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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 yrkes-
utbildning 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. Konstsam-
fundet investerar också i mark och fastigheter och äger bland annat köpcentret Forum 
och cirka 7 000 hektar mark, främst i Kimito, där föreningen äger Finlands näst största 
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 i Söderlångvik i Kimito har 
gjorts om till museer och med tiden blivit förvaltare av stora mängder konst från hela 
1900-talet.

Nedan kan du bekanta dig med en noggrannare organisationsbeskrivning. Ytterligare 
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.

Utställningar i 
Amos Andersons 
konstmuseum, 
sommaren–
hösten 2011

Pauliina Turakka 
Purhonen
Stygn och drag
1.4–25.7.2011

Taneli Rautiainen
9.4–29.8.2011
Installationer i museets  
3 våning.

Ekelund & Ekelund
Gatans dikter
16.9.2011–9.1.2012

Terike Haapoja 
och arbetsgruppen
Kingdom 
19.8–31.10.2011

Rax Rinnekangas
Ansikte mot ansikte
19.8–31.10.2011

Amos Andersons  
konstmuseum
Georgsgatan 27, PB 14,  
00101 Helsingfors.  
Tel. +358-(0)9-6844460. 
museum@amosanderson.fi. 
www.amosanderson.fi
Entré 8 €, pensionärer 6 €, 
studerande 4 €. Personer 
under 18 år gratis.
Öppet: må, to & fre 10–18, ons 
10–20, lö–sö 11–17. Tisdagar 
stängt. Avvikande öppettider:  
1.6 kl. 10–17 | 2.6 kl. 11–17 |  
23.6 kl. 10–17 | 24–26.6 stängt.

Pauliina Turakka Purhonen
Mari och Mårran
2010–2011
akryl på plywood
Foto: Jussi Tiainen
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I år har det förflutit 50 år sedan Konstsamfundets grundare doktor Amos 
Anderson somnade bort för gott hemma på Söderlångvik. Redan 1940 
hade han grundat Föreningen Konstsamfundet som fick ärva hela hans 
förmögenhet.

Vår grundare hade startat med två tomma händer och lyckats via 
modiga risktagningar skapa en betydande förmögenhet. Nu blev det 
Konstsamfundets uppgift att fortsätta det framgångsrika förvaltarskapet.

Det är alltid svårt att förvalta någon annans förmögenhet. Det är 
faktiskt doktor Amos Andersons förmögenhet som Konstsamfundet 
förvaltar. Speciellt utmanande blir förvaltningsansvaret när den som gett 
uppdraget inte längre kan rådfrågas. Vanligtvis är det ju uppdragsgiva-
ren som bedömer huruvida förvaltningen varit framgångsrik eller ej.

All bedömning är alltid subjektiv. Resultatet jämförs med något som 
någon anser vara relevant. Avgörande blir vem denna någon är. Min 
personliga bedömning av den förvaltning som skett tills jag fick ta över, 
är att man lyckats med vitsordet berömligt.

Den goda förvaltningen har gett de medel som behövts för att förverk-
liga det som i föreningens stadgar sägs vara föreningens ändamål. Spe-
ciellt vill jag lyfta fram Amos Andersons konstmuseum, Söderlångvik 
och KSF Media. Därtill har Konstsamfundet kontinuerligt kunna öka sitt 
stöd till den finlandssvenska kulturen och ungdomens yrkesutbildning.

Förvaltningen av Konstsamfundets medel strävar till att vår utdelning 
skall kunna öka årligen minst korrigerat med årets inflation. Detta leder 
till att förmögenheten både bör växa, men samtidigt ge en årlig avkast-
ning. De tidigare förvaltarna har lyckats med detta, jag hoppas att mina 
efterträdare kan skriva detsamma om den period då jag fick äran att bära 
ansvaret för förvaltningen.

Kaj-Gustaf Bergh är VD för 
Föreningen Konstsamfundet.

Framgångsrikt 
förvaltarskap
av Kaj-Gustaf Bergh
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Förvaltning är ett 
förtroendeuppdrag

av Christoffer Taxell

”Det är Amos pengar vi förvaltar och delar ut, inte våra”, brukar vi 
i Konstsamfundets styrelse ofta understryka, för oss själva och för 
andra. 

Kopplingen till Amos Anderson, föreningens grundare, är själv-
klar, men ändå viktig att understryka. Det är hans arv, materiellt 
och idémässigt, som föreningen för vidare. Samtidigt understryks 
föreningens dubbla uppgift, att förvalta förmögenheten så väl som 
möjligt och att utnyttja dess avkastning för de syften som vår grun-
dare angett. 

Det är knappast förvånande att understöd och stipendier, eller 
vad som kunde betecknas som Konstsamfundets kulturpolitiska 
uppgift, får mest uppmärksamhet i offentligheten. Men för att för-
eningen här skall vara framgångsrik krävs att vi är framgångsrika 
också när det gäller förvaltningen av Konstsamfundets förmögen-

het. Den skall ge en stadig avkast-
ning och kunna möta växlingar i de 
ekonomiska konjunkturerna. Lagen 
om Stiftelser säger att stiftelsens 
medel skall placeras på ett tryggt 
och inkomstbringande sätt. Det är 
en princip som också vår förening 
iakttar. 

Kultur och utbildning är dynamis-
ka områden i dagens värld. De växer 
och förändras. Det ser vi också i en 
ökande efterfrågan på understöd från 
Konstsamfundet. Samtidigt har vi i 
dagens utveckling sett det viktigt att 
i vår utdelning på ett mera allmänt 
plan ägna ökad uppmärksamhet 
åt det svenska språkets ställning i 
Finland.  

Allt detta – och mycket annat – gör 
att vår förmögenhetsförvaltning, 
förutom att vara trygg och inkomst-
bringande, också måste ha tillväxt 

Christoffer Taxell är ordförande i Föreningen 
Konstsamfundets styrelse.
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som ett viktigt mål. Att finna den rätta balansen är en utmanande 
uppgift. 

Det djärva – och i historiens ljus mycket framsynta – beslutet att 
bygga köpcentret Forum som Konstsamfundets dåvarande led-
ning fattade i början av 1980-talet hade som mål just att stärka den 
ekonomiska basen, att öka de 
medel som kunde användas för 
föreningens syften.

Vår generation måste, kanske 
genom något mindre djärva 
beslut, kunna utnyttja den bas 
som vi har för att ytterligare öka 
förmögenheten och dess avkast-
ning. Jag vågar hävda att vi är på 
rätt väg. Samtidigt måste vi mer 
än tidigare beakta att vi lever i en 
global värld där det är viktigt att 
kunna bedöma olika slag av ris-
ker och utforma placeringspoliti-
ken enligt det. Den förändring av 
strukturen för hur Forum ägs och 
fövaltas, som gjorts de senaste 
åren, har haft den principen som 
en viktig utgångspunkt.

För att lyckas så bra som möj-
ligt när det gäller förvaltningen av Konstsamfundets tillgångar har 
föreningen under senare tid stärkt sin beredskap och kompetens 
inom förmögenhetsförvaltningen. Vi söker också råd av oss närstå-
ende sakkunniga.  

Må det med anledning av den diskussion som ibland förs om 
hur stiftelser och samfund förvaltar sina tillgångar konstateras att 
samtliga förtroendeuppdrag inom Föreningen Konstsamfundet är 
just förtroendeuppdrag. Utmaningen – och belöningen – är att så 
väl som möjligt lyckas förkovra tillgångarna och dela ut stipendier 
och understöd på ett sätt som ger god avkastning, ekonomiskt och 
kulturellt. 

Vi måste mer än 
tidigare beakta att 
vi lever i en global 
värld där det är 
viktigt att kunna 
bedöma olika slag av 
risker och utforma 
placeringspolitiken 
enligt det. 
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– framgångsrik entreprenör  
och annorlunda filantrop

Anders  
Wiklöf 
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Att Anders Wiklöfs önskan är uppriktig råder det inget tvi-
vel om när vi tillsammans intar lunch på Arkipelag, hotellet 
och restaurangen som han köpt av landskapet Åland efter 

att ha hyrt det i sjutton år. Var och varannan förbipasserande hejar 
han vänligt på och tar sig tid att utbyta ord med personer han inte 
sett på en tid.

Som Amos
Vårt samtal tangerar Anders Wiklöfs likheter med Amos Anderson. 
Själv tycker han att jämförelsen är intressant; den gemensamma 
bakgrunden i fattiga förhållanden, förmågan att bygga upp ett eget 
imperium, kärleken till konsten och den generösa attityden mot 
medmänniskorna.

– Min far var murare och min mor var synskadad, så jag har ald-
rig fått någonting gratis i livet, säger han.

– Det är som om jag hade kunnat Amos utan att läsa på. Han var 
som jag noggrann, närmast perfektionist. Jag lärde mig tidigt att 
det ska vara ordning och reda.

Perfektionismen är inget Anders Wiklöf säger sig lida av, tvärt-
om kommer den väl till pass i affärslivet.

– Är man en detaljmänniska vill man ha stenkoll på läget. Genom 
att vara extra uppmärksam kan man minimera riskerna.

Mitt under lunchen upptäcker Anders att terrassen utanför res-
taurangen saknar golvplattor. Han grabbar tag i telefonen och ger 
order om att saken omgående ska åtgärdas.

Han är god för miljoner och har själv byggt upp 
sin egendom. Hans privatägda koncern är störst 
i Norden. Han rattar en Bentley. Han kan titulera 
sig både kommerseråd och ekonomie hedersdok-
tor. Men han vill bli tilltalad Anders.
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När Andres Wiklöf som ung begärde 
ett lån på 10 000 mark på Ålandsban-
ken blev det ett nej. Idag är han den 
största ägaren av samma bank.
Och som barn började han som spring-
pojke på Mattis – en av de matbutiker 
som i dag hör till den kedja av livs-
medelsaffärer som han nu äger.
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Samlade på tomglas vid dansbanor
Redan som ung gosse fick Anders Wiklöf vänja sig vid att jobba 
hårt. Hans talang för företagsamhet kom till användning.

– Det var hårda tider och ibland var det svårt att skaffa fram mat 
på bordet.

Han rymde ut om nätterna för att samla in tomglas från dansba-
norna efter att ha insett att det var lönsammare än att jobba som 
springpojke på livsmedelsaffären Mattis.

Han utbildade sig till kock innan han kom på den lönsammaste 
idén – att sälja bilar. Mercedes och BMW.

– Bilhandeln var lönsam från första dag. Det berodde på att jag 
inte hade några omkostnader och ingen personal. Bilarna stod på 
gatan, kontoret fanns i ett garage.

Anders Wiklöf blev inte vilande på lagrarna efter framgången. 
Istället placerade sina pengar i aktier och lade därmed grunden till 
något stort.

Pengarna har jag till låns
För en tid sedan i ett samtal om pengar och moral med kyrkoherde 
Kent Danielsson i Mariehamn oroade Anders Wiklöf sig över de 
ökade inkomstklyftorna i samhället och ogillade de stora fallskär-
marna i företagsvärlden:

– Om jag blev politiker skulle jag prioritera fyra saker: äldreom-
sorg, barnomsorg, skola och hälsovård. Räcker inte pengarna att 
driva de här fyra sakerna i samhällets regi ska skatterna höjas, löd 
Anders Wiklöfs råd.

