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Firandet ägde rum på Grand Hôtel i Stockholm och började 
redan på eftermiddagen. Under rubriken ”Samspel och 
inspiration – vägen till framgång på en global marknad” 
samlades festdeltagarna till jubileumsseminarium i en 
fullsatt Spegelsal. På grund av det stora intresset hade 
man fått byta lokal och därför kom alltså jubileumssemi-
nariet att hållas i samma sal där det en gång började. Det 
inledande mötet vid grundandet av handelskammaren år 
1936 ägde nämligen rum just i Spegelsalen på Grand Hôtel.

I sitt inledningstal betonade handelskammarens fullmäkti-
geordförande Jacob Wallenberg samarbetets betydelse 
för konkurrenskraft och framgång. Det nordiska och 
särskilt det finsk-svenska samarbetet har alltid legat 
Wallenberg nära hjärtat. 
”För min familj och för de företag jag representerar är 
banden till Finland många och långa”, sade Wallenberg, 
och gav därefter ett antal exempel på Wallenbergsfärens 
finsk-svenska företagssamarbeten.

Jacob Wallenberg uppmanade seminariedeltagarna att 
inte glömma, att mycket av utvecklingen sker i de tradi-
tionella industriföretagen.
”Jag minns hur man under IT-boomen uppfattade de tra-
ditionella industriföretagen som hopplöst omoderna. Vad 
många missade var att det faktiskt i hög grad var dessa 
företag som drog nytta av den nya tekniken genom att 
integrera den i sin befintliga verksamhet”, fortsatte han.

Stor uppslutning när Finsk-svenska 
handelskammaren firade 80 år
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Ett intressant och välbesökt jubileumsseminarium följt av alla tiders jubileumsmiddag för fem 
hundra personer. Firandet av 80-årsjubilerande Finsk-svenska handelskammaren blev både 
lyckat och uppskattat.

Text: Martin von Pfaler, bilder: Magnus Lindholm

Handelskammarens fullmäktigeordförande Jacob Wal-
lenberg intervjuas.

Betydelsen av en pigg och växande tjänstesektor var också 
något som Jacob Wallenberg uppehöll sig vid i sitt tal. 
”För att hålla oss i toppen av värdekedjan måste vi ha före-
tag som ständigt blir bättre på att möta kundens verkliga 
behov. Insikten att utvecklingen av tjänstesektorn i hög 
grad sker i de innovativa, så kallade traditionella företagen 
är central för mig”, poängterade han.

Efter inledningstalet blev det paneldebatt under led-
ning av handelskammarens styrelseordförande, Lars 
G Nordström. I panelen satt Pekka Lundmark, vd och 
koncernchef för Fortum, Maria Rankka, vd för Stock-



holms handelskammare, Ola Sars, vd och grundare för 
Soundtrack Your Brand, Elisabeth Thand-Ringqvist, vd 
för Marsnen Advisors och Christoph Vitzthum, vd och 
koncernchef för Fazer.

Panelen fokuserade på IT, utbildning och avreglering. 
Maria Rankka efterlyste en gemensam nordisk röst i 
EU för att minska mängden dataregleringar, som väller 
över oss och som hotar strypa startupklimatet i Finland 
och Sverige. 

Skogen, Nordens viktigaste naturresurs, var en annan 
viktig diskussionspunkt. 
”Om skogen kategoriseras enbart som ett skyddsobjekt 
av EU, vore det en katastrof för den nordiska skogs- och 
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energiindustrin. Och inte minst för de startupföretag 
som utvecklar nya produkter ur biomassa”, sade Pekka 
Lundmark. 

Effektivare och mer marknadsanpassade utbildningar sågs 
också som något starkt önskvärt av panelen. Utbildnings-
system, som i alltför hög grad släpar efter marknadens 
snabba utveckling, hotar att äventyra våra båda länders 
position som startupparadis.
”I dag ligger den stora potentialen i industriella lösningar 
och servicekoncept. Men den aspekten syns för lite i utbild-
ningen i våra länder. Genom att samordna resurserna 
mellan länderna kunde vi ha alla tiders chans att skapa 
något av ett industrins Silicon Valley kring Östersjön”, 
sade Lundmark.

Paneldebatt under ledning av handelskammarens styrelseordförande, Lars G Nordström (längst till höger på podiet).  
I panelen Pekka Lundmark, Maria Rankka, Christoph Vitzthum, Ola Sars och Elisabeth Thand-Ringqvist. 
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Jubileumsmiddagen hölls i Grand Hôtel Vinterträdgården.

Seminariet avslutades med kaffe och smörgås i Vapen-
salen. En stor del av de drygt 350 seminariedeltagarna 
skulle även delta i jubileumsmiddagen senare på kvällen. 

Klockan 19.00 samlades fem hundra middagsgäster för 
gemensam jubileumsmiddag med underhållning i Vin-
terträdgården på Grand Hôtel. Middagstillställningen 
inleddes med fördrink på Vinterträdgårdens balkong. 
Därefter tågade gästerna ner i salen för att inta sina 
platser enligt bordsplaceringen.

Festmiddagen hade komponerats av Michael Björklund, 
vinnare av titeln årets kock i både Sverige och Finland. Till 
förrätt serverades laxtartar med sikrom och senapskräm 

samt krutonger av Malaxlimpa. Huvudrätten bestod av ren 
på två sätt med ragu av smörmixad timjans- och svartvin-
bärsbuljong samt en örtsmaksatt potatiskompott. När 
efterrätten på lättfrusen chokladmousse med hallonsorbet 
och kinuskisås väl avnjutits, gick det inte att ta miste på 
middagsgästernas nöjda miner.

Också musikunderhållningen bar en äkta finsk-svensk 
prägel. Kvällens kapellmästare, kompositören och pianis-
ten Ralf Nyqvist, leder till vardags Turku Jazz Orchestra, 
och bakom sig har han en gedigen musikutbildning från 
både Musikhögskolan i Stockholm och Sibeliusakademin 
i Helsingfors.
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Karsten Slotte och Jan Vapaavuori.

Festtal hölls av både handelskammarens fullmäktigeordfö-
randen Jacob Wallenberg och styrelseordföranden Lars G 
Nordström. En hälsning från republikens president fram-
fördes av Finlands ambassads charge d’affaires Mikael 
Antell. Handelskammarens vd Kjell Skoglund läste upp 
en hälsning från Sveriges näringsminister Mikael Dam-
berg. Även minister Christoffer Taxell, vice ordförande 
i handelskammarens fullmäktige, och Finlands före detta 
näringsminister Jan Vapaavuori, numera vice ordförande 
för Europeiska investeringsbanken, höll var sitt festtal.

Kvällens festarrangör Wivan Nygård-Fagerudd fung-
erade som konferencier vid jubileumsmiddagen. Hon 
framförde två sångnummer till ackompanjemang av Ralf 
Nyqvists orkester. På programmet stod också framträ-
danden av Adolf Fredriks musikklasser, Cirkus Cirkör 
samt steppdans i äkta 1930-talsanda av Säde Kajovaara 
och Ilmo Simonsen.

Klockan hade hunnit bli över elva när middagsgästerna bröt 
taffeln. För dem som önskade fortsätta festen, ordnades 
det efterfest på Valvet på Skeppsholmen i samarbete 
med medlemsföretaget Miltton Labs. Med egen dj pågick 
efterfesten en bra bit in på småtimmarna, innan detta 
minnesvärda 80-årsjubileum firats klart.

Steppdansarna  Ilmo Simonsen och Säde Kajovaara.


