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Vad är Konstsamfundet?
Föreningen Konstsamfundet grundades 1940 av Amos Anderson. När han dog 1961 tes-
tamenterade han hela sin egendom till föreningen som fick i uppgift att förvalta den.

Konstsamfundets huvudsakliga uppgift är att stöda och främja finlandssvensk yr-
kesutbildning och kultur (bildkonst, film, musik, litteratur, teater och publicistik) samt 
spridning av information på svenska.

Konstsamfundet verkar inom media och äger KSF Media som ger ut tidningarna 
Hufvudstadsbladet, Borgåbladet, Östra Nyland, Västra Nyland och Frisk Bris. Konst-
samfundet investerar också i mark och fastigheter och äger bl.a. köpcentret Forum och 
ca 7 000 ha mark, främst i Kimito där föreningen äger Finlands näststörsta äppelodling. 
Konstsamfundet investerar också i andra bolag och får via avkastningen medel som till 
stor del delas ut som stipendier.

Amos Andersons hem på Georgsgatan i Helsingfors och Söderlångvik i Kimito har 
gjorts om till muséer och med tiden blivit förvaltare av stora mängder konst från hela 
1900-talet.

Nedan kan du bekanta dig med en noggrannare organisationsbeskrivning och ytterli-
gare information hittar du på Konstsamfundets webbsida.

Aktuellt
Läs aktualiteter och om förverkligade drömmar på www.konstsamfundet.fi.

Stipendier
Du kan också ansöka om stipendium. Läs anvisningarna på webbsidan för mera infor-
mation. Ansökningstiden är 1–28.2 och 1–30.9 varje år.

Årsmagasinet
Du kan prenumerera gratis på årsmagasinet.
Skicka epost till konstsam@konstsamfundet.fi med namn + gatuadress + postnr + stad.
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Du håller i din hand Konstsamfundets första årsmagasin Konst-
sam.

Det har förflutit 70 år sedan doktor Amos Anderson grundade 
Föreningen Konstsamfundet. Föreningen vill genom detta och 
kommande årsmagasin berätta för den som det intresserar om 
Konstsamfundet och om fjolårets verksamhet.

Konstsamfundet utgör en liten del av det stora maskineri som 
jobbar för ett tvåspråkigt Finland. Den stora finansiären är natur-
ligtvis samhället. Lika viktigt är den stora mängd frivilligt arbete 
som görs för att bibehålla Finland som ett tvåspråkigt land. Jag 
brukar säga att samhället bekostar traktorn, det frivilliga arbetet 
är bränslet och Konstsamfundet bidrar med olja för att hjälpa det 
hela att fungera ännu bättre.

Genom att donera sin förmögenhet till Konstsamfundet ska-
pade doktor Amos Anderson grunden för den förmögenhet som 
idag uppgår till 500 miljoner euro. Tack vare skicklig och tursam 
förvaltning i snart 50 år är det möjligt för Konstsamfundet att 
förverkliga sitt allmännyttiga uppdrag så som det stipuleras i före- 
ningens stadgar. Trots mycket svåra ekonomiska betingelser 
kunde Konstsamfundet även i år bidra till det svenska i Finland 
med en betydande summa.

Utan framgångsrik förvaltning finns inget att dela ut. Utan 
svenskan i Finland finns ingen motivering att förvalta.

Jag vill tacka alla som hjälpt Konstsamfundet med detta för oss 
så viktiga projekt.

Vi önskar att vårt magasin skall erbjuda positiva stunder för 
positiva tankar för ett tvåspråkigt Finland.

Kaj-Gustaf Bergh är VD för 
föreningen Konstsamfundet.

70 år av omsorg 
om det svenska
av Kaj-Gustaf Bergh
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Konstsamfundets styrelse och VD poserar med 
Amos Anderson på kontoret på Mannerheim-
vägen 20. Fr.v. Niklas Geust, Christoffer Taxell 
(ordf.), Kaj-Gustaf Bergh (VD), Amos Anderson 
(donator), Gunvor Kronman, Mikael Ingberg.
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Bortom de 70 första åren
av Christoffer Taxell

Genom att grunda Konstsamfundet ville Amos Anderson låta de 
kulturyttringar och de idéer han fann viktiga leva vidare. Med den 
förmögenhet han överlät till föreningen skapade han den ekonomis-
ka basen för det. I Konstsamfundets stadgar definieras föreningens 
ändamål:

• att stöda bildkonsten ävensom den dramatiska konsten och  
tonkonsten i Finland samt väcka och befrämja ett fördjupat 
konstintresse;

• att även i övrigt stöda den finlandssvenska kulturen och det 
svenska språkets ställning i Finland med särskild tonvikt på 
spridning av information på svenska;

• att främja ungdomens yrkesutbildning.

Bland de, som ofta med en svepande formulering kallas de finlands-
svenska fonderna, har Konstsamfundet sin egen profil. Tyngdpunk-
terna är alltså teater, musik och konst och också ungdomens yrkes-

utbildning. Därutöver skall föreningen 
mera allmänt stöda den finlandssvenska 
kulturen, vilket ofta är utgångspunkten 
även för föreningens stöd inom de särskilt 
angivna områdena. 

Men det gäller inte utan undantag. Bild-
konsten saknar en mera utpräglad språklig 
dimension, vilket också Amos Andersons 
konstmuseum – som har en viktig plats i 
hans testamente – i sin verksamhet illus-
trerar. Samma kan sägas gälla Finlands 
kulturinstitut i Rom, Villa Lante, till vars 
tillkomst Amos Anderson i tiderna aktivt 
bidrog. När Konstsamfundet tillsammans 
med en rad andra finlandssvenska stiftelser 
för något år sedan gick in med betydande 
bidrag till Musikhuset i Helsingfors skedde 
det primärt för att medverka till att huset 
alls blev av. Någon höjde kanske på ögon-
brynen och frågade vad det hade med den 
finlandssvenska kulturen att göra. Visst var 
det ett nytt grepp men helt i stadgarnas 

Christoffer Taxell är ordförande i föreningen 
Konstsamfundets styrelse.
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och – vill jag tro – i Amos anda. Att det svenska är centralt utesluter 
inte närliggande satsningar.

I Konstsamfundets styrelse brukar vi i osäkra fall försöka förestäl-
la oss hur Amos skulle ha handlat. Det är ju Amos pengar vi förval-
tar och delar ut, inte våra. Han har definierat målen och satt upp 
reglerna. Det är för övrigt något de ofta glömmer bort som ivrigt gör 
förslag till hur Konstsamfundet borde förändras eller omorganiseras. 
Vi som är medlemmar i föreningen bär ansvar för att grundarens 
vilja lever och ger resultat. 

Konstsamfundets direkta utdelningsverksamhet till olika fin-
landssvenska kulturändamål har under de senaste två decennierna 
kraftigt expanderat, trots att vi fortfarande allokerar huvuddelen av 
våra resurser till annat. Det finns en rad understödstagare som åtnjöt 
stöd redan under Amos tid, som t.ex. de finlandssvenska teatrarna, 
olika kulturaktiviteter på Kimitoön och yrkesutbildningen i trakten. 
Yrkeshögskolorna Novia och Arcada och den finlandssvenska filmen 
är exempel på nyare mottagare av bidrag. 

Både för en utomstående granskare och för Konstsamfundet  
självt framstår spridning av information på svenska som den kanske 
viktigaste men inte enda av Konstsamfundets uppgifter. Vår flora  
av tidningar och tidskrifter har vuxit ut sedan Amos Andersons da-
gar. Men medielandskapet förändras och de elektroniska medierna 
erövrar ny mark. Här är utmaningarna också på finlandssvenskt håll 
stora. Vi måste kunna vara med om att skapa förändringen, inte bara 
anpassa oss. 

Inom Konstsamfundet har vi ofta sagt att det inte skall råda någon 
tvekan om att medierna fortsättningsvis har och kommer att ha en 
viktig roll i Konstsamfundets verksamhet. Vi har i betydande mån 
allokerat resurser till det breda fält som media representerar och vi 
är beredda att göra det också i framtiden. Men den egentliga grun-
den för finlandssvenska medier kan aldrig vara understöd. Sådana 
resurser finns inte och det är inte heller annars klokt. Mediernas bas 
måste ligga i deras läsare och andra konsumenter. 

De finlandssvenska medierna har en viktig uppgift också när 
det gäller att synliggöra det svenska språket i Finland. Det är en 
viktig del av att främja Finland som en tvåspråkig nation och som 
ett tvåspråkigt samhälle. En annan aktör på den arenan är projektet 
Svenska nu, som avser att öka intresset för det svenska språket i vårt 
land och som primärt riktar sig till finskspråkiga. Att Konstsamfun-
det valt att ge det understöd ligger i linje med vår uppgift att stöda 
det svenska språkets ställning.

I en föränderlig tid gäller det att finna nya medel och nya vägar att 
främja strävanden som låg till grund för Amos Andersons beslut att 
grunda Föreningen Konstsamfundet för 70 år sedan. Där en utma-
ning stor nog också för de följande sjuttio åren. 
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ger kolportöryrket ett nytt lyft

Barbro Teir
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ger kolportöryrket ett nytt lyft

Barbro Teir

kol port era v. -de • (hist.)
gå omkring o. bjuda ut
skriftalster

kol port ör [-ö’r] s. -en -er • (hist.)

(Källa: SAOL)
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Barbro Teir är den som ser 
möjligheterna i föränd-
ringen. Ta till exempel läs-
plattan – den kommer att 
revolutionera litteraturen.
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Entusiasmen går det inte att missta sig på 
när Barbro Teir berättar om sina visioner 
i jobbet som chef för Söderströms bokför-
lag. Få människor drivs av en sådan fram-
tidstro inom bokbranschen.

Litteraturen har en strålande framtid. Det läses mer än någon-
sin och skrivs mer än någonsin. Men litteratur och bok är inte 
längre synonymer. Kanalerna är långt fler än den tryckta bo-

ken. Därför gäller det att hitta de nya affärsidéerna, förklarar Barbro. 
Efter ett kvartsekel i journalistikens tjänst längtade Barbro Teir ef-

ter mer djup i texterna och sadlade om från chefredaktör till förlags-
chef när möjligheten gavs för ett par år sedan. Idealisten har blivit en 
kalkylerande förläggare som drivs av passionen att utveckla Söder-
ströms förlag till ekonomisk framgång. Att det sker utan att pruta på 
kvalitetskraven för god litteratur borgar hennes glöd i jobbet för.

Barbro Teir, om någon, ger det medeltida ordet för den ambule-
rande bokförsäljaren, kolportören, en ny innebörd.

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter
– Vi har goda läromedel och erkänt högt stående litteratur som vi 
också i framtiden kommer att värna om. Men digitaliseringen öppnar 
nya möjligheter. För mig handlar det inte om antingen eller utan om 
både och, säger hon med eftertryck och förklarar att kärn-
verksamheten bäst tryggas genom att bredda verksamhe-
ten med nysatsningar inom den digitala tekniken.

Läsplattan eller e-boken, kanske i form av den nya 
iPaden, kommer att revolutionera litteraturen. Här gäller 
det hålla sig framme och dra nytta av de nya innovationer 
den digitala boken för med sig. Det blir lättare att ta fram 
gamla böcker som finns katalogiserade. Med hjälp av 
denna ”backlist” blir nyupplagorna också billigare. Men e-
boken erbjuder också nya, oanade möjligheter som kräver 
utbildad personal. På Söderströms har man stärkt bered-
skapen genom nyanställningar.

Ett konkret exempel är en nystartad resultatenhet, Elit, 
som ska skapa helt nya produkter, koncept och format 
för kunderna. Man räknar med att sälja sitt kunnande till 
andra i förlagsbranschen och utanför den, också utanför 
Svenskfinland.

Apples nya iPad hör till 
de mest omtalade läs-
plattorna, men många 
andra tillverkare dröm-
mer om en bit av kakan, 
som har potential att 
bli stor. 
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Den finlandssvenska boken håller hög klass
Som bokförläggare läser Barbro Teir manus till kommande böcker i 
den mån hon hinner. Det är något som tillfredsställer hennes hunger 
efter djupare texter. Men hon ska också se till att det kommer in 
pengar till förlaget. Att boken blir business.

– Visst är det roligt att ha ett helhetsansvar för god läromedelspro-
duktion och högklassig litteratur. Det som gör det speciellt utma-
nande är att få fram intäkter som gör verksamheten lönsam. Den 
svenska marknaden i Finland är liten och tvåspråkigheten i bästa 
fall en möjlighet. Men sammantaget finns det inga stora expansions-
möjligheter. Därför måste vi hela tiden söka nya former som stöder 
kärnverksamheten, säger hon.

Barbro Teir är stolt över Söderströms författare. Att många är 
prisbelönade är en garanti för att förlaget ger ut kvalitetslitteratur. 
Hon berättar att Söderströms under 1900-talet gjort sig kända för 
goda modernister och romanförfattare. Hemligheten kan handla om 
att det på finlandssvenskt håll tack vare fonderna finns ekonomiska 
möjligheter att stöda författarna i deras slit.

– Det handlar om en konstnärlig, kreativ process. Som författare 
har man möjlighet att sitta i sin kammare och komma ut när man 
mött sina demoner.

En faktor som är unik och bidrar till att återväxten bland författar-
na är tryggad är möjligheten att bruka sitt modersmål. Många som 
lever i en tvåspråkig miljö söker sig till sitt skrivande i det privata. 

– På finlandssvenskt håll har vi ett mer medvetet förhållande till 
modersmålet. Vi har ett helt spektrum av goda författare, från etable-
rade äldre till en yngre generation som obehindrat rör sig mellan 
olika genrer och är öppen för både litteratur och drama.

Förstår och sörjer nedläggningen av Volt
Barbro Teir säger sig vara en typisk projektmänniska. Under ett 
kvartssekel var det journalistiken som gällde. Sin karriär började 
hon på Österbottniska Posten, efter det följde ett kortare gästspel på 
Vasabladet och sedan 24 år på Hufvudstadsbladet.

– Det var en fantastisk tid, då jag fick pröva på det mesta inom 
branschen. Jag var i början av min journalistbana en naiv idealist 
som trodde att jag genom att beskriva världen som den är gör män-
niskorna upplysta så att världen kan förändras, minns hon.

– Husis kändes som en meningsfull utmaning, därför att tidningen 
hade en bestämd läsekrets och ett budskap. Men ändå sjönk uppla-
gan. Och annonsmarknaden visade sig mera svårflirtad än väntat. 
Tabloidiseringen svängde trenden, och vi funderade på vad vi skulle 
göra för att det inte skulle bli fråga om ett tillfälligt trendbrott. 
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– Det var i det läget vi sökte en ny produkt, 
med annat anslag än dagstidningen och de 

små tidskrifterna i Svenskfinland. Själv hade jag 
tröttnat på nyhetskonceptet och sökte något annat. 

Volt var ett hedervärt försök, vi fick tre år på oss och efter fyra år 
går den i graven. Volt var nog inte min grej, dess målgrupp var mer 
trendigt medvetna. Mitt jobb var att starta upp tidningen. Men kost-
naderna gick helt enkelt inte ihop.

– Att Volt läggs ned är säkert ett riktigt beslut. Kärnverksamheten, 
dvs. Hbl, måste tryggas. Om jag hade varit med så hade jag stått 
bakom nedläggningsbeslutet, säger Barbro Teir. Men samtidigt är 
det sorgligt med tanke på den journalistiska mångfalden.

I tidningsbranschen ansågs Volt vara en kvalitetsprodukt. Så fick 
den också år 2007 Bonniers journalistpris för bästa tidningsförny-
else. I motiveringen lyfte prisnämnden fram personintervjuerna och 
bildreportagen. 

So Many Everests
av Diana Webster och Victoria Webster
”Diana, vars modersmål är engelska, skriver om sin dotter 
Victoria, som drömde om att bli läkare. Problemet var 
bara att hon fått en hjärnskada vid förlossningen. Victoria 
övervann den ena svårigheten efter den andra och jobbar i 
dag som specialist på akutvård, den första i Skandinavien. 
En överlevnadshistoria av mått som vi planerar att ge ut 
även på svenska våren 2011.”

Underfors
av Maria Turtschaninoff
”Marias ungdomsböcker (’Arra’ kom ut i fjol) berör mig 
starkt. Berättelserna är djupt existentiella, de väjer inte 
för de allra mörkaste sidorna av livet men ljuset, det segrar 
till slut. Det är spännande, gripande och njutbar läsning.”

Kanalerna är långt fler än den tryckta 
boken. Därför gäller det att hitta de nya 
affärsidéerna.

Barbro Teir är förlagschef på Söder-
ströms förlag. I höst ger Söderströms 
ut 20 nya titlar, unika för förlaget, 
och vi bad henne lyfta fram två.

Nytt från Söderstöms
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Amos Andersons sista 
viloplats ligger i Kimito.
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Amos Anderson hade inga 
bröstarvingar och därför ville 
han inte dela sin förmögenhet 

bland släktingar. I stället föresvävade 
det honom att skapa en institution 
som skulle överta hans förmögenhet, 
förvalta den och understöda olika 
former av kultur. Han ansåg att pengar 

medför en plikt gentemot människa 
och samhälle.

