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Inbjudan till Midvinterfest 
med damer
Lördagen den 30 januari 2016 

Som välkomstdrink i Donatorn serveras 
Cava Brut, Selection Villa Conchi, Spanien 
från kl. 18.00. 

Välkomsttal av Johan Hjelt och sång av 
Akademiska Sångföreningen när vi går en 
trappa ner till festsalen. Där hälsar toastmas-
ter Riko Eklundh oss välkomna med kåseri 
och sång. 

Förrätt
Festtallrik med glasmästarlax, sher-
rysill, skaldjursterrin med maltlimpa.

Till det dricker vi öl och snaps, 
alternativt Zenato, Soave Classico 
från nordöstra Italien.

Varmrätt
Helstekt oxfilé med rödvinssås och 
timjan. Serveras med en potatis-
kaka smaksatt med dragon och 
morot.

Här passar Domaine La Lyre, 
Côte du Rhône från södra Frankrike 
väldigt bra.

Klädsel: smoking eller mörk kostym

Förhandsanmälningar: Anmälningar via 
www.handelsgillet.fi/aktuellt  fr.o.m. den 11 november klockan 10.00

Pris:  90euro/person. 
I detta ingår välkomstdrink, middag, dans, musik, underhållning och 
nattmat. Övriga drycker betalas separat. 
Inbetalning senast den 18.12.2015 på Handelsgillet konton 
Nordea FI3524011800060112 eller Aktia FI0940551020182857 
bekräftar deltagandet.

Efterrätt
Tranbärsparfait med tjinuskisås.
Till det får vi Lenz Moser, Prestige 
Beerenauslese från Österrike.

Kaffe avec
Därefter bjuder Niklas Korhonens 
Walking Quarters upp till dans, då 
baren naturligtvis är öppen.

Nattmat
med lämplig dryck serveras för den 
som önskar – och orkar – i Donatorn 
från kl. 24.00. Där underhåller Niklas 
med pianospel fram till ca kl. 01.30.

Festmeny

Hjärtligt välkomna!
önskar 
Festkommittén
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Kasarmikatu 23   00130 Helsinki   Puh. 0207424210   booking@cantinawest.net

HandelsgietCantina West på

Välkommen för att njuta av lugn och ro i absoluta centrum av
Helsingfors. I Handelsgillets anrika lokaler eller Cantina Wests 

mötesrum kan ditt företag ordna effektiva möten.

Nu finns det specialerbjudanden för den som bokar in möten i slutet 
av året. Erbjudandena gäller också om du kommer med familjen eller 

dina vänner för att njuta av den goda maten och atmosfären.

Vi ger gärna en offert för både fester och möten.Vi ger gärna en offert för både fester och möten.
Förfrågan kan göras via Cantina Wests webbplats eller

genom att kontakta personalen. Vi hjälper gärna till
att planera din fest eller ditt möte.



GILLEBLADET   4/2015 5

LEDAREN

Per-Erik Lönnfors

ES, Hanken och Gillet
Triumviratet Ekonomiska Samfundet, Hanken och Handels-
gillet har åter en gång stått för ett framgångsrikt seminarium, 
i det ekonomiska förnuftets tjänst.

De tre organisatörerna kompletterar varandra, med sam-
fundets tradition av ekonomisk diskussion på hög ekono-
misk nivå, Hankens kontakter med den senaste forskningen, 
och sina ypperliga lokaliteter, Gillet med sin anknytning till 
den praktiska företagsvärlden.

De många Gillebröder som har sina rötter i Hanken kan 
vara intresserade av den utveckling som skett i högskolans 
mission, helt i anda med tiden.

Mercurius stav förekommer både i Hankens och Gillets 
logor. Den ursprungligen grekiska mytologin var inte helt 
smickrande för Hermes eller hans romerska efterföljare, 
eftersom båda ansågs vara talarnas, köpmännens och tju-
varnas gud.

Det tvivelaktiga ryktet har oförtjänt följt handelsmän-
nen genom historien. Ändå finns det, enligt den brittiske 
författaren Samuel Johnson, få verksamheter som kan hålla 
människor mera oskyldigt sysselsatta än att förtjäna pengar.

Detta förutsätter givetvis att verksamheten inte bara är 
laglig, utan också moraliskt och etiskt hållbar. Att eftersträva 
just detta har inte i alla kretsar uppfattats höra till Hankens 
främsta ansvarsområden. Det ligger något ironiskt i talesättet 
”Norsen, Hanken och Aktia-banken”.

Det kan därför överraska någon hur starkt Hanken i dag 
betonar sitt sociala ansvar. Det är klart uttalat i högskolans 
mission. ”En av Hankens grundpelare är att främja socialt 
ansvar i alla våra aktiviteter”. Högskolan var 2008 det första 
universitetet i Finland som skrev under FN:s principer för 
ansvarsfull ekonomutbildning. Hanken uppmuntrar sina 
studenter till aktivt samhällsengagemang.

Etik och ansvar är inte något separat ämne, utan genomsy-

rar alla studieriktningar.  Betecknande nog har den nyligen 
tillträdda rektorn, Karen Spens, som specialområde ämnet 
humanitär logistik. Det hette tidigare ekonomisk geografi.

Inom alla samhällsområden är det avarterna som väcker 
mediernas, och därmed allmänhetens, uppmärksamhet. 
Fusk med dieselmotorers utsläpp, barnarbetskraft och 
miljöförstöring är företeelser som lätt hittar vägen till 
tidningsrubriker och tv-nyheter. Det är därför värt att upp-
märksamma att Hanken i sin undervisning underkänner 
sådana aktiviteter.

Inom miljövården har högskolan själv varit aktiv med 
om att göra sig förtjänt av WWF:s Green Office-stämpel. 
Högskolan minskar själv sin elförbrukning, sin pappersför-
brukning och  mängden av blandavfall. I den ekonomiska 
undervisningen betraktas inte längre luft och vatten som 
”fria nyttigheter”, något som man gjorde ännu för ett halvt 
sekel sedan.

En av högskolans professorer kommenterar Hankens 
samhällsansvar så här:

– Hankens betoning på etiska och moraliska inslag i all 
undervisning är ett naturligt steg i harmoni med en generel-
lare samhällelig trend att uppmärksamma allmänheten om 
en mer balanserad utveckling som vi  kan uppnå efter att vi 
bättre förstår och kan identifiera problemen och de olika 
begränsningarna i mänskligt beslutsfattande.”

   Enligt ett polskt ordspråk, som inte verifierats av modern 
ekonomisk forskning, är tio gram handel värt ett kilogram 
tillverkning. Allvarligt talat behöver Finland både handel 
och industri, bedrivna på ett sätt som tål moralisk, etisk 
och samhällelig granskning. 

Den linjedragning som Hanken gjort i detta avseende 
är värd en efterföljd även i småkusinen Handelsgillets 
verksamhet.
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Enligt MIT-professorn och kandi-
daten för Sveriges Riksbanks eko-
nomipris Bengt Holmström kan 
anpassningen till dagens digitala 
revolution dröja, men den kan 
höja det ekonomiska välståndet 
till nya nivåer.

Arrangörerna av det årliga 
ekonomiska seminarium som 
Handelsgillet startade för åtta 
år sedan fick en fullträff när de 
lyckades engagera Holmström 
som huvudtalare. Hans föredrag, 
Världsekonomin i omvälvning, 
var i sin briljans överlägset alla 
ekonomiska analyser man hört de 
senaste åren och dessutom under-
hållande. Talaren har hittills gömt 
sin talang som ståuppkomiker 
under skäppan.

Holmström inledde med sin 
tolkning av finanskrisen som bör-
jade 2007, hans eget specialom-
råde. Den var mera djuplodande 
än vad man sett i den inhemska 
analysen. Hans annorlunda syn-
sätt ger också avvikande utgångs-
punkter för hur man ska ta sig 
upp ur träsket.

– Det finns många andra fram-
stående ekonomer som tycker 
annorlunda, vilket inte hindrar 
att jag har rätt, sade Holmström.

Enligt honom var grundor-
saken till krisen de pengar som 
ackumulerades i Asien i början 
av 2000-talet, upp till 50 procent 
av BNP. Dem ville man placera 
tryggt. USA hade likvida markna-
der och ny teknologi för att skapa 
AAA-skuldebrev. 

– Om ni har en biljon, var ska 
ni sätta den?

Pengar strömmade till USA. 
Skuggbanker kunde expandera 
snabbt och tryggt (trodde de). 
Europeiska skuggbanker följde 
efter. Alla hade sina fingrar i 
syltburken.

Men skuldebrev kan, när för-

När bilen gjorde sitt genombrott för drygt 100 år sedan trodde droskkuskarna 
att de och hästarna skulle bli arbetslösa. Men de kunde börja köra taxi i stäl-
let, och förbränningsmotorn höjde både produktiviteten och den ekono-
miska tillväxten.

Ljus i ändan av lång tunnel

Imitera och förädla, var Bengt Holmströms recept för 
att få fart på tillväxten.
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troendet vacklar, förorsaka likadana 
bankrusningar som depositioner.

Finanskrisen kom, och ledde till dagens 
situation.

Konstig situation
Den är full av störande trender, och lång-
sam återhämtning i USA. Räntorna sjun-
ker, samtidigt som skuldsättningen stiger. 
Investeringarna är låga trots rekordlåga 
räntor – detta är det mest förbryllande.

Idéer saknas, och framtiden är osäker.
Centralbankerna Federal Reserve, FED 

och Europeiska centralbanken, ECB, har 
rekordstora balansräkningar och massiva 
mängder av reserver. Detta oroar ekono-
merna (inte Holmström personligen).

För penningplacerare uppstår en 
knapphet på trygga säkerheter, en ”safe 
asset shortage”. 

I detta ovanliga läge skapar man mer 
parkeringsplatser för pengar, med andra 
ord skulder. Man får betala för att parkera 
sina pengar i banker som lever på den 
gamla devisen ”på oss kan ni lita”.

Detta har lett till att tillväxten av inhem-
ska investeringar var negativ i USA åren 
2005–13. Men när det gäller hur man ska 
ta sig ur situationen går tolkningarna isär.

  Tidigare FED-chefen Ben Bernankes 
recept för hur man ska ta sig ur den glo-
bala tsunamin av sparande är att hålla 
räntorna fortsatt låga. Investeringarna 
kommer tids nog.

Enligt tidigare finansministern och 
Harvardrektorn Larry Summers är realav-
kastningen låg av orsaker som teknologi, 
demografi och produktivitet. Det gör att 
realräntan är för hög. Men den nominella 
räntan måste återställas, och då återstår 
finanspolitiken. Om andra är för dumma 
för att investera så måste staten göra det.

Den djärvaste lösningen kommer från 
den neo-fisherianska hypotesen. Enligt 
den kan man sparka igång den önskade 
inflationen med att höja räntan. Holm-
ström tror att det ligger ”en viss sanning” 
i teorin, som skulle innebära en insats 
av keynesianska mått – om den skulle 
stämma.

Medelklassen i kläm
Något borde i alla fall göras. I USA är 
löneutvecklingen svag och inkomstfördel-
ningen blir ojämnare. Under sina 40 år i 
USA har Holmström inte upplevt någon 
oro över de ojämna inkomsterna, men nu 
känns den av. Arbetsplatserna blir färre, 
medelklassen urholkas av automation 
och digitalteknik medan Holmströms 
barberare säkert får behålla sitt jobb.

