännelig ryskbyggd kasern. 
Det är Nylands kasern lämpligt placerad i 
Nyländska förstadens, fauxbourgens cen-
tralpunkt, där Elisabetsgatan uppkallad 
efter kejsarinnan med detta namn, tar vid. 

På denna plats i kvarteret Hjorten be-
fann sig en säger en tomt. Den överlämna-
des av Helsingfors stads borgerskap 1813 
som gåva till hans excellens generalen av 
infanteriet greve Gustaf Mauritz Armfelt i 
tacksamhet över Armfelts åtgärder för att 
bidrga till att upphöja staden till landets 
huvudstad. 

Armfelt avled redan följande år och 
hans arvingar sålde tomten 1834 till fri-
herre Otto Wilhelm Klinckowström. 
Denne uppförde där en ståtlig, långsträckt 
envåningsbyggnad i gotisk stil, sannolikt 
ritad av arkitekten Anders Fredrik Gran-
stedt. Byggnaden blev snart känd som 
det Klinckowströmska palatset och inne-
höll bland annat Finlands första publika 
konstmuseum och bibliotek, vilka höll 
öppet för allmänheten under vissa tider. 
Palatset omgavs av en praktfull trädgård 
som sträckte sig ända till Långa bron. 
Också trädgården stod öppen för allmän-
heten som visserligen skulle vara stånds-
mässigt klädd och betala inträde. 

Kort efter Klinckowströms död upp-
löstes tomten och palatset som 1850 
överläts till statsverket. Konstsamlingen 
bildade grunden till Ateneum. På tomten 
uppfördes 1880 ett kasernkomplex i två 
våningar för Nylands skarpskyttebataljon 
enligt ritningar av arkitekt Evert Lager-

spetz. Denne var född 1847 som prästson 
i Rimito och dog i Helsingfors 1884. Evert 
Lagerspetz dotterson Eirik Cronstedt var 
hedersmedlem i Klubben. Everts brors 
dotterdotter Walborg Frostell var min 
mor och således Eiriks kusin. Därav vårt 
släktskap och intresse för Klubben. 

Av arkitekt Lagerspetz produktion må 
här nämnas normallycei hus vid Unions-
gatan, Ahlströms Isotalo i Norrmark och 
fyra kasernbyggnader för Nylands skarp-
skyttebataljon i Kronohagen. 

Nylands skarpskyttebataljon indrogs i 
likhet med hela den finska militären 1901 
då kasernbyggnaderna övergick till den 
ryska militären fram till 1918, då de över-
lämnades till det självständiga Finlands 
försvarsmakt. De mindre byggnaderna 

Elisabetstorget inför förändringar

uppläts till lantbruks- och kolonisations-
styrelserna och har sedermera sålts till 
olika ändamål. Krigshögskolan, numera 
försvarshögskolan nyttjade Nylands ka-
sern 1924-1998. Försvarshögskolans bib-
liotek, tidigare krigsbiblioteket, grundat 
1925, flyttade till Sandhamn 2015. Kaser-
nen ägs nu av Senaattikiinteistöt oy.

I kasernkomplexets huvudbyggnad 
inrymdes från 1930 krigsmuséet. Muséet 
stängdes 2019 då en del av samlingarna 
flyttades till tillfälliga lokaler på Sveaborg 
och till museiverkets lager i Vanda. Sedan 
dess har Nylands kasern stått tom.  I febru-
ari 2020 annonserade ägaren, Senaatti- 
kiinteistöt, att kasernen är till salu.

Henrik Degerman

Evert Lagerspetz. Foto ur förf:s samlingar.
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Catering hos presidenten 
eller hos dig - inget är för stort 

eller litet Svenska Klubbens krögare, Theron 
Group, startade sin verksamhet i 
tiderna med inriktning på catering 

i mitten av 90-talet under ledning av 
grundaren och ägaren Tero Blom. Sena-
re har affärsidén utökats med lunchres-
tauranger, bistroverksamhet och restau-
ranger - både på sommaren och året runt. 
Cateringen är fortfarande en viktig del av 
företagets kärnverksamhet.