Hans egen uppväxt öppnade ögonen för en social omsorg om 
dem som har det sämre ställt. Det är samma lärdom som format 
hans syn på pengar.

– Pengarna har jag till låns. Det är något man förvaltar. Pengar 
ger ansvar; ett ansvar för personal och för företag. Och pengarna 
får aldrig bli en avgud.

Pengarna har jag till låns. Egendom är 
något man förvaltar. Jag gör mitt bästa, 
vare sig det är tavlor, bilar eller företag 
det gäller. När jag sedan är borta  
kommer det en ny förvaltare.
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Från några tusenlappar till 350 miljoner på 20 år
I dag är Anders Wiklöfs bolag, Wiklöf Holding, Nordens största 
privatägda koncern med omkring 700 anställda och en omsättning 
på 350 miljoner euro.

Verksamheterna är i huvudsak daglig-
varu- och partihandel, hotellverksamhe-
ter och byggkonstruktioner. Dotterbola-
get ME Group är en omfattande enhet 
som bland annat sköter taxfree-handeln 
på Östersjön. Ett avtal med Viking Line 
värt 500 miljoner euro förnyades nyligen. 
Också helikopterbolaget Skärgårdsha-
vets helikoptertjänst Ab, som tagit över 
Medi-Helis verksamhet, ingår i koncer-
nen.

Invid hotell Arkipelag har landskapet 
Åland låtit bygga ett nytt kulturcentrum, 
Alandica kultur och kongress. Wiklöf 
Holdning har kontrakt på driften i 20 år.

Klagomål i åländsk media har gjort 
gällande att Alandica främst är ett kon-
gresscentrum som gynnar Arkipelag och 
i andra hand ett kulturhus för finkultur, 
men det har trots farhågorna varit välbe-
sökt. Synergieffekterna är viktiga för att satsningen ska bli lönsam.

– Vi måste satsa på kvalitet allt igenom. Därför bygger vi om Ar-
kipelag till ett modernt och lyxigt alternativ med en stor trädgård 
nedför som vetter mot Östra hamnen. Målsättningen med storsats-
ningen är att etablera Åland och Mariehamn som ett eftertraktat 
kongressmål.

Dragkamp om Ålandsbanken
På våren 2011 kunde man läsa i Nya Åland att Ålandsbankens 
storägare och styrelsemedlem Anders Wiklöf ökat sitt ägande i 
Ålandsbanken med aktieköp för över en miljon euro. Han kontrolle-
rar ett röstetal på 13,35 procent – en ökning med 2,3 procent sedan 
årsskiftet. Räknar man ihop hans privata innehav med de bolag han 
äger tillsammans med Konstsamfundet ökar röststyrkan ytterligare.

Ägare i båda tidningarna
Anders Wiklöf har liksom Amos Anderson på sin tid ett intresse 
av inflytande i medievärlden. Det var Nya Ålands ekonomiska 
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Utanför Alandica står konstverket Swing  
med sina mjuka, böljande  vågformer. Konstverket 
är utformat av Satu Kiljunen, tidigare professor  
i konstnärlig forskning, idag bosatt på Kökar.
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svårigheter som fick honom att tillsammans med Konstsamfundet 
2001 att gå in som ägare i tidningsbolaget. Tillsammans äger de 47 
procent av aktierna.

Anders Wiklöf har tillsammans med Ben Lundqvist genom 
bolaget Wiklöf&Lundqvist Ab också gått in som ägare i Ålandstid-

ningen. Tillsammans kon-
trollerar de 37 procent av 
aktierna. 

Spekulationer om 
en sammanslagning av 
tidningarna ger An-
ders Wiklöf själv inte 
mycket för. Av förståeliga 
skäl. Handeln som han 
kontrollerar har gärna 
konkurrerande annons-
medier att välja på.

Fond för att rädda 
Östersjön
Genom en donation på 
tre miljoner mark tog An-
ders Wiklöf 1989 initia-
tivet till Östersjöfonden, 
eller Stiftelsen Ålands-
fonden för Östersjöns 
framtid.

Till skillnad från 
många filantropkapita-
lister är Wiklöfs strategi 
att belöna personer från 
Östersjöregionen som 
gjort något konkret för 
havsmiljön.

Årligen delas en pris-
summa på cirka 25 000 
– 30 000 euro ut för att 

premiera en eller flera personer. Årets 2011 pristagare Ragnar Elm-
gren, Christina Gestrin och Anna-Linnea Rundberg uppmärksam-
mades vid Östersjögalan i början av maj.

Fondens grundkapital har fördubblats och Wiklöf gläds över att 
andra också insett behovet av en renare havsmiljö.

Idén till fonden uppstod när jag var ute och lade nät utanför mitt 
sommarställe och jag hittade skräp i näten. Östersjöfonden kan 

– Min inställning har alltid varit att vara arbetsam 
och sparsam – aldrig snål och girig. Blir jag det har 
jag tappat min själ, säger Anders Wiklöf med djup 
eftertanke.
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aldrig rädda Östersjön men jag önskar att den skulle vara en väck-
arklocka, som skulle få också andra företag att bära sitt ansvar.

Fotbollssponsor för tre ligalag
Åland United, Ålands lag i damfotbollen, drog senaste år in 6 000 
euro till Östersjöfonden. Det skedde genom att skänka två euro för 
varje såld entrébiljett till fonden. Wiklöf Holding är också i fortsätt-
ningen klubbens huvudsponsor.

Mariehamns stolthet i herrarnas tipsliga, MIFK, sponras också 
av Anders Wiklöf genom Wiklöf Holding och Arkipelag. Idrottspar-
ken i Mariehamn har piffats upp för att fylla Fifa:s krav och heter 
följdriktigt Wiklöf Holding Arena.

Anders Wiklöfs fotbollskärlek sträcker sig utöver Åland. För två 
år sedan gick han in för att rädda FF Jaro i Jakobstad och är i dag 
lagets största aktieägare. För bedriften hedrades han med staden 
Jakobstads nycklar. Gesten väckte kritik bland MIFK:s anhängare, 
men den avfärdade han genom att säga: ”Ni får göra upp på fot-
bollsplanen!”

– Jag har tre lag i högsta ligan som kommer att klara sig bra, 
kommenterar han med ett småleende.

Om någon förbipasserande på riksåttan undrar över att det i 
trakten av Bennäs finns en ishall med namnet Anders Wiklöf Arena 
så har Anders svaret.

– Det är mitt bidrag till att stöda idrotten i den kommun där min 
pappa var hemma. Fadern var hemma från Lepplax i Pedersöre.

Vidsynt ”Ålandsambassadör”
Anders Wiklöf har vunnit erkänsla för sitt entreprenörskap och sitt 
engagemang för miljön och kulturen. För tre år sedan blev han he-
dersdoktor vid Åbo Akademi och i fjol medlem av Konstsamfundet. 
I motiveringen till utnämningen till hedersdoktor framhölls bland 
annat att han ” har från grunden byggt upp en framgångsrik före-
tagsverksamhet i förening med samhällsansvar och kulturintresse. 
Han hyser stor omsorg om kontakterna mellan Åland och riket.”

Senare samma år donerade han 200 000 euro till Åbo Akademi 
med förhoppningen att ”en ekonomiskt starkare Åbo Akademi ska 
ha bättre resurser än tidigare att bedriva forskning och meddela 
undervisning till fromma för miljön, särskilt Östersjön, och för 
företagsamhet.”

Det är uppenbart att Wiklöfs vidsynthet varit av betydelse för att 
överbrygga relationerna mellan ”riket” – det finländska fastlandet 
– och Åland. Denna öppenhet för samarbete går som en röd tråd 
genom allt han företagit sig. 
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– drömmen som förverkligades

Villa
Lante
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Den boom av vetenskapliga seminarier, konstsamlingar 
och högklassiga konserter som Finlands Rominstitut Villa 
Lante i dag uppvisar överträffar mångas förväntningar. 

Den pietetsfullt iståndsatta renänssansvillan lyser i all sin prakt på 
Gianicolokullarna ovanför den eviga staden. Inte för intet står det 
ingraverat ovanför ingången till den mäktiga loggian, som terras-

Amos Anderson i sin himmel måtte mysa 
av välbehag över att hans stora dröm om ett 
finländskt vetenskaps- och kulturinstitut i 
Rom inte bara gått i uppfyllelse, utan också 
uppvisar en blomstrande välmåga.
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sen heter på latin: ”Hinc totam licet aestimare Romam”, härifrån 
kan man beundra hela Rom.

En oas för vetenskap och konst
Det är en uppenbart stolt Katariina Mustakallio som tar emot i 
Villa Lante en solig vårförmiddag. Hon är institutets direktör sedan 
ett par år med ansvar för forskning. Mustakallio som doktorerat på 
antikens historia rör sig i Rom som en fisk i vattnet och en bättre 
plattform än Villa Lante kan hon inte tänka sig. Samma entusiasm 
utstrålar också intendenten Simo Örmä som sedan 1987 varit insti-
tutet trogen. Han började som amanuens och är i dag den som sva-
rar för förvaltningen och fastighetsskötseln. Örmä är sekreterare 
för vänföreningen Amici di Villa Lante och sköter kontakterna till 
Vatikanen, eftersom ambassadören är stationerad i Bern i Schweiz.

– Under de senaste 20 åren har 450 personer deltagit i våra 
vetenskapliga kurser, resultaten finns dokumenterade i ett tret-
tiotal publikationer. Av 196 forskare har en tredjedel fortsatt på 
den akademiska banan och tolv avancerat till professorer, berättar 
Katariina Mustakallio.

Institutum Romanum Finlandiae har plats för tretton forskare 
eller konstnärer. I regel stannar forskarna i tre, fyra månader. De 
ämnen de här kan för-
djupa sig i är antikens 
och medeltidens historia, 
klassisk filologi, arkeo-
logi och konsthistoria. 
Speciellt känt är Romin-
stitutet för sin epigrafiska 
forskning. Utöver dessa 
verkar också några konst-
närer vid institutet.

Särskild tillfredsstäl-
lelse känner Katariina 
Mustakallio över det 
renommé som veten-
skaps- och konstinstitutet 
har bland internationella 
forskare och i vetenskaps-
kretsar i Rom. Ett annat glädjeämne är konsertverksamheten:

– Fastän vi inte är något kulturinstitut har våra musiktillfällen 
med L’Orecchio di Giano-konsertserien blivit mycket uppskattade. 
Mycket tack vare Simo Örmäs insats. Vi fyller kanske ett tomrum i 
en tid när kulturutbudet i Italien inte prioriteras som tidigare, säger 
hon.

Heikki Solin, professor i klassisk filologi, forskar i Villa Lantes bibliotek.
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Katariina Mustakallio  
är direktör för  

Finlands Rominstitut.
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Utöver vetenskaps- och kulturevenemang är Villa Lante en given 
plats vid större statsbesök. Det berättas att när Martti Ahtisaari un-
der sin tid som president inbjöd den italienska regeringen till Villa 
Lante avnjöts middagen på loggian. Den magnifika utsikten över 
Rom ska ha gjort de celebra italienska ministrarna gröna av avund.