Vid ett skede ämnade han testamen-
tera sina tillgångar till Åbo Akademi. 
Han avstod från den tanken då det 
skulle ha blivit en fond bland många 
andra. Amos Anderson ville att hans 
företag, fastigheter, landegendomar 

Konstsamfundet värnar om 
Amos Andersons arv

Amos Andersons fantastiska näsa för affärer  
bar frukt. Men när tiden var inne för att skriva  
ett testamente var det inte till en början helt  

självklart ens för honom själv hur de omfattande 
egendomarna skulle fördelas och förvaltas.
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och aktieinnehav skulle bevaras som 
en ekonomisk helhet med egen förvalt-
ning. Det skriver Torsten Steinby i sin 
bok om Amos Anderson. Steinbys teori 
är att Wallenbergstiftelsen i Sverige in-
spirerat honom. Detta eftersom Amos 
Anderson efterliknade Marcus Wallen-
bergs uppfattningar om ekonomi och 
finansförvaltning.

Namnet på den allmännyttiga 
föreningen var länge höljt i dunkel. En 
koppling till hembygden föresvävade 
länge mecenaten samtidigt som det 
stod klart att han med sitt arv ville 
främja det kulturella och politiska livet 
på finlandssvenskt håll.

Att Konstsamfundet är en förening 
och inte en stiftelse var förmodligen 
ett medvetet val av Amos Anderson. 
Efter moget övervägande bestämde 
han sig för en sådan juridisk form ef-
tersom ideella föreningar var befriade 
från förmögenhetsskatt. En förening 
underställdes också mindre samhälle-
lig kontroll än en stiftelse.

Konstsamfundets konstituerande 
möte hölls den 3 december 1940 med 
närvaro av fem personer från den in-
nersta kretsen; förutom Amos An-
derson, Egidius Ginström, ansvarig 
chefredaktör för Hufvudstadsbladet, 

Per Nyström, nära medarbetare till 
Amos Anderson och ansvarig redaktör 
för tidskriften Mercator, samt direk-
tör Henrik Ylikangas och Svenska 
Teaterns chef Nicken Rönngren. I de 
stadgar som det konstituerande mötet 
antog var föreningens målsättning rätt 
vagt formulerad:

”Föreningen har till ändamål att 
genom inköp av konstverk stöda bild- 
konsten i Finland samt väcka och 
befrämja ett fördjupat konstintresse. 
Föreningen skall förverkliga detta sitt 
ändamål genom anordnande av före-
drag, utgivande av publikationer och 
utdelning av stipendier.”

Testamentet dikterades i 
bilfärd från Söderlångvik
Under kommande år kompletterades 
och preciserades Konstsamfundets 
uppgift med mera konkreta beskriv-
ningar.

Den 30 december 1940 underteck-
nade Amos Anderson ett gåvobrev 
som innebar att den nygrundade 
föreningen fick ekonomiska resurser 
till sitt förfogande. I gåvobrevet uttalar 
han en vilja att hans hem på Georgsga-
tan 27 skulle upplåtas för konstnärliga 
aktiviteter.

Amos Anderson var en försiktig general, 
något som tog sig uttryck i att han vid 
upprepade tillfällen kompletterade direk-
tiven för hur det stora arvet skulle förval-
tas på ett effektivt och långsiktigt sätt.
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I ett senare gåvobrev från den 14 
mars 1944 återkommer Amos Ander-
son till tanken att inrätta ett konstmu-
seum i fastigheten Georgsgatan 27. 
Han överlåter i samma gåvobrev alla 
sina tavlor och konstföremål till Konst-
samfundet.

Amos Anderson var en försiktig 
general, något som tog sig uttryck i att 
han vid upprepade tillfällen komplet-
terade direktiven för hur det stora arvet 
skulle förvaltas på ett effektivt och 
långsiktigt sätt. 

Ett testamente från den 9 mars 
1951 upptar fem sidor direktiv. Ändå 
kompletterades det av ett slutgiltigt 
testamente följande år. Sitt slutliga tes-
tamente dikterade Amos Anderson för 
skattmästaren vid Åbo Akademi, Tor-
Erik Lassenius, under en bilfärd från 
Söderlångvik till Helsingfors i decem-
ber 1952. Han undertecknade det den 
18 december. Dess centrala bestämmel-
se var att all hans kvarlåtenskap skulle 
tillfalla Föreningen Konstsamfundet 
som en särskild fond för ”främjande 
av föreningens allmänna syften samt 
av andra inhemska vetenskapliga och 
allmännyttiga ändamål”.

Tor-Erik Lassenius blev sedermera 
Konstsamfundets första VD. Det var 
också han som byggde upp samfundet 
enligt Amos Andersons intentioner.

De tillägg Amos Anderson senare 
gjorde, bl.a. genom ett omnämnande av 
stöd för bildkonsten, den dramatiska 
konsten och tonkonsten, innebar ingen 
förändring i användningen av medlen.

Anderson uttryckte sig till en början 
rätt vagt när det gällde Konstsamfun-
dets roll. Det talades om verksamhet i 
allmännyttigt syfte enligt bestämmel-
serna i testamentet. Till en början var 
planen att föreningen skulle ledas av 
en delegation bestående av 12 perso-

ner, men i slutgiltig form kom ansvaret 
att ligga hos en styrelse.

Prioritet för yrkesutbildning 
och hembygden
En särskild tonvikt ville Amos Ander-
son lägga vid förbättrade utbildnings-
möjligheter för landsbygdens ungdom. 
En stor del av ungdomarna från hans 
hembygd, Kimito, Dragsfjärd, Västan-
fjärd och Hitis saknade ekonomiska 
möjligheter att utbilda sig, därför var 
det naturligt att dessa fick ett särskilt 
omnämnande.

Ett annat tyngdpunktsområde var 
Söderlångvik. Gården skulle upprätt-
hålla ett forst- och trädgårdsinstitut 
och karaktärsbyggnaden skulle använ-
das som museum. I det slutliga följe-
brevet sägs det att Söderlångvik skall 
utvecklas till en mönstergård i syfte att 
främja intresset för trädgårdsodling.

Hufvudstadsbladet omnämns i det 
första testamentet. Amos Anderson 
underströk att ”tidningen bör upprätt-
hållas och bedrivas enligt affärsmäs-
siga principer”. Den får inte heller 
säljas. Han tillade också som redaktio-
nell målsättningen att tidningen bör 
redigeras i försonlig anda, vilket bäst 
gagnar svenskheten i landet.

Av förståeliga skäl värnade Amos 
Anderson i sitt testamente också om 
de fastigheter han förvärvat och de 
företag som han engagerat sig i. Han 
vill inte heller att dessa avyttras utan 
tvingade skäl.

Ett särskilt omnämnande får Svens-
ka Teatern som Amos Anderson varmt 
ömmade för under sin livstid. Det 
blivande konstmuseet vid Georgsgatan 
27 nämns inte i testamentshandling-
arna, men i gåvobreven hade museet 
fått ett särskilt omnämnande.
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Breddad målsättning 
och nya arbetsformer
Vid en första revidering av Konstsam-
fundets stadgar gavs konstbegreppet 
en vidare innebörd. Förutom bild- 
konsten nämns också den dramatiska 
konsten och tonkonsten. Att ekono-
miskt understöda konstnärer blev 
därmed en klart uttalad uppgift.

Efter Amos Andersons död 1961 
överläts dödsboets samtliga tillgångar 
till Konstsamfundet. Det innebar möj-
ligheter att skapa en effektivt funge-
rande organisation som utifrån en klart 
uttalade målsättning skulle förvalta 
och förkovra förmögenheten på bästa 
möjliga sätt.

De senaste årtiondena har också 
varit de mesta expansiva i Konstsam-
fundets sjuttioåriga historia.

Vid en särskild målsättningsdebatt 
i början av 1970-talet preciserades 
Konstsamfundets uppgifter till tre hu-
vuduppgifter. En särskild betoning av 
det svenska språkets ställning motive-
rades av att svenskan blivit allt mera 
trängd i samhället:

”Konstsamfundet skall väcka och 
främja ett fördjupat konstintresse, 
främst genom att upprätthålla Amos 
Andersons konstmuseum men med 
plats också för den dramatiska konsten 
och tonkonsten samt genom anslag till 
finlandssvensk teaterverksamhet.”

”I sin övriga verksamhet skall före-
ningen i första hand främja aktiviteter 
och strävanden, som är ägnade att 
främja den finlandssvenska kulturen 
och det svenska språkets ställning som 
en hela landet berikande faktor.”

”Hufvudstadsbladets ställning som 
svenskspråkig rikstidning bör befästas 
och förkovras. Hufvudstadsbladet skall 
fortsättningsvis vara en borgerlig tid-

ning, som enligt sin liberala inställning 
tar avstånd från alla politiska ytterlig-
hetsriktningar. Tidningen skall vara 
obunden av partier och partipolitiska 
ideologier men dock inte stå neutral i 
aktuella och principiella frågor. Tid-
ningen skall vara en talesman för den 
finlandssvenska befolkningen och dess 
sakligt motiverade behov och önske-
mål.” 

Omsorg om 
finlandssvensk media
På 1980-talet skedde en betydande 
utvidgning av Konstsamfundets 
tidningsengagemang. Detta motivera-
des med att det är en central uppgift 
för Konstsamfundet att slå vakt den 
finlandssvenska lokalpressens exis-
tens, eftersom den är ryggraden i den 
finlandssvenska minoritetens liv.

Vid ett föreningsmöte i januari 1990 
sammanfattade föreningens VD och 
blivande styrelseordförande Carl Olof 
Tallgren detta med att Konstsamfun-
dets också ser det som sin uppgift 
att ”på bredare bas slå vakt om den 
finlandssvenska tidningspressens 
existens och att konsolideringen av 
resurserna inom den finlandssvenska 
mediebranschen skall ges hög priori-
tet”.

Detta var början till KSF Media, som 
i dag är det ledande medieföretaget 
som arbetar på svenska i Finland. Till 
gruppen hör landets största svensk-
språkiga dagstidning Hufvudstadsbla-
det (upplaga år 2009 49 944 ex) samt 
de moderna lokaltidningarna Västra 
Nyland (10 960 ex), Borgåbladet (7 923 
ex) och Östra Nyland (3 819 ex). 

Gruppen sysselsätter närmare 250 
personer och har en omsättning på ca 
30 miljoner. 
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Från Svenska  
Teaterns stora reno-

vering 1930 tog Amos 
Anderson tillvara fyra 

kvinnostatyer som han 
lät mura in i en hus-

vägg på Söderlångvik.
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Statsman 
med känsla för det svenska

När Paavo Lipponen ställs 
inför frågan om var svenskans 
förespråkare finns idag tvekar 

han inte en sekund.
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På tankesmedjan Magmas seminarium om folkmajoritetens 
inställning till det svenska ställdes frågan om var svenskans 
förespråkare finns i dagens politiska elit. Efter Urho Kek-

konen, Johannes Virolainen och Martti Ahtisaari finns det ingen 
statsman som hävt upp sin stämma för ett tvåspråkigt Finland. ”Med 
undantag för Paavo Lipponen”, konstaterade frågeställaren.

När Paavo Lipponen ställs inför frågan tvekar han inte en sekund. 
Lågmält men med en statsmans pondus konstaterar han, som den 
tidigare statsminister och den riksdagens talman han är, att läget är 
allvarligt. Han har precis kommit hem från Svenska Klubben i Vasa, 
där budskapet med hans anförande var: det är hög tid för den finska 
eliten att uttala sig om betydelsen av svenskheten i Finland.

Under tågresan från Helsingfors till Vasa – förorsakad av den 
isländska vulkanaskan våren 2010 – steg han av i Tammerfors för 
att ta del av sin partibroders krav att göra Finland enspråkigt finskt. 
Som den handlingens man Paavo Lipponen är slog han en signal 
till den socialdemokratiske kretsordföranden Uhlgren och bad om 
en förklaring. Försvaret löd: kretsordföranden hade uttalat sig som 
privatperson. Detta kunde Lipponen inte godkänna.

Det svenska en identitetsfråga
För Paavo Lipponen är svenskan en del av hans finländska identitet:

– Vad händer med vår identitet om vi blundar för det svenska i vår 
historia? Kombinationen purfinskt och amerikanskt anglosaxiskt är 
skrämmande. Jag är oroad över en sådan utveckling, säger han med 
en uppriktigt bekymrad uppsyn.

Lipponen brer ut sina stora händer för att gestalta hur Finland har 
sin historia att tacka för anknytningen till Sverige.

– Den svenska tiden gav oss den västerländska kulturen, en demo-
kratisk lagstiftning och formade vår identitet som ett nordiskt land, 
säger han och hänvisar samtidigt till den ryska tidens betydelse:

– Det var en tid som banade väg för självständighet och nations-
blivande. Att förbise den svenska tiden är historielös finlandisering, 
konstaterar han krasst.

Finland kunde bli självständigt vid en tidpunkt då både Ryssland 
och Tyskland var försvagade. Det var något av ett ”window of oppor-
tunity” säger Paavo Lipponen på bästa Churchillmanér.

Att min kusin kunde bättre svenska än jag 
sporrade mig.
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– Den avgörande orsaken var att vi var mogna att ta steget ut i 
nationernas skara, tack vare den svenska lagstiftningen och en tid av 
självbestämmande som storfurstendöme under den ryska tsaren.

Norden – EU:s mest integrerade region
Samtalet glider in på Finlands EU-medlemskap som Paavo Lipponen 
som en av de första politikerna insåg betydelsen av.

– Det har varit nödvändigt för oss att etablera oss i EU i en tid av 
stora omvälvningar. Inte minst ur ekonomiskt perspektiv. De nordis-
ka medlemsländerna är i dag de mest avancerade integrerade sam-
hällen inom EU. Tillsammans har vi möjlighet att påverka unionens 
utrikes- och energipolitik, motiverar Lipponen EU-engagemanget 
och välkomnar både Norge och Island i den nordiska fronten.

Paavo Lipponen ser vikten av ett nordiskt samarbete inom ramen 
för EU också i ett globalt perspektiv. Och för fram tanken på att de 
nordiska länderna skulle agera inom ramen för G 20 som en femte 
ekonomi i Europa.

– Ett faktum är att Norden är den mest konkurrenskraftiga delen 
av Europa. Det är också något våra länder måste kunna dra nytta av 
som motvikt mot de stora medlemsländerna, som ändå gör som de 
vill.

Trots att engelskan som språk är viktig är svenskan ändå att före-
dra i det nordiska samarbetet. Att som finne lära sig svenska kräver 
en del uppoffringar men har samtidigt en samverkande funktion. 
Det finns en gemensam nordisk tradition och värderingar som gör 
att vi förstår varandra. Svenskan eller nordiskan är en förenande 
länk värd att hållas fast vid.

– Utan det svenska språket skulle det moderna Finland inte exis-
tera, språket är en integrerad del av vår identitet. Vi borde ta hänsyn 
till att utvecklingen i Europa kan gå snett; det kan uppstå problem 
och konflikter. Då står det helt klart att vi då faller tillbaka på det 
nordiska, summerar Lipponen.

Svenska rötter och språkbad
Att Paavo Lipponen som ung gosse – född i Pello och skolgången 
i Kuopio – fick lära sig svenska har han sina föräldrar att tacka för. 
Morfars släkt hette Ingman och hade rötter i Pojo. På fäderne är han 
en ättling till den svenska bondesläkten Sursill. Av avgörande bety-
delse blev ändå en erfarenhet från olympiaåret 1952:

– Då ordnande min farmor så att jag som elvaåring fick genomgå 
ett språkbad hos familjen Borgström på Östersundom gård. Där blev 
jag kompis med sönerna Georg och Marcus. Det fungerade inte så 
bra med svenskan i skolan för mig, men jag tog igen det tack vare 
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Vad händer med 
vår identitet om 

vi blundar för det 
svenska i vår  

historia?



30 Konstsam 2010

dessa goda språklärare. Att min kusin Raija Mattila dessutom kunde 
bättre svenska än jag sporrade mig, minns han.

 De första kontakterna med rikssvenska arbetskollegor fick Paavo 
Lipponen som 24-åring.  Från den tiden minns han de intensiva 
debatterna i säkerhets- och utrikespolitik. Med början från 1960 har 
han knutit kontakter till svenska politiker som kommit att betyda 
mycket för honom. Lipponen nämner Tage Erlander, Olof Palme, 

Mats Hellström och Göran 
Persson.

På en fråga om relationerna 
till Göran Persson varit så 
goda svarar han med ett brett 
underfundigt leende:

– Media har gjort sitt till 
att ge en något felaktig bild 
av våra relationer. Visst är vi 
vänner, men det har kanske 
varit ett komplext förhållande 
mellan två komplexa personer.