Här fick föredraget en anknytning till 
Björns Sundells fråga, som han ställde 
i sina hälsningsord i egenskap av ordfö-
rande för Ekonomiska Samfundets: Hur 
ska de demokratiska samhällena bevisa 
att deras system klarar ekonomiska kriser.

– Det finns ingen demokrati i länder där 
medelklassen krymps ihop, sade Bengt 
Holmström.

Ljus skymtar i ändan av tunneln, men 
tunneln är lång. Holmström ser tecken 
på en stor ekonomisk omvälvning som 
drivs av digitaliseringen. Den är positiv 
men den tar tid, och kräver investeringar 
i humankapital, nya arbetsprocesser och 
organisationsformer.

Taxichauffören, som tidigare ersatte 
isvosjiken med en bil, hotar nu att för-
lora sitt jobb när privata bilförare, med 
mobilens hjälp, börjar köra för Uber. Men 
enligt Holmström måste man anpassa sig 
och utnyttja digitaliseringens möjligheter.

För placerarna innebär detta osäkerhet 
om när och i vad det lönar sig att inves-
tera. Man pantar på pengarna i väntan på 
det rätta ögonblicket då det finns ”real 
option value”.

Utvecklingen innebär också stora mät-
ningsproblem. Den döljer underliggande 
ekonomiska värden, dold produktivitets-
utveckling och undangömt socialt värde 
i produkterna. Konsumenternas insats i 

produktionen – som att betala räkning-
arna på nätet – syns inte i BNP.

Det tar tre minuter för Holmström att 
sköta sina egna räkningar, mycket längre 
för att sköta hustruns och väldigt länge att 
sköta sin mammas – därför att hon har 
förlagt nyckelkoden.

Omvälvningen är kraftig. Av världens 
tio värdefullaste listade företag är fem 
high tech och mindre än 40 år gamla: 
Apple, Alphabeth Inc., Microsoft, Ama-
zon och Facebook. Ett hoppingivande 
tecken är att satsningen på entreprenörer, 
”venture capital” i USA i fjol var högst 
sedan år 2000.

Finland måste imitera
Vad är Finlands svar på omvälvningen, 
frågade seminarierubriken. Holmström 
hade klara recept.

– Gör arbetsmarknaden flexiblare, med 
lokala löneförhandlingar, slopa allmänt 
bindande avtal och låt exportsektorn sätta 
taket för lönenivån. Anamma helhjärtat 
ny teknologi och affärsmodeller, samt 
framför allt: imitera, uppmanade han.

Imitation är en central del av alla 
innovationssystem, men underskattat. 
Det är snabbare och mindre riskfyllt än 
nyinnovation, men det kräver konkreta 
mål och målmedvetet arbete.

– Internet har gjort konsten att imitera 
oumbärlig. Jag har inte själv skrivit mitt 
föredrag, jag har tagit det från nätet, på-
stod Holmström.

 – Gör som Tyskland, Japan och Syd-
korea gjort med framgång under den 
ekonomiska historien: imitera. Börja med 
att imitera Sverige, rådde han.

Text: Per-Erik Lönnfors 

Foto: Hannes Victorzon

Årets version av Handelsgillets, Ekonomiska Samfundets och Hankens ge-
mensamma aktualitetsseminarium slog alla tidigare rekord. Inte mindre 
än 410 personer hade anmält sig för att lyssna till den namnstarka skaran 
av föreläsare och till paneldebatten. Det förra rekordet sattes i fjol med 
401 anmälda.

Uppenbart är att de uppskattade arrangemangen. Vid utvärderingen 
av seminariet blev helhetsvitsordet, 9,15 mot 9,10 i fjol, av maximalt 10.

   

   
 

Ljus i ändan av lång tunnel
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– Otroligt vad man kan säga i riksdagen 
utan att ha något som helst ansvar för vad 
man för fram, inledde Hjallis Harkimo. 

Adressen var inte så mycket SFP, som 
enligt Harkimo har fört en saklig oppo-
sitionspolitik.

Med ett halvt års erfarenhet av riksdagsar-
bete konstaterade han att demokratin i par-
tierna innebär att partiordförandena styr allt.

– Riksdagen har egentligen inget att 
säga till om. Efter sex års diskussioner 
om vårdreformen diskuteras ännu helt 
fundamentala frågor. Nu ska beslut fattas 
på två veckor.

Mental stagnation
I sin egenskap av affärsman vet Harkimo 
att företag är väldigt olika. Därför kunde 
arbetsgivarförbunden enligt honom läg-
gas ned så att facket inte hade någon att 
förhandla med. 

– Det går inte att lägga samma strump-
byxa på alla företag i Finland, sade han. 

Carl Haglund höll med Harkimo om 
att omvärlden har förändrats kraftigt se-
dan 2007 men att alltför många i Finland 
inte har märkt det. 

– Landet lider av något som kan defi-
nieras som mental stagnation. Vem vill in-
vestera i en miljö där alla tycker att allt är 

dåligt och klamrar sig fast vid uppnådda 
fördelar, sade Haglund.

– Det är inte brist på idéer i Finland, 
men utan framtidstro fattas för få inves-
teringsbeslut. Varför kan inte regeringen 
paketera sina hårda beslut positivare, 
undrade Heidi Schauman.

Framtidsångest
Haglund konstaterade lite självkritiskt 
att då han var minister gick regeringen 
in för att skapa ett förändringsbeteende 
hos finländarna genom att betona hur 
dåligt det gick. 

– Tyvärr såldes det in för bra med 
följden att de som har pengar inte vill 
investera. 

En intressant detalj är enligt Haglund att 
statsminister Juha Sipilä var mot alla refor-
mer som den förra regeringen ville införa. 

– Den allmänt utspridda framtidsång-
esten i landet är i alla fall en ny trend. Att 
i det här läget dra ned på forskning, inno-
vation, och högskolor är verkligt dåligt.

Harkimo ansåg att man i Finland 
systematiskt borde stjäla goda idéer från 
andra länder.

– Jag har själv stulit alla stora idéer jag 
genomfört, till exempel konceptet kring 
Hartwall arenan, och omarbetat dem för 
finska förhållanden. 

– Problemet i politiken är att man inte 
lyssnar och tar till sig av andra. På grund 
av bristande politisk vilja kopierar vi till 
exempel inte goda åtgärder som vidtagits 
i Sverige, sade Haglund.

– Jag skulle titta också på Danmark 
som lyckats sänka sin arbetslöshetsgrad. 
Sverige har visserligen ökat mängden 

arbeten men inte sänkt arbetslösheten, 
påpekade Schauman.

Problemet Ryssland
Hon tog upp problematiken med den 
styva arbetsmarknaden.

– Vi jobbar med allt abstraktare arbeten 
på vilka det är svårt att applicera gamla 
regler, sade hon.

– Framför allt yngre människor ac-
cepterar nya sätt att arbeta. Men när 
kommer facket med? Behovsprövningen 
av utländsk arbetskraft är kvar främst på 
grund av att Sannfinländarna motsätter 
sig en förändring, sade Haglund.

Panelen tog också upp problemet med 
västvärldens ekonomiska sanktioner mot 
Ryssland, vilka drabbat den finländska 
exporten hårt.

Orsakerna till Rysslands allt sämre 
ekonomiska läge började långt före 
sanktionerna. 

– Det stora problemet är nu att inves-
terare drar sig för Ryssland eftersom allt 
är osäkert där. Problemet är hur man 
ska kunna backa ur sanktionerna, sade 
Haglund.

– Att USA tillåts genomföra sanktio-
ner mot finska företag förstår jag inte. 
Vi borde kunna försvara Finland bättre, 
ansåg Harkimo.

Enligt Heidi Schauman finns det ingen 
orsak tro att Ryssland återhämtar sig inom 
de närmaste åren. Landet har ofördelaktig 
åldersstruktur och den ryska tillväxten 
i början av 2000-talet var exceptionell.

Text: Bo Ingves

Foto: Hannes Victorzon

Aktualitetsseminariets paneldis-
kussion med SFP:s ordförande 
Carl Haglund, Samlingspartiets 
färske riksdagsledamot Hjallis 
Harkimo och Aktias nyutnämnda 
chefsekonom Heidi Schauman 
bjöd på en underhållande tre-
kvart.

Panel kritiserade reformer
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– Alla företag blir mjukvaruorganisationer 
eftersom datorer kan göra sådant som 
tidigare inte var möjligt. Jag tror att de 
företag som förstår värdet av data och 
algoritmer klarar sig, sade han på aktuali-
tetsseminariet som Handelsgillet ordnade 
tillsammans med Ekonomiska Samfundet 
och Hanken i början av november, då 
Mårten Mickos ännu var direktör på 
Hewlett Packard.

Hur snabbt utvecklingen går vet ingen, 
eller om det nya blir bättre. Men enligt 
hans mening finns det inget som tyder på 
att utvecklingen går åt helt fel håll, fast det 
alltid finns motstånd mot nya idéer och 
personer som försvarar sina uppnådda 
förmåner. 

– Det finns väl ingen stor utveckling 
som gått baklänges. Jag tror att nätverks-
ekonomin kommer att bli riktigt stark när 
den hunnit rota sig på allvar. Det värsta 
är när allting står stilla, det är det samma 
som att röra sig bakåt.

Mårten Mickos hoppades att så många 
som möjligt också ur det äldre gardet 
skulle besöka uppstartevenemanget 
Slush i Helsingfors. Där ser man enligt 
honom att det kan finnas en god framtid 
för Finland. 

– Det är kanske vimsigt och det kan 
finnas flera företag i rad som har löst 
samma onödiga problem. Men där finns 
en entusiasm att göra nya saker och ett 
flöde av nya idéer som just nu allmänt 
taget saknas i Finland. Alla de här entre-
prenörerna är inte unga och alla förblir 
inte entreprenörer, men där ser jag den 
kraft och det mod som landet behöver.

Små företag, snabba cykler 
Det talas ofta om att många uppstartfö-
retag slösar pengar på hopplösa projekt. 
Mickos anser att det är en viktig del av 
utvecklingen. 

– Det nämns sällan att storföretagen 
slösar mycket mer pengar på misslyckade 
utvecklingsprojekt. Ju större företaget är, 
desto större är också projekten som kan 
pågå i åratal i den miljön. Därför slösar 
storföretagen, och även statsmakten, 
mycket mera pengar än uppstartarna 
någonsin kan.

Uppstartbolagen erbjuder enligt Mickos 
det överlägset billigaste sättet att experi-
mentera eftersom cyklerna är korta och 
kostnaderna låga. 

– Ett uppstartföretag, som går under, 
ersätts ofta snabbt med nästa goda idé, 
utan att några stora summor gått förlo-
rade. På ett halvt år bränner man peng-
arna och orken, inser att det var en dålig 
affärsidé och fortsätter med nästa. Eller så 
har entreprenören satsat rätt, blir rik och 
företaget blomstrar. 

Tar bort spill
Den uppkopplade världen är mycket 
mera än sociala nätverk. Datorer har 
redan länge varit nyttiga när det gäller 
optimering och automatisering, men via 
till exempel industriellt internet går det 
att skapa ännu mångsidigare produkter 

och tjänster kring produkterna.
– Konecranes är ett bra exempel på 

ett företag som utnyttjar internet för att 
skapa ny affärsverksamhet inom service 
och underhåll. 

