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FINSVE 80 år.
Det ska vi fira!
Det var på Grand Hôtel det började. Den 9 oktober
1936 valdes Axel Wenner-Gren till ordförande i den
nyligen grundade Finsk-svenska handelskammaren.
Nu samlas vi på Grand Hôtel för att fira att handelskammaren fyller 80 år med ett fullspäckat seminarium och en festlig jubileumsmiddag.
En hälsning från Finlands president Sauli
Niinistö kommer att framföras under jubileumsmiddagen.

Festligheterna börjar redan på eftermiddagen i form
av ett seminarium, som äger rum i Stockholmssalen.
Inledningstalare är handelskammarens fullmäktigeordförande Jacob Wallenberg.
Paneldiskussionen leds av handelskammarens styrelseordförande Lars G Nordström, och i den namnkunniga
panelen sitter Pekka Lundmark, vd och koncernchef
för Fortum, Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare, Elisabeth Thand-Ringqvist, vd för Marsnen
Advisors, Christoph Vitzthum, vd och koncernchef för
Fazer, samt Ola Sars, vd och grundare för Soundtrack
Your Brand. Panelen kommer bland annat att söka efter
nya möjligheter att utöka det finsk-svenska samarbetet
som ett sätt att nå framgång på den globala marknaden.
Festmiddagen komponeras av Michael Björklund, vinnare av titeln årets kock i både Sverige och Finland.
Själva middagstillställningen äger rum i anrika Vinterträdgården, Grand Hôtels kanske mest kända festlokal
och en gång i tiden skådeplats för nobelmiddagen.

- Vinterträdgården är en av Stockholms vackraste festlokaler. Det är en historisk lokal som ger festligheterna
precis rätt typ av inramning, säger festarrangören
Wivan Nygård-Fagerudd, som kommer att agera konferencier under kvällen.
Finsk-svenska handelskammarens styrelseordförande
Lars G Nordström hälsar gästerna välkomna till evenemanget, vars tema är 1930-tal. Både musiken, dekoren
och programmet andas tidstypisk 1930-talsnostalgi.
Klädkoden anbefaller mörk kostym. Nygård-Fagerudd
uppmuntrar gärna gästerna att
klä sig tidsenligt, om de känner
för det.
- 1930-talet var den tid då swingoch jazzmusiken slog igenom i
Stockholm. Bland annat tack vare
Kvällens konferencier Wivan
Nygård-Fagerudd.
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Kompositören och pianisten Ralf Nyqvist.
Tore Ehrlings orkester, som då spelade på Grand Hôtel.
Musiken blir tidsenlig och på programmet står om än
inte självaste Ginger Roberts och Fred Astaire, så i
alla fall något ditåt. Närmare än så kan vi inte komma
ursprunget, fortsätter Nygård-Fagerudd.
Också musikunderhållningen bär en äkta finsk-svensk
prägel. Kvällens kapellmästare heter Ralf Nyqvist.
Kompositören och pianisten Nyqvist leder till vardags
Turku Jazz Orchestra, och bakom sig har han en
gedigen musikutbildning från både Musikhögskolan i
Stockholm och Sibeliusakademin i Helsingfors.

Michael Björklund, årets kock i både Finland och Sverige.
Att arrangera jubileumsfirande på en så hög nivå är
givetvis en utmaning. Nygård-Fagerudd är väl rustad
för uppdraget. Hon har stått på både teaterscener och
operascener och är van vid att ta plats i rampljuset. Hon
har studerat statsvetenskap och operasång och har en
gedigen bakgrund inom journalistiken. Dessutom har
hon satt ihop ett stort antal musikprogram och musikevenemang för bland annat finländska YLE.
På den klassiska frågan om hur hon laddar upp inför
evenemanget svarar hon:
- Jag laddar upp genom att förbereda mig till tänderna.
Det blir lite som en direktsändning, man får vara
beredd på att vad som helst kan hända – och då brukar
det bli kul!
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