Hedersuppdrag 
vara beskyddare 
för Svenska nu
Paavo Lipponen är beskyddare 
och delegationsordförande 
för nätverket Svenska nu. 
Nätverket stöder språkunder-
visningen, ordnar fortbildning 
för lärare, informerar om bety-
delsen av språkkunskaper och 
förmedlar svensk ungdoms-
kultur till finska skolor. Om 
sitt engagemang säger han:

– Jag betonar inte skrivan-
det lika mycket som lyssnan-
det och läsandet; jag gillar inte 
översättningar och vill alltid 
läsa på originalspråket. Inte 
bara historiskt viktiga verk, 
utan också berömd finlands-
svensk litteratur som Edith 
Södergrans och Bo Carpelans 
verk. Bo Carpelan utsåg jag till 
Finlandiaprisvinnare år 2005. 

Lipponen är stolt beskyddare av nätverket 
Svenska nu som stöder det svenska i skolun-
dervisningen. Läs mer: www.svenskanu.fi.
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Nuförtiden blir det en del deckare också; Jan Guillou och Henning 
Mankell hör till mina favoriter.

Paavo Lipponen understryker också betydelsen av att satsa på 
elevutbyte så att ungdomar kan resa till Sverige, och vill gärna verka 
för att så många unga finskspråkiga finländare som möjligt får en 
möjlighet att vidga sina vyer på andra sidan Bottenviken.

Paavo Lipponen är oroad över en allmän tendens i skolundervis-
ningen att göra allt så lätt att man inte behöver anstränga sig. Det le-
der till att eleverna lättvindigt väljer bort det man tycker att är svårt. 
Detta är en av orsakerna till att svenskan inte är så populär.

– Undervisningen i främmande språk borde påbörjas redan i första 
och andra klass. Att som barn lära sig både engelska och svenska är 
kapital värda att satsa på, säger han som en hälsning till skolmyn-
digheterna.

När det generellt gäller svenskan har Paavo Lipponen argumenten 
klara. Det första är nyttoaspekten, det andra en fråga om jämlikheten 
och allas lika chans i arbetslivet. Det tredje som talar för svenskan 
är den nordiska gemenskapen och för det fjärde lyfter han fram den 
finländska identiteten med dess historiska dimension.

Populismen i nationalismens fotspår
En allvarlig tendens i dagens Europa är nationalismens återkomst. 
Paavo Lipponen nämner utvecklingen i Ungern, men också i Ryss-
land. Här hemma tar sig tendensen uttryck i en skrämmande popu-
lism i vulgärdebatten på webben, i hets mot tvångssvenskan, och i 
en allt hårdare attityd gentemot invandring.

– Jag anser att det är viktigt med en öppen debatt, också då det 
gäller invandringspolitik. Vi måste ha bättre kontroll på hur man 
behandlar utlänningar på arbetsmarknaden. Det finns en risk för att 
liberaliseringen går för långt och att den främmande arbetskraften 
utnyttjas, säger han.

Samtidigt är han medveten om att pensionsboomen på sikt stäl-
ler till problem. Vem ser till att samhället fungerar med service och 
tjänster inom den offentliga sektorn när dagens generation går i 
pension? Finland behöver en arbetsrelaterad invandring, men den 
måste vara kontrollerad och svara mot ett behov, resonerar Paavo 
Lipponen.

Något som kanske kan uppfattas som en hälsning till dagens po-
litiker är hans vädjan om att sluta plocka billiga poäng och i stället 
söka konsensus:

– Särskilt i invandringsfrågan behöver vi konsensus. Politikerna 
måste slå sig ned och öppet diskutera problemen. Det är dags att 
göra det tillsammans. De ekonomiska problemen hotar att växa sig 
stora om vi inte samlar krafter för att gemensamt mota dem. 
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Rapporten visar att det svenska 
kan anta många former i framti-
den. Den avser att inspirera till 

eftertanke och utgår från förändringen 
i det finländska samhället och världen 
utanför.

Beskrivningar av framtiden sker 
ofta med hjälp av prognoser, men när 
framtiden ligger långt borta håller 
prognoser sällan streck. De förutsät-
ter stabila mönster för utvecklingen, 
men i verkligheten avbryts trender 
och stabila perioder ofta av plötsliga, 
dramatiska förändringar. 

Inte heller med scenarier som verk-
tyg blir framtidsbeskrivningen exakt, 

men scenarierna – framtidsbilderna 
– eggar fantasin och ger oss möjlig-
heter att dra slutsatser om vad som 
kan hända. Och att ställa följdfrågan: 
Om utvecklingen går i den riktning 
som scenariot förutspår, hur ska vi då 
anpassa oss för att slutresultatet ska bli 
det bästa möjliga?

Fyra vägar mot framtiden
Också en språkminoritet är i hög grad 
beroende av den förändring som sker i 
det omgivande samhället och i världen 
– av faktorer som vi själva sällan kan 
påverka. Magmas scenariorapport kart-

Framtidsscenarior  
inspirerar till diskussion
Hur ser finlandssvenskarnas 
framtid ut? Vilka är möjlig-
heterna och hotbilderna på  
vägen mot 2030? 

Tankesmedjan Magma och Finlands 
kommunförbund har genomfört 
ett scenarioprojekt som engagerat 
många finländare med intresse för 
en levande tvåspråkighet. Scenario-
processen med över 300 enkätsvar 
utmynnade i en visionsrapport Det 
svenska i Finland 2030 som utkom i 
februari 2010.

Ett scenarioprojekt 
om svenskans framtid 
utgående från föränd-
ringen i vår omvärld

1 • 2010

”Finlandssvenskarna bör framstå som föregångare och för-
nyare. Vi bidrar aktivt till samhällsbygget med konstruktiva 
lösningar – också då det gäller att försvara våra rättigheter.”

Det svenska  
i Finland år 2030

Rapporten ”Det Svenska i Finland 
år 2030” finns i sin helhet på 
adress www.magma.fi.
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lägger fyra olika vägar mot framtiden. 
Utgångspunkten är optimistisk, men 
en positiv utveckling för det svenska 
kräver aktiva insatser på många plan.

Rapporten visar genom exempel ur 
enkätsvaren hur mångskiftande språk-
minoriteten är. Frågan vad betyder 
finlandssvenskhet för dig gav synner-
ligen olika svar. Det fanns de som såg 
många gemensamma faktorer, andra 
som uppfattade endast språket som 
gemensam nämnare. Och det fanns de 
som upplevde hela begreppet finlands-
svensk som motbjudande. Går det att 
forma en vision som sträcker sig 20 år 
framåt i tiden när uppfattningen om 
dagens gemensamma nämnare är så 
diffus? Försöka duger. Det svenska i 
Finland år 2030 utgör ett seriöst försök 
att samla upp det gemensamma och 
greppa framtiden för det svenska utgå-
ende från trycket från omvärlden.

Rapporten har fyra scenarier som 
alla innehåller värdeladdat stoff. Här 
figurerar finanskrisen, miljöproblema-
tiken, invandringen och många andra 
utmaningar – Finland är ingen isolerad 
ö. Det första scenariot är teknologiopti-
mistiskt – erfarenheter från de senaste 
decennierna visar att vi finländare 
snabbt anammar ny teknik. Den andra 
framtidsbilden utgår från en miljöfoku-
serad – eller miljöfixerad – utveckling 
där politiken långt styrs av miljöargu-
ment, något som kan ske på bekostnad 
av andra värden.

I det tredje scenariot blir Finland blir 
alltmer mångkulturellt till följd av in-
vandringen. Scenariot har fått beteck-
ningen ”smörgåsbordet” eftersom det 
bygger på ökade valmöjligheter för de 
starka i samhället. Följden blir en kamp 
om de bästa resurserna och ökade 
samhällsklyftor. I det fjärde scenariot 
blir den ekonomiska krisen långvarig 

i världen, vilket leder till att national-
staterna börjar skydda sig på olika 
sätt. Detta i sin tur gör att minoriteter 
hamnar i kläm.

Vision om en språkstrategi
Rapporten slutar med en framtidsvi-
sion och ett förslag till steg på vägen 
mot målet. Ett av stegen är en natio-
nell språkstrategi som tidigarelägger 
språkundervisningen i skolorna. Ett 
annat steg är en samordning av dag-
vård, hälsovård och äldreomsorg för 
den svenskspråkiga befolkningen över 
kommun- och förvaltningsgränserna. 
Rapporten efterlyser också ett stärkt 
innovationsklimat på finlandssvenskt 
håll för att locka fram nya lösningar.

Rapporten har väckt stor uppmärk-
samhet i de svenskspråkiga medierna, 
både lovordande och kritisk. Detta var 
välkommet, för en rapport av det här 
slaget mår bäst av att kritiseras och 
diskuteras. Vissa kritiker koncentre-
rade sig på det som borde ha sagts i 
stället för att analysera det som sades. 
Det är naturligtvis kritikernas privile-
gium att notera allt det som inte rymts 
med. Många bedömare konstaterade 
dock att Det svenska i Finland år 2030 
är ett sällsynt och innovativt försök att 
greppa framtiden för det svenska ut-
gående från de förändringar som sker 
runt omkring oss.

Det svenska i Finland 2030 är ingen 
facit och ger inga exakta svar. Rappor-
tens uppgift är att uppmuntra läsaren 
att själv dra slutsatser, ta ställning och 
föra en värdediskussion. Och att fun-
dera på vilken svenskans roll blir i den 
dramatiska förändring som vi får upp-
leva under de närmaste 20 åren. På så 
sätt utgör rapporten lämpligt material 
för studiecirklar av olika slag.  
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Med Mannerheim 
i bagaget

av Jörn Donner
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Tanken att göra en någorlunda heltäckande dokumentär om 
Mannerheim för TV föreföll från första stund lockande, 
utan att jag (och med mig Michael Franck) riktigt insåg hur 

många svårigheter vägen skulle kantas med. Det är ungefär fem 
år sedan de första kontakterna togs. En av avsikterna – att påvisa 
Mannerheims primära språkliga gemenskap – blir småningom 
verklighet. Dels görs TV-serien i en version på finska och en annan 
på svenska (dock med närapå identiska bilder), men det viktiga är 
att åtminstone i kortfattad form redogöra för hans språkliga kosmo-
politism: barndomen på Villnäs förmörkades av intensiva språkstu-
dier under översyn av en guvernant, senare tillkom kadettskola och 
studentexamen, i huvudsak på svenska. 

Finskan förblev ett sekundärt språk också senare, under tjänstgö-
ringen i Ryssland, trots att Mannerheim då och då stötte på lands-
män. De talade alla svenska. När Mannerheim på sensommaren 1917 
som generallöjtnant i reserven efter 30 års rysk tjänst övervägde sin 
framtid såg den inte lysande ut. Han hade fyllt 50 den sommaren. 
Han var praktiskt taget arbetslös, mogen för pension, om en sådan 
stod att få. (Faktum är att när han återvänt till Finland fick han med-
delande från Petrograd att han tillerkänts pension. I det läget hade 
bolsjevikerna och Lenin makten, inbördeskrig pågick i Ryssland, 
men också i Finland.)

Första gången mig veterligen då Mannerheim uppträdde som 
offentlig talare på finska var den 26 februari 1918, när den vita härens 
överbefälhavare hälsade de till hemlandet återbördade jägarna på 
Vasa torg. Det var inte ett långt anförande. Man levde inte i band-
ningstid. Först långt senare är Mannerheims röst registrerad på de 
två språken i vårt land.

Det har ofta talats om att hans finska var bristfällig. Ändå tycks 
det ha fungerat rätt väl när överbefälhavaren i de två krigen fram till 
1944 i sina högkvarter använde sig av arméns officiella kommando-
språk finska. Det fanns bland generalerna på den tiden rätt många 
svenskspråkiga. Bara i enrum kunde Mannerheim tänka sig att 
använda sitt modersmål i samtal med dessa. 

Vi kan inte klart bedöma Mannerheims språkliga kapacitet i olika 
situationer eftersom så litet är bevarat. Det har påståtts att han ta-
lade ryska med en för ryssarna främmande accent. Hur hans franska 
fungerade vet jag inte, men förmodar att den var hans bästa främ-
mande språk, med tanke på att franskan var en slags lingua franca i 
de högre ryska kretsar som Mannerheim rörde sig i. Han skrev brev 
på felfri franska.

Enklare vore det att säga, vilket jag ofta kommit att tänka på, att 
Mannerheim i många hänseenden var en 1800-talsmänniska med 
värderingar, oftast goda, som var inlärda långt före år 1900. Hans 
svenska låter i våra öron gammaldags. Men att den var briljant fram-
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går av de många brev som brevmanikern Mannerheim skrev, för det 
mesta för hand, och med en handstil som var lättläst och elegant.

Det är naturligtvis meningslöst att bygga en Mannerheim enbart 
på den språkliga dimensionen, det handlar ju om något annat. Men 
de många språk han talade och förstod underlättade tillvaron för ho-
nom på ett avgörande sätt. Han kunde röra sig obehindrat i Peters-
burgs salonger, men det var inte svårt för honom i Paris, London el-
ler Berlin. Vad den sistnämnda staden beträffar vistades han där som 
konvalescent efter en olycka under sina hästinköp för tsaren, i övrigt 
kanske någon gång på snabb genomresa under sina jaktutflykter. 
Tyskland och tyskhet hörde inte till hans favoritintressen trots den 
mer eller mindre påtvungna militära gemenskapen 1940–1944.

Att kalla Mannerheim finlandssvensk därför att hans första bestå-
ende språk var svenska är missvisande. Han tillhör en generation 
som i runebergsk mening kunde kalla sig svensktalande finnar, var-
vid den språkliga tillhörigheten var en del av något större, nationen, 
såsom det är även denna dag. Att sedan språklig tillhörighet i många 
fall bär på ett bagage av kulturella attityder är en annan sak, men 
berör knappast Mannerheim. Han var 20 år när han lämnade Fin-
land, 50 när han kom tillbaka, men han levde ett rörligt liv, de sista 
tre åren dessutom i Schweiz. Dock tycks han i många skeden av sitt 
liv på främmande mark ha läst Hufvudstadsbladet, för att inte tala 
om den livliga korrespondensen med släkt och vänner.   

Trots den omfattande litteraturen om Mannerheim, som ibland 
i brist på nytt stoff börjar gå på tomgång, finns det märkvärdigt 
nog ett antal gåtor och frågetecken kring honom. Han skrev ju inte 
dagböcker, utom under rysk-japanska kriget och senare den stora 
Asienresan 1906–1908, därför är frågan om hans ”innersta tankar” 
senare en tolkningsfråga. ”Bevisen” bygger på förmodanden. När 
det talas om hans kosmopolitism, hans aristokratiska beteenden och 
hans konservatism, kunde man lägga till beteckningen kameleont 
(utan negativ belastning) i den meningen att han visade en beund-
ransvärd anpassning till olika livssituationer, och alla dessa var inte 
angenäma eller bekväma. Åtminstone under sina yngre år hade 
Mannerheim stor förmåga att stå ut med kyla och obehag, om vilket 
Asiendagboken ger besked. Senare tiders Mannerheim, i stort sett 
från det att han nått generalsrang i Ryssland och sedan som det vita 
Finlands okrönte kung, utvecklade en stor talang i att förse sig med 
cigarrer, hårvatten, kläder, matvaror och drycker av olika slag. När 
han sedan skulle återvända till Finland 1917 försenades avresan från 
Odessa av en skräddarstrejk.

Till frågetecknen kring Mannerheim hör analysen av hans förhål-
lande till kvinnor. Det är inte skamligt att vara homosexuell (vilket 
man tidigare påstod), Mannerheim var det definitivt inte, trots alla 
föreställningar om homoerotiska drag i den militära fostran. Under 
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Asienresan noterade han (vilket Harry Halén påpekat för mig) per-
soner med ”onaturliga böjelser”. Han hängav sig med desto större 
iver åt kvinnor, av vilka det för den eleganta officeren Mannerheim 
i Petersburg tycks ha funnits ett rikt utbud, dock bristfälligt doku-
menterat, trots olika skvallerkrönikor. Det vet vi däremot att hans 
”arrangerade” äktenskap med den fem år yngre Anastasia Arapova 
trots två barn var ett misslyckande, som slutade med hennes flytt till 
Frankrike, där ju många välbärgade och mindre välbärgade ryssar 
levde eller vistades. Biarritz med sin ortodoxa kyrka bär på spåren 
av detta, likaså Nice, där den ryska kyrkogården är en kultplats för 
släkthistoriker.

Tyvärr blir detta kapitel, ”Mannerheim och kvinnorna” ensidigt 
dokumenterat i och med att brev förkommit eller förstörts. Manner-
heims brev till Kitty Linder är bevarade, men inte hennes. I ett annat 
fall, förhållandet med den franska seglardrottningen Virginie Heriot, 
är hennes brev bevarade, men veterligen inte hans. Hon kallar sig 
hans lilla sjörövare. Det kan ju tänkas, i något fall, att nya arkivfynd 
eller privata dokument kan belysa dessa delar av hans liv, men utsik-
terna är rätt minimala.