Då det explicit gäller industriellt inter-
net tror Mickos att många finska företag 
har alla chanser att klara sig globalt tack 
vare den programmeringskunskap och 
hjärnkraft som finns i landet. 

– Mjukvara är bra på att ta bort spill 
både i form av tid och material. De pengar 
som sparas på detta sätt kan i stället an-
vändas för produktutveckling.

Mickos ser det därför som ytterst po-
sitivt att Finland nu får nya datakablar 
dragna ut i världen.

– Finland mår bättre om vi har bredare 
vägar. På samma sätt mår landet bättre om 
vi har tjockare datakablar ut från landet 
för att få större kapacitet och alternativa 
rutter om någon kabel strejkar. Jag tror 
också att det är avgörande för att locka 
investeringar till landet i stil med de stora 
datacentraler som byggts här.

Text: Bo Ingves

Foto: Hannes Victorzon

Mjukvara är hård vara
Nätverksekonomin, eller den upp-
kopplade ekonomin, har kommit 
för att stanna, konstaterar Mårten 
Mickos, nybliven vd för Hacker-
One i San Francisco, ett bolag som 
jobbar med hackernätverk för att 
hitta sårbarheter hos företag.

Mårten Mickos vill inte 
bromsa uppstartföreta-
gens experimenteran-
de. Tvärtom.



GILLEBLADET   4/201510

Gillebroder Bo-Erik Jensen drog sig till 
minnes hur han och en kompis hade 
”världens minsta” företag i tryckfärgs-
branschen och hur de genom att imitera 
andra fick ett avtal med världens största 
företag i branschen.

– Bengt Holmström var fascinerande i sitt 
sätt att belysa problematiken ur olika syn-
vinklar. Det finns en stor potential i hans 
förslag att imitera, att lära av andra, både 
då det gäller Finlands framtid och af-
färsverksamhet, sade Christel Tjeder som 
upplevde Holmström som föreläsare då 
hon studerade på Hanken.

Hon ansåg det också intressant att 
Holmström talade om de ungas betydelse 
medan Alf Rehn bland annat fokuserade 
på potentialen hos den äldre befolk-
ningen.

– Det var en intressant kontrovers, liksom 
att ha en ung politiker (Carl Haglund) och 
en klart äldre med alldeles annan erfa-
renhet (Hjallis Harkimo) i panelen. Dess-
utom var det fräscht med en ung kvinna 
i panelen som stärkte mycket av det som 
diskuterades.

Julia Torri och Peter Elmgren studerar na-
tionalekonomi på Hanken. Det aktuella 
temat för seminariet och det namnstarka 
gardet av föreläsare, inte minst en av 
världens kändaste nationalekonomer 
lockade dem från studierna till Hankens 
festsal.

– Det var nytt för mig att inflationen ökar 
om räntenivån stiger. Kunde det vara en 
möjlighet, funderade Julia Torri som fasci-
nerades av the pure neo-fisherian view.

Hon klassade paneldebatten som spän-
nande, men var rädd för att politikerna 
begränsades något av sin partitillhörighet.

Peter Elmgren hade redan före se-
minariet funderat mycket över Bengt 
Holmströms ämne. Efteråt funderade han 
speciellt på om räntefrågan kan bidra till 
att ta Finland ur krisen.

Sune Almqvist, tidigare Gilleordförande, 
var en av idékläckarna då Handelsgillets 
seminarietradition inleddes i samband 
med 150-årsjubileet år 2007.

– Egentligen skulle seminariet vara en 
engångsföreteelse. Men bra program 
och ett intressant innehåll ser ut att garan-
tera en fortsättning.

Sune Almqvist, som deltagit i samtliga 
seminarier sedan starten, hade lätt att hål-
la med Bengt Holmström om att Finland 
borde satsa mera på att imitera produkter 
och göra dem bättre än konkurrenterna. 
I panelen uppskattade han den ärlighet 
Hjallis Harkimo visade.

Kaj Nordström, ordförande för semina-
riekommittén var glad över att arrang-
emangen för det rekordstora seminariet 
fungerade till punkt och pricka.

– Det här är resultatet av ett långvarigt 
teamarbete. Alla som deltog i seminarie-
arbetet ska ha en stor eloge, sade han.
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Text: Peter Nordling
Foto: Hannes Victorzon

Christian Grönroos, professor emeritus och 
Gillebroder, konstaterade att programmet 
var intressant och temat för seminariet vik-
tigt. Även han prisade Bengt Holmströms 
analys.

– Han kom med fundamentala förslag 
och gjorde ett vederhäftigt intryck.

Även om Christian Grönroos upplevde 
att paneldiskussionen började försiktigt, 
anser han att den blev intressant.

– Arbetsmarknadsparternas agerande 
håller politikerna fångna så att de inte vå-
gar visa den vilja som behövs.

– I fjol lockade Anders Borg, i år ville jag 
lyssna på Alf Rehn, som jag aldrig tidigare 
hört live, och på Bengt Holmström, sade 
Marita Backman förhoppningsfullt innan 
hon hört Rehn prata om förändring och 
farliga framtider. 

Hon anser att Bengt Holmström lycka-
des bra i att teckna en ekonomisk helhets-
bild.

Enligt henne bjöd paneldiskussionen 
inte på särskilt mycket nytt.

– Jag håller delvis med Hjallis Harkimo 
om att facket har för stor makt. Arbets-
marknaden skulle fungera bra med före-
tagsvisa avtal.

Katarina Sehm-Patomäki 
var ytterligare en i raden 
som fascinerades av 
Bengt Holmström.

– Jag förväntade mig 
kanske mera om de stora 
globala ekonomiska frå-
gorna. Men det var en bra 
balans i seminariehelhe-
ten med Konecranes som 
avslutande case. Dess-
utom är seminariet trevligt 
därför att det är finlands-
svenskt, sammanfattade 
hon.

Studerandena Christian 
Arrhenius och Patrik Carl-
son valde att tillbringa 
eftermiddagen på semi-
nariet.

– Jag är intresserad av 
Finlands framtid och av att 
höra hur digitaliseringen 
kan vara en möjlighet. 
Bengt Holmströms imite-
ringstankar var fräscha, 
sade Christian Arrhenius.

– Det var fantastiskt 
att se Bengt Holmström i 
verkligheten. Jag har läst 
mycket om honom, kom-
menterade Patrik Carlson.
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Myndigheterna har tecknat skräckscena-
rier beträffande antalet flyktingar och asyl-
sökande som kommer till Finland i år och 
nästa år. Man talar om 50 000 år 2015 och 
lika många nästa år. I år har redan drygt 
20 000 flyktingar och asylsökande anlänt. 

I fjol tog vi emot endast cirka 3 600 asyl-
sökande. De flesta kommer från Syrien 
och Irak, men också från Afghanistan och 
några afrikanska länder. Den annalkande 
vintern och myndigheternas åtgärder har 
dock minskat strömmen av asylsökande. 
Även attentat mot flera mottagningscen-
traler och allmän frustration har bidragit 
till detta.

Miss- och desinformation i den inter-
nationella pressen, såsom statsministerns 
beslut att ställa sin villa till flyktingarnas 
förfogande, löfte om bostad, gratis häl-
sovård samt andra fördelar har skapat 
bilden av Finland som ett paradis för flyk-
tingar och asylsökande. Idag har många 
en mera realistisk bild. Faktum kvarstår 
dock: Många flyktingar och asylsökande 
kommer för att stanna. 

Röda Korset bär, tillsammans med ca 
50 andra frivilliga organisationer, huvud-
ansvaret för att ta hand om flyktingarna. 
Organisationen sköter om den nationella 
koordineringen av förnödenheter och om 
flera mottagningscentraler. 

Helhetsberedskap för kriser
Röda Korset och Röda Halvmånen är en 
internationell organisation som verkar i 
Geneve, Schweiz. Den består av 189 natio-
nella föreningar och 17 miljoner frivilliga 
som tillsammans med andra internatio-
nella och nationella organisationer samt 
stater, utvecklat en helhetsberedskap för 
kriser. 

Röda Korset 
– vårt globala samvete
Integrera flyktingar och asylsö-
kande så fort som möjligt och sök 
reda på deras familjer. Bland an-
nat det här vill Röda Korset som 
likt de flesta andra överraskades 
av storleken på höstens flykting-
våg.

I första hand vill man försöka undvika 
katastrofer. Men när en sådan uppstår har 
Röda Korset och Röda Halvmånen omfat-
tande beredskap, medel och kunskap på 
orten. Detta innebär att organisationerna 
kan agera omedelbart, ofta före myndig-
heterna, i landet. 

Dessa organisationers styrka är ett glo-
balt förtroendekapital som finns i den 
omedelbara beredskapen – den skolade 
personalen som kan ställa upp inom 24 
timmar, materielen som omfattar hela 
sjukhus, hälsostationer, vatten och sanitär 
service samt inte minst en effektiv logistik. 
Som exempel kan nämnas att Röda Korset 
och Röda Halvmånen har omedelbar be-
redskap att sätta in sjukhus med upp till 
180 bäddplatser och kirurgiska sjukhus 
med upp till 80 bäddplatser. 

Finland har inom Röda Korset och 
Röda Halvmånen ett gott renommé. Två 
av ledarna för dem har varit finländare, 
en av dem den finlandssvenske ministern 
och politikern Per Stenbäck. 

Över 140 år
I vårt land grundades Röda Korset 1874 
och regleras av en särskild lag. Organi-
sationen består av 86 000 medlemmar, 
drygt 500 avdelningar och 12 distrikt 
av vilka tre är finlandssvenska. I själva 
arbetet deltar närmare 30 000 frivilliga, 
bland andra läkare och sjuksköterskor. 
Den finländska organisationen har verkat 
i drygt 60 länder. Den är en av de största 
skolningsorganisationerna i landet. 

Finlands Röda Kors har tre huvud-
uppgifter; att hjälpa till vid olyckor och 
katastrofer, att stärka välfärden och ett 
tryggt liv samt att verka för ett mänskligare 
samhälle. Finansieringen kommer från 
egna medel (bl.a. insamlingar), staten 
samt i viss mån från Europeiska unionen. 

Neutral organisation
Organisationens styrka är att endast an-
vända egna kanaler. Därmed är den inte 
beroende av andra eller utomstående 
påverkare eller intressenter. Röda Korset 

uppfattas som neutralt även i krigssitua-
tioner, bland annat gällande besök hos 
krigsfångar. Det är kanske därför Röda 
Korset koordinerar 50 andra frivilligor-
ganisationers fältarbete. 

Ett annat område där Röda Korset är 
aktivt gäller den så kallade vänverksamhe-
ten. Man vill bygga upp kontaktnät eller 
vännät för ungdomar och åldringar samt 
invandrare. Verksamheten är omfattande. 
Att vara vän med en invandrare innebär 
stort ansvar, för ofta är ”vännen” det fin-
ländska ansiktet. 