- Vi har ett brett utbud av catering 
och man kan anlita oss för alla typer av 
evenemang och tillställningar - allt från 
en hemmabjudning på 5 personer till 
en galamiddag för 2000 personer, säger  
Stefanie Liljendal på Theron Group. 

Hos Theron Group är möjligheterna 
oändliga. Om man inte förfogar över ett 
eget festutrymme så går det bra att hyra 
av Theron Group och det har också sina 
fördelar - bland annat finns all utrustning 
redan på plats. 

- Vi inleder alltid diskussionen med 
kunden om hurudan tillställning det är 
fråga om och vad man vill bjuda på. Det 
går att få en buffé eller en meny där köks-
mästaren kommer hem och tar över hela 
köket. Vi är lyhörda för kundens önskemål 
och om man är fundersam över något så 
brukar vi komma med idéer och förslag. Vi 
skräddarsyr ofta menyer och till exempel 
har vi någon gång haft en meny för enbart 
veganer.

Kunden behöver inte själv förfoga 
över bestick, porslin eller glas och per-
sonalen har en gedigen erfarenhet bland 
annat med serveringar hos republikens 
president.

- Vi får ofta önskemål av kunder som 

vill ha samma personal som på en tidigare 
fest man arrangerat. Många gånger kän-
ner vi till var kaffekopparna finns om kun-
den står för utrustningen. Jag vill ändå 
understryka att allt går att få hos oss. 

Däremot måste kunden ordna dryck-
erna till festen på egen hand. 

- Dryckerna kommer alltid från kun-
den och det är både en kostnadsfråga och 
en lagstiftningsfråga. Företagskunder kan 
beställa via Alko så att Alko levererar till 
vårt cateringkök där vi sätter dem i kylen. 
Kunden kan också hämta sina drycker till 
oss och vi tar med dem rätt tempererade 
till festen för en liten summa. 

Det lönar sig att vara ute i god tid om 
man vill ordna en fest. Speciellt vid lil-
lajul och vårens fester är det full rulle för 
cateringen vid Theron Group. När vårens 
studentfester sköts upp på grund av coro-
napandemin har hösten varit livlig för 
Theron Group. 

- Visst har vi kunnat arrangera en till-
ställning på kort varsel, men vi rekom-
menderar en månad i förväg. En vecka 
innan festen vill vi veta hur många som 
deltar på festen, vilket också utgör grun-
den för räkningen. 

Hur mycket kostar en fest hos er?
- Det är omöjligt att säga - allt beror 

på antalet deltagare och hur mycket mat 
man ska serverera. Det är alltid en för-
handlingsfråga, säger Liljendal. 

Niclas Lönnqvist

Är du intresserad av Theron Groups catering-
tjänster - gå in på sidan www.therongroup.fi/
sve/ Tel. 020 7879720 myynti@therongroup.fi
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HÖGKLASSIG OCH ANSEDD CATERING  
MED 30 ÅRS ERFARENHET 

 
Theron Group är en ambassadör för naturnära, fräsch och god mat, som företrädesvis 
är gjord av inhemska råvaror. Företagets ledstjärna är att god service och god mat 

ökar människors välbefinnande. Theron Catering bedriver cateringverksamhet i 
huvudstadsregionen med snart 30 års erfarenhet. Vi levererar förstklassig catering till 

stora och små tillställningar, till vardags och till fest, till mindre privata 
sammankomster och större galamiddagar.  

 
E-post: myynti@therongroup.fi 

Tel: +358 20 787 9720 
www.theroncatering.fi 

 
 

F O N D B O L A G

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondbestämmelser, faktablad mm  finns att få på www.fondita.fi 

Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48A, 00100 Helsingfors

www.fondita.fi

Magnus von Knorring +358 9 66 89 89 22 
Fredrik von Knorring +358 9 66 89 89 33 
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Rubriken är kanske något provoce-
rande i dessa dagar då tidningsru-
brikerna är fyllda med elände. Vi 

läser om galna världsledare, miljökata-
strofer m.m. Det verkar nästan som om vi 
skulle närma oss världens undergång. 