Projektet ”I Mannerheims fotspår” (som det senare kom att heta) 
levde rätt länge ett osäkert och vacklande liv. Det hade ingenting  
att göra med den fiktionsfilm som planerades av filmproducenten 
Markus Selin. Vad vi inhämtade om detta projekt handlade det om 
en helbild i fiktionsform av Mannerheim, inklusive rysk-japanska 
kriget 1904–1905, ritten i Asien, första världskriget, inbördeskriget, 
vinterkriget, ”fortsättningskriget” och de sista åren – i sanning ett  
ambitiöst uppdrag i synnerhet om man tänker sig att samma skåde-
spelare skulle agera som Mannerheim mellan 20 och 80 och dess-
utom tala fem språk flytande.

Men detta sakförhållande gjorde det inte lättare att försöka kon-
struera en dokumentär Mannerheim i fem delar à en timme.

Om tiden före 1927 (då Mannerheim fyllde 60) finns det relativt 
lite rörliga bilder av intresse för denna historia. Det har visserligen 
gjorts ett stort antal historiska fiktionsfilmer om olika epoker, men 
de berör bara på ett marginellt sätt Mannerheim, om man vill göra 
den tolkningen att allt som skedde under Finlands inbördeskrig 
och efter det hade en relation till Mannerheim. I vilken mån sedan 
filmtolkningar om den tiden, antingen Laines eller nu Koivusalos 
motsvarar ”verkligheten” är en annan fråga. De säger någonting om 
”händelserna år 1918” sedda med senare ögon, men säger de någon-
ting om Mannerheim? Kanske. 

Hur det sedan kommer att se ut i den färdiga filmserien vill jag 
inte uttala mig om för att det hela befinner sig i ett stadium av upp-
byggnad, inspelning och klippning.  Från 1920-talet framåt finns det 
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rikhaltigt med bilder, ofta relaterade till krig. Men ingen 
amatörfilmare var närvarande när Mannerheim sysslade 

med tigerjakt i Indien på 30-talet. Inte heller stod paparazzi 
utanför när Mannerheim under samma årtionde hade fina middagar. 
Tills nyligen har vi inte levt i en tid som överflödar av rörliga bilder, 
som nu är tillgängliga för varje ägare av en mobiltelefon eller enkel 
digitalkamera. 

Vi (dvs. Michael Franck och jag) var från början övertygade om att 
en dokumentär Mannerheimserie visserligen skulle kosta bråkdelen 
av en fiktionsfilm, men ändå bli förhållandevis dyr. Yleisradio hade 
länge hyst den egendomliga uppfattningen att finansiella bidrag 
från allmännyttiga fonder var uteslutna, men småningom fick man 
inse att sådant kapital var välkommet. Däremot gällde alltjämt prin-
cipen att kommersiella företag inte kunde stöda filmer som skulle 
visas på Yles kanaler, detta av den anledningen att sådan finansie-
ring förbehölls de kommersiella TV-kanalerna. 

Utan de finlandssvenska fondernas delfinansiering hade projektet 
inte kunnat bli av. Det beror på att när Yle använder sig av utom-
stående producenter förutsätter man privat risktagning eller annat 
kapital. Privat risktagning är möjlig när det gäller spelfilmer som 
förmodas ha en marknad på biograf eller DVD och export, men en 
dokumentär är helt beroende av sin hemmamarknad (dvs. TV) och 
kan bara med svårighet påräkna annan ”inkomst”. Ett friköp av rät-
tigheterna till det material som inköpts för TV är naturligtvis möj-
ligt, men kostsamt och ansträngande, eftersom nästan allt material 
(rörligt liksom fotografier) är underkastat stränga upphovsrättsliga 
begränsningar när det gäller annan användning än TV-visning i 
Finland.

Detta problem kompliceras av att videomarknaden på grund av 
de teknologiska framstegen befinner sig i ett närapå kaotiskt till-
stånd. Nedladdning från nätet av upphovsrättsligt skyddat material 
sker i allt större utsträckning. 

Hur skall sedan Mannerheim tolkas eller omtolkas i en serie som 
denna? 

Det är kanske viktigt att framhålla, att det inte finns någon viktig 
anledning att avvika från den tolkningen att Mannerheim under 

Men ingen amatörfilmare var närvarande 
när Mannerheim sysslade med tigerjakt i 
Indien på 30-talet.
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tre relativt korta skeden av sitt liv medverkade till en insats som för 
all framtid framstår som avgörande. Det gäller den vita segern 1918 
(som hindrade att Finland hade blivit en Sovjetstat), vinterkriget 
(som hindrade att Finland fått dela baltstaternas öde), slutligen för-
mågan att lösgöra Finland från kriget 1944, någonting som Henrik 
Meinander ansett vara väsentligare än Mannerheims insatser som 
krigsherre.

På detta sätt, men inte enbart detta, blev Mannerheim ”den 
störste”.

Trots dessa insatser, som inte är helt bortglömda i Finland, kan 
det kanske förvåna att en man av Mannerheims bakgrund, läggning 
och sociala egenskaper (där ett kyligt avstånd ofta är förnimbart) 
anses vara historiens mest betydande finländare-finne, inte Snell-
man, inte Paasikivi, inte Kekkonen. Ingen av dessa, utom i viss 
mån Kekkonen, deltog i ett krig. Ingen av dem hade heller den yttre 
apparition som gjorde Mannerheim så beundrad, ibland offer för 
avundsjuka. 

Det är egendomligt och av Mannerheim själv anfört, att han vid 
olika tillfällen hotade att avgå och verkligen gjorde det, såsom i maj 
1918, för att sju månader senare få en första ”revansch” som riksföre-
ståndare. Matti Klinge har sett dessa revanscher som ett ledtema i 
hans verksamhet, varvid de sista kapitlen var döden, begravningen 
och memoarerna. Mannerheim hade sinne för dramatik. Han ville 
avgå i november 1939. Tre dagar senare angrep ryssarna. 

Min personliga relation med Mannerheim handlar till en början 
om sarkasm och ironi, senare respekt och beundran. Jag såg ho-
nom inte medan han levde, men min far och farfar var desto mer 
inblandade. Farfadern Otto var en vetenskaplig mentor för Asien-
resan 1906–1908 och fadern Kai författare till en tidig Mannerheim-
biografi (1934) som objektet självt inte var speciellt förtjust i. Han 
förmodade i ett brev att arbetet med biografin medverkat till min 
fars förtidiga död. 

Men frånsett personliga associationer kändes det viktigt för mig 
att i någon form belysa det förflutna som Mannerheim genomlevde, 
men också att påvisa samhällets enorma yttre och inre förvandling 
sedan året då han dog. Ett aktuellt exempel; flygresenärerna från och 
till Finland 1951 var 40 000. År 2009 var de 12,7 miljoner. 

Dessa förändringar, livsstilen, attityderna till verkligheten gör 
det svårt för många unga att uppfatta Mannerheim annat än som 
monument och namngivare för huvudstadens viktigaste gata. Till 
minneslösheten medverkar skolan och dess allt ytligare attityder till 
det förgångna. Även livsrytmen är annorlunda än på Mannerheims 
tid. Gränserna har sprängts.

Det hindrar inte att en nykter bild av vad Finland blivit innefattar 
en Mannerheim som hade bort uppfinnas om han inte funnits. 
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Konung Kaspar, den vise mannen nere till vänster, föreställer Petrus Murator de 
Kymitto, som i sin tur lånat sin profil av Amos Anderson. Konung Balthasar, den tredje 
vise mannen nere till höger, föreställer Sigfrid Forsius. Han var kyrkoherde i Kimito på 

1600-talet. Jungfru Marias anletsdag är lånade av Amos Andersons mor. 
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Barnatron och kärleken 
till hembygden övergav 
han aldrig

Amos  
Andersons 
andliga ådra

Amos Anderson var en mångsi-
dig begåvning med anlag och 
intressen av vitt skilda slag. 

Mest känd är han som framgångsrik 
ekonomisk företagare eller entrepre-
nör, tidningsmagnat och politiker 
men också mecenat och donator som 
frikostigt främjade vetenskap, konst, 
litteratur, musik, utbildning och socialt 
arbete. I denna utåtriktade verksamhet 
kom hans klokhet, kreativitet, energi 
och förmåga att förutse utvecklingens 
gång väl till plats.

 Vad som är mindre känt är att Amos 
Anderson också var en känslo- och 

stämningsmänniska med stark person-
lig kristen övertygelse och ett brin-
nande intresse för andliga ting. Något 
som tog sig uttryck i förkärlek för 
sakral konst, medeltida kyrklig musik 
och mystik.

Hemmet och skolan 
formade Amos
Torsten Steinby skriver i sin biografi 
över Amos Anderson att han var ”en 
omstridd person, beundrad och kritise-
rad, firad och förtalad men en levande 
människa som med en förbryllande 
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mångsidighet i stort och smått klart 
skilde sig från sina samtida”. I hans 
personlighet fanns påbrå från föräld-
rarna.

Modern var tillbakadragen, inåt-
vänd och gjorde inget större väsen 
av sig. Hon var sjuklig, både psykiskt 
och fysiskt, och dog vid 62 års ålder. 
Hos Amos framkallade hon på äldre 
dagar en ömhetskänsla. Porträttet av 
mor Karolina hängde på hedersplats i 
Söderlångvik.

Fadern, Anders Johan, var hård, be-
räknande, sparsam och klok i praktiska 
göromål. Han var också en trogen kyr-
kobesökare, medlem av kyrkorådet och 
en varm anhängare av prosten Fredrik 
Gabriel Hedbergs läror.

Barndomshemmet i torpet Brokärr 
var ingen lycklig tid i Amos Andersons 
liv. Han beskrev själv Brokärr som en 
mörk instängdhet, ”där goda och dåliga 
andar härskade på träskets stränder”. 
I hans föreställningsvärld avtecknade 
sig Brokärrs dystra natur och påver-
kade hans tidiga år och livssyn. Uppen-
bart är det också att faderns stränghet 
och moderns tungsinne satte sina spår, 
liksom religionens bud och folksagans 
skrock.

På 1800-talet var läsförhöret sin tids 
examensprov. På läsförhören som för-
anstaltades av kyrkoherden lärde sig 
barnen läsa och skriva. Amos var med 
om sitt första läsförhör vid åtta års 
ålder och lärde sig behjälpligt stava, 
i bokläsning fick han bakläxa medan 
han i kristendomskunskap fick högsta 
vitsord. Vilket förmodligen berodde på 
faderns kristliga nit.

Lärdomens väg fortsatte i Vreta 
folkskola. Här fick Amos som elvaår-
ing stilla sin kunskapshunger och sitt 
utlopp för sina konstnärliga anlag. De 
skolämnen som han främst gillade var 

historia, räkning och hembygdskun-
skap. Läraren Oskar Jansson gjorde 
honom förtrogen med den nya tidens 
rationalism och väckte känslan för det 
svenska. En annan lärare som betydde 
mycket var Adéle Weman som med sin 
konstnärliga läggning öppnade hans 
sinnen för kulturen och visade på en 
värld som var större än Brokärr.

Amos Anderson hade som de flesta 
bondpojkar som ville studera två alter-
nativ. Antingen skulle han bli kantor 
eller lärare. Båda föresvävade honom. 
Men till seminariet i Nykarleby blev 
han inte antagen, förmodligen klarade 
han inte skrivprovet.

När lärarbanan var stängd kom 
Amos Anderson av slump in på Han-
delsinstitutet i Åbo. Där kom hans 
begåvning till sin rätt och hans fal-
lenhet för affärer och handelskunskap 
upptäcktes snabbt.

Konfirmationen ett 
andligt vägskäl
Samtidigt som Amos Anderson fick sin 
examen i Vreta gick han i skriftskola. 
Han fick högsta betyg i allt förutom 
förklaringar till Martin Luthers ka-
tekes. Konfirmationen ägde rum på 
midsommardagen 1893 i Kimito kyrka. 
Nattvardsbarnen uppvaktade sin 
skriftfader, Fredrik Gabriel Hedberg, 
med blommor. Amos deltog inte i den 
gemensamma uppvaktningen utan 
gick med en egen blomsterbukett fram 
till den åldrige kyrkoherden och mar-
kerade därmed sin person.

Konfirmationen som bevis på att 
han bekände sin kristna tro var av stor 
betydelse för Amos Anderson. Det kan 
man förstå av att han låtit inrama natt-
vardsintyget. Det hänger fortfarande 
ovanför hans säng i det spartanskt 
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inredda sovrummet på Söderlångvik. 
Nya testamentet som han fick på kon-
firmationen är det enda föremålet på 
nattduksbordet.

Att konfirmationen betydde så 
mycket för Amos Anderson var Fredrik 
Gabriel Hedbergs förtjänst. Den gamle 
kyrkoherden hade gjort sig känd för 
sina egna läror och var den som lade 
grunden för hedbergianismen eller för 
den evangeliska rörelsen.

Hedberg hade kommit till insikt om 
att en människa genom dopet är frälst. 
Du blir inte frälst av att tro, du är frälst, 
tro det! För Amos Anderson innebar 
det andliga vägskälet att han öppet 
visade sin tro.

Kärlek till fädernes kyrka
Varje gång Amos Anderson återsåg 
sitt Kimito hedrade han sin hembygd 
genom att lyfta på sin hatt eller stanna 
för ett kort besök vid Kimito kyrka. 
Han hade ett särskilt förhållande till 
den kyrkan där han blivit konfirmerad. 
Den var för honom fädernes kyrka.

Det var också därför Kimito kyrka 
restaurerades 1920–1922 på hans 
initiativ. Han planerade och bekostade 
det omfattande arbetet. Som arkitekt 
anlitade han professor Armas Lind-
gren, som också ritade glasmålningen 
i fönstret ovanför altaret i enlighet med 
Amos Andersons anvisningar. ”Mål-
ningen har ett mångfacetterat budskap, 
som sammanför bygden och dess folk 
via historiska märkesgestalter under 
olika århundraden ända ner till den si-
tuation, då ’Ordet vart kött och tog sin 
boning bland oss’ i Människosonens 
gestalt.”

Så skriver nuvarande Borgåbiskopen 
Björn Vikström, som varit i Kimito för-

samling, i en introduktion till kyrkorna 
i Åboland.

Altarmålningen i kyrkan består av 
lånade ansikten. Nederst ses de tre vise 
männen Kaspar, Melchior och Balt-
hasar bära fram sina gåvor till den ny-
födde judakonungen. Konung Kaspar 
till vänster föreställer Petrus Murator 
de Kymitto från 1400-talet som fått 
låna Amos Andersons profil. Konung 
Balthasar längst till höger föreställer 
astronomen Sigfrid Forsius, kyrko-
herde i Kimito på 1600-talet, känd som 
den finska almanackans fader. 

I mitten finns som konung Melchior 
den evangeliska väckelserörelsens 
upphovsman, Fredrik Gabriel Hedberg. 

Jesusbarnet i sin moder Marias 
famn visar var den verkliga styrkan 
ligger, nämligen i kärleken. Marias 
anletsdrag är lånade av Amos Ander-
sons mor. Den gamla Maria vid korset 
bär samma anletsdrag. Björn Vikström 
sluter sig till, att detta antyder hur 
mycket moderns personliga omsorg 
hade betytt för Amos Anderson.

Dragning till mystiken
Amos Anderson hade redan vid unga 
år en dragning till mystiken. I början 
handlade det om en rädsla för mörkret 
och skogen vid barndomshemmet i 
Brokärr. Detta tog sig också uttryck i 
fantasier om troll och spöken. Före- 
teelserna har förklarats med en psykisk 
ohälsa som både hans mor och bror led 
av.

Med naturmystiken sammansmälte 
drag ur den religiösa mystiken. Han 
beskrev de dödas närvaro med en 
poetisk bild av att de lever inte bara på 
kyrkogården utan inom oss och i våra 
handlingar.  Den religiösa mystiken 
hade han funnit i medeltiden, en före-
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Konfirmationsintyget hänger i Amos Andersons  
sovrum på Söderlångvik än idag.
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bild var munken Bernhard av Clair-
vaux (1091–1153) som är skyddshelgon 
för Cistenserorden. Bernhard utmärkte 
sig genom sin vältalighet, självförsa-
kelse, hängivelse och fromhet. Bern-
hards liv i enkelhet och meditation var 
för den åldrande Amos Anderson en 
själsfrände från gångna århundraden. 

Han hade kommit i beröring med 
Bernhard genom hymnen Jesu dulcis 
memoria, som i dess latinska form 
användes i legendspelet Vallis Gratie 
1923. Det var hans lärofader Fredrik 
Gabriel Hedberg som uppmärksam-
gjort honom på Bernhard av Clairvaux. 

Amos Andersons hängivenhet åt 
denna medeltida hymn, liksom för den 
sakrala medeltida musiken överlag, 
vittnar om en sida hos honom som 
sällan berörts men som var viktig för 
honom.  Exempel på detta är att Alfons 
Takolanders översättning av hymnen 
togs med i pslambokstillägget 1927 och 
var Amos Andersons älsklingspsalm. 
Psalmen, som i svensk översättning 
lyder, Ditt ljuva minne, Jesus kär var 
tävlingsnummer i den körsångstävling 
som han lät anordna i Kimito kyrka 
sommaren 1945. Psalmen finns fortfa-
rande i psalmboken. 