Röda Korset bedriver även ett omfat-
tande hälsovårdsarbete som inte endast 
omfattar utbildning, utan även arbete 
med missbrukare och hiv-smittade. År 
2013 omfattade detta arbete närmare 
20 000 personer. Ungdomsarbetet är även 
viktigt, bland annat att hjälpa till med 
barns och ungas läxläsning. 

Föreslår kompisgrupper
John Ekelund, direktör på Röda Korset, 
har gedigen erfarenhet av organisationen, 
båda nationellt och internationellt. Han 
verkade under många år i Sri Lanka då 
landet upplevde ett grymt inbördeskrig. 

Ekelund konstaterar att drygt tio pro-
cent av Röda Korsets finländska med-
lemmar är svenskspråkiga. Bland annat 
Helsingfors är ett tvåspråkigt distrikt. 

John Ekelund hoppas att flyktingarna så 
fort som möjligt kan integreras i det fin-
ländska samhället.
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Aktiva samarbetsparter är företag såsom 
Accenture och Viking Line. Det centrala 
operativa centret i Finland finns i Tam-
merfors. 

Röda Korset hade i sin riskbedömning 
förberett sig för en omfattande invand-
ring. Man räknade med 10 000 flyktingar 
eller invandare, inte 20 000 på några 
veckor. I juni hade Röda Korset etablerat 
sex mottagningscentraler. I september var 
de drygt 50. 

Man räknar med att flyktingarna och 
asylsökandena stannar i medeltal cirka 
två månader i en central, för att sedan 
åka vidare eller skickas tillbaka till sitt ur-
sprungsland. Det stora problemet är inte 
endast den operativa mottagningen av 
asylsökande och flyktingar, utan anpass-
ningen av dem till samhället och därmed 
sammanhängande vänverksamhet. Det 
finns ett betydande behov av ”vänner” 
för båda vuxna och barn och ungdomar. 

– Man borde bilda kompisgrupper, 
hjälpa med skolarbetet, språket och i 
hemmen. Man bör så snabbt som möjligt 
integrera flyktingarna i det lokala finländ-
ska samhället, säger John Ekelund. 

En annan viktig uppgift som Röda Kor-
set lyfter fram är ”tracing”, eller att söka 
reda på de övriga familjemedlemmarna. 

Besvärlig framtid
När det gäller Röda Korsets framtida 
uppgifter i Finland nämner John Eke-
lund problemen med avfolkningen av 
landsbygden.

– Landsbygden töms på människor och 
husen kan inte säljas, eller endast till ett 
pris som inte möjliggör flyttning till an-
nan ort. De som blir kvar är ofta ensamma 
och fattiga. 

I framtiden blir organisationen också 
mer beroende av den egna medelsanskaff-
ningen. Detta kommer att leda till och har 
redan lett till en striktare fokusering av 
verksamheten och ett allt närmare sam-
arbete med andra frivilligorganisationer. 

Röda Korset kommer att minska antalet 
mottagarländer från 25 till 12. Prioritets-
områden kommer att vara Södra Sudan, 
Jordanien, Somalien, Gaza och Syrien – 
alla påverkade av krig och inre militära 
konflikter och därmed sammanhängande 
flyktingströmmar.  

John Ekelund ser flyktingkrisen som 
en kris bland andra. Det unika är att den 
gäller Finland. 

– Krisen får ett slut. Det viktiga är att vi 
inte får bestående men eller problem av 
den. Här har vi alla vårt ansvar. 

Ekelund säger att var och en kan hjälpa 

Så hjälper du att hjälpa

1. Företag kan bidra med mate-
riel och kunskap samt naturligtvis 
med pengar. 
2. Enskilda personer kan ställa 
upp som frivilliga på mottag-
ningscentralerna. Du kan an-
mäla dig till det lokala distriktet.
3. Röda Korset välkomnar dona-
torer, som regelbundet stöder 
verksamheten.
4. Röda Korset behöver ständigt 
blodgivare.

till att integrera de nya finländarna så ef-
fektivt och snabbt som möjligt. 

– Vi har gjort det tidigare. Alla minns 
inbördeskriget i Chile och Vietnamkriget, 
då Finland tog emot invandrare som väl 
integrerats i vårt samhälle. Ansvaret är i 
sista hand vars och ens.

Text: Jan-Peter Paul

Foto: Jan-Peter Paul och Lehtikuva

Röda Korset sköter förnödenheter och 
mottagningscentraler.
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IFK gav sig in i ligaäventyret med en 
viss försiktighet. Lagets budget var näst 
minst i ligan, och IFK var den ena av 
två klubbar som helt saknade utländska 
förstärkningar.

– Ekonomin styr, säger René Österman, 
vd för HIFK Fotboll Ab. 

Han är också ordförande för föreningen 
IFK Helsingfors vars styrelse närmast är 
ett diskussionsforum där alla sektions-
föreningar är representerade. När han 
slutade på Fiskars 2013 behövde HIFK 
en ledare för fotbollen. Gary Sundberg, 
HIFK-fotbollens hedersordförande, sade: 
Du tar jobbet. 

– Nej var inget alternativ, förklarar 
Österman.

– Ekonomiskt mest utmanande är, att 
när en förening, som IFK, saknar fast 
egendom är lån inte en möjlighet. Så är 
det för alla företag. Och vi har beslut på 
att ingen sätter sitt namn under någon 
låneansökan. 

Vissa fotbollsklubbar har viktiga mece-
nater; Inter har redaren Stefan Håkans, 

HIFK-fotboll i medvind 
mot nya ambitiösa mål

Efter över 40 år i förskingringen 
var IFK Helsingfors spelåret 2015 
tillbaka i högsta fotbollsserien. En 
synnerligen nostalgisk upplevelse 
för veteranerna och en helt ny 
erfarenhet för dagens unga, en-
tusiastiska supporterskara som är 
betydligt större än föregående 
gång, 1972. Årets säsong blev en 
framgång på många sätt.

HJK tidningsmagnaten Olli-Pekka Lyy-
tikäinen, mästarlaget SJK från Seinäjoki 
fastighetskungen Raimo Sarajärvi, IFK 
Mariehamn (åtminstone delvis) Anders 
Wiklöf.

– En missuppfattning är, att IFK bara 
behöver be, så kommer ekonomisk hjälp 
från rika (finlandssvenska) anhängare 
och alla problem är lösta. Så är det inte. 
Uppmuntrade av HIFK:s ishockey närstå-
ende personer närmade vi oss tänkbara 
finansiärer. Det gav ingenting.

– Så föddes tanken på ett nytt sätt att 
söka kapital. Värdet för vår fotboll be-
stämdes till 2,5 miljoner euro och målet 
för vår två månader långa aktieemission 
var tio procent av det, 250 000 euro. Star-
ten var lovande, trots att vi samtidigt sålde 
säsongkort, men sedan gick det trögt. 
Spurten överraskade alla. Sista veckan 
kom det in närmare 170 000 euro och 
slutsumman blev 345 000 euro. Genast 
efter oss använde Vasa Sport samma 
modell, och nu har också HPK gjort det.

Många små ägare
– Vi fann inga stora ägare, men i stället 
många små som knappast väntar sig nå-
gon utdelning, men för supportrarna var 
det viktigt att få ett bevis på att de hör till 
lagets ägare. Det bidrog till att skapa en 
enastående vi-anda som under säsongen 
också besjälade ligalaget, säger Österman.

IFK hade budgeterat 1 500 åskådare 
per match. Ungefär så många säsongkort 
såldes. Snittet blev 3 080 åskådare och 

spelarbudgeten kunde höjas från 150 000 
till 250 000 euro.

– Det är bättre med många åskådare än 
två stora sponsorer och färre åskådare. Ris-
ken finns att kontrakten plötsligt sägs upp. 

Det sägs att andra året alltid blir svå-
rare – myt eller fakta (i SJK:s fall stämde 
det inte)?

– Svårt att säga. Åtminstone blir det 
annorlunda. Det värsta som kan hända är 
att vi faller. Det skulle vara en katastrof, 
konstaterar Österman. 

Hans mål är att bygga upp ett lag som 
kämpar om platserna 1–5. 

– Åtminstone platserna 3–4 borde vara 

René Österman. 
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möjliga. Ekonomin är fortfarande viktigast; organisationen, 
finanserna, matchförhållandena och samhörigheten (suppor-
terkulturen är till och med starkare än i ishockey) ska utvecklas.

René Österman är sedan mars 2015 anställd, och en försäljare 
till förstärker ytterligare organisationen. Viktigt är att chefsträ-
naren Jani Honkavaara nu är heltidsanställd. Tidigare var han 
den enda ligatränaren med ett civilt jobb (lärare).

– År 2016 satsar vi lika mycket på tränarstaben som på 
spelarna. Det blir en topporganisation, otroligt proffsig, lovar 
Österman. 

Honkavaara har en assisterande tränare, en målvaktstränare 
och en fysiktränare. Alla av hög klass.

Dyra ordningsmän
IFK står 2016 värd för två av de tre publikdragande, prestigefyll-
da lokalmatcherna mot HJK. Ekonomiskt är det betydelsefullt.

– Derbyna var stora positiva överraskningar. Mindre väl-
komna var de enorma kostnaderna för alla ordningsmän. 
Polisen bestämmer antalet: i en vanlig match minst 30, mot 
FC Lahti minst 50, i derbyn minst 100. Speciellt söndagsmat-
cher blir dyra.

– Marknadsföringsmässigt blir det tuffare än 2015. Nyhetens 
behag saknas men den fina stämningen kan nog locka många 
tillbaka till Sonera Stadion.

Stämningen och entusiasmen på läktarna är kanske IFK:s 
högsta trumf.

– Omsättningen blir betydligt högre, vi borde få 50 procent 
mer på inkomstsidan, och den ekonomiska risken är större än 
2015. Sålda biljetter och säsongkort är basen. Det andra stöd-
benet är sponsoravtal. Något som ökar i betydelse är hospita-
litybiten, det vill säga Kamratstugan (ett kabinett) och logerna 
på Sonera Stadion. Resten av intäkterna, cirka tio procent, står 
närmast Veikkaus och ISTV för.

Den potentiella inkomstpost som saknas i nästan alla klub-
bar är försäljning av spelare. Dåligt är det också med försäljning 
av föreningsprylar, skjortor med mera. Under en enda match 
i Sverige kan försäljningen uppgå till ett värde av 70 000 euro. 

– Hos oss kommer ingen upp till 100 000 euro under en 
hel säsong. Bara juniorer och de ivrigaste fansen är klädda i 
klubbens färger.

Risk med utlänningar
Spelarbudgeten stiger. Spelarnas lönekrav är större, och för-
stärkningarna är dyrare än för ett år sedan. Öppningselvan finns 
på papper (i dag kanske redan i verkligheten). Laget förändras 
kanske till 30 procent. 

HIFK har just nu ett synnerligen gott namn. På höstens spe-
larmarknad fanns, och finns, i viss mån möjligheter att välja 
och vraka.

René Österman och många andra i IFK är inte så entusiastiska 
när det gäller utländska spelare. Det har ingenting med rasism 
eller främlingsfientlighet att göra.

– De kostar ofta mer än finländska spelare av ungefär samma 
klass, de skall ha bostad och annat.  Dessutom finns det en risk 
att de inte producerar. En klubb som IFK har inte råd med dyra 
spelare som mest sitter på reservbänken. Och vi vill inte göra 

någonting som riskerar entusiasmen och sammanhållningen 
i laget. Vår främsta styrka är kanske att vi inte har någon stor 
stjärna.

