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Rutorna ska fyllas i så att varje rad,

vågrätt och lodrätt, och varje 3x3-

ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att

någon siffra förekommer två gånger.

Lösning till 3/10

DAGENS SUDOKUDiS vill skapa 70 000
nya turistjobb
Socialdemokraterna vill
locka hit fler utländska 
turister och affärsresenärer
för att skapa jobb inom
transportsektorn, handeln
och hotell- och restaurang-
branschen. Därför föreslår
socialdemokraterna i sitt
kommande budgetalternativ
en storsatsning på mark-
nadsföring av Sverige. 

Målet är att skapa 70 000
nya jobb till år 2018. 

S vill bland annat satsa
110 Mkr extra per år, bland
annat på en fördubbling av
anslaget för internationell
marknadsföring till 50 mil-
joner och lika mycket på att
få hit fler evenemang. (TT)

emma.stenstrom@hhs.se 08-573 650 00
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S
amtidigt som rapporterna om finanskrisen
duggar tätt läser jag socialantropologen 
Thomas Hylland Eriksens senaste bok, ”Jak-
ten på lycka i överflödssamhället”. Den sätter
fingret på en del av problemet. 

För självklart ligger det mycket i att vi har lurat oss själ-
va – och varandra – när vi har trott att vi blir lyckligare av
pengar. 

Det fungerar till en viss gräns, men sedan börjar mar-
ginalnyttan avta. Är vi fattiga betyder en inkomstökning
mycket – är vi redan rika nästan ingenting alls. I det sist-
nämnda fallet är det i stället ofta motsatsen – att ge bort
pengar – som ger tillfredsställelse. 

Därför känns det absurt att tänka på finansbranschen,
där så många verkar ha byggt sin tillvaro på tron att mer
pengar ger lycka. Det är faktiskt inte undra på om bran-
schen brakar samman, även om det är förfärligt att så
många oskyldiga då drabbas. 

Fast frågan är om det ändå inte kan komma något gott
på sikt. Kanske kan vi närma oss det samhälle som Hyl-
land Eriksen skisserar, där
det ekonomiska tänkandet
och strävandet inte är allt,
utan paras med andra hän-
syn. Där egoismen balanse-
ras av en omsorg om andra
och ett samhällsengage-
mang. För såväl samhällets
som individernas skull. 

Jag tycker mig se tecken på
att vi är på väg dit. På väg att
bli lite mindre ekonomiskt
enögda. Den girige finans-
mannen verkar vara på väg ut
som ideal, till förmån för nå-
gon som gör gott för andra.
En ”statsman”, som en ung
student uttryckte det härom-
veckan – och han var inte den förste.  

Vad utmärker då en ”statsman”? Jo, hon eller han är för-
stås berest och beläst, en bildad kvinna eller man, med hög
moral och integritet. Men också någon som kan förvalt-
ning och som är erfaren, ödmjuk samt generös. 

Det är ett ideal som är långt ifrån tidstypiskt, men 
däremot tidlöst och som kan sträcka sig över många bran-
scher, även finansen, och som känns viktigare än någon-
sin tidigare. 

Mitt favoritexempel är Sture Linnér. Drygt 90 år gam-
mal, docent i grekiska, författare, före detta företagsleda-
re och en gång i tiden Dag Hammarskjölds närmsta man
i FN, har de senaste åren besökt Handelshögskolan. Och
jag har aldrig under mina sammanlagt tjugofem år på sko-
lan varit med om något liknande. 

När Sture berättar om det hemska och det vackra han
har varit med om, på sitt ödmjuka, jordnära vis; när han
säger att vi måste bry oss om varandra och hjälpas åt att
sätta stopp för lidandet, då är det knäpptyst i aulan. Bort-
sett från en och annan snyftning. 

Och när han slutar tala, då lyfter nästan taket. Det är stå-
ende ovationer av ett slag som jag aldrig har skådat.  
Kanske är jag romantisk, men jag tänker ofta på det – och
på att det trots allt finns hopp, när det är ett så-
dant humanistiskt budskap som går hem i
nästa generation.
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kor i DI varannan lördag.

Humanisten 
– ett ideal i tiden

”Den girige
finansmannen
verkar vara på
väg ut som
ideal, till
förmån för 
någon som gör
gott för andra.”

Det är nu länge sedan den 4
oktober förknippades med
löntagarfonder, ett LO-förslag
som skulle öka fackförbun-
dens inflytande över närings-
livet genom socialisering.
Mellan åren 1983 och 1991 var
det till och med demonstra-
tionsdag för dem som var
emot löntagarfonderna.

Numera firar vi ett betyd-
ligt mer kommersiellt jippo,
Kanelbullens dag, den 4 okto-
ber. Dagen instiftades år 1999
av Hembakningsrådet, som
värnar om svensk hembak-
ning och finansieras av livs-

medelsföretagen Danisco
Sugar, Dr Oetker och Arla
Foods.

Tre miljoner bullar
Sedan dess har dagen mark-
nadsförts hårt och i fjol sål-
des runt tre miljoner kanel-
bullar, eller tio gånger fler än
en vanlig dag, till ett värde av
25–30 miljoner kronor. I år
vågar branschen dock inte
hoppas på någon rekordför-
säljning.

”Många brukar köpa med
sig bullar till jobbet, men i år
infaller dagen ju på en lör-

dag”, säger Birgit Nilsson
Bergström.  

En som borde veta hur en
kanelbulle ska smaka är
Magnus Johansson. Han har
varit chefskonditor på Opera-
källaren och medlem av
Kocklandslaget, och i år an-
svarar han för Nobeldesser-
ten för sjunde gången. Till
vardags driver han dessert-
kaféet Xoko i Stockholm.  

”För oss har Kanelbullens
dag blivit en jättebra dag, vi
säljer till och med bättre än
på fettisdagen”, säger han.

Hans bästa tips för att baka
en god kanelbulle är att ha i 
lite citron i kanel- och mandel-
fyllningen för att kanelsmaken
ska komma fram bättre. 

”Sedan använder de flesta
mandel från Kalifornien,
men vi använder mandel från
Spanien. Den innehåller lite
bittermandel som gör den
mer aromatisk”, säger Mag-
nus Johansson.

En som tycker att det har
gått lite väl mycket trender 
i kanelbullar är Helena 
Jacobsson, redaktör på Filo-
fax, en av Sveriges ledande 
almanacksproducenter. 

”Måste dra en gräns”
Till skillnad från flera kon-
kurrenter har Filofax valt att
inte ha med Kanelbullens
dag i sina kalendrar.

”Jag vill inte säga att det är
en oseriös dag, men man
måste dra en gräns för hur
mycket kalendarisk informa-
tion man ska ta med. Vi har
med våffeldagen och fettisda-
gen, som vi ser som gamla kä-
ra traditioner med religiös an-
knytning, men än så länge har
vi avstått från mer kommer-
siella dagar som Kanelbullens
dag och Ostkakans dag”, 
säger Helena Jacobsson.

SUSANNE BARK

susanne.bark@di.se

08-573 650 29

I dag firas Kanelbullens dag, som har blivit en
kommersiell framgång för bagerinäringen. 
I fjol såldes tre miljoner kanelbullar denna dag.

”Kanelbullen är en del av vår kultur-
tradition, precis som Janssons frestelse och
gravad lax”, säger Birgit Nilsson Bergström,
projektledare på Hembakningsrådet.

BULLAR UPP. Konditor Magnus Johansson driver dessertkaféet Xoko i Stockholm och månar om bulltraditionen. FOTO: JACK MIKRUT

Kanelbullens dag lyfter konditornäringen

Bagarnas succé