Småkusinerna i huvudstaden
Framgången i företagsaffärer gjorde 
Amos Anderson till en aktad man i af-
färslivets ledande kretsar i Helsingfors. 
Man hade respekt för hans duglighet, 
ekonomiska omdöme och skicklighet 
som affärsman. Inom tidnings- och 
tryckeribranschen fick han snabbt ett 
stort inflytande. Han var själv medve-
ten om sin ställning och utnyttjade de 
kontakterna han hade.

Trots att Amos Anderson hade 
ambitioner att bli accepterad i huvud-

stadens sällskapsliv möttes han med 
misstänksamhet och direkt motstånd. 
Han var direkt sårad över den nedlå-
tenhet och nonchalans som han bemöt-
tes med i finare sällskap och en del 
intellektuella kretsar. Livet igenom fick 
han finna sig i att den gamla svenska 
överklassen i Helsingfors såg ned på 
honom.

Amos Anderson kände en bitter-
het och avoghet gentemot de dryga 
herrarna och svarade med ironiska 
omdömen. Han betecknade belackarna 
som småkusiner i huvudstaden. På den 
punkten var han också långsint, vilket 
framgår av de anteckningar Torsten 
Steinby gjorde under gemensamma 
samtal på Söderlångvik vintern 1954. 

Amos Anderson hade i början av 
sin vistelse i Helsingfors stött sig på 
den bildade klassens brist på religio-
sitet och dess antikyrkliga attityd som 
tog sig uttryck i en nedlåtande attityd 
mot människor som såg en mening i 
sina liv. Övertonen i kritiken visar hur 
starkt han hade känt sitt utanförskap. 
Också om den ekonomiskt ledande 
klassen levde i sin egna föreställnings-
värld drevs han ändå av ambitionen att 
i en del avseende identifiera sig med 
den. I sällskap av ”småkusiner” och 
intellektuella magistrar kände han sig 
innerst osäker och sökte gärna sin till-
flykt hos dem som stod utanför etablis-
semanget. Steinby menar att överläg-
senhet och högmod, medvetandet om 
den egna dugligheten mätt i rikedom, 
bidrog till hans attityd. Men kompen-
sationsbehovet framkallade också ett 
drag av självmedlidande. En väg ut ur 
dilemmat sökte han genom att visa 
stor gästfrihet och genom att spela på 
sina sällskapstalanger. I sällskap av 
skådespelare och stiliga damer kände 
han sig hemma.
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Amos Anderson kunde vara en glad 
och underhållande sällskapsmänniska 
och han uppskattades i vid kretsar för 
sina bjudningar och middagar. Ett be-
lysande exempel var konserterna med 
sakral musik i det kapell med orgelrum 
som han låtit inreda i vindsvåningen i 
sin bostad på Georgsgatan. Vid invig-
ningsmottagningen i kapellet närvar 
general Mannerheim, en lång rad 
ministrar, riksdagsmän, tidningsfolk 
och journalister.

En av hans damer, Thyra Haneman, 
skildrade händelsen i sin dagbok: ”Nog 
är det lustigt med den där småbonde-
sonen från Kimito som där får alla 
samhällets spetsar att samlas och bli 
fascinerade av sina idéer.”

Vurmade för katolicismen 
men konverterade aldrig
Amos Andersons intresse för den 
religiösa mystiken och medeltiden 
utvecklades under åren till något av 
ett vurmande för det katolska. Han 
hade under sina resor i Tyskland tagit 
intryck av den katolska byggnads-
konsten och musiken. Under sin första 
resa till Rom 1925 besökte han Vati-
kanen och närvar vid påven Pius XI:s 
audiens. 

Under sin sommarvistelse i Nåden-
dal fängslades han av stadens kloster-
historia och lät under ett par somrar 
uppföra birgittavesprar i den gamla 
kyrkan. Skådespelet Vallis Gratiae som 
han gjorde väckte uppmärksamhet 
utanför landets gränser. Vid renove-
ringen av Kimito kyrka hade han tagit 
intryck från restaureringar av katolska 
kyrkor.

Varför konverterade Amos Ander-
son aldrig till katolicismen? Något svar 
på frågan har ingen kunnat ge. Man 

får ty sig till hypotetiska antaganden. 
Det är möjligt att han inte ansåg det 
nödvändigt. Som en kosmopolit med 
ekumeniskt sinne kompletterade den 
medeltida mystiken och högkyrkligt 
pompa och ståt den något karga låg-
kyrkliga kristendom som han bar med 
sig från barndomen. Samtidigt måste 
han ha känt sig mer hemma i katolska 
kretsar där ingen såg ned på honom 
för hans klerikala och andliga intres-
sen. Dessutom hade hans evangeliska 
lärofader Fredrik Gabriel Hedberg 
också sökt andlig stryka i den medel-
tida mysticismen.

Ett annat hypotetiskt antagande är 
att steget ut att bli katolik hade väckt 
ont blod, inte minst bland de evange-
liska i hembygden. Och därför valde 
han att avstå. Ändå förefaller detta 
mindre sannolikt, eftersom Amos An-
derson under hela sitt liv inte sneglade 
åt sidan utan gick sin egen väg i enlig-
het med sin egen övertygelse.

Varför förblev Amos ensam?
En annan obesvarad fråga handlar om 
Amos Andersons val att förbli ensam. 
Det har gett upphov till spekulationer 
om orsaken. Någon grund för påståen-
dena om att han skulle ha varit homo-
sexuell är svårt att finna. Han hade 
ett både livligt och digert umgänge 
med kvinnor. Då han kopplade av från 
sina affärer sökte han gärna sällskap 
med damer, skriver Torsten Steinby. 
Han behövde dem för att fördriva sin 
ensamhetskänsla och han trivdes med 
dem därför att han kunde öppna sig 
själv på ett mer personligt sätt än i ett 
manligt sällskap.

Amos Anderson hade inga svårighe-
ter att vinna kvinnors uppmärksamhet. 
Han gillade att visa sig i sällskap med 



49

eleganta och attraktiva damer. Han var 
vänlig och omtänksam och hade en 
personlig charm och spiritualitet som 
fängslade. Och han var rik och kunde i 
damsällskap inte motstå frestelsen att 
vara frikostig.

De flesta förhållandena var till sin 
karaktär ytliga. Amos ville inte binda 
sig, vilket ibland ledde till kontrover-
ser. Klagomål om att han inte gått 
tillräckligt långt i de erotiska relatio-
nerna förekom. Under en middag i Åbo 
på 1930-talet blev han uppringd av en 
av sina damer i Stockholm som hotade 
sätta in sin och hans förlovningsan-
nons i tidningarna. Middagen lär ha 
blivit förstörd för Amos som dödsför-
skräckt ringde runt till redaktionerna 
för att stoppa publiceringen av förlov-
ningsannonsen.

Redan vid 22 års ålder hade Amos 
Anderson drabbats av en sjukdom som 
förmodligen satte sina spår för resten 
av livet. Efter en långvarig behandling 
stod det klart att han ådragit sig en 
könssjukdom, förmodligen gonorré, 
som på den tiden betraktades som en 
skamlig sjukdom. Han hade antagli-
gen inte förstått att söka läkarhjälp i 
tid. Han blev botad från sjukdomen 
men förlorade samtidigt sin fertilitet. 
Sjukdomen påverkade inte ett normalt 
liv och han kunde också knyta sexuella 

förbindelser. Men han berättade aldrig 
om sin sjukdom. Den förblev hans dju-
paste och strängast bevarade hemlig-
het, skriver Torsten Steinby.

Sjukdomen kan vara orsaken till att 
han aldrig ville binda sig utan valde 
att aldrig bilda familj. En annan orsak 
kan ha varit medvetenheten om den 
psykiska ohälsa som funnits i familjen. 
Amos själv drabbades ibland av de-
pressionsliknande tillstånd då svårmo-
det tog överhanden. 

Huruvida hans religiösa bryderi 
hade samband med en psykisk obalans 
är likaså en obesvarad fråga.

Torsten Steinby avslutar sin bok 
med en mångtydig episod. I ett glatt 
sällskap kunde Amos Anderson ibland 
citera ett ord ur Psaltaren: ”Lotten är 
mig fallen i det ljuveliga.” Bordssällska-
pet uppfattade det som ett uttryck för 
belåtenhet med tillvaron och stunden. 
Men den uppmärksamme kunde ana 
en annan underton. I hans väsen fanns 
ett stänk av vemod, ett hemligt psy-
kiskt område som ingen utomstående 
blick nådde.

Psaltarcitatet hade förmodligen 
en annan innebörd, en anspelning 
på Amos Andersons andliga arv från 
hembygden. Bibelspråket hade han 
nämligen funnit på Fredrik Gabriel 
Hedbergs gravvård. 

Uppenbart är att faderns stränghet  
och moderns tungsinne satte sina spår, 
liksom religionens bud och folksagans 
skrock.
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Patientsäkerhet

i fokus
Vad gick pengarna till?

av Sandra Lindholm/Arcada
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Simulering – ett tryggt sätt att öva patientsäkerhet
Senaste höst beviljades Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter 
(APSLC) kvalitetsenhetsstatus av undervisningsministeriet för åren 
2010–2012. Det medicinska simuleringscentret används flitigt i akut-
vårdsutbildningen, vårdutbildningen och i fortbildningen för yrkes-
verksamma. Till utrustningen i centret hör en fullstor simulerings-
docka med röst, kroppsfunktioner och andning, en spädbarnsdocka 
och en docka som kan simulera förlossning. Dessa kan manipuleras 
via dator. I centret övas inte bara akuta 
situationer utan också vårdkunskap, 
medicinskt kunnande, ledarskap och 
kommunikation.

Kompetens och säkerhet 
i läkemedelshantering   
Dosering av läkemedel är en av de 
många riskfyllda uppgifter en sjukvård-
are utför. Sedan 2006 fungerar Arcada 
som initiativtagare, koordinator och 
huvudaktör för MAQ-projektet (Medical 
Administration Qualification). Projektet 
inleddes ursprungligen för att utveckla 
undervisningen i läkemedelsräkning på 

Patientsäkerhet är ett område som fått mycket 
uppmärksamhet det senaste året. Social- och  
hälsovårdsministeriets första patientsäkerhets-
konferens ordnades i januari 2009 och på konfe-
rensen presenterades landets första patientsäker-
hetsstrategi. På plats med sin expertis fanns också 
högskolan Arcada, som har patientsäkerhet som 
ett av sina uttalade kompetensområden. 

Arcada
Arcada är en högskola i Arabia-
stranden i Helsingfors, med 2700 
studenter och 170 medarbetare. 
Arcada erbjuder utbildning och 
fortbildning inom företagseko-
nomi, turism, media, teknik, idrott 
och social- och hälsovård. Årligen 
utexamineras ca 300 studenter. 
Arcada samarbetar med ett nittio-
tal högskolor och universitet värl-
den över och bedriver samhälls-
relevant nyttoforskning.

Jens Tegengren, Johanna Nyman, Tomas Stenstrand, Simon Manselin och en docka i Arcadas 
patientsäkerthets- och lärocenter. – Det är bra med praktiska hands-on-övningar iställer för 
enbart teori. Tack vare övningarna i labbet kände jag mig mycket mer säker i när det gällde att 
utföra vårdåtgärderna i praktiken, säger Tomas.
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Arcada, men idag har det blivit ett projekt som gagnar såväl utbild-
ningen som arbetslivet på ett nationellt plan. Visionen är att utvidga 
verksamheten till Norden och Europa.

Sigma – inget traditionellt läromedel
Facklitteratur föråldras och kan inte utnyttjas interaktivt. Ett verk-
tyg som tagits fram inom MAQ är Sigma. Det handlar om en web-
baserad inlärningsmiljö med verklighetstrogna övningsexempel i 
läkemedelsräkning. Exemplen samlas in av samarbetsparter inom 
social- och hälsovården och databasen uppdateras ständigt med nya 
exempel från vårdverkligheten i Finland. Exemplen är klassificerade 
enligt bl.a. svårighetsgrad och specialområde, så användaren kan 
anpassa övningarna enligt sitt eget behov. Då en användare övar 
i Sigma sker en automatisk kontroll av svaren och användaren får 
respons direkt. Sigma är kopplat till Lääketietokeskus Oy:s Vnr-data-
bas med information om de läkemedel som för närvarande är re-
gistrerade i Finland, vilket garanterar att övningsmiljön hålls à jour. 
Sigma fungerar både på svenska och finska och alla läkemedelspro-
blem finns på båda språken. Detta är nödvändigt för att miljön skall 
kunna fungera för utbildningen i hela landet och för att befrämja 
tvåspråkigheten i arbetslivet.

Både Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter och Sigma har 
beviljats finansiering av Konstsamfundet. 

Bachelorprogram
Akutvård
Det sociala området
Distribuerade energisystem
Ergoterapi
Film och television
Fysioterapi
Företagsekonomi
Idrott och hälsopromotion
Informations- och medieteknik
Plastteknik
Turism
Vård
International Business
Human Ageing and Elderly Service
Plastics Technology

Masterprogram
Hälsofrämjande
Health Promotion*
Media Management
Real Estate Management*
Rehabilitering
Det sociala området

*på kommande

Arcadas utbildningsprogram
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Söderlångvik
Sällsamma 
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Söderlångvik
Amos Andersons kärlek till hembygden befästes 

när han skaffade sig ett andra hem – i Kimito.
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Söderlångvik gård är idag en sällsam upplevelse för alla sinnen, 
en fläkt från tider som varit. Gårdens huvudbyggnad tjänar som 
Amos Andersons personhistoriska museum. Den digra och 

dyrbara konstsamlingen med målningar av namn som Marcus Col-
lin, William Lönnberg, Ragnar Ekelund, Harry Henriksson, Veikko 
Vionoja, Lennart Segerstråle, Wilhelm Johansson och skulpturer av 
Teodor Schalin och Felix Nylund lämnar ingen oberörd. För att inte 
tala om den storslagna skärgårdsnaturens skiftningar längs med året. 
Mot Gullkronafjärden i väster skyddas Söderlångviken av bergiga, 
skogsbevuxna havsuddar som skjuter ut i sydlig riktning.

Innan Amos Anderson köpte gården hade han införskaffat över 
7 000 hektar skog, åkrar, holmar och skär i Kimito, Dragsfjärd, Väst-
anfjärd och Pargas. När han sedan köpte Söderlångvik var året 1927. 
Då bestod huvudbyggnaden av ett envåningshus i stock med rödmå-
lad brädfodring. Huset var byggt under senare hälften av 1800-talet 
och rymde sex rum och en öppen veranda mot sjön. Ombyggnaden 
ägde rum 1934–1935 enligt arkitekt W.G. Palmqvists ritningar. Det 
gamla trähuset påbyggdes med en andra våning i stock och vitrap-
pades. Huset rymde elva rum och kök. Under perioden 1937–1938 fo-
gades till denna byggnad på vardera sidan flyglar i tegel i en våning 
med öppna altaner kantade av balustrader. Huset är 47 meter långt 
och golvytan 560 kvadratmeter.

Självförsörjande mångsidig mönstergård 
Dagens Söderlångvik är ändå långt utöver ett personhistoriskt mu-
seum. Till gården hör en omfattande jord- och skogsbruksverksam-
het, växthus- och äppelodlingar och uthyrningsstugor.

Intendenten Ralf Ginman har tjugo års erfarenhet om den omfat-
tande utvecklingen.

Skulle en besökare följa skyltningen till Söder-
långvik skulle den slutligen leda honom upp på 
en kulle. Till höger skulle han ana en liten del av 
gårdens enorma äppelodlingar, men rakt nedanför 
stjäl huvudbyggnad uppmärksamheten. Mot en 
fond av en vacker havsvik reser sig den vitputsa-
de skönheten, huvudbyggnaden till den gård som 
varit ett av Amos Andersons hem. 
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Söderlångvik är ett utflyktsmål för hela familjen – året om.
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Ralf Ginman, intendent på Söderlångvik, 
har sett utvecklingen från litet till stort.
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– Vi har renoverat varje hus på området, köpt skogmark, förnyat 
äppelodlingarna, ordnat med konserter och program inne i museet 
och byggt ett nytt konferenscenter, berättar han.

Av de 7 000 hektar jord- och skogsområden som Söderlångvik för-
valtar består 100 hektar av odlad jord. Äppelodlingarna med sina 23 
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hektar är Finlands största på fastlandet. Ginman berättar att man på 
våren 2010 förnyar två hektar för att kunna plantera nya äppelsorter.

Antalet fastanställda på gården är 12. Under säsongsperioderna 
kan upp till 30–40 personer arbeta för gården.

– Äppelplockning är en populär sysselsättning för många, till ex-
empel för närliggande lantbruk och för studerande, säger Ginman.

På Söderlångvik gård finns tre växthus, där sommarblommor, 
ampelblommor, örter, julstjärnor och tomater odlas. Sommarblom-
morna och örterna är färdiga till försäljning på våren och tomaterna 
blir färdiga till försäljning i 
maj. Produkter från växthuset 
säljs i gårdens egen direktför-
säljning. 