– För att manifestera 150-årsminnet av Italiens enande, risorgi-
mento, kommer Institutum Romanum att agera värd för ett semi-
narium där Finlands ambassadör Petri Tuomi-Nikula inbjuder den 
italienska presidenten Napolitano, berättar Katariina Mustakallio.

Amos miljondonation banade vägen
I ett tidningsreferat i Hufvudstadsbladet i januari 1938 skrev 
historikern Gunnar Mickwitz om klassikerdagarna som hållits i 
Helsingfors. Vid kongressen för lärare i klassiska 
språk, antikforskare och kulturintresserade hade 
tanken på ett eget finländskt institut i Rom fram-
förts. Amos Anderson som var ägare av Huf-
vudstadsbladet hade med intresse tagit del av 
artikeln och omgående kontaktat överdirektören 
vid Skolstyrelsen Oskari Mantere i saken. Inte 
nog med detta. Någon tid senare kunde Hufvud-
stadsbladet berätta följande: ”Miljondonation för 
ett Rom-institut. Finland blir den tjugonde na-
tionen med ett eget institut i den eviga staden.” 
Den okända visade sig vara ingen mindre än 
Amos Anderson. Han kom att inta en central roll 
i kampen för att åstadkomma ett institut i Rom 
där arbetet för vetenskapen och konsten förena-
des med ett intresse för den latinska kulturen 
och arvet från antiken.

Päivi Setälä och Liisa Suvikumpu skriver i 
50-års jubileumsskriften Villa Lante, Finlands 
Rom-institut 1954–2004 utförligt om de segslitna 
ansträngningarna att förverkliga drömmen om 
ett finländskt institut. Här återges Amos Ander-
sons insats under processen.

Varför detta engagemang från en man som 
inte ens var akademiker? Amos Anderson hade 
redan som ung ett starkt intresse för den reli-
giösa mystiken och medeltiden som tog sig uttryck i en förkärlek 
för det katolska. Han hade under sina resor i Tyskland tagit intryck 
av den katolska byggnadskonsten och musiken. Under en resa till 
Rom 1925 hade besökt Vatikanen och deltagit i påven Pius XI:s 
audiens. 
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Soile Jääskeläinen, som här tecknar efter levande 
modell, hämtar inspiration till sitt arbete från 
antikens statyer – och alldeles säkert från vyn 
som öppnar sig från ateljéträdgården.
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Vid grundandet av stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae in-
tog Amos Anderson en aktiv roll. Vid valet av medlemmar motsatte 
han sig ett alltför stort akademiskt inflytande och efterlyste istället 
ett samarbete mellan företrädare för vetenskapen, konsten och nä-
ringslivet. Han vände sig också direkt till den italienska ministern 
Armand Koch med begäran om tomtmark för institutet i Borghese-
parken i närheten av det svenska institutet. Våren 1939 företog han 
en resa till Rom för att bekanta sig med området. För att ytterligare 
påskynda ärendet höjde han ännu sitt donationsbelopp till tre mil-
joner mark.

Av planerna blev intet. Tomten behövdes som betesmark för 
hästar och andra världskriget satte stopp för planerna att inleda 
institutsverksamheten i samarbete med Svenska Institutet. Men 
Amos gav inte upp.

– Trots kriget lever behovet av konst och vetenskap, framhöll han 
vid stiftelsens årsmöte 1943. Men under de kommande fem åren låg 
all verksamhet nere.

Vatikanen – en vän i nöden
Vatikanen kom att spela en betydande roll för återupptagandet av 
de konkreta planerna på ett finländskt institut i Rom.

Setälä och Suvikumpu konstaterar i sin 
historik över Villa Lante att kyrkostaten hade 
både ett vetenskapligt politiskt intresse. Vati-
kanen var bland de första att erkänna Finlands 
självständighet och påven Pius XII hade un-
der andra världskriget uttalat en sympati för 
Finlands folk. Tidningen L’Osservatore Roma-
no beskrev också Finland som en förpost för 
den europeiska kulturen. När de diplomatiska 
kontakterna mellan Finland och den Heliga 
Stolen upprättades efter kriget spekulerades 
det om att Amos Anderson var intresserad, 
men valet föll på diplomaten Georg Achates 
Gripenberg. I diplomkretsarna i Rom umgicks 
han med den pensionerade tyskfödde genera-
len Demetrio Helbig som bodde i renässans-
palatset Villa Lante. Denne ska ha erbjudit 
Gripenberg bostad i sitt palats men på grund 

av att rummen var utan möbler tackade han nej.
Attachén vid Vatikanbeskickningen Göran Stenius med familj 

blev de första att flytta in som hyresgäster i Villa Lante. När Stenius 
år 1947 blev t.f. Chargé d’affaires vid den heliga Stolen erbjöds han 
möjlighet att också flytta sitt kansli till palatset.
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Köpesumman en bråkdel av palatsets värde
Den åldrande generalen kom att för Stenius oroa sig över Villa Lan-
tes framtida öde. Det var viktigt för generalen att byggnaden skulle 
få en framtid som motsvarade dess kulturella värde.

Göran Stenius var inte sen att presentera ett förslag till lösning. 
I februari 1950 föreslog han att Stiftelsen Institutum Romanum 
Finlandiae skulle erbjudas möjlighet att köpa palatset. Han försökte 
väcka finska statens intresse, men utan framgång. I stället skrev 
han om testamentsanbudet till Amos Anderson som omedelbart 
sammankallade en kommitté för att diskutera förvärvandet av Villa 
Lante.

Tiden visade sig vara knapp, eftersom den italienska staten 
genom en lagändring kunde förklara byggnaden för monumento 
nazionale, vilket innebar att staten hade rätt inlösa byggnaden. För 
åtta miljoner lire skulle stiftelsen få köpa huset. Finska utrikesmi-
nisteriets besked om att det inte fanns pengar att köpa palatset fick 
Amos Anderson att agera: ”Under nuvarande ekonomiska omstän-
digheter vore det både orätt och svårt att utsätta statsmakten för 

I fönsternischen bakom Simo Örmä – intendent på institutet – står en byst av Amos Anderson.
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en begäran om täckande av köpesumman. Stiftelsen måste betala 
köpesumman själv …” Det unika läget, närheten till Vatikanen och 
köpesumman som var långt lägre än byggnadens verkliga värde 
fick Anderson att handla.

För generalen var försäljningen av Villa Lante en idealisk lös-
ning. Byggnaden skulle övertas av en kulturell institution. Och han 
fick själv bo kvar. Han kände också starkt för Finland. En bidra-
gande orsak kan ha varit att hans mor Nadine Sjohovskaja var rysk 
furstinna.

Stiftelsen fattade sitt beslut om köpet den 19 april 1950, alla 
tillgångar kunde användas för köpet och dessutom lovade Amos 
Anderson komplettera köpesumman med en ny donation på fem 
miljoner mark för general Helbigs livränta. Statsrådet beslöt några 
veckor senare att finska staten förvärvar Villa Lante och överlåter 
byggnaden till Stiftelsen Romanum Finlandiae utan att detta föror-
sakar staten några utgifter.

En kuriositet i sammanhanget var att hela köpesumman skulle 
överlämnas till generalen i kontanter. Hur åtta miljoner lire över-
fördes till Italien finns det ingen uppgift om. Setälä och Suvikumpu 
förundrar sig i sin historik över att efterkrigstidens hårda valutareg-
leringar inte hindrade Anderson och Stenius att med sprängfyllda 
kappsäckar resa genom Europa. De konstaterar också att köpet av 
Villa Lante i högsta grad varit skenbart. I själva verket var Deme-
trio Helbig institutets största mecenat. Det egentliga värdet var 
300 miljoner och inte åtta miljoner lire.

Statsstöd och skattefria donationer
Underhållet av Villa Lante visade sig snabbt stå stiftelsen dyrt. 
Statsbidraget på 4,5 miljoner mark förutsatte att man på privat väg 
lyckades samla ihop lika mycket. Amos Anderson hade för vana 
att i dylika situationer bjuda potentiella företagsledare på middag. 
Stiftelsens inofficielle sakförare i Rom, den tidigare utrikesminis-
tern Åke Gartz, som var Finlands minister i Bern i Schweiz, och 
samtidigt också vid den Helige Stolen ironiserade över Amos tig-
gerimiddagar i frustration över att det dröjde med pengarna.

Han ansåg att ”sjuklige och retlige” Amos Anderson hade ett 
för stort inflytande, men ändå var det Amos som till slut såg till att 
de erforderliga medlen uppbådades, också denna gång genom en 
personlig donation.

De politiska kontakterna var av störs-
ta betydelse när det gällde att återinföra 
Rominstitutets årliga bidrag i stats-
budgeten, som finansutskottet strukit i 
beredningen. Amos Anderson vädjade 

Besökaren kan med fördel lyda 
uppmaningen "hinc totam licet 
aestimare Romam" på väggen 
och beundra utsikten över Rom.
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i ett personligt brev till presi-
dent Juho Kusti Paasikivi 
som gav statsminister Urho 
Kekkonen i uppdrag att se 
till att pengarna fanns.

Anmärkningsvärt är 
också att utrikesminister 
Sakari Tuomioja lyckades 
få fram hemliga medel av 
amerikanskt ursprung för 
Rominstitutet. Att det var 
en del av den på vänsterhåll 
kritiserade Marshallhjälpen 
var uppenbart. Utöver detta 
lyckades Amos utverka skat-
tefrihet för donationer till 
Rominstitutet, något som 
fortfarande gäller. Detta 
innebar också att staten 
indirekt erkände institutets 
allmännyttighet.

Det statliga understödet 
för Rominstitutet under-
ordnades med tiden under-
visningsministeriet, vilket 
tryggade ett årligt verk-
samhetsanslag. Sedan 1968 
fick institutet en egen post 
jämförbar med annan veten-

skaplig verksamhet. Principbeslutet vittnar om den flexibilitet och 
den förståelse för finländsk vetenskap och konst som statsmakten 
genom åren visat.

Hotande kulturskandal
Nära två år efter köpet av Villa Lante registrerades Institutum 
Romanum Finlandiae officiellt den 9 februari 1952. Också om insti-
tutets löpande ärenden nu kunde skötas kvarstod många problem. 
Så varnade Göran Stenius för att en hotande kulturskandal och po-
litisk skandal om varken stiftelsen, i vars namn institutet är skrivet, 
eller staten som officiellt är Villa Lantes enda ägare underlåter att 
underhålla byggnaden. I Roms spreds redan rykten om förfördelade 
släktingar, husets förfall och vanvård ett monumento nazionale.