Enligt René Österman kunde en svensk förstärkning passa 
lagets profil. Jonathan Karlsson blev stor publikfavorit under 
sina år i de lägre serierna.

Ett exempel på ligaplatsens betydelse: Våren 2014 hade HIFK 
sex A-juniorer. Samma års höst, när uppflyttningen var klar, 
deltog 68 A-juniorer i klubbens testning av nya spelare. Så den 
anrika föreningen gör garanterat allt för att platsen i fotbolls-
societeten ska bli permanent.

Text: Göran Wallén
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Platsen var Rudolf Steiner-skolans mat-
sal med rak insyn i hela skolköket och 
tidpunkten en fredagskväll i slutet av 
oktober. Här hade kockarna under sin 
ordförande, Glada Kocken, Ben Wibergs 
ledning förberett, tillrätt och avrett samt 
repeterat och finjusterat tre kvällar innan 
det begav sig.

– Det får inte ta mer än fem sekunder 
att lägga upp varmrätten på ett fat om 
alla gäster ska få mat inom 15 minuter, 
vilket är en lång tid, sade Ben Wiberg då 
han berättade om hur han drillat gruppen 
till närapå kadaverdisciplin.

Och maten, den vittnade om att kock-
arna lagt både själ och hjärta i grytor och 
pannor. Eller för att citera klubbens förre 
ordförande, Markku Lähteenmäki, när 
han tackade för maten:

– Smakmässigt var kvällen som på 
någon av Helsingfors bästa krogar.

Alla lät sig imponeras och väl smaka. 
På förrättstallriken tävlade pocherad 
torsk med unghönsbröst och varmrökt 
renfilé. Och det var inte vilken torsk, 
höna och ren som helst. Tilläggen var 
pepparrotscoulis, svartvinbärsmarmelad 
och enbärssirapmarinad.

 Före varmrätten kittlade kockarna yt-
terligare gästernas smaklökar med en grön 
ärtpurésoppa.

Temat för varmrätten var från nos till 
svans: oxkind, oxtunga och oxsvansragu 
i lökbåtar, serverade med Hasselbackspo-
tatis, blomkålsfloretter, morotsstavar och 
ärter samt rödvinssås.

Det efterföljande sötsuget stillades med 
Frozen Irish Coffee, en dessert som ledde 
till stor efterfrågan på receptet.

Den gemytliga stämningen, kockarnas 
presentation av sig själva och spontana 
tacktal kan inte tolkas som annat än att 
publiken gav GilleKockarna fulla fem 
stjärnor.

Hårt drillade kockar dukade upp jubelmiddag
Sju komponenter och 15 recept 
för varmrätten. Fjorton kockar och 
sju servitörer för 71 personer. Det 
här är några av ingredienserna 
som gjorde GilleKockarnas 20-års 
jubileumsmiddag till en smak- och 
serviceupplevelse av rang.

Trots stöket i köket hann Ben Wiberg ta 
emot gästerna.

Henrik Wilén vill inspirera flera Gillebröder 
att delta i kockverksamheten.

Här går det undan. En portion ska bli till på fem sekunder.
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Under de första åren besökte Gil-
leKockarna olika specialkök och ord-
nade gastronomiska kryssningar. De 
hade också flera besök av professionella 
kockar som berättade om olika teman 
och ledde matlagningskvällar. Ben 
Wiberg minns speciellt köksmästaren 
och krögaren Tomi Björck som gästade 
klubben innan han blev kändiskock 
med egna krogar.

Han drar sig också till minnes den 
statsmiddag som en hovmästare och två 
kockar, som jobbade på presidentens 
slott, dukade upp för GilleKockarna.

– Idag, när stjärnkockarna blivit med-
vetna om sitt värde, får vi själva stå för 
programmet. Dessutom begränsar språket 
utbudet. Förr bjöd flera krogar också in 
oss, men nu marknadsför de sig via andra 
kanaler.

Därför står medlemmarna i verksam-
hetsgruppen (ett slags styrelse) i tur och 
ordning för arrangemangen kring ons-
dagskvällarna då kockarna samlas.

Från och med denna höst huserar 
GilleKockarna i Rudolf Steiner-skolan i 
Helsingfors. 

– Det finns en enorm energi i skolan 
och vi får använda allt i köksväg, säger 
Ben och prisar samarbetet med hushålls-
lärararna Lena Lietepohja och Tanja 
Nyholm.

För alla
Henrik ”Hencca” Vilén, sekreterare 
för GilleKockarna och Ben Wibergs 
högra hand, berättar att klubben har 49 
medlemmar av vilka ungefär hälften är 
aktiva.

– Som bäst var vi nästan 60 matglada, 
men många av dem som var med vid star-
ten är nu i 80–90-årsåldern och orkar inte 
längre delta. Dessutom har flera trillat av 
pinn, och tillströmningen av nya kockar 
kompenserar inte bortfallet, konstaterar 
Hencca Vilén.

I likhet med Ben Wiberg hoppas han 
att flera Gillebröder får upp ögonen för 
kockverksamheten. Till dem som tror att 
matlagningen är alltför avancerad hälsar 
de att det är bäst att komma med och 
prova en kväll. 

Hårt drillade kockar dukade upp jubelmiddag
– Vi strävar efter att laga mat för alla, 

att ha en lagom mix av husmanskost och 
fine dining.

– Men, påpekar Ben Wiberg, samtidigt 
som vi vill ge en möjlighet åt nya medlem-
mar, måste vi successivt höja ribban för 
att bevara intresset hos dem med längre 
erfarenhet.

Radarparet tillbakavisar också allt 
snack om inbördes beundran och höga 
kostnader.

– Vi uppbär en årsavgift 45 euro för 
att täcka hyran för köket och 25–30 euro 
för råvarorna vid en kockkväll, upplyser 
sekreteraren.

Det ska dock inte lämnas osagt att det 
finns GilleKockar som gått långt. Flera 
av dem har upptagits i Chaîne des Rôtis-
seurs, Sällskapet Finlands Gastronomer 
och andra föreningar med anknytning 
till mat och dryck. 

För Gillebröderna har kockarna några 
gånger gett prov på sin kokkonst i samar-
bete med Vinklubben, en av Gillets klub-
bar med över 100 medlemmar. Sådana 
tillställningar var tågresan till Luumäki 
i samband med Handelsgillets 150-års-
jubileum och utflykten till Hangö för ett 
par år sedan.

Nya vindar
Nästa år blåser det av allt att döma nya 
vindar bland GilleKockarna. Ben Wiberg 
lägger grytlapparna på hyllan, och klub-
ben väljer ny ordförande i januari.

– Det har blivit något av en tradition 
att leda klubben fem år, så nu är det dags, 
säger Ben Wiberg.

Han ser sig själv som en teknisk mat-
människa, en som själv deltar i hantver-
ket. Därför önskar han att nästa ordfö-
rande i högre grad är administratör.

Och hur ser GilleKockarna ut om yt-
terligare fem år?

– Förhoppningsvis har klubben fort-
farande många ivriga medlemmar som 
följer med mattrenderna och återupptar 
traditionen med exkursioner till res-
tauranger, säger Ben Wiberg och får en 
medhållande nickning av sin högra hand.

Text & foto: Peter Nordling

– En god kock är en som får gästerna att 
trivas, sammanfattade Gilleordföranden 
Johan Hjelt, då han tackade för maten.

Före sin tid
En bärande tanke då Gillebröderna och 
René Lardot och Martin Englund, klub-
bens första respektive tredje ordförande, 
grundade GilleKockarna var att matlag-
ningen är en umgängesform, ett sätt att 
lära känna varandra bättre.

På den tiden var det inte närapå lika inne 
att kocka som idag då varje tv-kanal med 
en gnutta självaktning har åtminstone ett 
matlagningsprogram som kan sändas i 
repris hur många gånger som helst.

– GilleKockarna var och är ett modernt 
inslag för en herrklubb, konstaterar Ben 
Wiberg.
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Portioner: 6
Förberedelser: 20 min

Deg
300 g mjöl
200 g smör
50 g vatten

Skär smöret i kuber. Blanda smör och 
mjöl, antingen för hand i en skål så 
att du ”nyper” smöret in i mjölet tills 
allt smör har blandats med mjölet, 
eller i en matberedare med knivbett. 
När smöret och mjölet är blandat till-
sätter du vattnet och blandar till en 
deg. Forma degen till en boll, platta 
till bollen, täck med plastfolie och låt 
vila i kylskåpet cirka 20 minuter.

Fyllning
250 g kantareller eller trattkanta- 
 reller, skurna i grova bitar
1 medelstor purjolök  
 halverad och skuren i strimlor
3 ägg 
2 dl créme frâiche 
2 dl yoghurt t.ex. grekisk 
 matlagningsyoghurt
 smör, salt och svartpeppar 

Är det en illusion? Åtminstone 
jag tycker att julfirandet börjar 
tidigare varje år. Butikerna säljer 
julpynt och gåvoidéer redan ett 
par månader före julen, och med 
alla lillajulsfester och glöggpartyn 
börjar man äta julmat så tidigt att 
man är trött på sill och skinka när 
julaftonen äntligen infinner sig. 
Därför föreslår jag en helt annor-
lunda meny inför julen. Hinner du 
inte med den före julen är den 
en perfekt nyårsmeny.

Låt musslorna bli höjdpunkten. Belgien 
är känt för sina härliga musslor. Där är 
det vanligt att man äter musslor till nyår, 
eller egentligen för att festa av det gamla 
året, som belgarna gör.

Svamppaj är en lätt och läcker förrätt 
som kan förberedas på förhand och ser-
veras antingen kall eller varm. Man kan 
använda nästan vilken svamp som helst 
(helst dock ätbar sådan), men personligen 
tycker jag att kantareller eller trattkantarel-
ler är bäst. Det går givetvis bra att använda 
såväl frusen som torkad svamp. Svampen 
skall fräsas så att all fukt avdunstar, på det 
sättet undviker man att det kommer väts-
ka i pajen och att degbottnen förblir rå.

Musslorna är snabba och enkla att 
tillreda, men de bör vara färska. Köp 
gärna musslorna samma dag som de skall 
serveras, eller använd djupfrysta, även det 
ett bra alternativ. Musslor är mycket mät-
tande, en lämplig portionsstorlek väger 
drygt ett halvt kilo. När det gäller etikett 
för ätande av musslor är det litet som 
med kräftor, man kan äta med fingrarna, 
sörpla, klotta, njuta...

Crème Brûléen är en läcker avslutning 
på måltiden. Den kan bra förberedas da-
gen innan, men lägg inte på det brända 
sockret förrän strax innan den skall serve-
ras, den blir mjuk om den står i kylskåpet. 
Om man vill, kan man ge en liten tvist 
åt desserten genom att tillsätta ett stänk 
konjak eller punsch i äggblandningen, 
ett annat alternativ är en halv tesked 
snabbkaffe.

Annorlunda julmeny

Ta fram degen och täck en cirka 25 
centimeters pajform med degen. 
Lättast går det genom att först kavla 
ut degen till en jämntjock rundel som 
du sedan trycker på plats med fing-
rarna. Var försiktig i kanterna så att 
degen inte spricker. Den deg, som 
går över kanterna, avlägsnas lättast 
efter att pajen varit i ugnen. Du kan 
även använda 6 portionspajformar, 
cirka 10 centimeter i diameter.