Sedan 2008 använder Sö-
derlångvik miljövänlig energi. 
En ny 850 kw värmeanlägg-
ning producerar energi för att 
värma upp gårdens växthus. I 
anläggningen används förny-
bar energi som kraftkälla. Ved 
och halmbalar bränns för att 
värma upp vattentanken med 
100 000 liter vatten. Tanken 
lagrar energi som används till 
uppvärmningen av växthusen. 
I anläggningen bränns bl.a. papper och liknande avfall.  

– Gården är självförsörjande med material till energianläggning-
en, säger Ralf Ginman. Han förklarar att byggavfall kan brännas till 
energi, men också från skogsbruket bränns stora mängder odugligt 
virke.

– Från gårdens egna åkrar balar vi hundratals halmbalar som blir 
energi.

Sommarkonserter gör museet levande
Den femtonde maj öppnade Söderlångvik museets dörrar för sä-
songen, som pågår till slutet av augusti.

– Förra sommaren hade vi 6 800 besökare, berättar Synnöve Gus-
tafsson som visar runt i museet. Hon berättar livfullt om olika föremål. 
På en fråga om hur det är att jobba på Söderlångvik svarar hon:

– Jag trivs med mitt jobb, det är vackert inne och vackert ute.
Publika evenemang med konserter och föredrag gör sitt till att 

Amos Anderson personhistoriska museum är något utöver ett mu-
seum.

– Det är en levande och stimulerande kulturmiljö, lägger hon till. 

Husmor Synnöve Gustafsson trivs på Söderlångvik. – Det är 
vackert.
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Gungstolen som Amos Anderson satt i medan Vivan Engblom 
som liten flicka läste Husis för honom. Läs artikeln på nästa sida.
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Amos Anderson bodde under långa 
perioder på äldre dar i sitt sommarre-
sidens på Söderlångvik gård och hade 
därifrån ett vakande öga på Hufvud-
stadsbladet som han ägde. Tidnings-
mannen Amos Anderson levde som 
han lärde: ”det är ägaren som bestäm-
mer över tidningens politik” hade han 
klart deklarerat en gång i tiden.

– Han satt i sin gamla gungstol och 
bad mig i tur och ordning läsa Hufvud-
stadsbladet, Nya Pressen, Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbla-
det. Jag måste alltid börja 
med rubrikerna på första 
sidan. Och det hände att 
han tog en paus, gick bort 
för att ringa upp chefredak-
tören och ge respons. Ibland 
var det kritik och ibland mera 
allmänna kommentarer, minns 
Vivan Engblom, född och uppvuxen på 
Söderlångvik i Dragsfjärd.

Några finska tidningar minns inte Vi-
van att han skulle ha haft. Finska talade 
han överhuvudtaget inte.

Vivan bor i dag tillsammans med sin 

man en bit från Söderlångvik och har 
kunnat följa utvecklingen på gården. 

– Det är otroligt hur allt har utveck-
lats. Att uppleva Söderlångvik i dag är 
stort och fint. Efter doktors död rådde 
förstämning, eftersom vi fick veta att 
det inte fanns resurser. Det skulle spa-
ras i allt, berättar hon.

Amos Anderson själv hade anspråks-
lösa vanor. Han motsatte sig nyinköp 
av möbler och ansåg sig klara sig med 

dem han hade.
– I övrigt var han mån om 
att personalen skulle delta i 
kaffedrickningen när han 
hade gäster på gården, och 
vi barn tillkallades att leka 
när det fanns barnfamiljer 

på besök.
En episod som Vivan kom-

mer ihåg var när någon i perso-
nalen hade bemärkelsedag och Amos 
ville uppmärksamma detta:

– Då satte han sig vid sitt gamla har-
monium – förutom gungstolen det enda 
föremålet från barndomshemmet – och 
spelade Den blomstertid nu kommer. 

Vivan Engblom
läste Husis för Amos
När Vivan Engblom var en ung flicka fick 
hon ett hedersuppdrag att läsa morgon-
tidningarna för doktor Amos Anderson.
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Allmänt
Under år 2009 kunde Konstsamfundet, 
trots att intäkterna minskade, bibehålla 
den allmänna understödsverksamheten på 
samma nivå som året innan. Man deltog 
i finansieringen av de projekt som man 
tidigare kommit överens om.  Situationen 
påverkade i alla fall Konstsamfundets möj-
lighet att delta i nya större projekt.

Diskussioner om omstrukturering av 
Konstsamfundets tidningsgrupp fördes 
under året. Omstrukturering planeras för 
att kunna trygga en bättre lönsamhet i de 
olika tidningsbolagen. Forumkvarterets sex 
olika fastighetsbolag fusionerades 1.9.2009 
till ett bolag Ab Mercator Oy.

Föreningen Konstsamfundets totala 
utdelning 12,9 milj. € var något högre än 
året innan (12,1 milj. €), vilket utgjorde 80 % 
av föreningens utdelbara resultat.

Understöden för filmproduktioner på 
svenska har fallit väl ut. En del av under-
stöden beviljas i samarbete med Svenska 
kulturfonden och svenska Yle. Konstsam-
fundet understödde bl.a. Helsinki –filmi 
med 150 000 € för filmatiseringen av Kjell 
Westös roman Där vi en gång gått, Lång-
film Productions beviljades 125 000 € för 
den finlandssvenska barnfilmen Iris och 
Susamuru Productions 44 000 € för under-
hållningsprogrammet Robban.

Konstsamfundets understöd till den fin-
landssvenska utbildningssektorn var stor 
under året. Styrelsen gjorde en reservation 
på 3 000 000 € för att kunna bevilja univer-
sitetsbidrag, eftersom finska staten lovat 
bidra med 2,5 gånger de medel som uni-
versiteten lyckas samla in från privat håll. 
Av denna reservation fick Åbo Akademi en 
donation på 1 000 000 €. 

En kommunikationsstrategi för Konst-
samfundet uppgjordes. En ny broschyr om 
Konstsamfundet gjordes både på svenska 
och på finska. En uppdatering av hemsidan 
var under planering. 

Placeringsverksamheten i noterade ak-
tier påbörjades i början av februari. Ronny 
Viljanen anställdes som placeringschef 
och ett placeringsråd grundades. Place-
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ringsrådet har till uppgift att diskutera 
olika alternativa placeringar. Konstsamfun-
dets placerar främst i finska börsbolag. 

Trots ett svårt år för handeln och 
betydande vakansgrader i Helsingfors-
regionens butiks- och kontorsutrymmen 
har Forum gjort ett gott år. Försäljningen 
i köpcentret uppgick under kalenderåret 
2009 till 165,2 milj. euro, vilket är 1 procent 
mindre än försäljningen 2008. I Forum var 
alla butiks- och kontorsutrymmen uthyrda

Amos Andersons konstmuseum hade 
en livlig utställningsverksamhet, men 
betydligt mindre besökare än året innan. 
Samarbetet med Föreningen Finländ-
ska konststiftelser pågick till ömsesidig 
belåtenhet. För första gången visades en 
specialutställning i huvudbyggnaden på 
Söderlångvik gård.

Intäkterna under år 2009 minskade till 
följd av att dividenden från Stockmann 
Oyj halverades. De största intäkterna 
var avkastningen från Forum Fastighets 
Kb 10,8 milj. €. Avkastningen från övriga 
placeringarna uppgick till 8,3 milj. €, där 
dividendintäkterna från Stockmann Oyj 
Abp var 3,7 €. 

Resultatet för verksamhetsperioden var 
3,7 milj. € mot 5,2 milj. € år 2008.

Till KSF Media Holding hör Konst-
samfundets hela tidningsverksamhet. Till 
gruppen hör KSF Media, som handhar 
försäljning, marknadsföring, tryckning, 
distribution, ekonomi- och annan admi-
nistration samt utvecklingen av digitala 
medier för gruppens samtliga tidningsbo-
lag, samt Hufvudstadsbladet, Borgåbladet, 
Östra Nyland, Västra Nyland och Volt.  

Konstsamfundets styrelse fastställde i 
november 10 principer för ägandet av me-
dia. Dessa principer ligger som grund för 
det strategiarbete som påbörjades för KSF 
Medias tidningsgrupp.

Landsfastigheterna står för en viktig del 
av Konstsamfundets allmännyttiga verk-
samhet. Den största utmaningen var att 
färdigställa den nya konferensvillan, Villa 
Sundsvedja. 

Föreningens sammansättning  
under 2009
Föreningen består av Max Arhippainen, 
Kaj-Gustaf Bergh, Marianne Bargum, 
Niklas Geust, Mikael Ingberg, Gunvor 
Kronman, Per-Edvin Persson, Arndt Reu-
ter, Ann Sandelin, Christoffer Taxell och 
Astrid Thors.

Styrelsen består av Christoffer Tax-
ell (ordförande), Niklas Geust, Gunvor 
Kronman, Arndt Reuter (t.o.m. 26.5.09) och 
Mikael Ingberg (fr.o.m. 26.5.09). Styrelsen 
har under året hållit tio möten. Verkstäl-
lande direktör är Kaj-Gustaf Bergh.

Som revisor fungerade CGR-revisorerna 
Sixten Nyman och Jan Holmberg med 
revisionssamfunden KPMG Oy Ab och 
PriceWaterhouseCoopers Oy som supple-
anter.

Konstsamfundets fastanställda personal 
31.12.2009 bestod av 48 personer. Fyra av 
dessa arbetade på Konstsamfundets kon-
tor, 31 på Amos Andersons konstmuseum 
och 13 på Landsfastigheterna.

Stipendier och understöd
År 2009 beviljades allmänna stipendier 
och understöd för sammanlagt 7 673 924,88 
euro. De största bidragen räknas upp 
nedan.

Inom allmänna kulturbidrag beviljades 
det största bidraget till Luckan i Helsing-
fors 600 000 € som 5-årigt verksamhets-
bidrag, Hangö Brankis fick 100 000 € för 
renovering, Åbolands hantverk 50 000 € 
för Konstrundan, Finlands Svenska Idrott 
50 000 € för utbildnings- och informations-
material samt Mannerheimstiftelsen för re-
novering av Mannerheimmuseet 50 000 €.

När det gäller bildkonst sker fören-
ingens satsning främst genom stödet till 
Amos Andersons konstmuseum för verk-
samheten och inköp av konstverk. Stödet 
till konstmuseet vid Georgsgatan och på 
Söderlångvik gård var totalt 1 904 691 €. 
Ett 30-tal finlandssvenska bildkonstnärer 
fick bidrag.
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När det gäller filmproduktion har Konst-
samfundet två olika stödformer. Den ena 
är i samarbete med svenska Yle (40 %) och 
Kulturfonden (40 %) där Konstsamfundets 
andel är 20 % och ansökningarna koordi-
neras av Kulturfonden. I denna grupp utde-
lades totalt 600 164 €. Bidrag beviljades 
till Helsinki –filmis produktion Där vi en 
gång gått (150 000 €), Långfilm Produc-
tions barnfilm Iris (125 000 €), Sveng.com 
Productions TV-serie Space Trainees I och 
II (73 000 €) och Susamuru Oy:s TV-under-
hållning Robban (44 000 €). I den andra 
stödformen riktas ansökningarna direkt till 
Konstsamfundet. Totalt delades 19 000 € ut 
i denna grupp. 

Stöd inom musiksektorn har beviljats 
för seriös fortbildning för enskilda utom-
lands och för institutioner och föreningar. 
Av institutionerna fick Martin Wegelius 
Institut 24 000 € för sommarkurser och 
Wegelius kammarstråkar, Kimito Musik-
gille 11 000 €, De Ungas Musikförbund 
DUNK 10 000 € och Finlands Svenska 
Folkmusikinstitut 17 000 €.

När det gäller publikationer utgavs 
Den finlandssvenska bokkatalogen för 
tjugotredje året i följd. Upplagan var 
drygt 115 000 st. Föreningen Konstsam-
fundets andel av totalkostnaderna steg 
till 33 000 €. Tidskriftprojektet, som är 
ett samarbete med Svenska kulturfonden, 
koordinerades under året av Thomas 
Rosenberg. Bl.a. samordnades de finlands-
svenska tidskrifternas deltagande i Bok-

mässan i Helsingfors och i Bokkatalogen.  
Dessutom beviljades Peppar och Papper 
175 000 €, Åland24 ett 3-årigt verksamhets-
bidrag på 150 000 €, Nya Åland 30 000 € 
för prenumerationer till skolor, Svenska 
Studerandes Intresseförening 15 000 € för 
Studentbladet och utgivarföreningen för 
Astra Nova 15 000 €.

Även inom teaterkonten utdelades stöd. 
Tom ”Riddo” Ridberg fick ett hederspris 
på 3 000 € ur Carl Olof Tallgrens Åboländ-
ska skärgårdsfond för hans stora teaterin-
tresse bland ungdomar. Av institutionerna 
fick Svenska teatern tilläggsfinansiering 
för PlayMe 40 000 €, Åbo Svenska Teater 
beviljades 35 000 €, Klockriketeaterns 
produktioner 32 000 €, teatergruppen 
Viirus 30 000 € och Unga Teatern 17 000 €. 
Många fria teatergrupper fick mindre verk-
samhetsbidrag.

Journaliststipendierna utdelas i sam-
arbete med Svenska kulturfonden. Konst-
samfundet beviljade totalt 70 000 € för 
journaliststipendier och för journalistprak-
tikanter på de olika finlandssvenska dags-
tidningarna, som bedömts som en viktig 
sektor. 

De största bidragen beviljades dock 
inom utbildningssektorn. Ett bidrag på 
3 000 000 € reserverades för år 2010 för 
de finlandssvenska universitetens verk-
samhet. Av denna reservering donerades 
1 miljon € till Åbo Akademi. Bidraget till 
Svenska Studiefonden var 75 000 €. Stöd-
ordningen för läromedel som är ett sam-

 2005 2006 2007 2008 2009

Amos Andersons museum 1 107 700 1 152 500 1 690 900 1 824 500 1 904 691
Allmänna kulturbidrag 857 000 1 298 200 1 632 200 830 800 1 475 400
Bildkonst 36 000 1 126 500 180 200 111 000 113 400
Filmproduktioner    413 000 619 200
Musik 752 000 295 900 284 350 1 371 000 250 000
Publikationer 1 004 000 1 178 100 522 289 818 000 884 400 
Teater 278 000 355 700 480 700 380 000 343 500
Yrkesutbildning 1 073 000 1 274 000 4 240 100 3 869 000 3 988 000 
KSF Tidningsgrupp      2 500 000 3 360 000

Totalt 5 107 700 6 680 900 9 030 739 12 117 300 12 938 591

Beviljade stipendier och understöd 
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arbete mellan Konstsamfundet, Svenska 
kulturfonden, Svenska folkskolans vänner 
och Lisi Wahls stiftelse delade ut medel till 
traditionella läromedel för totalt 200 000 €. 
Konstsamfundets andel utgjorde 40 000 €.

Amos Andersons konstmuseum
Utställningsverksamheten var fortsätt-
ningsvis riklig och varierande år 2009 med 
tolv utställningar, av vilka åtta bestod av 
samtidskonst och fyra av äldre konst.

Under januari månad visades tre utställ-
ningar som öppnades i december 2008: 
Katarina Reuters retrospektiva måleriut-
ställning i bottenvåningen, Mikael Pohjo-
las skulpturer i sjätte våningen samt tysk 
och internationell samtidskonst ur UPM-
Kymmene-stiftelsens samlingar i andra 
våningen.

I våningen 4½ öppnades i februari en 
utställning som presenterade konst ur Al-
fred Kordelins stiftelses samling. Stiftelsen 
anslöt sig som ny medlem till Föreningen 
Finländska konststiftelser (STSY) samma 
år. Utställningen lyfte fram intressanta, säl-
lan visade exempel på 1920- och 30-talets 
bildhuggarkonst i Finland.

En av årets huvudutställningar var 
Tjeckisk kubism 1909–1925 som öppnade i 
mars. En central fasett i kubismens historia 
presenterades för första gången för den fin-
ländska publiken. Utställningen omfattade 
både bildkonst, arkitektur och design med 
viktiga lån från så gott som alla ledande 
tjeckiska museer. Utställningen fick myck-
et positiv uppmärksamhet i medierna och 
en hängiven publik av sakkunniga. Trots 
draghjälp av medierna och satsningar på 
marknadsföring lyckades museet ändå inte 
få den stora allmänheten intresserad av 
fenomenet.

Senare i mars öppnades utställningen 
Mundus Liber – Janis och Riikos Fria Värld. 
Utställningen var skräddarsydd för utställ-
ningshallen av de unga bildkonstnärerna 
Jani Leinonen och Riiko Sakkinen. Utställ-
ningen var samhällskritisk och medvetet 
provokativ. Till konstnärernas metoder hör 

en sofistikerad manipulation av medier, ett 
spel som medierna beredvilligt kastade sig 
in i. Knappast någon utställning på Amos 
Andersons konstmuseum har fått lika stor 
offentlig uppmärksamhet, televisionen in-
begripen. Tyvärr resulterade medieuppbå-
det inte i någon större publiktillströmning, 
även om man kunde se en markant ökning 
av ung publik vilket var glädjande. 