De två följande åren har beskrivits som farans år. Det italienska 
finansministeriet krävde 15 procent skatt på köpepriset. Att en 

Konstnärerna Soile Jääskeläinen och Jarmo Kallinen delar ateljé  
i Villa Lante under en halvårsstipendiatperiod.
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Tomten behövdes som betesmark för 
hästar och andra världskriget satte 
stopp för planerna att inleda instituts-
verksamheten i samarbete med Svenska 
Institutet. Men Amos gav inte upp.

byggnad som kostat åtta miljoner lire brandförsäkrats för 75 mil-
joner fick myndigheterna att kräva att skattebeloppet skulle räk-
nas på en större summa. Med hjälp av de påvliga myndigheterna 
lyckades man få finansministeriet att avstå från att beskatta huset, 
däremot beskattades livräntan för den åldrige generalen som fort-
farande bodde kvar i Villa Lante.

Stormaktspolitiska konsekvenser var orsaken till följande mot-
gång. De kommunistiska länderna drog in sina diplomatiska beskick-
ningar vid den Heliga Stolen. Och Sovjetunionen ställde krav på 
Finland att också göra det. Här hjälpte inte Amos Andersons skrift-
liga vädjan till statsminister Urho Kekkonen. Beslutet var pinsamt, 
eftersom Vatikanen spelat en betydande roll i införskaffandet av Villa 
Lante, men också på det personliga planet. Stenius var en praktise-
rande katolik och Amos Anderson kände starkt för påvekyrkan.

Nedläggningen av beskickningen skedde officiellt av ekono-
miska skäl, en sidoackreditering inrättades i Bern i Schweiz. Där är 
den allt fortfarande. Beslut fattades också om att praktiska frågor 
i anslutning till Vatikanstaten skulle skötas vid Villa Lante, som 
därmed fick en dubbelroll.

Sändebudet i Bern, Åke Gartz, var uppenbart irriterad över att 
stiftelsens långsamhet i skötseln av Villa Lante, kritiken riktade 
han mot Amos Anderson och hans svansviftare. Å andra sidan 
stödde Gartz institutet både ekonomiskt och politiskt. En orsak 
till Gartz oro kan ha varit att han fått vetskapen om de planer på 
ogiltigförklarande av köpet som general Helbigs släktingar hade. 
Detta, eftersom den åldrige mannen ska ha varit inkapabel att ta 
vara på sina egna intressen. Släktingarna krävde stiftelsen på 30 
miljoner lire för att Villa Lante sålts till underpris. Eftersom affären 
slutits i statens namn försattes finska staten i ett prekärt läge. Den 
29 maj 1953 drog finska staten inför rätta. Rättsprocessen fick stor 
uppmärksamhet i Rom och kulminerade i ett beslut den 7 novem-
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ber. Enligt detta steg kostnaderna till drygt 13 miljoner mark, varav 
staten stod för en miljon och privata donatorer skulle betala reste-
rande tolv. 

Denna gång kom donationerna från Gartz Amerikapengar, sjö-
fartsrådet Antti Wihuri, men inte från Amos Anderson. Han höll sig 
medvetet på sidan om och ville inte beblandas med rättsaffärerna.

Finland förlorade i rätten, men fick behålla Villa Lante, samman-
fattar Päivi Setälä och Liisa Suvikumpu.

Språkangrepp sårade Amos
Det skulle dröja till midsommaren 1954 innan alla detaljer i rätts-
processen var uppklarade. Då lät det italienska utrikesministeriet 
meddela om den italienska statens godkännande. Meddelandet 
kom efter att Villa Lante solenna invigning ägt rum den 29 april.

Amos Anderson var en av talarna. Han hade betalat en del 
journalisters resa till invigningen, vilket ledde till att händelsen 
fick en god pressbevakning i hemlandet. Men allt gick inte Amos 
väg. I Suomen Kuvalehti irriterade sig Olli Ohtomies över det 
svenskspråkiga inflytandet i stiftelsen och han uttalade en oro över 
svenska inslag i institutets verksamhet. 

Amos Anderson uppfattade artikeln som ett personligt påhopp 
och han var missnöjd över att ingen från stiftelse bemött kritiken. I 
ett långt brev till stiftelsen erinrade han om att varken stiftelsen el-
ler Rominstitutet funnits utan honom. Under åren har han bidragit 
med inte mindre än 20 miljoner mark. Omräknat i dagens värde är 
det 570 167 euro.

 Päivi Setälä och Liisa Suvikumpu avslutar sin fängslande be-
skrivning av Rominstitutets tillkomst med en uppgift, enligt vilken 
Amos Anderson haft för avsikt att testamentera ett stenhus vid 
Esplanaden i Helsingfors till Stiftelsen Institutum Romanum Fin-
landiae, men ändrat sig p.g.a. att det vid invigningen av Villa Lante 
talades mer finska än svenska. Någon bekräftelse på uppgiften har 
de inte kunnat finna.

 Amos Andersons pekuniära stöd för Rominstitutet upphörde 
inte i och med hans bortgång. Konstsamfundet har fortsatt stöda 
verksamheten med projektstöd och medel för föreläsningar för 
sammanlagt 250 000 euro. 

Se var Villa Lante 
finns i Rom

Du kan också läsa 
mera på adressen 
www.irfrome.org

I Villa Lantes salone hänger 
Valentin de Boulognes målning 

Historia d’Italia; mättad med 
symboler från Italiens historia 

och stadens Roms uppkomst.
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Rennässanpalats  
från 1500-talet
Villa Lante är en av Roms bäst bevarade 
renässansvillor och ett värdefullt exempel 
på Rafaelskolans verk i Rom och Medici-
påvarnas ”gyllene era”. Baldassarre Turini 
köpte 1514 han ett par hektar jord på Giani-
colokullen, som var täckt av trädgårdar och 
vinrankor, och började bygga en villa där.

Fasaden – här sedd från dalen 
– avslöjar inte att det finns sju 
våningar i Villa Lante.
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• Byggnadsarbetet inleddes 1519. 
Villans arkitekt var Giulio Romano, 
Rafaels välansedde elev. Dekora-
tionsmålningarna utfördes av samma 
skolas konstnärer Vicenzo Tamagni 
da San Gimignano, Polidoro da 
Caravaggio och Maturino. Påven 
Clemens VII besökte villan i januari 
1525; husets samtliga rum skulle i 
förhållande till varandra skapa en 
sammansmältning av arkitektur, 
skulptur och målarkonst. Turini lät 
bygga den för kontemplation och för 
de tidstypiska lärda diskussionerna 
– för sig själv och för sina vänner, 
påvens hovmän, vetenskapsmän och 
konstnärer.

• År 1527 erövrade kejsarens legosol-
dater Rom. Händelsen kallas ”Sacco 
di Roma” eller ”Presa di Roma” och 
i samband med denna skadades 
eventuellt Turinis villa. I villans 
salone finns en inristning i väggen 
som berättar om händelsen ”A di 6 
de magio 1527 fo la presa di Roma”. 
Årtalet 1531 i loggians vägg kan å sin 
sida tros påvisa byggnadsarbetets 
slutförande. Efter Turinis död hyrde 
hans brorsson Julio år 1531 ut villan 
åt den franska kungens ambassadör 
och kungafamiljens medlem, kardi-
nal Georges d’Armagnac. År 1551 
övergick villan med mark i familjen 
Lantes ägo.

• I början av 1800-talet hade familjens 
egendom till stor del gått förlorad. 
Familjen sålde en stor del av den 
vidsträckta markegendomen och där-
med kom även Villa Lante att hamna 
i furste Camillo Borghese, Napo-
leons syster Paulines makes, ägo. 
Uppenbarligen intresserade inte vil-
lan familjen Borghese, eftersom den 

redan år 1837 såldes till franska Ma-
deleine Sophie Barat, grundarinnan 
av nunneordern Jesu Heliga Hjärta. 
Freskerna i salone ingick dock inte 
i köpet och de lösgjordes från taket. 
Idag finns freskerna i Palazzo Zuccari, 
där Tysklands konsthistoriska insti-
tut befinner sig, Biblioteca Herziana. 
Madeleine Barat placerade novitiatet 
i villan och lät därför måla över sido-
rummens fresker som hon ansåg vara 
opassande. Då klostret inte längre 
behövde villan, uthyrdes den till 
utomstående. År 1887 hyrde den be-
römde arkeologen Wolfgang Helbig 
villan och ägnade sig där åt forskning 
och konsthandel. Helbigs hustru, 
pianisten Nadine Sjohovskaja, var 
en rysk furstinna och tillsammans 
gjorde de Villa Lante till en ansedd 
kultursalong, som besöktes av såväl 
författare och musiker som adliga 
och kungliga. Demetrio Helbig, pa-
rets son, kemist och general i Italiens 
luftvärn, köpte villan av nunneordern 
år 1909. Efter andra världskriget, år 
1946, hyrde general Helbig ut villans 
översta våningar till Finlands Vatik-
anlegations chargé-d’affaires, Göran 
Stenius. Ett par år senare meddelade 
Stenius att den gamle generalen var 
villig att sälja byggnaden förmånligt 
till finländarna. Institutum Romanum 
Finlandiae-stiftelsen köpte villan år 
1950 med dess grundare Amos An-
dersons medel.

• Sedan Villa Lante övergick i finsk 
ägo har den restaurerats av Adriano 
Prandi (1950–1953), Paolo Marconi 
(1972–1980) och Tancredi Carunchio 
(1998–99). Freskerna och stucken har 
senast restaurerats åren 1974–1975 
och 1998–1999 i samband med restau-
reringen av villan. 
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Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf 
Bergh förvaltar en förmögenhet på 

en halv miljard euro. Målet är att öka 
värdet på arvet efter Amos Anderson 

och den vägen också möjligheterna 
att dela ut pengar till goda ändamål. 
Till följd av turbulensen i ekonomin 

är målsättningen inte alltid lätt att 
uppnå, men inte ens finanskrisen 

stoppade ökningen av utdelningen. 

Den gode  
förvaltaren

av Björn Sundell
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Trendmässigt pekar kurvorna uppåt: Under de senaste tio 
åren har resultatet förbättrats och utdelningen fyrdubblats 
till 12,7 miljoner euro i fjol. Det har alltså blivit mer pengar 

för finlandssvensk kultur; musik, litteratur, tidningar, bildkonst och 
teater. Samtidigt har det hänt en hel del med själva förmögenheten.

Då Kaj-Gustaf Bergh började som VD på Konstsamfundet 2006 
fanns en avsevärd del av egendomen alldeles i centrum av Helsing-
fors: fastigheterna med tyngdpunkten i Forumkvarteret, tidnings-
verksamheten och en aktiepost på knappt 10 procent i Stockmann. 
Till egendomen hörde också Söderlångvik gård på Kimitoön med 
enorma äppelodlingar, skog och mark. Dessutom fanns en portfölj 
i Sverige – pengar som Amos Anderson flyttat bort från hemlan-
det en tid efter kriget då han misstänkte att det skulle gå illa för 
Finland. Han tyckte att egendom gärna kunde finnas i säkerhet på 
annat håll. Fortfarande flyter en årlig avkastning på runt en halv 
miljon euro in från Sverige, och den får Konstsamfundet förfoga 
över. Men själva kapitalet, fonden, får Bergh inte röra eller omplace-
ra, det får ingen i Finland. I enlighet med Amos direktiv sköts den 
svenska fonden av SE-banken.