Är detta något nytt? Nej, inte alls. Så 
här och värre har det alltid varit. Mänskan 
är för det mesta kreativ och anpassar sig 
till situationen. Det finns dock alltid de 
som dras med i det hela med en viss för-
nöjsamhet. Ett sätt är att inte göra något, 
bara gräma sig över eländet eller också att 
anpassa sig till situationen och se framåt.

Börsen är en intressant mätare då 
pulsen på känslor och framtidssyn skall 
mätas. Går börsen upp eller ner? Det här 
vållar många mänskor huvudbry. Likaväl 
för personer som aldrig placerat som för 
de som aktivt följer med. Sällan eller ald-
rig har någon rätt på kort sikt. Man kan då 
fråga sig vad som är kortsiktigt. Med facit 
i handen bör man väl säga att allt under ca 
20 år är kortsiktigt. 

Tar man vilket index som helst i beak-
tande kan man nog se att de som placerat 
i diversifierade och aktivt förvaltade port-
följer (fonder) under de senaste 20 åren 
har gjort en mycket bra avkastning.

Tyvärr är det väldigt få bland privat-
personer i Finland som försökt sig på det. 
Tråkigt. Sverige som införde Allemans-
fonder på 70-talet har flera nöjda med-
borgare som njuter av solen vid Medel-
havskusten.

Beklagligt är att jag ofta stöter på 
bemedlade som helst spekulerar i hur 
mycket börsen skall falla i stället för att 
månatligen spara i olika aktierelaterade 
alternativ.

Se bara på detta märkliga år. Då 
coronaviruset slog in i mars föll börsen 
kraftigt men repade sig snabbt och är nu 
på högre nivå än vid årsskiftet. Synd om 
alla de som då såg nedgången som oåter-
kallelig och sålde i stället för att positivt 
se framåt. Ingen glädje där. 

Framtiden ligger i innovationer och 
mänsklig kreativitet. För att ta del av 
denna ljusa del av världens framtid bör 
man vara med om att stöda och hänga 
med de innovatörer som tror på livet. 
Detta genom att endera grunda nya ak-
tiebolag eller hänga med i intressanta be-
fintliga.

Den märkvärdiga och orubbliga tilltron 
till bostadsmarknaden ser då något märk-
lig ut, med öde industriorter och politi-
kernas godtyckliga höjning av fastighets-
skatter. Bostaden blir då väldigt besvärlig. 
Omöjlig att realisera och otrevlig att ärva. 

Likviditeten på börsnoterade bolag är 
något helt annat och går lätt att realisera 
vid behov. Glädjen att njuta av en väl-
skött aktieportfölj är nog värd att pröva 
på. Förhoppningsvis är den glädjen större 
än skadeglädjen av att se börsen gå ner då 
man själv sitter med en tom portfölj.

Magnus von Knorring

Börsen ständig källa till glädje

Möte riktat till Klubbens yngre 
medlemmar 5.11.2020
Den första träffen för Klubbens yngre 
medlemmar skulle ursprungligen gå av 
stapeln redan i april. Tillställningen flyt-
tades till hösten. Klubbens styrelsemed-
lem Magnus von Knorring berättade för 
ungdomarna om sparande, placering och 
investering. 
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HERTONÄS GÅRD
I karaktärshuset som är ett nyländskt svenskt herrgårdsmuseum

visas bl.a. de tidigare ägarnas, viceamiral Cronstedts
och lantbruksrådet Bergboms inventarier. Barock och engelsk park.

Hertonäs gårds museum är öppet för allmänheten varje söndag kl. 12–14 från 1.6 till och med 1.11.
Guidad tur kl. 14, Entréavgift vuxna 7 e, barn 3 e.