STSYs första utställning, Våra bilder, 
togs ner i maj för att sedan visas på Walde-
marsudde i Stockholm. STSY:s följande ut-
ställning gick under namnet Det modernas 
två ansikten och behandlade 30-talskon-
sten i Finland. Utställningen var samman-
ställd av kritikern Timo Valjakka. 

Under sommaren intog Målarförbundets 
80-årsjubileumsutställning Värt att måla 
alla lediga våningar i museet. Gästkura-
tor Pessi Rautio hade sammanställt ett 
mångsidigt genomsnitt av olika aktuella 
tendenser inom måleriet. Publiktillström-
ningen var något bättre än vanligt under 
sommarmånaderna i Helsingfors.  

Årets andra huvudutställning var 
Susanne Gottbergs och Markus Kåhres 
mångåriga samarbetsprojekt som gav en 
ny skepnad åt utställningshallen. Utställ-
ningen ingick i Helsingfors festspels pro-
gram i augusti. Gottberg-Kåhre Project var 
en enastående sammanflätning av skulptur 
och måleri, ett imaginärt utrymme som 
väckte otaliga associationer, samtidigt som 
det var en häpnadsväckande arbetspres-
tation. Kritikerna gav erkännande åt det 
unika i konceptet, och påpekade också att 
det var just en sådan djärv och nydanande 
helhet som museer för nutidskonst borde 
finnas till för. Salla Sorris dokumentärfilm 
om projektet var ett utmärkt komplement 
till utställningen. Utställningen var också 
relativt sett en publikframgång; samtids-
konst drar sällan mera än 10 000 besökare 
på AA-museet.

På Söderlångvik visades under somma-
ren för första gången en specialutställning 
i huvudbyggnaden. Helena Westermarcks 
(1857–1938) konstnärskap presenterades 
genom ett urval på ett tjugotal verk i stora 
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matsalen. Utställningen Westermarck och 
hennes "målarsystrar" visades i ett större 
format i museets tredje våning från septem-
ber till mitten av november och fortsatte 
därefter på Tikanojas konsthem i Vasa.

En säregen liten utställning var Roger 
Gustafssons Hommage à… Ett trollbundet 
äventyr i nutidskonsten, som bestod av 
Aktias muminsparbössor stajlade enligt 
olika kända konstnärer.

Årets sista utställning var Catarina 
Ryöppys starka, av foton och installationer 
bestående retrospektiv Tid – Gränser i 
utställningshallen.

Museet kan vara stolt över utställnings-
programmet som både väckte debatt och 
fick beröm, och som berörde och stannade 
i minnet. Trots detta var besökarantalet på 
drygt 30 000 det lägsta under hela 2000-ta-
let. Också andra museer upplevde liknande 
fall i besökarantalet. Trenden var densam-
ma på de flesta andra museer i Helsingfors, 
med Ateneum som det stora undantaget. 
Ändå kan man inte skylla bortfallet på 
Picassoutställningen eftersom trenden var 
speciellt påtaglig under årets första halvår. 
Det är inte lätt att få den stora allmänheten 
att intressera sig för den typens experi-
mentella samtidskonst som AA-museet 
har till särskild uppgift att presentera. 
Gottberg-Kåhre Project är ett exempel på 
det slag av speciella utställningsprojekt 
som det vore mycket svårt att genomföra 
på något statligt eller kommunalt museum.  

Kostnaderna för upprätthållande av 
museerna uppgick till 2 549 365 € mot 
2 728 065 € året innan. Inkomsterna i form 
av inträdesbiljetter, kataloger och andra 
trycksaker samt statsstöd var 644 674 € 
mot 903 587 € ett år tidigare. Föreningens 
nettokostnader för museerna uppgick 
sålunda till 1 904 691 € mot 1 824 478 € året 
innan.

Landsfastigheterna
Verksamheten på landsfastigheterna 
har fortgått som under tidigare år. Den 
stora utmaningen under året har varit att 

färdigställa Villa Sundsvedja, taklagsöl 
hölls den 4 februari. Villan blev i stort sett 
klar under året och är i princip färdig att 
börja hyras ut. Uthyrningen kommer att 
skötas i dotterbolaget Insulanova Ab:s 
regi. Underhållsarbeten som takläggning, 
(Tolfsnäs ladugård  inh. maskinhall + kylla-
ger) brädfodring (Söderlångvik fd. träd-
gårdsmästarbostad) samt renovering (fd 
kontorsbyggnaden) utfördes. Forneldarnas 
natt firades traditionsenligt med ca 400 
deltagare, fornelden tändes av byggmästa-
re Roland Malmberg. Eu stöd har erhållits 
för jordbruk, trädgård och växthus. 

Två trädgårdsdagar med tema blommor 
ordnades i maj och juni (ca 450 besökare) 
och en äppeldag i september (ca 300 del-
tagare) där överträdgårdsmästare Aarno 
Kasvi från Åbo höll föredrag och redogjor-
de för olika växter och sorter. 

Under året gavs anbud på flere skogs-
skiften som var till salu, men anbuden 
godtogs inte.

Söderlångviks hemsida fick 19 170 
besökare.

Museet 
Museet på Söderlångvik har varit öppet 
från 15 maj till 31 augusti samt veckosluten 
i september, stängt under midsommar. Be-
söksantalet till museet var 6 830 personer 
(tot. på Söderlångvik ca 10 000 personer 
inkl. naturstig, café mm). Bland konserter 
kan nämnas Kimitoöns Musikdagar, Baltic 
Jazz samt Esbo kammarkör. Förutom den 
nämnda utställningen Westermarck och 
hennes ”målarsystrar” visades i cafeterian 
grafik från egna samlingar, samt i gal-
leri Alma Tommy Arfmans fotoutställnig 
Minkjakt i skärgården. Under julveckan 
ordnades även en julmarknad i caféet.

Konstsamfundets dotterbolag
KSF Media Holding
2009 utgjorde KSF Media Ab:s andra 
verksamhetsår. Bolaget som är ett helägt 
dotterbolag till KSF Media Holding – som i 
sin tur ägs av Föreningen Konstsamfundet 
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r.f. – handhar försäljning, marknadsföring, 
tryck, distribution, ekonomi- och annan ad-
ministration samt utvecklingen av digitala 
medier för gruppens samtliga tidnings-
bolag, d.v.s. Hufvudstadsbladet Ab, Västra 
Nylands tidningar Ab och Östra Nylands 
tidningar Ab. 

Bolaget fakturerar tidningsbolagen för 
servicen och tjänsterna och målsättningen 
är att producera så högklassiga och fördel-
aktiga tjänster som möjligt för tidningsbo-
lagen. Ett treårigt avtal mellan KSF Media 
och tidningsbolagen har ingåtts som 
reglerar förhållandet mellan bolagen.

Vid sidan av att producera tjänster för 
den egna gruppens tidningar driver KSF 
Media ett rotationstryckeri i Mårtensdal, 
Vanda, som utöver de egna tidningarna 
Hufvudstadsbladet och Borgåbladet 
trycker ett antal andra tidningar, i huvud-
sak i tabloidformat.

Den globala finanskrisens effekter bör-
jade synas på allvar i Finland under hösten 
2008 men lågkonjunkturens omfattning 
och djup klarnade först under år 2009. 

Mediebranschen hörde till de branscher 
som drabbades allra hårdast. Reklamin-
satserna minskade kraftigt under hela året 
och gällde samtliga medier, t.o.m. webban-
nonseringen, som växte kraftigt ännu un-
der år 2008, minskade. Den s.k. lilla reklam-
kakan minskade under året med 17,5 %. 
För dagstidningarna blev utvecklingen 
ännu svagare, annonsförsäljningen sjönk 
med hela 22,1 %, vilket innebär att året var 
ett av de sämsta någonsin. Särskilt dåligt 
var försäljningsresultatet för de större 
tidningar med stor andel s.k. klassificerad 
annonsering medan mindre lokaltidningar 
generellt klarade sig något bättre. 

Också på upplagesidan blev året svagt 
även om det i jämförelse med annonsför-
säljningen ändå kan betraktas som till-
fredsställande. Den upplagenedgång som 
varit ett faktum för branschen som helhet 
under de senaste åren tilltog i fart något 
och totalt beräknas dagstidningarnas 
upplagor under året minskat med över 2 %, 
som är det sämsta resultatet sedan lågkon-
junkturen i början av 90-talet.

M.C. Eschers Omöjliga världar 
finns att se på Amos Anderson 
muséet på Georgsgatan 27 i 
Helsingfors fram till 24.6.2010.
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Den finlandssvenska pressens utveck-
ling under året motsvarar i stort sett den 
allmänna marknadsutvecklingen men an-
nonsförsäljningen minskade kanske något 
överraskande mindre än för branschen 
som helhet. Också bland de finlands- 
svenska tidningarna har de mindre tid-
ningarna klarat sig något bättre än  
de större.

På tryckerisidan präglas marknaden 
fortsättningsvis av överutbud med låga pri-
ser och ansträngda marginaler som följd. 
Lågkonjunkturen kommer dock sannolikt 
att ge upphov till strukturella åtgärder som 
på sikt kan förbättra situationen. 

Framtidsutsikter
Även om konjunkturen långsamt svänger 
uppåt blir också 2010 ett svårt år för dags-
tidningarna. Annonsintäkterna beräknas 
visserligen öka men endast långsamt och 
förväntas fortfarande stanna långt under 
2008 års nivå. Samtidigt pågår branschens 
strukturomvandling som ändrar konsu-
menternas medievanor vilket innebär att 
tidningarna tvingas räkna med fortsatt 
minskade upplagor. Intäkterna från de 
nya digitala medierna ökar, men dessvärre 
långsamt och förmår tillsvidare inte kom-
pensera för papperstidningens försämrade 
intjäningsförmåga.

Företagsledningen bedömer att riskerna 
i bolagets verksamhet närmast hänger 
samman med det svaga ekonomiska läget 
med de följder det har på i första hand 
medieförsäljningsintäkterna.

Tidningsverksamheten är sårbar då det 
gäller den tekniska produktionen och dist-
ributionen. För den senare råder dessutom 
ett de facto monopol på marknaden, vilket 
i praktiken omöjliggör för tidningsföreta-
gen att kunna kontrollera kostnadsutveck-
lingen.

Den finansiella risken är begränsad som 
en följd av tidningsgruppens ekonomiskt 
starka ägare och dess uttalade vilja att 
upprätthålla tidningsverksamheten.

Bolaget har en heltäckande försäkring 
för sin produktionsverksamhet.

Forum för ekonomi och teknik 
År 2009 var ett krävande år för Forum för 
ekonomi och teknik. Det karaktäriseras av 
en balansgång mellan förlagets ekonomi 
och möjligheterna att nummer för nummer 
åstadkomma ett nyttigt och innehållsrikt 
affärsmagasin för Forums läsare. Slutresul-
tatet blev i de rådande yttre förhållandena 
både innehållsmässigt och ekonomiskt 
tillfredsställande.

 Recessionen i Finland minskade 
Forums annonsförsäljning radikalt. Hela 
annonsmarknaden rasade. Forum förlorade 
36 % av annonsintäkterna i jämförelse med 
året förut. Återhämtningen kommer att ske 
långsamt. Årets annonsförsäljningsbudget 
förverkligades inte trots en revidering av 
den under året. Däremot hölls Forums pre-
numerationer och prenumerationsintäkter 
på samma nivå som tidigare. Den officiella, 
granskade upplagan ökade med 0,2% och 
är nu 10 820 exemplar.

Frisk Bris
Tidningen Frisk Bris klarade krisåret 2009 
med ett plusresultat. Brisen fick en stor 
grupprenumeration från och med årets 
början. Nu är alla Gullkrona Kryssarklubbs 
medlemsfamiljer prenumeranter av Frisk 
Bris. Den granskade, officiella upplagan för 
år 2009 är 2 110 exemplar, som är 29% mera 
än året förut. För att få även andra segel-
klubbar att förverkliga en grupprenumera-
tion inleddes marknadsföringsprojekt med 
flere klubbar, t.ex. MSF och ÅSS på Åland.

 Båtbranschen som helhet minskade 
under året med över 40 %. Detta märktes 
direkt i Frisk Bris annonsförsäljning, som 
minskade med 25 %. De mindre annonsin-
täkterna kompenserades av högre prenu-
merationsintäkter och det ledde till att 
resultatet blev på plus. 

Fastighetsbolag
Ab Forum Capita Oy
Forum Capitas huvudsakliga verksamhets-
område är att producera tjänster inom fast-
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ighetsförvaltning och -utveckling. Bolaget 
är ansvarig bolagsman i fastighetskapital-
fonden Forum Fastighets Kb och ansvarar 
för fastighetsfondens fastighetsförmögen-
hetsförvaltning. Verksamheten under 2009 
har fokuserat på utveckling av en gemen-
sam fastighetsförmögenhetsförvaltning 
för de sex fastigheterna i Forumkvarteret i 
Helsingfors.

Forum Capita förvaltar Forum Fastig-
hets Kb:s utrymmen om ca 29 000 m²  
butiksutrymme, ca 32 000 m² kontorsut-
rymmen i Forumkvarteret i Helsingfors 
samt ca 10 000 m² lager- och andra stöd-
utrymmen för den kommersiella uthyr-
ningsverksamheten. Därtill producerar 
Forum Capita fastighets- och ekonomiför-
valtningstjänster också för andra bolag och 
samfund. Forum Capita ägs i sin helhet av 
Föreningen Konstsamfundet

Verksamheten under Forum Fastighets 
Kb:s första räkenskapsperiod har domine-
rats av uppbyggande av en ny bolagskon-
struktion. Aktierna i de fastighetsbolag i 
Forumkvarteret i Helsingfors i vilka köp-
centret Forum verkar förvärvades 1.10.2008 
av Forum Fastighets Kb. De av Forum 
fastighets Kb helägda fastighetsbolagen i 
Forumkvarteret fusionerades 1.9.2009 med 
Ab Mercator Oy som mottagande bolag. 

Omstruktureringens syfte är att via en 
enhetlig ägarstruktur där Forum Fastighets 
Kb som fastighetsägare kan skapa bättre 
förutsättningar att utveckla den kom-
mersiella verksamheten i Forumkvarteret, 
att uppnå en kostnadseffektiv, långsiktig 
fastighetsförmögenhetsförvaltning och 
därvidlag lägga grund för fortsatt tillväxt.  

Trots ett svårt år för handeln och 
betydande vakansgrader i Helsingfors-
regionens butiks- och kontorsutrymmen 
har Forum gjort ett gott år. Försäljningen 
i köpcentret uppgick under kalenderåret 
2009 till 165,2 milj. euro, vilket är 1 procent 
sämre än försäljningen 2008. Vakansgra-
den i Forum Fastighets Kb:s utrymmen är 
obefintlig. Samtliga kontors- och butiksut-
rymmen är uthyrda. Nettohyresintäkterna 
har ökat något trots att utvecklingen vad 

gäller levnadskostnadsindex inte ledde till 
hyresintäktstillväxt.

Trots den ekonomiska nedgången i stort 
ser bolaget med tillförsikt på utsikterna 
för den del av detaljhandeln i Helsingfors 
kärncentrum som fokuserar på mode och 
på trivsamma ställen för umgänge och 
nöjen. Under 2010 utarbetar bolaget en 
anläggningsplan som kartlägger olika 
ändringsarbeten som en del av en strategi 
i syfte att modernisera och ytterligare kom-
mersialisera utrymmena i Forumkvarteret. 
Forum Capita avser också att utvidga sin 
övriga tjänsteproduktion inom fastighets-
förmögenhetsförvaltning. 

Insulanova och Insulanova Invest
Oy Insoluanova Ab:s verksamhet består av 
köp, planering och försäljning av tomter 
samt uthyrning av stugor på Kimitoön. 
Under året ingicks ett långfristigt hyres-
avtal med Föreningen Konstsamfundet rf 
där bolaget hyr byggnaden Villa Sunds-
vedja med omgivning av Konstsamfundet. 
Bolagets avsikt är att hyra byggnaden till 
företag och grupper för mötesverksamhet 
och rekreation. Omsättningen består av 
hyresintäkter och uppgick till 60 324,95 €.

Insulanova Invest Ab är ett helägt dot-
terbolag till Oy Insulanova Ab och bedri-
ver värdepappershandel samt koncern-
finansiering. År 2009 var bolagets andra 
verksamhetsår. Omsättningen uppgick till 
4,5 milj. € och resultatet var 56 700 €. 

Grafiska Industri Ab
Bolaget som är ett helägt dotterbolag till 
Föreningen Konstsamfundet bedriver 
under sin bifirma, Konstforum, försäljning 
av souvenirer, gåvoartiklar, postkort m.m. 
samt förmedling av konstföremål i anslut-
ning till Amos Andersons konstmuseum i 
Helsingfors.