Arvet efter Amos har genomgått flera förändringar sedan af-
färsmannen och konstmecenaten dog för 50 år sedan. Kaj-Gustaf 
Berghs största bidrag hittills till denna evolution gäller affärsfastig-
heterna i centrum av Helsingfors. Förut var ägandet fördelat på sex 
fastighetsbolag och de många hyresgästerna i köpcentret Forum 
kunde ha flera hyresvärdar, men nu är ägarstrukturen mer rationell.

I stället för att äga ett stort antal enskilda fastigheter i köpcentret 
lät Bergh grunda ett kommanditbolag dit alla fastigheterna numera 
hör och som Konstsamfundet äger 62,5 procent av. Kommanditbo-
lagets verksamhet förvaltas i sin tur av Forum Capita, som ägs av 
Konstsamfundet. Efter sammanslagningen är förvaltningen av hela 
köpcentret enhetlig och köpmännen har en hyresvärd.

Fastighetsförädling i centrum
– Nu är det lättare att skapa en gemensam image åt Forum. För-
handlingarna mellan köpmän och fastighetsägare har förenklats. 
Också det här är ett sätt att förädla Amos arv, säger Bergh.

– Vi jämför kontinuerligt vår avkastning med konkurrenternas. 
Den jämförelsen utfaller till vår fördel, för vi har inte några tomma 
utrymmen trots att vår hyresnivå ligger lite över marknadens.

Forum består till hälften av butiker och till hälften av kontor. 
Planer har gjorts på tio års sikt som styr utvecklingen av köpcen-
tret och investeringarna. En nyinvestering på 60 miljoner euro ska 
garantera att Forum förblir konkurrenskraftigt. Det centrala geo-
grafiska läget kunde knappast vara bättre. 
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– Det är svårt att uppskatta värdet på ett köpcentrum, och ef-
tersom vi inte har några planer på att sälja är värdeutvecklingen 
egentligen irrelevant. Avkastningen är huvudsaken. Den är jämn 
och god när man sköter fastigheten väl. För Konstsamfundet är 
ett jämnt flöde av intäkter viktigt för det möjliggör ett jämnt flöde 
också ut till bidragsmottagarna, framhåller Bergh.

Ny aktieportfölj
I samband med omstruktureringen av köpcentret gjordes finan-
siella transaktioner som gav Konstsamfundet 78 miljoner euro att 
placera på annat håll. I februari 2009 inleddes placeringsprocessen. 
Utgångspunkten var att pengarna satsas på aktiemarknaden under 
ett års tid.

– Där hade vi en god portion tur. Början av 2009 visade sig vara 
en fantastisk tid att bygga upp en aktieportfölj. Osäkerheten var 
stor i världsekonomin efter finanskrisen, aktiekurserna låg i botten. 
Då sökte vi efter finska och svenska bolag med global verksamhet 
och en stark balans, god avkastningsförmåga och en verksamhet 
som inte var särskilt konjunkturkänslig. Den starka balansen kän-
des viktig just då. Vi ville prioritera bolag som säkert kunde täcka 
sina finansieringsbehov trots att bankerna vred åt lånekranarna 
och det var svårt att få lån till skälig ränta.

– I dag ser världen annorlunda ut och vi kan ha andra priorite-
ringar, men det avgörande var att vi kom igång just då aktierna 
befann sig i en svacka.

Värdet på aktieportföljen har stigit från 78 till 120 miljoner euro.
– Naturligtvis skulle vinsten ha varit ännu större om vi snabbt 

hade plöjt ner hela beloppet i början av 2009 i stället för att sprida 
placeringarna över ett helt år, men jag har hållit på med aktiehan-
del i decennier. Det har lärt mig att de farligaste misstagen görs om 
man helt plötsligt byter strategi.

Jag aktar mig för att titta alltför mycket 
bakåt. Det är en gammal sanning att 
historien inte berättar särskilt mycket 
om framtiden vad gäller placeringar.
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Med den nya aktieportföljen har riskkoncentrationen minskat. 
Konstsamfundets öde avgörs inte längre inom en cirkel med 200 
meters radie i kärnan av Helsingfors.

– Dessutom har det skett en riskspridning när man betraktar 
aktieinnehavet i Stockmann. Vi äger alltjämt nästan 10 procent av 

bolaget, vilket är mycket. Men 
själva Stockmann har föränd-
rats. Genom köpet av svenska 
Lindex och med varuhusen i 
Ryssland har bolaget självt en 
större geografisk riskspridning.

Av Stockmanns försäljning 
och resultat kom nästan hälften 
från utlandet i fjol och av perso-
nalen finns över hälften utanför 
Finlands gränser.

Nyländskt mediehus
Den andra stora strukturför-
ändring som Bergh genomfört 
i förmögenheten har berört 
tidningsverksamheten. Redan 
för drygt tjugo år sedan dekla-
rerade tidigare VD och senare 
styrelseordförande Carl Olof 
Tallgren att Konstsamfundet 
också ser som sin uppgift att 
”på bredare bas slå vakt om den 
finlandssvenska tidningspres-
sens existens och att konsolide-
ringen av resurserna inom den 
finlandssvenska mediebran-
schen ska ges hög prioritet”. 
Kaj-Gustaf Bergh förverkligade 
konsolideringen genom att 
skapa KSF Media, det största 
medieföretaget som verkar på 
svenska i Finland med Hufvud-
stadsbladet, Västra Nyland, 
Borgåbladet och Östra Nyland.

– Finanskrisen drabbade me-
dierna hårt framför allt genom 
en vikande annonsförsäljning, 
men det värsta är över. Utan en 

Kaj-Gustaf Bergh, född 20.12.1955 
i Helsingfors, bor i Kyrkslätt. Gift, 
två barn. Diplomekonom, jur.kand. 
Förvaltat egendom bland annat 
hos Bensow, Gyllenberg och SEB-
banken, numera VD för Konstsam-
fundet. Sitter även i styrelserna för 
bl. a. Stockmann, Wärtsilä, Fiskars, 
Ramirent och KSF Media.
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ägare med resurser att täcka tillfälligt 
ökande förluster hade Hbl råkat illa ut. 

Men hur är det att förvalta en salig 
blandning av egendom där en del kan 
trimmas mot allt högre avkastning och 
en annan del med stor sannolikhet går 
med förlust? Aktier, fastigheter, tid-
ningar, äppelodlingar, växthus, mu-
seer …

– Det är väl det som är charmen med 
uppdraget. Jag kan bidra med mitt kun-
nande inom placeringsverksamhet till 
förmån för goda ändamål. En god förvalt-
ning betyder här att jag kan göra mer nytta.

– För att må väl behöver människan positiva upplevelser. I mitt 
gamla liv som bankir räckte det med att se pengarna växa, men det 
räcker inte längre. Det känns bra att kunna hjälpa dem som behö-
ver stöd för att skapa någonting nytt på konstens olika områden. 
Och det känns bra att bidra till att Finland bevarar sin tvåspråkiga 
identitet.

Amos legendariska vilja
Amos Andersons gåvobrev, testamenten, direktiv och tillägg till 
testamentena är många och inte helt entydiga, men de ger en upp-
fattning om vad affärsmannen och konstmecenaten ville värna om. 
De ställer krav på ”affärsmässiga principer” och de begränsar avytt-
ringen av egendom, men de stakar inte ut någon klar gräns mellan 
affärsmässighet och goda gärningar. Senare har Konstsamfundets 
reviderade stadgar definierat uppdraget närmare.

– Jag upplever mig ha full frihet att utveckla Forum med sikte 
på en hög och jämn avkastning. Aktieportföljen ger möjligheter till 
riskspridning. Vad den övriga egendomen beträffar är andra krav 
viktigare än avkastningskravet.

Tror du att Amos skulle vara nöjd om han kunde studera 
bokslutet och ta sig en titt på egendomen, kanske med start i 
Söderlångvik? I ett av breven efter Amos Anderson sägs det att 
Söderlångvik skall utvecklas till en mönstergård i syfte att främja 
intresset för trädgårdsodling.

– Vi har lyckats utveckla Söderlångvik i Dragsfjärd. Byggnaderna 
är renoverade och gården har ett fungerande jord- och skogsbruk 
och flera växthus. Här finns museum och utställningar och allt är i 
gott skick. Jag tror att Amos skulle vara rätt stolt över sin gård.

– Kanske skulle Amos förnöjt konstatera att äppelodlingarna inte 
bara är de största på fastlandet i Finland, utan också moderna. Man 

Föreningen Konstsamfundets förmögen-
het är värd ca 500 milj. euro. Största 
posten är 62,5 % av Forum Fastighets Kb 
som äger bland annat Forum köpcen-
trum. En annan stor post är närmare 
10 % av aktierna i Stockmann. Fören-
ingen äger också KSF Media med de 
nyländska dagstidningarna samt Amos 
Andersons konstmuseum i Helsingfors, 
Söderlångvik gård i Dragsfjärd och en 
placeringsportfölj värd ca 120 milj. euro.
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har nyligen förnyat ett par hektar för att kunna plantera nya äp-
pelsorter. Eventuellt skulle Amos också lägga märke till att gården 
följt med sin tid även på energiförsörjningens område. Sedan 2008 
använder man miljövänlig energi. Värmeanläggningen som pro-
ducerar energi för växthusen använder förnybar energi och Söder-
långvik är självförsörjande med energiråvara.

Och museiverksamheten i Helsingfors?
– Redan min föregångare Lasse Koivu ställde upp målet att hela 

Amos hem på Georgsgatan skulle göras om till museum. Museet 
har stegvis expanderat under årens lopp och i dag omfattar det 
faktiskt hela huset. Det är ett framstående museum med egen profil 
som vi stöder med två miljoner euro per år. Jag tror Amos skulle bli 
överraskad över hur stort museet blivit.

Men tidningsverksamheten, då? Ekonomin är stram och det 
finns de som anmärker att tidningarna krymper …

– Går man längre tillbaka i tiden så är den stora skillnaden att 
vi nu har tagit ansvar för hela den svenska dagspressen i Nyland. 
Långt mer än bara HBL, alltså, som Amos månade om ända till 
sin död. Amos betraktade tidningar som affärsverksamhet och i 
tiderna gjorde han pengar på dem. Uppriktigt sagt är jag inte säker 
på vad han skulle tycka i dag. Hans testamenten är inte entydiga.

– Amos Anderson beslöt att Konstsamfundet skulle vara en för-
ening just för att ge möjligheter till en justering av stadgarna. På så 
sätt kan Konstsamfundet leva i tiden. Jag anser att vi i dagens läge 
har möjligheter att stödja tidningsverksamheten med just de medel 
som vi nu använder. Smärtgränsen går här. I fjol fick mediegrup-
pen 4 miljoner euro i stöd. Det är mer än någonsin förr och har varit 
möjligt genom att Konstsamfundet delat ut en allt större andel av 
avkastningen.