Låt pajbottnen vila i kylskåpet 
medan du förbereder fyllningen. 
Förvärm ugnen till 200 grader.

Fräs svampen i smör tills all vätska 
avdunstat. Tillsätt purjolöken och 
fräs ytterligare några minuter. Salta 
och peppra lätt. Blanda ägg, créme 
frâiche och yoghurt, tillsätt en aning 
salt.

Fyll formarna till drygt hälften med 
svampfyllningen och täck sedan 
med äggblandningen. Grädda i 
ugnens nedre del 30–40 minuter. 
Sänk värmen en aning mot slutet om 
pajen blir för mörk. Servera kall eller 
varm, gärna med en sallad till.
 
 

Svamppaj
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Portioner: 6
Förberedelser: 20 min

125 g äggulor , ca 6 st
90 g socker, fint blandas med  
 äggulorna
8 dl grädde 
2 vaniljstänger 
½ tsk salt 
125 g socker, fint, bränns på  
 toppen

Halvera vaniljstängerna på längden 
och skrapa ur fröna. Lägg stängerna 
och fröna i en kastrull med grädden, 
värm upp, men låt inte koka. 

Blanda äggulor och socker och 
rör om tills smeten tjocknar en aning 
och får en något ljusare färg. Ta 
vaniljstängerna ur grädden och 
häll grädden över ägg- och socker-
blandningen under omrörning, tillsätt 
saltet och rör om.

Lägg 6 små ramekiner (1,5–2 dl 
styck) på en kökshanduk i en form 
som är ungefär lika hög som ra-
mekinerna (handduken skall vara 
där för att isolera ramekinerna från 
bottnen). Fördela smeten jämnt mel-

Portioner: 6
Förberedelser: 20 min

2 kg blåmusslor, frysta om du inte  
 får färska
2 selleristjälkar, skurna i tunna  
 skivor
1 purjolök, finskuren
4 schalottenlökar, finskurna
4 dl vittvin 
 olivolja 

Skölj musslorna i kallt vatten och av-
lägsna eventuellt ”musselskägg” och 
andra orenheter från skalen. Musslor-
na sluter sig när man handskas med 
dem, men skulle någon vara öppen, 
knacka då lätt på den. Släng bort 
den om den inte sluter sig.

Fräs grönsakerna lätt i olivolja i en 
rymlig kastrull, tillsätt vittvinet och 
koka upp. Tillsätt musslorna (gör i 
flera satser om kastrullen inte är till-
räckligt stor) och koka på hög värme 

lan ramekinerna, häll hett vatten i 
formen så att ramekinerna är täckta 
upp till lite mera än halva höjden. 
Grädda i ugn i 175 grader, cirka 30 
minuter eller så att smeten nätt och 
jämt stelnat. Ta ut ur ugnen och låt 
svalna, ställ i kylskåp.

Ta ramekinerna ur kylskåpet just 
innan de ska serveras. Täck ytan 

Crème brûlée

med ett tunt lager socker och bränn 
sockret med en gaslåga eller under 
en het grill. Var mycket försiktig i det-
ta skede, sockret brinner nämligen 
lätt och blir då beskt. Skulle detta 
hända, avlägsna försiktigt endast 
sockerlagret och gör om det.

Moules mariniéres, musslor ångade i vittvin

i några minuter under tätt lock. 
Skaka om kastrullen och fortsätt koka 
(ånga) musslorna ytterligare några 
minuter. När musslorna öppnat sig är 
de färdiga. Om någon mussla inte 
öppnat sig ska du slänga den.

I Belgien serveras musslorna med 
färsk batong, fransk potatis och ma-
jonnäs, pröva gärna, det är verkligt 
gott. För en lättare variant lämnar 
man bort majonnäsen och franski-
sarna. Spadet, som blir på bottnen 
av kastrullen, kan man doppa brö-
det i, det blir även en bra bas för en 
fisksoppa.

Pröva också olika smakvariationer. 
Man kan till exempel blanda i finför-
delade vitlöksklyftor som man kokar 
upp i grädde och som man sedan 
häller över musslorna. En annan vari-
ant är att värma upp krossad tomat, 
tillsätta torkad timjan, rosmarin och 
dragon samt hälla blandningen över 
musslorna. 

Text och foto: Ben Wiberg
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Kim Lindström

Fars kring förvaltarregister
Halvsanningar, till och med lögner, har 
spritts i debatten om förvaltarregister. 
Finansministeriets finansmarknadsav-
delning har tre gånger erbjudit oss detta 
förvarsystem, tydligen i samarbete med 
Finansbranschens Centralförbund. Ban-
kerna skulle få helt nya intjäningsmöjlig-
heter. Tjänstemännen bör däremot vara 
oberoende.

Vårt värdeandelssystem är ett avancerat 
sätt att förvara och klarera aktier. Det byg-
ger på transparent direkt ägande. Inneha-
ven är offentliga i realtid. Dessutom elimi-
neras förvarsrisken, aktionärsrättigheterna 
kan utövas smidigt och klareringen sker 
utan mellanhänder.

I många länder, och i Finland för utlän-
ningar, förvaras aktier primitivare enligt så 
kallat lårägande i förvaltarregister. Förval-
taren, vanligen en bank, är ”ägare” i stället 
för kunderna, vilkas identitet hemlighålls.

Långa kedjor gömmer ägarna
Vanliga är långa förvarskedjor, där exem-
pelvis bank A:s kunder med finska aktier 
blir en ägare i bank B:s register utöver B:s 
egna kunder. Alla med finska aktier i B 
blir en ägare i den finska banken C:s för-
valtarregister. B vet bara delvis och C ännu 
mindre vem som gömmer sig i registren.

Utlänningar, som är okända för oss, äger 
hälften av våra börsbolag. Också finlän-
dare, som vill dölja sitt ägande, uppträder 

som ”utlänningar”. Registrens vänner 
vill ge oss alla möjligheter att gömma 
innehaven, eftersom man redan nu kan 
kringgå lagen. Till vännerna hör bland 
andra penningtvättare, insiderspekulanter 
och skattesmitare.

Det sägs att vi måste använda förvaltar-
register, eftersom ”alla andra” gör det. Att 
system med direktägande redan finns i 12 
europeiska länder förtigs.

Registervännerna nämner inte att EU-
förordningen om värdepapperscentraler 
godkänner värdeandelssystemet och 
kräver att alla centraler bör erbjuda för-
var med direkt ägande. Internationellt 
går vi mot direktägande, som minimerar 
ekonomisk brottslighet och eliminerar 
förvarsrisken. Finanskrisen skapade stora 
problem för kunderna i konkursbanker-
nas förvaltarregister.

Finansministeriets tredje lagutkast 
publicerades i oktober. Förvaltarregister 
skall införas och Euroclear Finlands 
”monopol” slopas, trots att inga hinder 
torde finnas för andra att konkurrera på 
lika villkor.

Förvaltarregistreringen sägs sänka kost-
naderna. För placerarna är detta osant, 
eftersom registrering knappast erbjuds 
gratis. I dag tar Euroclear en fast avgift på 
cirka 0,50 euro för en aktieaffär. Bankernas 
förmedlings- och förvarsprovisioner är i 
helt andra sfärer.

Mördande kritik
Finansministeriet ville först inte ha en 
remissrunda, men erbjöd till sist cirka 40 
organisationer 12 dagar att avge utlåtande. 
Justitieministeriet rekommenderar 6–8 
veckor för utlåtanden.

Remissrundan var mördande. Av 29 or-
ganisationer, som klart tog ställning, ansåg 
22 lagförslaget vara undermåligt. Uttryck 
som ”fortfarande halvfärdigt”, ”innehåller 
felaktigheter” och ”bör beredas på nytt” 
upprepades. Ministeriet ansågs argumen-
tera tendentiöst.

I utlåtandena skrädde man inte orden. 
Förslaget underkändes av bland andra 
skattemyndigheterna, polisen, riksåklaga-
ren, aktiespararna, journalisterna, facket, 
Transparency International, Börsstiftelsen, 
Euroclear samt Patent- och registersty-
relsen.

Enligt polismyndigheterna gynnar för-
slaget penningtvätt, insiderspekulation 
och gömmandet av brottsligt erhållna 
medel. 

Från utländska förvarssamfund får inte 
ens våra myndigheter uppgifter. Mör-
kandet av bolagens ägarstruktur skulle 
öka marknadsrisken markant. Redan nu 
är de utländska ägarna ofta okända, till 
och med för företagsledningen. I långa 
förvarskedjor blir ägandet så diffust, 
att flaggningsreglerna kan nonchaleras 
riskfritt.
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Därför var det minst sagt en speciell 
högtidsstund för kören då den uppträdde 
under Gilleaftonen den 5 november 110 
år senare i Donatorn, efter professor Hen-
rik Meinanders föredrag om Finlands 
svenskhet under 1900-talet. Det var inte 
bara Svenska dagen som firades – en dag 
i förväg – utan också körens 110-årsdag. 
På repertoaren stod bland annat Erna 
Tauros stämningsfulla Höstvisa. Kvällen 
avslutades med Modersmålets sång.

Körens ordförande, Gillebroder Elias 
Wikström berättar att Frihetsbröderna, en 
av Finlands äldsta manskörer och Gillets 
samarbetsförening, känner sig hemma på 
Handelsgillet. Kören ser det som en stor 
förmån att få öva i Donatorn varje tisdag, 
där den övat i 20 år. 

– Frihetsbröderna ska vara en kör som 
det är enkelt att komma med i, tröskeln 
ska vara låg. Gemenskapen är det vikti-
gaste, poängterar Wikström, som själv 
inte hade sjungit i kör förrän han gick 
med i Frihetsbröderna för tre år sedan. 

– Och man ska inte ge upp efter en eller 
två övningar, utan ge det en termin, hälsar 
han till alla som funderat, men inte vågat 
ta steget att komma med.

Idag har kören 25 aktiva medlemmar. 
Under glansdagarna på 1930–50 talen var 
de som mest 200, varav cirka 80 var ak-
tiva. Frihetsbrödernas aktivaste medlem 
heter Ola Granlund. Han har varit med 
i 45 år i sträck och är Gillebroder, liksom 

Gillets ”egen” manskör Frihets-
bröderna grundades den 5 
november år 1905 av en grupp 
studenter som i protest ställt sig 
att sjunga fosterländska sånger 
i Brunnsparken för att stärka Fin-
lands sak.

lejonparten av koristerna. 
Trots att kören tidigare främst bestod 

av äldre sångare, har den idag cirka tio 
yngre medlemmar runt 30 år. Wikström 
beskriver körens fortlevnad som tryggad. 
De unga har tagit över styrelseposterna 
och aktiverats på det sättet. En stor del av 
rekryteringen sker genom sociala medier, 
Facebook och Twitter.

Traditionellt, modernt och Runeberg
Minst en gång i månaden hålls en sits i 
Donatorn. Kören ger 3–4 konserter om 
året, en vårkonsert, en julkonsert (i år 
den 12 december i Brändö kyrka) och 
traditionella uppträdanden på Floradagen 
och Runebergsdagen. 