Konstsamfundets intressebolag
Söderströms förlag
Företagets omsättning ökade något 
(0,5 procent) i jämförelse med 2008 och 
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landade på 3,01 miljoner euro. Läromedels-
försäljningen, som stod för 67 procent av 
omsättningen, minskade med drygt 6 pro-
cent på grund av lågkonjunkturen, medan 
försäljningen av allmän litteratur ökade 
med 18 procent (rekordmånga egna titlar: 
42 böcker). Räkenskapsperiodens resultat 
för 2009 blev en vinst om 4 776,76 euro.

Under det första halvåret arbetades 
intensivt med Söderströms strategi i för-
lagets styrelse och med personalen. Efter 
styrelsens godkännande inleddes under 
hösten arbetet med att implementera 
principerna för kärnverksamheten och de 
ekonomiska styrmekanismerna, samt för-
beredelser för den nya affärsverksamheten. 

Förlaget bildade under 2009 ett mark-
nadsföringsteam som arbetade fram en 
marknadsföringsstrategi, man började sälja 
böcker i Sverige via försäljningsbolaget 
Stevali, försäljningen av digitala läromedel 
fördubblades, läromedelsavdelningen sat-
sade på utvecklingsarbete med två fram-
tidsgrupper (i Helsingfors och i Vasa) och 
samarbetet med det finska förlaget Teos 
fortsatte. I december hölls en extraordinär 
bolagsstämma som beslöt att låta överföra 
Söderströms aktier i värdeandelssystemet 
Euroclear Finland Oy och göra ändringar i 
bolagsordningen. De slutliga besluten tas 
av den ordinarie bolagsstämman i mars 
2010.

K-Develop
Konstsamfundet är delägare i K-Develop 
Oy, som grundades i mars 2008. Konst-
samfundets ägarandel är 47,6 %. Företagets 
verksamhet är att köpa, äga och utveckla 
bolag, främst små och medelstora teknik-
bolag.

Nya Ålands Tidning
Konstsamfundet äger 20 % av aktierna 
i Nya Ålands Tidning. Nya Ålands Tid-
ningsaktiebolag sysselsätter idag drygt 30 
personer. Huvudverksamheten är utgiv-
ning av tidningen Nya Åland. Tidningen 
utkommer fem dagar per vecka och har en 
upplaga på 7 349 exemplar (2008). 

Trots ett svårt år för handeln 
har Forum gjort ett gott år.
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Föreningen Konstsamfundet rf 
Balansräkning 
AKTIVA 31.12.2009  31.12.2008 
Bestående aktiva
Materiella tillgångar 
  Tomtmark                              6 650 852,92  6 650 852,92 
  Byggnader                             3 872 368,24  3 159 362,15 
  Maskiner och inventarier 332 421,82  307 560,57 
  Övriga materiella tillgångar 17 883,22  17 883,22 
  Befolkningsskyddsavgift               27 426,87  27 426,87 
  Övriga utgifter med lång verkningstid 0,00  5 853,74 
  Byggnader under arbete              1 037 295,59 11 938 248,66 470 210,87 10 639 150,34
 
Värdepapper ingående i anläggnings- 
tillgångar och långfristiga placeringar 
  Aktier och andelsbevis                359 826 029,24  293 221 505,99 
  Lånefordringar                        12 744 833,92 372 570 863,16 7 705 875,53 300 927 381,52
 
Rörliga aktiva 
Omsättningstillgångar 
  Material och förråd                    52 142,66  95 415,39
 
Fordringar 
  Kundfordringar 1 321,29  835,27 
  Kortfristiga koncernfordringar                        42 005,90  19 052,95 
  Resultatregleringar 2 619 886,68 2 663 213,87 376 952,46 396 840,68
 
Kortfristiga placeringar 
  Ränteinstrument                  9 990 012,81  83 555 134,68
 
  Kassa och banktillgodohavanden  13 735 968,97  9 610 311,57
  410 950 450,13  405 224 234,18
 
PASSIVA  
Eget kapital 
Grundfonden  49 436 154,40   49 436 154,40
+ ökning 355 940,31 49 792 094,71 
Övriga fonder 
  kapital vid årets ingång              30 359 240,37  28 923 935,60 
  + ökning/- minskning 214 842,48 30 574 082,85 1 435 304,77 30 359 240,37
 
Styrelsens dispositionsfond 290 691 304,06  66 644 942,18 
  + ökning/- minskning                4 698 250,84 295 389 554,90 224 046 361,88 290 691 304,06
 
Räkenskapsperiodens resultat 4 600 645,53  221 611 630,80 
-  överföring av realisatonsvinster 
   till styrelsens dispositionsfond -903 268,69  -216 372 915,87 
 3 697 376,84  5 238 714,93 
-  räntegottgörelse till fonderna -573 782,79 3 123 594,05 -1 443 732,78 3 794 982,15
 
Reserveringar 
Obligatoriska reserveringar              489 028,32  506 750,00
  379 368 354,83  374 788 430,98
Främmande kapital 
Långfristigt 
   Lån från Nordea 22 000 000,00  22 000 000,00 
   Beviljade stipendier och understöd 1 535 000,00 23 535 000,00 2 173 000,00 24 173 000,00
Kortfristigt 
  Leverantörsskulder                    135 684,55  66 330,24 
  Kortfristiga koncernskulder            430 783,40  404 004,85 
  Resultatregleringar                   341 131,48  372 638,83 
  Övriga kortfristiga skulder           7 139 495,87 8 047 095,30 5 419 829,28 6 262 803,20
  410 950 450,13  405 224 234,18
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Resultaträkning
 
ORDINARIE VERKSAMHET  1.1.-31.12.2009  1.1.-31.12.2008
 
Intäkter 
Museet 
     Intäkter Helsingfors                    630 862,86  891 412,04 
     Intäkter Söderlångvik                   13 811,25 644 674,11 12 175,25 903 587,29
 
Kostnader 
Museet, Helsingfors 
  Löner och arvoden                737 483,44  718 314,20 
  Socialkostnader 150 992,02  185 674,52 
  Hyror 328 343,30  276 071,21 
  Övriga kostnader 1 145 216,08 -2 362 034,84 1 306 275,83 -2 486 335,76
Museet, Söderlångvik 
  Löner och arvoden 40 438,71  40 349,77 
  Övriga kostnader                 146 891,70 -187 330,41 201 379,17 -241 728,94
Föreningen 
  Löner och arvoden                432 899,18  326 807,27 
  Pensioner                        42 998,04  33 597,91 
  Socialkostnader                  164 351,93  122 571,26 
  Hyror 83 516,58  83 705,81 
  Övriga kostnader                 516 486,38 -1 240 252,11 1 081 594,21 -1 648 276,46
Utdelning 
  Utdelning av stip. o. understöd 7 028 924,88  7 390 742,90 
  Utdelning Konstfonden 645 000,00  402 000,00  
  Kapitaltillskott KSF Media Holding 3 359 997,00 -11 033 921,88 2 500 000,00 -10 292 742,90
  -14 823 539,24  -14 669 084,06
Verksamhetens underskott            -14 178 865,13  -13 765 496,77
Medelsanskaffning 
Intäkter 
  Donationer                       819 512,75  402 063,40 
  Medlemsavgifter                  10,00 819 522,75 11,00 402 074,40
Placerade medel 
Intäkter 
  Dividendintäkter                 5 152 644,65  7 393 274,93 
  Ränteintäkter                    1 455 806,94  1 788 398,72 
  Vinstandelar 10 763 206,50  2 151 666,81 
  Hyresintäkter                    274 871,80  10 527 818,76 
  Landsfastigheterna               1 642 350,80  1 596 696,13 
  Övriga intäkter  rea. vinst 1 434 172,73 20 723 053,42 216 372 915,87 239 830 771,22
  21 542 576,17  240 232 845,62
 
Kostnader 
  Landsfastigheterna               1 400 760,37  1 337 336,68 
  Skötselvederlag                  208 073,81  878 966,41 
  Kapitalvederlag                  4 099,20  3 544,80 
  Reparat. av fastigheter      26 080,27  447 845,57 
  Omvärdering av aktier 
  och långfristiga placeringar 253 051,17  1 209 686,58 
  Marknadsföringsavgift            5 298,46 -1 897 363,28 5 251,64 -3 882 631,68
            462 817 562,79
Finansiella kostnader 
  Räntekostnader                    -804 163,64  -956 978,00
Överskott av egen verksamhet        4 662 184,12  221 627 739,17
 
Direkta skatter                     -61 538,59  -16 108,37
 
Periodens resultat  4 600 645,53  221 611 630,80
 
  Överföring av realisationsvinster   
  till styrelsens dispositionsfond  -903 268,69  -216 372 915,87
 
Disponibelt resultat  3 697 376,84  5 238 714,93
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Svenska Teatern är i exil 
på Alexandersteatern till 
slutet av 2011, berättar  
Thomas Forsström.
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Det är bråda tider på Svenska Teatern. Teatern ska flytta pga 
renovering och samtidigt är teaterchefen Johan Storgård 
och en del skådespelarna på världsutställningen i Shanghai 

där pjäserna Spinn och Muminpappan och havet har premiär.
Marknadsföringschefen Thomas Forsström berättar om planerna.
– Den 17 maj flyttar vi till Alexandersteatern undan den renove-

ring som påbörjas i juni. Vi kommer att ha något färre produktioner 
på Alexandersteatern. Vi tar också i bruk en helt ny scen.

Det blir Dianaauditoriet vid skillnaden som går under namnet 
Den lilla skillnaden. Teatern kommer att ha full verksamhet med bl.a. 
Fanny och Alexander och Pippi Långstrump som höstens dragplås-
ter. 

När redaktionen sticker sig in på Svenska Teatern är maskeringen 
inför dagens första PlayMe-föreställning på gång. Det är samtidigt 
totalt sett en av de allra sista föreställningarna. PlayMe är nämligen 
en av de produktioner som inte kommer att flytta med till Alexan-
dersteatern. Stora scenen där är nästan lika stor som Svenskans – 
men den är inte vridbar.

Thomas Forsström utlovar en ny musikal till hösten. Vilken det 
blir får bli en hemlighet än så länge, menar han gåtfullt. 

I exil 
på Alexandersteatern

För personalen innebär flyt-
ten en stor omställning efter-
som omklädningsutrymmena 
inte är lika stora som på 
Svenska Teatern. Dessutom 
kommer verkstäderna att 
finnas på annan plats.
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PlayMe-stjärnorna Albert Hägg-
blom och Krista Siegfrids skojar 
till det på Svenska Teaterns scen 
före en av de allra sista föreställ-
ningarna i maj 2010. PlayMe var 
en prisad publikmagnet som sågs 
även av finskspråkiga – till viss 
del tack vare teaterbussarna som 
Konstsamfundet finansierade.
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ÖN i Lovisa 
tar medborgar- 

journalistiken  
till heders
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– Hej, här är läsarna välkomna in, 
hälsar chefredaktör Camilla Berggren 
glatt och lotsar in via kundservice i det 
som en gång varit ett bageri.

Rummet pryds av sirligt utformade 
hyllor i vitt, snickrade i Lovisa på 
1800-talet. Görel Engström som tar emot 
prenumerationer och andra kundärenden 
berättar att besökarna ska kunna slå sig 
ned och prata bort en stund. Den sociala 
funktionen är nämligen viktig på en liten 
lokaltidning som Östra Nyland.

– ÖN är mer än en tidning. Den är 
en lokal institution med läsarfest som 
lockar över tusen personer varje som-
mar, berättar chefredaktören som efter 
två år på jobbet är entusiastisk över 
den lokala samhörigheten.

Att samhörigheten är viktig ser man 
av den enkät till läsarna som ÖN tidi-
gare på våren 2010 gått ut med för att 
kunna utveckla tidningen.

Små händelser är också nyheter
Litet är vackert. En journalistisk inne-
börd av den visheten, som Berggren 
lärde sig på Vasabladet på 70-talet, 
handlar om en förändrad syn på vilka 
nyheter som är viktiga. För Camilla 
Berggren som varit med länge i leken 
och vant sig vid att läsarna inte får ta 

för stort utrymme har flytten till Lovisa 
inneburit en ny aha-upplevelse.

– Små händelser ute i bygderna är 
viktiga. De ger tidningen en egen ka-
raktär och vi-känsla som behövs för att 
överleva och utvecklas, motiverar hon.

Inte att undra på att ÖN täcker 85 
procent av de svenska hushållen i 
Liljendal och 77 procent i Lovisa. Mot-
svarande siffror kan ingen annan av 
KSF-media tidningar uppvisa.

– Men vi gör också våra egna scoop. 
Senaste sommar kunde vi som första 
tidning berätta var Madonna tillbringa-
de sin sommardag i Finland. Vi gran-
skar och kritiserar då det finns fog, och 
reportagen från fullmäktigemötena är 
intressanta och levande.

Annonser har ett läsvärde
På en liten ort som Lovisa har tidning-
en en särskilt viktig funktion som an-
nonsorgan. Över 80 procent av annon-
serna har lokal anknytning. Att de läses 
kan man sluta sig till av det faktum 
att annonsintäkterna överskrider det 
budgeterade.

– Men vi är fortfarande en liten tid-
ning, den minsta i koncernen med en 
upplaga på drygt 3900. 

Att det inte bara är chefredaktören 
som gläds över sin lokaltidning bekräf-
tas av två äldre herrar i solen utanför 
caféet på gatan intill:

– ÖN är i dag en fräsch tidning som 
berättar det man behöver veta i en 
småstad. 

På väggen till ett gammalt ärevördigt stenhus på 
Alexandersgatan invid torget i Lovisa finns i en 
liten skylt med bokstäverna ÖN och en logo som 
för tankarna till vind i seglen.

Litet är vackert. När Camilla Berggren (t.v.) förnyade 
Östra Nylands layout var det aldrig någon diskussion 
om att de små lokala händelserna inte platsar. Dess-
utom ger redaktionen sina läsare möjlighet att själva 
rapportera. Med på bilden redaktörerna Helene 
Holmström och Hanna Stringer.



Sommarutställning
Konst ur museets samlingar
11.6–9.8.2010

Konst som väcker sommarmin-
nen för regniga dagar. 

Hugo Backmansson  
(1860–1953) Konstnär,  
officer & äventyrare
22.10.2010–10.1.2011

Hugo Backmansson var en 
äventyrare i målarrock som 
skildrade militärlivet och 
Nordafrika i akvarell och olja. 
Vi visar ett hundratal oljemål-
ningar och akvareller med 
fokus på konstnärens tidiga 
produktion. 

Icelandic Love Corporation:
TIGHT
20.8–4.10.2010

Den isländska gruppen som 
består av tre konstnärer prövar 
med sina nya installationer, 
skulpturer och fotografier 
polyamidens tänjbarhet och 
anpassningsförmåga. Utställ-
ningen ingår i Helsingfors 
festspels program.

Amos Andersons konstmuseum
Georgsgatan 27, Helsingfors 
Tel. (09) 6844460  
www.amosanderson.fi  
Inträde 8 €, pensionärer 6 €,  
studerande 4 €. Personer under  
18 år gratis Utställningar:

15.5–29.9.2010 Forest Camp: 
"Saltsten". Plats: caféet.

4.6–31.8.2010 Målningar  
av Hugo Backmansson 
(1860–1953). En mindre ver-
sion av höstens utställning 
på AA-museet. Plats: museet.

Se alla aktuella händelser på 
adress www.soderlangvik.fi under 
”händelser”.

Icelandic Love Corporation. Tight. 1910, fotografi

Söderlångvik 
sommaren 2010
29.5  Blomdag
12.6  Blomdag
5.7 Kimitoöns Musikfest-

spel konsert kl 15 & 17
7.7  Kimitoöns Musikfest-

spel konsert kl 14
11.7  Baltic jazz-konsert kl. 

18, Marian Petrescu 
Trio – "Classic goes 
Jazz"

28.8  Forneldarnas natt
25.9  Äppeldag

En dokumentärfilm 
om Amos Ander-
sons framgång som 
affärsman och som 
lade grunden för det 
”finlandssvenska 
fondkapitalet” visas 
inkommande höst. 
Det är det familjeägda produktions-
bolaget Franck Media som pro-
ducerar filmen. För manuset står 
Michael Franck och Peter Nyman, 

producent är Anne Ehrnrooth.
Entreprenörsporträttet följer 
produktionsbolagets inarbetade 
upplägg från serien Familjen är 
företagsam (Suvussa on yritystä) 
och beskriver samtidigt människan 
Amos Anderson och det bolag han 
skapat – samt dessas relation till 
det omgivande samhället.

Dokumentärfilm om Amos Anderson 
och det finlandssvenska fondkapitalet

Museet är öppet 15.5.- 31.8. varje 
dag 11-18. (Stängt tre dagar vid 
midsommar.) I september är 
museet öppet under veckosluten  
11-18. Caféet är öppet 15.5-31.8 
11-18 samt 28.11-20.12 11-18.

Familjen är företagsam ingår i serien 
Framgångsföretagen. Den visas på 
söndagar kl 17–18 på kanalen MTV3.