– Om vi täckte en ännu större förlust i HBL skulle vi tvingas 
skära ned på andra håll. Glöm inte att vi stöder informationssprid-
ning på flera områden: film, böcker, public service. KSF Media har 
genomgått stora förändringar och därför är förlusten mindre än 
den annars skulle ha blivit. Konstsamfundet är redo att bära sitt 
ansvar för tidningarna nu och om tio år, för de behövs för upprätt-
hållandet av ett levande språk. För att Finland ska förbli tvåspråkigt 
måste informationsförmedlingen vara högklassig och mångsidig 
också på svenska. Men hur det går i slutändan för tidningarna beror 
också på vad kunderna vill ha och är beredda att betala för.

Mera pengar in och ut
Konstsamfundets utdelningsbara resultat ökade från 5,5 miljoner 
euro år 2000 till nästan 17 miljoner 2010 (figur 1). Toppnoteringen 
2004 berodde på en extra dividend från Stockmann. Konstsam-
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fundets utdelning till olika ändamål har ökat från knappt 3 till 12,7 
miljoner under samma tioårsperiod.

– Det finns inget fastslaget utdelningsmål, men vi strävar efter 
att dela ut minst hälften av det utdelningsbara resultatet och per-
sonligen ser jag två tredjedelar som en bra målsättning. 

När finanskrisen drabbade 
också Konstsamfundets intäk-
ter kunde man trygga en ökad 
utdelning genom att höja 
andelen som delas ut, såsom 
figuren visar. År 2009 blev 
andelen exceptionellt hög.

– En god förvaltning av 
egendomen är en förutsätt-
ning för att vi ska kunna 
stödja konsten, kulturen och 
det svenska språkets ställning 
i Finland, för att inte tala om 
den svenskspråkiga yrkes-
utbildningen som låg Amos 
hjärta nära. Han kom själv 
från Kimito och hade sett hur många unga som saknade möjlighe-
ter att utbilda sig. Han såg yrkesutbildningen som en nyckel till de 
ungas framgång.

Hur ska man då mäta framgången i förvaltningen av en så 
mångfacetterad egendom som Konstsamfundets?

– Tja, grafiken över resultat och utdelning säger ju en del. Forum 
har förädlats som köpcentrum och avkastar väl. Aktieportföljen har 
stigit kraftigt i värde. Men jag aktar mig för att titta alltför mycket 
bakåt. Det är en gammal sanning att historien inte berättar särskilt 
mycket om framtiden vad gäller placeringar.

– Varje arbetsdag kör jag bil från mitt hem i Porkala, längs den 
krokiga Porkalavägen. Hur skulle det gå om jag satt med vindrutan 
täckt och enbart orienterade med hjälp av backspegeln? Jag skulle 
inte komma särskilt långt. Jag blickar helst framåt i livet och då 
kan jag inte förlita mig på historiska data. Men jag vet att förutsätt-
ningarna för Konstsamfundet är goda också i framtiden.

För att än en gång anknyta till Amos Anderson – hur avviker 
du som förvaltare från Amos?

– Amos både ägde och styrde tidningarna, men mitt jobb är 
förvaltarens. Också om Hbl:s redaktion finns nästan bakom väggen 
blandar jag mig inte i tidningarnas innehåll. 

– Dessutom ägde Amos allt möjligt under sin livstid; köpte, sålde 
och spekulerade. Jag däremot är ingen affärsman i den bemärkel-
sen. Jag är ingen spekulant. 
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Figur 1: KSF Utdelningsbart resultat  
och utdelning år 2000–2010 (milj. €)
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Henry Wiklund värnar om stiftelsernas skattefrihet:

Tryggar mångfald 
och framsteg inom 
kultur och vetenskap
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Sannfinländarna före-
slog i valkampanjen 
inför riksdagsvalet en 
10 procents kapital-
skatt på alla stiftelsers 
avkastning. Henry Wik-
lund pekar på bristerna 
och motsägelserna i 
förslaget.

– Valprogram brukar kanske inte höra 
till de mest lästa dokumenten, men 
visst är det anmärkningsvärt att ett 
parti som kommer ut ur riksdagsvalet 
som ett av de största i Finland ifråga-
sätter skattefriheten hos allmännyt-
tiga föreningar och stiftelser. Förslaget 
om tio procents kapitalinkomstskatt 
”till att börja med” vittnar om andra 
värderingar än de som hittills domi-
nerat synen på den tredje sektorns 
roll i vårt samhällsbygge. Vi vet inte i 
vilken belägenhet vi befinner oss ef-
tersom regeringsförhandlingarna inte 
är slutförda, men det är illavarslande 
nog att förslaget kommer upp, säger 
Henry Wiklund med 27 års erfarenhet 
av fondförvaltning.

Under Wiklunds tid som verkstäl-
lande direktör i Svenska litteratur-
sällskapet i Finland blev SLS, som 
även äger Svenska kulturfonden, den 
största förvaltaren av allmännyttiga 
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fonder i Finland då det fonderade ka-
pitalet steg till en och en halv miljard 
euro. Sedan sällskapets grundande 
1885 har de enskilda fondernas antal 
stigit till 600. De flesta har tillkommit 
med stöd av testamenten. Storleken 
på donationerna varierar från några 
tusen euro till flera miljoner.

Målet för placeringen av fonder-
nas tillgångar är dels att producera 
direktavkastning för att stödja svensk 
kultur och finansiering av forskning, 
dels att trygga kapitalets långsiktiga 
förkovran.

– Skattefriheten är av utomordent-
ligt stor betydelse för tillkomsten av 
allmännyttiga fonder och för att de ska 
ha möjlighet att verka. Vårt svenska 
kulturliv i vid bemärkelse kan känna 
tacksamhet för donatorernas generosi-
tet, säger Wiklund.

Svenska stiftelser nagel i ögat
Varje år används tiotals miljoner euro 
för allmännyttiga svenska ändamål 
och den fonderade förmögenheten är 
betydande. Det här har väckt avund-
sjuka inom en del kretsar på finskt 
håll. ”Fyrken finns” löd Timo Soinis 
besked i valkampanjen. Och adressen 
var given.

– Om man gör gällande att landets 
tvåspråkighet är dyr borde man väl 
vara glad över att det finns privata 
betalare. Visst är det till fördel för 
scenkonsten, litteraturen, organisa-
tionslivet och mycket annat på svens-
ka, medger Henry Wiklund.

Något motsägelsefullt tycker han 
ändå att det är att samtidigt som kriti-
ken gör gällande att tvåspråkigheten 
kostar så är man beredd att beskära 
förutsättningarna för privata under-
stöd.

Det är viktigt att komma ihåg att 
stiftelseverksamheten gynnar hela 
landet och handlar inte bara om 
svenskspråkig kultur. Delegationen 
för stiftelser och fonder, som repre-
senterar hela fältet, domineras ju av 
finska allmännyttiga medlemmar som 
Tekniikan edistämissäätiö, Suomen 
Parkinson-säätiö, Sotavahinkosäätiö, 
Luovan säveltaiteen edistämissäätiö 
och många fler. De så kallade stipen-
diefondernas årliga penninganvänd-
ning på nationell nivå är i storleksklas-
sen 300 miljoner euro.

Rent generellt förmodar Henry 
Wiklund att om fondpengar försvin-
ner från kultur och forskning så ropas 
det snart på mera finansiering med 
skattemedel. Och det är inte alltid 
sagt att statliga organ träffar rätt i 
sina bedömningar av vad det är värt 
att satsa på. De expertorgan som 
finns att tillgå på den privata sidan 
står för en ovärderlig sakkunskap, för 
mångfald och även för experiment-
lusta och fräsch risktagning såväl 
inom kultur som vetenskap.

Beskattningen bort från 
förmånstagarna
– Ytterst är det förstås förmånstagarna, 
stipendiaterna, föreningslivet, fors-
kargrupperna och så vidare som blir 
lidande. Om en del av pengarna gick 
till skatter, skulle det betyda mindre 
pengar för stiftelsernas ändamål. Och 
beredskapen att donera medel skulle 
minska avsevärt om beskattaren skulle 
träda emellan. Det vet jag av erfaren-
het då jag utrett dylika saker för poten-
tiella donatorer, säger Henry Wiklund. 
Också stiftelser som upprätthåller 
olika institutioner allt från museer till 
vårdinrättningar kunde hamna i kläm.
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– Den tredje sektorn, det allmännyt-
tiga arbetet skulle snarare vara värd 
en erkänsla från samhällets och po-
litikernas sida än hot om försämrade 
verksamhetsbetingelser. Vi behöver 
allt slag av frivilligarbete och insatser 
för det gemensamma bästa. Det är en 
del av kvaliteten i vårt samhälle.

Pengar finns till för 
att användas
Under Henry Wiklunds tid vid Lit-
teratursällskapet växte avkastningen 
av kapitalbeståndet i takt med att 
kapitalet växte. I mitten av åttiotalet 
kunde kulturfonden disponera knappt 
två miljoner euro omräknat till 2009 
års penningvärde och vid hundrårs-
jubileet 2008 var summan uppe i 38 
miljoner euro.

– Pengarna finns till för att använ-
das, konstaterar Wiklund på tal om 
myndigheternas misstanke om att 
vissa stiftelser delar ut en för liten del 
av avkastningen för att de skall vara 
allmännyttiga. Det finns inget forma-
liserat krav på utdelning. Och det är 
rätt, eftersom såväl behov som pen-
ninginflöde kan variera betydligt från 
år till år. Över tiden ska dock största 
delen av avkastningen delas ut och 
användas för allmännyttigt ändamål. 
Ibland har signalerna från myndighe-
terna tolkats så att minst häften bör 

delas ut, men över tiden har utdel-
ningen varit väsentligt större i de 
sammanhang jag haft insyn i, säger 
han.

Henry Wiklund känner högakt-
ning för de hundratals donatorer, 
vars fonder han i många olika fören-
ingar och stiftelser varit med om att 
förvalta. Det är en fantastisk styrka i 
detta kapital utan vilket en såhär liten 
språkgrupp och kultur inte kunde 
blomstra. Svenskfinland har skapat 
mångsidiga och tillförlitliga strukturer 
för förvaltningen av allmännyttiga 
fonder. Donatorerna kan lita på de 
etablerade institutionerna, som även 
garanterar en kostnadseffektiv förvalt-
ning. Tveklöst vore det en förlust för 
hela samhället om den tredje sektorns 
kapacitet skulle reduceras genom 
beskattning utöver dagens system. 
Även de allmännyttiga betalar idag 
fastighetsskatt och skatt på inkomst 
från fastighet. Det finns också ett tak 
för skattefria stipendier.

Henry Wiklund är tillfreds med 
det nuvarande systemet som garan-
terar att stiftelserna kan fungera som 
välbehövligt komplement i välfärds-
samhället. I internationellt perspektiv 
är Finland förstås en liten ekonomi. I 
Sverige till exempel har stiftelserna 
kunnat behålla sin betydande roll 
oberoende av de politiska konjunktu-
rerna. 

Om man gör gällande att landets två- 
språkighet är dyr borde man väl vara 
glad över att det finns privata betalare.
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Minoritetsombudsmannen räds inte konflikter:

Eva Biaudet  
röjer väg för  
mänskligare  
Finland
Bilden av en sakligt torr myndighetschef 
kommer snabbt på skam vid möte med 
minoritetsombudsmannen.