Uppvaktningen vid J. L. Runebergs 
staty i Esplanadparken är en viktig tradi-
tion kören värnat om i över 100 år. Fri-
hetsbröderna uppträdde första gången of-
fentligt på Runebergsdagen den 5 februari 
1906 vid J. L. Runebergs staty. Då sjöngs 
endast fosterländska sånger som protest 
mot generalguvernör Nikolaj Bobrikoffs 
förtryck. Generalguvernören hade år 1900 
förbjudit alla sångarhyllningar till natio-
nalskaldens ära. Det är också förklaringen 
till namnet Frihetsbröderna/Vapauden 
Veljet, som på den tiden var tvåspråkigt.

Sedan 1950-talet har det varit tradi-
tion att kören sjunger på vårdhem och 
åldringshem. Ett bra sätt att utmana sig 
själv är enligt Wikström att fara ut till ett 
åldringshem och sjunga informellt i en 
kvartett. 

Wikström beskriver repertoaren som 
nordisk manskörssång, men på sista tiden 
har kören sjungit mer modernt.

– Vi har till exempel sjungit Rövar-
sången i Ronja Rövardotter, When the 
lions sleep tonight och olika Beatlesar-

rangemang. Det har folk gillat därför att 
det varit annorlunda. Vi har fått jättebra 
respons. Med vår nya dirigent har vi övat 
in lite gregorianska tongångar, det blir 
inte bara traditionella julsånger utan 
också sakralt till årets julkonsert. Det har 
varit positivt, för det har vi inte provat på 
förut. 

Wikström efterlyser mer samarbete över 
klubbgränserna på Gillet. Han minns 
med glädje en lyckad tillställning våren 
2014 då GilleKockarna stod för midda-
gen, Vinklubben för valet av dryck och 
Frihetsbröderna för sången.

– Det kunde vara mera sådant. Vi vill 
vara en kör som finns till för Gillet och 
dess klubbar.

Ny dirigent
Sedan i höst leds kören av violinpedago-
gen och sångaren Sofia Lindroos, som tog 
över taktpinnen efter John Emanuelsson. 
Hon tycker att det är spännande att leda 
en manskör.

– Det är nytt för mig, men jättetrevligt. 
Särskilt när åldern varierar så mycket, det 
finns allt från 30-åringar till 80-åringar 
med.

Lindroos leder blandade kören Furorna 
sedan 2014 och har bland annat haft 
hand om barnorkestern vid Kungsgårdens 
musikinstitut, och hon är kursrektor vid 
Matti Wegelius-institutet. Mest jobbar 
hon som frilanssångare.

Hon berättar att många korister önskar 
prova på tidig musik, och det kommer de 
att få göra. Nu koncentrerar hon sig på att 
lära känna kören bättre, men i framtids-
planerna ingår eventuellt en resa och ett 
större sakralt verk att ta tag i. 

 Text: Annika Borgström

 

Manskören Frihetsbröderna i Balders sal i april, där kören gav en 110-års jubileumskonsert tillsammans med Lappfjärds manskör.

Manskören Frihetsbröderna  fyllde 110 år
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Sött, varmt och gott
Den gamla godingen Hehkuviini vann 
årets glöggsmakning. Den inhemska 
drycken var den starkaste och kan 
avnjutas också en varm sommardag, 
då med isbitar. Skribenten testade 
glöggurvalet i rumstemperatur.

674737 Herrljunga 1911 Valkovii-
niglögi. Tillverkare: Herrljunga Cider, 
familjeföretag grundat 1911. Gjord på 
vittvin (Chardonnay), socker, druv-
must och glöggkryddor. Innehåller 10 
procent alkohol och 180 gram socker. 
Smak: cit rus, ingefära, kanel, nejlika 
och lite vanilj. Priset är 7,98 euro. 
Betyg: 2 glas.

397607 Herrljunga 1911 Väkevä Pu-
naviiniglögi Luomu. Gjord på rödvin, 
socker, sädesbrännvin och glöggkryd-
dor, allt ekologiskt odlat. Innehåller 15 
procent alkohol och 190 gram socker. 
Smak: ganska söt, bärig, kanel och 
pepparkakskryddor. Den kostar 9,99 
euro. Betyg: 3 glas.

315197 Herrljunga 1911 Appelsiini 
& Suklaa Glögi. Den innehåller 15 
procent alkohol och 200 gram socker. 
Gjord på rödvin, socker, sädesbrännvin 
och glöggkryddor. Smak: söt smak av 
apelsinskal och choklad, kanel och 
nejlika. Trevligt alternativ. Priset är 
10,89 euro. Betyg: minst 3 glas.

641628 Åkesson Röd Vinglögg. 
Firman grundades 1888 och odlade 
äpplen, vilket blev Kiviks Musteri. 
Numera gör företaget bland annat 
glögg och den här är gjord på Syrah 
druvor med en tillsats av glöggkryd-
dor. Alkoholhalten är 10 procent och 
sockermängden 170 gram. Smak: söt 
av mörka körsbär, nejlika, kanel och 
en svag nyans av vanilj. En tvåliters 
låda kostar 19,89 (=7,46 per 0,75 liter) 
Betyg: 2 glas.

641368 Rauschgoldengel Glühwein 
Organic från Binderer St. Ursula Wein-
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kellerei i Tyskland. Gjord på vin av druvan 
Tempranillo med tillsats av socker och 
kryddor. Innehåller 10 procent alkohol 
och 80 gram socker. Smak: lämpligt sött, 
körsbär och måttligt med julkryddor. En 
liter kostar 9,99 euro (=7,49 euro per  
0,75 liter) Betyg: 3 glas.

602147 Perinteinen Punaviiniglögi. 
Tillverkare: Altia. Gjord på rödvin, socker, 
svartvinbärsmust, pomeransskal, karde-
mumma, kanel och nejlika. Innehåller 
13 procent alkohol och 110 gram socker. 
Smak: bär, kanel, kardemumma och nej-
lika. Bör drickas mycket varm. 7,74 euro. 
Betyg: 2 glas.

670937 Blossa Vinglögg. Tillverkare: 
Altia. Gjord på vin av olika druvor, socker, 
ingefära, nejlika, kardemumma och farin-
socker. Allt blandas och får stå och dra 
en vecka innan filtrering och buteljering. 
Innehåller 10 procent alkohol och 200 
gram socker. Smak: bär och kraftigt med 
julkryddor, främst kanel och nejlika. Lite 
väl söt. Priset är 7,85 euro. Betyg: 2 glas.

682967 Tuike Valkoviiniglögi. Till-
verkare Pernod Ricard Finland. Gjord på 
vittvin, socker, vatten, nejlika, ingefära 
och kanel. Innehåller 11 procent alkohol 
och 150 gram socker. Smak: äpple, citrus, 
kryddor, bland annat nejlika och kanel. 

Den kostar 7,89 euro. Betyg: 2 glas.
322867 Jouluglögi Vadelma. Till-

verkare Altia. Gjord på rödvin, socker, 
sädesbrännvin, mörk rom, koncentrerad 
druvmust på blå druvor, hallon samt 
kanel, nejlika och kardemumma. Inne-
håller 15 procent alkohol och 160 gram 
socker. Smak: lämpligt söt, hallon och 
måttligt med julkryddor. Inte så typisk 
glögg, men verkligen god! Priset är 8,79 
euro. Betyg: 4 glas.

374027 Tähti Glögi. Tillverkare Altia. 
Gjord på rött vin, socker, sprit, svartvin-
bärsmust, kanel, nejlika, pomerans, 
choklad och vanilj. Innehåller 15 procent 
alkohol och 150 gram socker. Smak: bär, 
julkryddor, svag vaniljton och pomerans. 
Serveras het. Den kostar 8,79 euro. Betyg: 
2 glas.

331317 Lumoava Mustikkaglögi från 
Lignell & Piispanen. Gjord på rödvin (Ca-
bernet Sauvignon) socker, etanol, extrakt 
av blåbär och svartvinbär samt nejlika, 
kanel, kardemumma och ingefära. Inne-
håller 15 procent alkohol och 170 gram 
socker. Smak: blåbär, julkryddor, svagt 
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pepparkaka. Den kostar 8,99 euro. 
Betyg: 3 glas.

318657 Juhla Glögi från Pernod Ri-
card Finland. Gjord på vittvin, socker, 
sprit, brandy, vatten och julkryddor. 
Innehåller 20 procent alkohol och 
130 gram socker. Lämpligt söt. Smak: 
brandy, aprikos och lagom mängd jul-
kryddor. Bra som aperitif. Den kostar 
11,98 euro. Betyg: 4 glas.

377037 Blossa 15 från Altia. Gjort 
på Muscatdruvor, socker, extrakt av nej-
lika, kardemumma, etanol på spann-
mål samt Earl Grey te från The London 
Tea Company. Innehåller 15 procent 
alkohol och 150 gram socker. Smak: 
sött te, citrus och en aning julkryddor. 
Kostar 13,99 euro. Betyg: minst 3 glas.

300817 Loimu 2015 från Lignell & 
Piispanen. Gjord på rödvin (Cabernet 
Sauvignon) socker, etanol, extrakt av 
svarta vinbär och jordgubbar, kanel, 
nejlika, kardemumma och ingefära 
samt enbär. Innehåller 18 procent 
alkohol och 160 gram socker. Smak: 
svartvinbär och julkryddor. Kostar 
14,49 euro. Betyg: 4 glas.

325927 Hehkuviini från Altia gjord 
på fylligt rödvin som är förstärkt och 
fått smak av svartvinbärsextrakt, kanel, 
nejlika och pomeransskal. Innehåller 
22 procent alkohol och 150 gram 
socker. Alltid pålitlig. Bra som varm, 
men fungerar också på sommaren med 
isbitar. 10,39 euro. Betyg: 5 glas.

663597 Blossa Alkoholfri Glögg 
från Altia. Gjord på alkoholfritt vin 
som fått ett tillskott av socker, nejlika, 
ingefära och kardemumma. Innehåller 
0 procent alkohol och 180 gram sock-
er. Smak: bär och julkryddor, bland 
annat kanel och nejlika. Bra för bilister. 
Priset är 3,99 euro. Betyg: 2 glas.