Gruppbeställningar tfn 040-1526185 eller bokningar.hertonasgard@gmail.com
Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors, www.hertonasgard.fi

Lars-Ivar Ringbom (1901–1971) var professor i konsthistoria vid Åbo Akademi, aktiv 
medlem i den modernistiska Quosego-gruppen samt internationell specialist 
på paradisets ikonografi. Jan-Ivar Lindén fångar Ringboms livssyn genom en 
reflekterande dialog som vinnlägger sig om att kritiskt pröva speciellt de filosofiska 
och epokbundna synsätten. Boken illustreras inte enbart av Lars-Ivar Ringboms egna 
verk, utan även av hans syster Lenas konst, som ofta förefaller anknyta till ämnen som 
var viktiga för Lars-Ivar • 220 sidor, rikt illustrerad. ISBN 978-952-7076-46-0

Många minns John Rosas (1908–1984) som ledare för studentsång i Åbo och för tusenhövdade 
körer. Han skrev också egna verk, men undvek att kalla sig kompositör. Som professor vid Åbo 
Akademi gjorde han stora insatser, inte minst då all musik vid akademin 1968 fick hemvist i det 
nybyggda Sibeliusmuseum. Fabian Dahlström beskriver John Rosas väg från hembyn Harsböle 
i Lappträsk till professuren i musikvetenskap och folkdiktsforskning i Åbo – en väg som hela tiden 
utmärktes av den nära kontakten med utövad musik • 236 sidor, rikt illustrerad. 
ISBN 978-952-7076-45-3

Jan-Ivar Lindén:
Paradis och modernitet  
– Om livssysnen hos Lars-Ivar Ringbom

Fabian Dahlström:
John Rosas  
Cellist – kördirigent – musikprofessor

Alla 18 SFV-biografier över finlandssvenskar som inte får 
glömmas bort finns i lager. Böckerna är ypperliga gåvor! 
Läs mer, beställ och köp på www.boklund.fi  (sök på ”SFV”)
Fråga också efter böckerna i välsorterade bokhandlar

Europeiska Unionen – fri handel, fri 
rörlighet för människor och kapi-
tal, integration. Finland – ett litet, 

tämligen perifert land vars välfärd bygger 
på framgångsrik export, tillträde till köp-
kraftiga marknader, möjligheter att fritt 
låna pengar utomlands för produktiva in-
vesteringar, gemenskap västerut. EU och 
Finland behöver varandra eller åtminsto-
ne behöver Finland EU…

Världen har ändrat en hel del under 
ett drygt decennium. Internationella av-
tal urholkas, Kärnvapen är snart inte un-
derkastade samma begränsningar som 
tidigare, stora ekonomier som USA och 
Kina kreerar handelshinder, FN organ, 
WTO, klimatavtal och mycket annat hotas 
av urholkning… Stopp! Canarius kan inte 
i en kolumn sätta all världens problem på 
plats. Låt oss titta på EU.

Ett fungerande EU framstår som en 
livsviktig betingelse för Finlands välfärd. 
Vi är inte världsbäst på att se vårt eget 
bästa när det gäller att dra försorg om vår 
konkurrenskraft, vi vill kanske inte alltid 
försvara EUs framfart – det kan vara po-
litiskt utmanande – och förvisso är inte 
heller EU ofelbart. Men det är i högsta 
grad i vårt intresse att unionen fungerar. 
Det är Canarius övertygelse.

Vilka är då utsikterna? Brexit är illa, 
corona är illa, växande motsättningar är 
illa. I fallet Brexit finns inte mycket att 
tillägga – det är ett faktum. Corona borde 
komma och gå, men det senare – alltså 
”gå” – kan ingen veta. Men motsättning-
arna inom EU måste hanteras av unionen.