Trots att dagen varit fylld med överläggningar 
och möten är hon inspirerad och engagerad.
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Eva Biaudet är sedan ett år minoritetsombudsman för en 
femårsperiod. Minoritetsombudsmannens uppgift är att före-
bygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer 

och trygga de etniska minoriteternas ställning och rättigheter. Hon 
övervakar i samarbete med andra myndigheter att alla bemöts lika 
oavsett etniskt ursprung.

– Min uppgift är även att röja upp nya vägar 
och ingripa när jag anser det nödvändigt. Jag 
kan inte bara nöja mig med att följa med hur 
saker och ting fungerar, säger hon med ett 
färskt pressutlåtande i handen.

Eva Biaudet har just bett riksåklagaren 
bedöma om den nyvalde riksdagsmannen 
Teuvo Hakkarainens rasistiska uttalande för 
Helsingin Sanomat bryter mot strafflagens 
paragrafer om hets mot folkgrupp.

– Man får en uppfattning att han inte ger 
dessa grupper samma människovärde som 
för andra, säger hon. Det särskilt anmärk-
ningsvärda är att ett dylikt uttalande görs av 
en riksdagsledamot i riksdagshuset. Anmärk-
ningsvärt är det också att en myndighet ber 
riksåklagaren bedöma lagligheten av en 
riksdagsmans uttalande.

– Tiderna har blivit hårdare. Resultatet i 
riksdagsvalet visade att vi levt i en illusion om 
ett Finland som socialt och politiskt mycket 
homogent. Vi hade kanske föreställt oss att 
det inte fanns några stora politiska skiljelinjer 
i vårt samhälle, säger hon. 

Valresultatet visade att det finns och att 
rädslan för förändringar i en allt mera global 
värld är stor. Just nu vänds denna rädsla allt-
för ofta emot människor med utländsk bak-
grund, särskilt mot synliga minoriteter.

– Det finns en underbyggd rädsla för stor 
invandring – som inte bottnar sig i några som 
helst realistiska prognoser. Och tanken att de 
som kommer hit skulle vilja förändra vårt land 
i grunden är absurd.

Svårast för …
Invandrarnas rättigheter är en av de frågor som finns på minoritets-
ombudsmannens bord. Men befogenheterna då det gäller invand-
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ringspolitiken är begränsade. Även diskrimineringsmandatet är 
tämligen smalt om man jämför med de övriga nordiska ländernas 
DO-ämbeten. I justitieministeriet väntar ett lagförslag som utvidgar 
minoritetsombudsmannens uppgifter till att gälla även diskrimine-
ring på grund av ålder, språk, religion, politisk övertygelse, familjeför-
hållanden, hälsotillstånd, funktionshinder och sexuell läggning.

– När det gäller språkkunskaperna hos många invandrare finns 
mycket att göra. Samtidigt vill jag poängtera att det är något av en 
myt att språkkunskaper öppnar alla vägar för invandrarna. Under-
sökningar har visat att invandrare med ryskspråkig eller somalisk 
bakgrund har lärt sig finska väldigt bra. Ändå är arbetslösheten 
betydligt större bland dem. Inte ens de som är högt utbildade hittar 
jobb som motsvarar deras utbildning.

– Språkkunskaperna är viktiga även för dem som inte just nu är 
aktiva i arbetslivet. Till exempel mödrarna behöver kunna fungera i 
samarbete med skolan och ha egna kontakter i samhället.

Eva Biaudet är särskilt bekymrad över situationen för andra 
generationens invandrare. Barn till somaliska invandrare behandlas 
som främlingar trots att de vuxit upp här.

– De har anammat det goda i vårt samhälle och känner sig som 
finländare. Ändå upplever de en diskriminering när det stöter på 
fördomar. Det är då det uppstår konflikter, förklarar Eva.

Offren för människohandel ett osynligt problem
Minoritetsombudsmannen är nationell rapportör om människohan-
del och liknande fenomen. Den första rapporten har just behand-
lats av förra riksdagen. Myndigheterna är skyldiga att rapportera 
åtgärder för att reparera påtalade brister till henne. Eva Biaudet är 
mycket nöjd över Riksdagens jobb och berättar att hon är stolt över 
att föra vidare rapporten som är resultat av hårt arbete från tiden 
före henne som nationell rapportör.

Eva Biaudet kom till jobbet som minoritetsombudsman från ett 
uppdrag i Wien, där hon under perioden 2006–2009 arbetade som 
OSSE:s särskilda representant för att bekämpa människohandel. 
Problemen med människohan-
del känner hon med andra ord 
till väl.

– Det finns stora ekono-
miska intressen i att inte stoppa 
trafficking, och ofta är denna 
internationella organiserade 
brottslighet kopplad med an-
nan internationell ekonomisk 
brottslighet.

Tiderna har blivit 
hårdare. Resultatet i 
riksdagsvalet visade 
att vi levt i en illusion.
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– Ifall vi inte lyckas stoppa människohandeln kommer denna 
allvarliga brottslighet att fortsätta att växa och sprida sig. Det är 
viktigt att bli bättre på att hjälpa människohandelns offer men 
samtidigt måste vi strypa marknaden och stoppa exploateringen av 
människor. Ifall vi kunde komma åt dem som har ekonomisk nytta 
av människohandeln skulle motivet bakom brottsligheten försvin-
na. Vinsten på ett offer för människohandel för sexuell exploatering 
kan enligt forskningen vara upptill 53 000 dollar i året. Det är mer 
än de flesta EU-ländernas BNP per capita. Här bär vi alla ett ansvar 
för sluta se mellan fingrarna på verksamheter som prostitution eller 
exploatering av arbetskraft från fattiga länder.

Är då människohandeln ett problem i Finland? 
– Definitivt! Vi är förblindade av att tro att sådant inte händer 

här. Men det ser inte i allmänhet ut som på film. Det handlar om 
våld, hot och utpressning. Människor hålls fångna i omänskliga för-
hållanden. Inte ens när offren söker sig till polisen kan de alltid lita 
på att få hjälp – alltså behövs det en större medvetenhet om tecken 
som tyder på alvarlig exploatering; polisen måste kunna associera 
rätt och förstå vad det är frågan om.

Samer och romer förfördelade minoriteter
Till Eva Biaudets uppgifter hör också att se att våra egna minorite-
ters rättigheter bevakas. Med dessa avser hon samerna och ro-
merna. När vi träffas för denna intervju är Biaudet precis på väg till 
Inari och Sevettijärvi för att möta Sametingets representanter och 
bekanta sig med service på Enaresamiska och Skoltsamiska.

– Jag vill uppmuntra dem att ställa krav på myndigheterna och 
se till att de bland annat får tillgång till äldreomsorg på sitt eget 
språk. För en finlandssvensk är det en ryggmärgsreflex att kräva 
språklig service, men samerna har samma rätt där det bor och mås-
te även uppmuntras att kräva det, förklarar hon. Här kan minori-
tetsombudsmannen hjälpa till helt konkret då någon klagat eller på 
vårt eget intativ.. Vi har i flera prosesser påpekat för kommuner att 
de har skyldigheter som de inte kan smita ifrån. 

I fråga om romernas ställning har det gjorts en hel del, men inte 
på lång när tillräckligt. Vi kanske inte kan nöja oss med att vi har 
det bättre än i många andra europeiska länder. Vår ambitionsnivå 
måste vara högre än så. 

– Det är en skam att det finns skolelever som i Pisaframgångens 
Finland inte kan dela de lovord vårt skolsystem fått, säger Eva.

Finlandsbilden formas inte bar av mätbara resultat på kunskap 
och framgång utan också av i vilken mån vi behandlar våra mino-
riteter och hur vi bemöter och integrerar människor som söker sig 
till vårt land, frivilligt eller av nödtvång. Alla människor är resur-
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ser för samhället och måste ges respekt på likvärdiga villkor. Alla 
människor upplever också problem och svårigheter i livet. Därför 
har vi byggt upp vårt nordiska välfärdssamhälle – för att finnas till 
hands för varandra. Det har varit grunden till vår framgång. Detta 
framgångsrecept är fortfarande aktuellt även om utmaningarna 
förändras. 

Fångna i egna fördomar
Efter ett år på jobbet har Eva Biaudet glöden kvar. Hennes tidigare 
erfarenheter från viktiga samhällsuppdrag som omsorgs- och jäm-
ställdhetsminister 1999–2000 och 2002–2003 samt riksdagsleda-
mot 1991–2006 väger tungt, liksom ordförandeskapet för Finlands 
Flyktinghjälp och medlemskapet i delegationen för jämställdhetsä-
renden.

När hon säger att mycket ännu är ogjort är det inte bara de 
formella förutsättningarna för en fungerande jämlikhet hon tänker. 
Glöden går djupare än så.

– Att låta sig engageras i frågor som berör människoöden är 
viktigt. Ingen kultur kan bygga på övergrepp mot människornas 
grundläggande rättigheter.

Eva Biaudet har insett att det också kan behövas en dos av själv-
kritik:

– Alla har vi fördomar mot invandrare och dem som är annorlun-
da. När vi möter människor som påvisar det dumma i våra fördo-
mar ska vi därför skala bort dem, en efter en. Det är vi som vinner 
på fördomsfriheten! I denna tid när så många söker äventyr, sam-
tidigt som de söker trygghet och en oföränderlig tillvaro hemma, 
är det svårt att förstå att tre procent människor från andra länder 
kunde uppfattas som något annat än uppfriskande. 
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Hur ser en framgångsrik framtidstrategi ut för 
finlandssvensk media? Den frågan har dryftats 
otaliga gånger och uppfattningarna om hur 

svenskspråkig media bäst tryggas i vårt land har varierat.
Amos Andersons råd som ordförande för Tidningar-

nas förbund på 1930-talet var att media är business, eller 
som han uttryckte det: ”Sanomalehden pitää olla affääri”. 

En konsekvens av den synen är att en framgångsrik 
tidning inte enbart kan upprätthållas med un-
derstöd. Den måste vara lönsam. Något som har 
visat sig vara en svår ekvation.

Aktörerna har alla var på sitt håll betonat sin 
självständighet. Det nya i dagens läge är att man 

intresserar sig för samverkan och synergieffekter. 
Och att det gäller att använda sig av nya medier och 

nya distributionskanaler.
Konstsam har bett fem personer med insyn i den 

finlandssvenska medievärlden utveckla sin framtids-
strategi.

Medias framtidsstrategi i Svenskfinland handlar om:

Samarbete,  
kvalitet och  
nya medier
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Satsa på digitala medier
Heidi Avellan, politisk chefredaktör vid Sydsvenskan i Malmö, 
medlem av styrelsen för KSF Media:

Hur ska medier i Svenskfinland överleva? Eller 
hur ska medier överleva i Svenskfinland?

Frågan om en överlevnadsstrategi kan 
ställas på vardera sättet och innebörden 
skiftar. Men svaret blir det samma:

Det är hur enkelt som helst. Fast svårt.
Medier som skall överleva i en allt 

hårdare konkurrens måste göra sid oum-
bärliga.