Betygskala: 0–5 glas

Lindgren Bo, vd
80 1 januari

Mickelsson Tom, företagare, 
dipl.ekon.
70 år 1 januari

Finell Carl Johan
75 år 2 januari

Klavenes Björn, företagare
70 år 2 januari

Kumenius Kenneth, FM
50 år 3 januari

Lindholm Alan, vd, dipl.ekon.
85 år 5 januari

Strömberg Henrik, EM, graf.design.
70 år 5 januari

Grenman Sten-Olof, försäljn.chef
70 år 7 januari

Tollet Erik, VD
75 år 12 januari

Söderholm Olof, pol.mag.
90 år 13 januari

Westerberg Kenneth, ekon.mag.
60 år 13 januari

Wirzenius Henrik, pol.kand.
80 år 19 januari

Bergström Stig-Erik, ekon.dr.
75 år 25 januari

Solhagen Sauli, pol. mag
60 år 27 januari

Jokinen Esko, ing.
70 år 1 februari

Olin Dan, vd
50 år 1 februari

Wallén Göran, journalist
75 år 2 februari

Fransman Henrik
60 år 7 februari

Hellbom Stig
80 år 8 februari

Haglund Birger, ekon.mag
75 år 8 februari

Blomstedt Hans, ekonomieråd
90 år 12 februari

Diesen Henrik, dipl. ing
70 år 12 februari

Tähtinen Yrjö, ekonom
85 år 14 februari

Bergström Leif, ing.
60 år 16 februari

Eränen Timo, direktör
70 år 17 februari

Stenius Kristian, dipl.ing.
75 år 18 februari

Turunen Juhani, pol.mag.
70 år 23 februari

Enegren Jan-Anders, VH
75 år 27 februari

Mellin Lars, ekonom
75 år 27 februari

Korhonen Emil, ekon.kand/stud.
30 år 28 februari

Rönnback Mats, läkare, vd
40 år 1 mars

Widell Clas-Håkan, 
Senior Adviser
70 år 2 mars

Nysten Kenneth, ing.
40 år 8 mars

Wendt Jonas, journalist
40 år 8 mars

Bäckström Andreas, ekon.mag
40 år 11 mars

Grönholm Kurt, merkonom
85 år 11 mars

Groop Per-Henrik, läkare, prof.
60 år 19 mars

Söderholm Bo, ing.
70 år 22 mars

Homén Carl-Olaf, VH
80 år 24 mars

Sundell Ola, jurist
40 år 27 mars

Saarnio Harri, dipl.ekon.
70 år 27 mars

Hartwall Erik, vd, DE
75 år 30 mars

HANDELSGILLET GRATULERAR
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Understöd för Gillebröder
Gillebröder som är i tillfälligt behov av ekonomiskt stöd kan när som helst 
ansöka om bidrag av Handelsgillets brödrafond. Brödrafonden delar ut sam-
manlagt 20 stipendier à 950 euro. 

Brödrafonden kan bevilja medel till exempel för rehabilitering, resor och an-
nat som gör livet lättare. Det är också möjligt att söka understöd för en annan 
Gillebroder, dock med hans medgivande.

Stipendiemedlen utgörs av en donation av Wilhelm och Else Stockmanns 
stiftelse. Stipendierna kan betalas ut under fem år, men Brödrafonden kan 
fördela dem enligt eget gottfinnande under åren.

De fritt formulerade ansökningarna riktas till: Styrelsen för Handelsgillets i 
Helsingfors Brödrafond, Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors. Ansökningarna 
behandlas konfidentiellt.

Mera information ger ordföranden för Brödrafonden, Sune Almqvist, 
tfn 040 5322011.

Lämna företräde 
för ätande
Gilleaftnarna om torsdagarna 
har blivit så välbesökta att styrel-
sen sett sig föranledd att komma 
med några direktiv för att bevara 
trivseln för såväl Gillebröderna 
som personalen.

Eftersom deltagarantalet ofta 
överstiger antalet dukade platser 
är det önskvärt att den som inte 
stannar på middag under före-
draget inte sitter där restaurang-
personalen dukat.

Boka måltid
Det blir också lättare att duka 
för rätt antal om du, som stannar 
på middagen, alltid förhandsan-
mäler dig till såväl Gilleaftnarna 
som andra tillställningar. Det sker 
på www.handelsgillet.fi/aktuellt. 
Klicka sedan på evenemangets 
rubrik och fyll i namn etc.

PN

Enklare bli medlem
Nu kan man bli medlem i Handelsgillet utan att ha bevistat en Gilleafton eller 
en tisdagslunch. Den som vill kan i fortsättningen alternativt delta i en tillställ-
ning som ordnas av någon Gilleklubb. 

Det här beslutade Handelsgillets styrelse vid sitt möte i början av septem-
ber. Genom beslutet vill styrelsen göra ansökningsprocessen enklare för dem 
som vill bli medlemmar för att i första hand delta i klubbverksamheten.

I övrigt ansöker man om medlemskap på samma sätt som förut. Se närmare 
på handelsgillet.fi > Bli medlem.

Kom ihåg din förening!
Vid sidan av sin ordinarie verksamhet upprätthåller 
Handelsgillet en kulturhistoriskt värdefull fastighet, 
vilket är dyrt.

Som allmännyttig förening är Handelsgillet befriat 
från arvs- och gåvoskatt. Ett enkelt sätt för en Gil-
lebroder att understöda upprätthållandet av fastig-
heten är därmed att komma ihåg Handelsgillet i sitt 
testamente genom en summa han finner lämplig.

Handelsgillets kansli tillhandahåller vid behov text-
mallar för detta. På eventuella frågor svarar verksam-
hetsledaren, tfn 09 669 798.

Om du har en Facebookprofil – kom ihåg att gilla Gillet! 

Gå till webbplatsen (www.handelsgillet.fi) och klicka på 
fb-vinjetten! Då får du senaste nytt om tisdagsluncher, 
kommentarer från Gilleaftnarna, info om kommande fester, 
lediga platser till evenemang och mycket annat som kan 
vara till nytta. Ta också gärna del i fb-diskussionen! 

Har du redan gillat 
Gillet på Facebook?
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Skråväsendet garant 
för klubbrummet
Du kommer väl ihåg Skråväsendet, Handelsgillets fund-
raisingkampanj som startades i fjol för att garantera brö-
dernas fortsatta trivsel.

Den fortlöpande insamlingen har redan engagerat 10 bi-
dragsgivare, och saldot för kampanjen är nu uppe i 14 000 
euro. Medlen, som flyter in, är öronmärkta för att oavkor-
tade upprätthålla klubblokaliteterna. 

Skråväsendet fungerar så att du som vill stöda din fören-
ing, kan låna eller donera en summa enligt rutan nedan. 
Du kan när som helst säga upp lånet och få pengarna 
tillbaka inom tre månader. Du kan också när som helst 
konvertera lånet till en donation. 

Både långivare och donatorer förblir anonyma. Därför 
används inte heller de symboliska titlarna som anger bidra-
gets storlek i något som helst sammanhang.

Du som vill delta i insamlingen kan be om en blankett för 
lån och donation på Handelsgillets kansli eller skriva ut en 
på Gillets webbplats.

Lärling (1 000 euro)
Handelsbiträde (2 000 euro)
Handlande (3 000 euro)
Skråäldste (10 000 euro)

Du har fortfarande en chans att vinna ständigt 
medlemskap i Handelsgillet. Detta under förut-
sättning att du vid utgången av år 2015 betalat 
medlemsavgift i minst tio år. 

Ytterligare kräver ett ständigt medlemskap, att 
du på en gång betalar ett belopp motsvarande 
ordinarie medlemsavgiften för år 2016 multiplice-
rat med det antal år som utgör skillnaden mellan 
tjugofem år och antalet år för redan inbetalade 
medlemsavgifter.

Engångsbetalningen bör ske senast 31.12.2016. 

Om de nya stadgarna inte trätt i kraft vid årsskiftet 
kvarstår möjligheten tills Patent- och registerstyrel-
sen godkänt de nya stadgarna. 

Inbetalningen gör du på något av Handelsgillets 
konton: Nordea FI35 2401 1800 060112,
Aktia FI09 4055 1020 182857. 

Mera information ger verksamhetsledare 
Roger Rajalin, roger@handelsgillet.fi.

Bli ständig 
medlem!
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En kort återblick på säsongen som gått 
ger vid handen att GG röner uppskattning 
bland sina 140 medlemmar. De 18 deltäv-
lingarna, som gick av stapeln alla tisdagar 
från slutet av april till slutet av september, 
en kort sommarpaus i juli undantagen, 
hade i snitt över 40 deltagare. Över 800 
startande under hela säsongen visar att 
intresset för golf i trevligt sällskap är ett 
av de bärande elementen i verksamheten.

Vädrets makter stod GG bi hela säsong-

GolfGillarna har drive
en och alla rundor kunde genomföras så 
gott som utan regn – värt att notera då 
sommaren i övrigt inte hörde till de bästa.

Varje deltävling, arrangerad av en på 
förhand utsedd spelvärd, spelades på olika 
banor i Nyland från Ekenäs i väst till Rön-
näs i öst. Genom detta förfarande erbjuds 
medlemmarna tillfälle att pröva på olika 
banor, något de flesta troligen uppskattar.

För det mesta tävlar GolfGillarna indi-
viduellt i två olika klasser, men i samband 

med klubbens Kräftgolf i augusti  spelar 
man också roliga  lagtävlingar. Resultaten 
noteras dels per enskild tävling, dels som 
en rankingserie (GG-Tour) där spelarens 
jämnhet och aktiva deltagande ger utdel-
ning i slutändan.

Inför varje säsong uppbärs en liten spel-
avgift (30 euro) som används till att in-
förskaffa priser, goda viner och golfbollar, 
men också för informationsverksamhet 
såsom ändrade golfregler. Sakkunniga fö-
reläsare och tryckt material finns att tillgå 
och kommer envar GG-medlem tillgodo. 

Trots den varma hösten avslutades sä-
songen  för GolfGillarnas del i september, 
detta med en välbesökt sits i kabinett 
Donator.

Arbetsutskottet inom GG, den så kallade 
spelgruppen, har redan siktet inställt på 
säsongen 2016. Ett första planeringsmöte 
har hållits och ambitionen att erbjuda 
spännande golftävlingar på fina golfbanor 
i kombination med en trevlig social sam-
varo förverkligas också framöver.

Text: Bengt ”Sicke” Rosenquist

Foto: Peik Enbom

Kaj Åkerberg segrade i årets 
GG-Tour klass A.

På Svenska dagen, 6.11.2015, samlades 
14 fiskeklubbare till sin årliga surström-
mingssits, som denna gång hölls näst 
intill stranden där de stenhårda  ”Skepps-
brutna” håller till.

Gänget kände sig dock inte det minsta 
strandsatt utan orienterade sig vant 
mellan de väldoftande och  aromatiska 
strömmingarna och de andra tillbehören 
som vår eminenta Butler Carl Hvilsta-
feldt dukat fram. Dock under noggrann 
bevakning av vår värd, Fiskeklubbshöv-
dingen Henrik Sundström. 

Som vanligt avsmakades flere olika 
märken surströmming som alla var 
mycket delikata. Tillställningen avsluta-
des med att fiskeklubbarna unisont sjöng 
Modersmålets sång, som det hör Svenska 
dagen till.

Text: Bengt Johansson

Fiskeklubbens surströmmingsorgie

GILLEAKTUELLT
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Vi har många års erfarenhet av 
gruppresor som skräddarsys enligt 
önskemål för olika föreningar eller 
intressegrupper. 

Affärsresor, men även privata resor, 
arrangerar vi med hjälp av olika 
samarbetspartners. 

Välkommen att kontakta oss: 
Axtours.ax Ab 
Ålandsvägen 36 
22100 Mariehamn 
tel 018-51213 
info@axtours.ax 
www.axtours.ax 

  

Är du i behov av serviceboende?
Hos oss bor du tryggt, med svenskspråkig personal dygnet runt. 
Vi har vid behov även tillgång till läkare dygnet runt.

Kontakta oss så berättar vi mera eller besök oss.

Föreståndare Carola Aspholm-Backman
tel. 050 572 4216
anträffbar vardagar kl.9–15
www.hagaro.net

Hagaro Pensionärshem i
Norra Haga, Helsingfors