Hanteringen av föregående stora eko-

nomiska kris ledde inom EU till starka 
inre spänningar närmast mellan nord och 
syd. Det var inte riktigt så enkelt, men vi 
kan inte stanna vid detaljer. Man kunde 
förenklat säga att EUs gemensamma re-
surser användes till att socialisera låne-
bördor istället för långivare – jämför USA. 
Ett likartat spänningstillstånd är nu i 
vardande då ”Sydeuropa” ska räddas med 
gemensamma pengar norrifrån. Det är lätt 
att göra inrikespolitik på detta och så sker 
även i vårt land. Men nu upplever vi också 
en allt starkare ost-västlig motsättning. 
Vissa tidigare öststater bygger auktori-
tära samhällen där oberoende domstolar, 
fri press och andra demokratiska element 
vingklipps. Motsättningar byggs mellan 
alla fyra väderstreck. Ytterligare bekymmer 
såsom svårkontrollerade folkvandringar 
som tar sikte på EU-länder tär på unionen.

Brexit ledde enligt undersökningar 
av den allmänna opinionen i EU till visst 
(kortsiktigt) ökat stöd för unionen. Men, 
men… De sammantagna bekymren bäd-
dar för drag riktade mot integrationen, 
icke sällan dikterade av inrikespolitik. 
Drag som utmynnar i det som brukar  
kallas populism och stark nationalism. Att 
i ländernas nationella politik helt förbise 
denna opinion kan, dessvärre, leda till att 
den växer sig allt starkare. Det är tack-
sammare att kritisera än berömma. 

Balansgång i EU-politiken, massiv in-
formation, mod hos upplysta opinions-
bildare i medlemsländerna, MEParna på 
fältarbete… Vad annat kan man göra?? 
Folkopinionen är viktig. Bryssel skall inte 
vara ett fult ord. 

- om Europas öde

Öppet maj - september. 
Övriga tider enligt beställning för grupper: +358 40 152 6185 el.

bokningar.hertonasgard@gmail com
Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors, www.hertonasgard.fi
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KOM IHÅG:
ROM TILL JULBORDET

KOKT HUMMER PÅ NYÅRSAFTON

Pandemin tog fart igen efter en lug-
nare fas under sommaren vilket be-
tyder att situationen fortsättnings-

vis är osäker vad gäller sammankomster 
och restaurangverksamhet. Klubbens led-
ning och restaurangen följer med situatio-
nen och de direktiv som ges från myndig-
hetshåll, vilket betyder att det även under 
hösten och vintern kan ske förändringar 
i programmet. Klubben uppdaterar och 
informerar om situationen via Klubbens 
hemsida (www.klubben.fi), på Klubbens 
slutna Facebook sida, på måndagar i HBL 
och genom direkt e-post till de medlem-
mar som meddelat sina e-postadresser.

Klubbens gula kort som utkommer tre 
gånger per år berättar om kommande pro-
gram på Klubben. Utöver klubbaftnar med 
eller utan program fortsätter Klubben 
ordna månatliga temaklubbaftnar. Även 
flugluncherna med program tredje freda-
gen i månaden fortsätter. Verksamheten 
efter jullovet inleds den 13 januari med 

Framtidsbulletiner
den bejublade snaps, öl och korv aftonen 
tillsammans med Muntra Musikanter. I 
februari ordnas bliniafton och i mars ord-
nas Klubbens årsdag i smoking.

Lucialunchen arrangeras lördagen den 
19 december. Upplägget kommer att av-
vika från det normala och anpassas till de 
rådande omständigheterna men även i år 
kommer vi att få besök av Finlands Lucia.

Om allt går väl ordnas Nordiskt möte 
i Helsingfors den 2 till den 3 september 
2021. Nordiskt möte är en sammankomst 
med digert program varvat med luncher 
och middagar. Följande klubbar i Norden 
hör till nätverket, Svenska Klubben i Hel-
singfors, Helsingfors Börsklubb, Svenska 
Klubben i Åbo, Sällskapet i Stockholm, 
Nya Sällskapet i Stockholm, The Royal 
Bachelors Club i Göteborg, Norske Sels-
kab i Oslo och Svenska Klubben i Reval. 
Vi återkommer till programmet för NM 
under våren.
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