Publiken, kunderna, målgruppen – el-
ler som vi i pressen säger: läsarna – måste 
vara beredda att satsa tid och pengar på 
just det du vill erbjuda. För att de inte klarar 
sig utan detta.

Strategin kan delas upp i tre punkter.

1. Baskrav – eller ska vi kalla dem hygienfaktorer?
Finlandssvenska medier måste vara bäst på Svenskfinland; inte 
bara ge information på svenska, utan också skapa samhörighet – 
finlandssvenskarnas community – och granska också de finlands-
svenska institutionerna. Trovärdighet är A och O för medier.

Samtidigt måste finlandssvenska morgontidningar uppfylla de 
generella kraven på en morgontidning – att vara ett folkuniversi-
tet. Tidningen ska ge svar på frågor, också de läsarna inte kommit 
på att ställa. Nyhetsförmedling om politik, brott, ekonomi, kultur, 
sport … här hemma och utomlands.

Redaktionen ska göra jobbet så att läsare slipper, det är för att 
journalisterna sållar i nyhetsflödet och förklarar svåra fenomen 
enkelt som läsarna är beredda att betala.

Morgontidningen ska komma med berättelserna och nyheterna, 
debatten och opinionsbildningen.

Tufft? Visst, men det finns ingen snällhetsrabatt; det går inte 
att pruta på ambitionerna och tumma på de krav läsarna ställer på 
morgontidningen och tro att läsarna ändå är beredda att satsa tid 
och pengar bara för att det handlar om Svenskfinland.

2. Fånga publiken och håll den kvar. Hur?
• Skapa debatt – långt utöver finlandssvenskheten.
• Tunga publicister som chefredaktörer, snarare än tidningschef 
som räknar pengar.

johan bävman
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• Det ska anses imageförhöjande att läsa tidningarna, något att vara 
kaxig över. Viktigt att vara ”tidningen”. 

Att vara tråkig är en dödssynd.

3. Hur ser framtiden ut?
Affärsmodellen har ingen kommit på än, men det gäller att leta på 
det digitala spåret. Dyr utveckling nu är en investering i framtiden, 
med billigare och bredare distribution – området kan vidgas utan 
kostnader. Dessutom försvinner ständigt stigande papperskostna-
der.

Ökat samarbete ett mervärde
Henrik Johansson, VD för KSF Media, som ger ut Hufvudstadsbla-
det, Borgåbladet, Västra Nyland och Östra Nyland:

Jag tror att det slitna begreppet ”mervär-
de” har en central roll i hur vi skall klara 

oss i fortsättningen. I dagsläget är språ-
ket, svenskan, det centrala mervärdet 
i vårt utbud, och förstås i någon mån 
de frågor och ämnen som tas upp i de 
svenskspråkiga medierna – ”finlands-
svenska frågor” – men vi måste inse 
att språkets mervärde minskar i och 
med att allt fler av finlandssvenskarna 

behärskar finska (och engelska) så bra 
att de lätt kan använda också finska (och 

engelska) medier.
Språkets mervärde är helt klart olika i olika 

medier. Jag vill hävda att det kanske är som 
störst avseende böcker, mindre för dagstidningar, even-

tuellt ännu litet mindre då det gäller radio och tv men helt klart 
lägst då det gäller webben och mobila tjänster. Här avgör tillgäng-
ligheten, snabbheten, omfattningen mer än språket, www.hbl.fi  
visar detta rätt bra, trots en hyfsat bra tjänst är besökarsiffrorna i 
förhållande till papperstidningsupplagan lägre än för många andra 
7-dagarstidingar. Detta gäller inte fullt ut för www.vbl.fi och  
www.ot.fi eftersom språkets betydelse i Österbotten är större än i 
Storhelsingfors.

Våra resurser är små och vi måste därför öka samarbetet mellan 
de olika medieföretagen och hitta smarta modeller för att produ-
cera våra produkter och tjänster.

Det lokala, det vill säga information om vad som händer i män-
niskornas omedelbara närhet kommer också i fortsättningen att 
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vara av intresse. Här är inte konkurrensen lika hård som i fråga om 
till exempel utrikesnyheter och ekonominyheter.

Svenska YLE:s framtid ser rätt dyster ut. Min prognos är att YLE 
i fortsättningen kommer att få mindre, inte mer pengar. Och då är 
det helt klart att Svenska YLE:s andel kommer att pressas ner. Som 
enda lösning på detta ser jag ett samarbete mellan Svenska YLE 
och de kommersiella aktörerna, och detta dessutom på ett sådant 
sätt att Svenska YLE kunde ha kvar tillgången till den ”infrastruk-
tur” som YLE erbjuder. Det är svårt men inte omöjligt; jag tror till 
exempel att de finska medierna kan tänkas acceptera en sådan lös-
ning utan att hänvisa till snedvriden konkurrens – men den verk-
liga utmaningen blir förstås att få Svenska YLE att frigöra sig från 
sitt låsta public service-tänkande.

Webben leder bort från journalistiken
Torbjörn Kevin, chefredaktör för Åbo Underrättelser:

Alla generationer tidningsmakare tenderar 
se sin tid som en brytningstid. Det finns 

fog nu. Sociala ”medier” och kommersi-
ellt drivna beteendemönster spränger 
mediala urberg.

I det läget borde man undvika att 
sätta finlandssvenska dagstidningar 
på svältkur. Det är nu resurserna be-
hövs. Det kan vara sent sedan.

Pengar borde satsas på det vi är bra 
på, men det är inte nog. Vi måste bli 
bättre på att ta fram berättelserna.

Vi har redan backat. Vi fattar inte det 
samhälle vi beskriver. Vi berättar fel histo-
rier.

Risken på 2010-talet är att de stora tar allt på nätet.
Man kan diskutera om ”nätismen” alls är journalistik. Den 

förändrar medievanorna – men bländar inte i substans. Bloggar 
grundades i USA för att substanskunniga skulle kunna ge traditio-
nella medier en fajt. Det minns inte bloggvärlden längre – om den 
alls har känt till det.

Ska vi gå med i rörelsen bort från journalistiken? I någon me-
ning gör vi det redan. Vi är inte tillräckligt bra.

Satsa alltså på – tråkigt nog – utbildning, på öppen kritik, på att 
inte vara så finlandssvenskt mysiga. Lär ut ifrågasättandet – en 
bristvara i ett land där intellektuella tiger suveränt.

Vilken teknisk form medierna än tar kan kunnandet inte ersät-
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tas. Det är en så kallad oberoende kvalitet, den är inte är beroende 
av teknik.

Den är bunden till attityd. Goda tidningsägare ser detta och 
satsar på att skapa den nya tonen i journalistiken.

Det kostar pengar för ägarna och kostar på för journalisterna. 
Men det måste göras.

Institutionerna är i farozonen, inte journalistiken
Tom Moring, professor i journalistik och styrelseordförande för 
HSS Media, som ger ut bland annat Vasabladet, Österbottens  
Tidning och Syd Österbotten:

Svenska medier i Finland står inför ett 
dilemma eftersom ungefär hälften av 

publiken (framförallt i Österbotten och 
i sydvästra Finland) huvudsakligen 
stöder sig på dessa medan den andra 
hälften (huvudsakligen i Nyland) kom-
pletterar ett finskt medieutbud med 
att följa även det svenska. Detta ger 
svårförenliga uppdrag, framförallt då 
nischmedier blir vanligare och publi-

ken splittras.
Det stora beroendet av Rundradion 

och public service är en källa till oro. Kan 
detta utbud försvaras i dagens ogina språk-

klimat?
Det är alltså snarare institutionerna som idag erbju-

der journalistik som är i farozonen än journalistiken i sig själv.
Finlandssvensk journalistik klarar sig genom att beröra, hålla 

god journalistisk kvalitet och följa sin tid. Men hur skall dagens 
institutioner klara sig? Detta kan lösas så att de finlandssvenska 
medierna samlar sina resurser för att stärka det innehåll som kan 
göras gemensamt. För finlandssvenska medier kommer det lokala 
att bli ännu viktigare än nu. Det genuina tilltalet får inte förloras.

Alla medier måste stärka sin medvetenhet om vad folk vill ha 
och inse att samverkan med läsare, lyssnare, tittare och twittare är 
en styrka och inte ett hot. Detta gäller även de svenska medierna i 
Finland. Nya former för att sprida medier över internet och mobila 
nätverk håller just nu på att växa fram, med ett nytt tilltal. Det tåget 
får vi inte missa.

Vår forskning visar att svenskspråkiga medier stärker varandra 
eftersom de bidrar till att göra medielandskapet sammanhållet och 
komplett. Om de som behärskar svenska i Finland får ett täckande 

mats engblom
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och attraktivt utbud kommer alla svenska medier att må bättre och 
få större publik. Därför råder inte konkurrens mellan medier från 
Sverige och finlandssvenska medier, tvärtom. Ett större TV- utbud 
från Sverige i södra Finland är en förutsättning för att också fin-
landssvensk television skall vara attraktiv och för att finskspråkiga 
skall lockas till att följa att använda medier på svenska.

Vi har också funnit att mediebruket smittar från ett medium till 
ett annat. Följer unga finlandssvenskar inte radio och tv på svenska 
besöker de inte heller svenska internetsidor, trots att internetutbu-
det från Sverige är oerhört rikt. Den största utmaningen är därför 
att ge tillgång till hela det svenska språkområdets utbud även i 
Finland. Att göra hela Svenskfinland lika delaktigt av svensk medi-
erikedom som Österbotten och Åland är idag.

Nya distributionskanaler för morgondagens tidning
Mats Kockberg, VD för Interpersona och anlitad tidningskonsult:

Jag tror att det inte finns en stor idé att bygga 
upp en levnadsstrategi kring. Däremot 

tror jag på fyra grundstenar för framtiden.
• Tänk i nya banor när det gäller dist-
ribution och täckningssiffror. Fokus 
måste breddas från pappersproduk-
ten. Morgondagens tidning har fyra 
olika distributionskanaler: den tryckta 
publikationen, läsplattan, webben och 
mobilen. Det finns intressanta affärs-
idéer också kring gemensamma app-
likationer kring två eller flera av dessa 
fyra ben. Det är de totala kundsiffrorna för 
den mångfacetterade tidningen som gäller! 
• Lokalsamhällets betydelse i den gränslösa till-
varon blir allt viktigare och här spelar lokaltidningen 
en viktig roll som identitetsskapare och nyhetsförmedlare. Satsa 
alltså på det lokala. I detta sammanhang kan man ju konstatera att 
svenskarna i huvudstadsregionen inte har någon egen egentlig 
lokaltidning!
• Målinrikta journalistiken. Vem vill vi nå? Varför? Hur skall detta 
ske? Skapa en strikt kompass för målstyrningen och en ordentlig 
uppföljningsprocess: I en tvåspråkig, konkurrensutsatt miljö kan 
man inte vara bra på allt men däremot nog bäst inom vissa nischer 
där man också kan locka finskspråkiga kunder. 
• Samarbeta. KSF Media, HSS Media och Svenska YLE bör sätta sig 
ned och fundera på vad man kan göra tillsammans. 
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Spelar   Ulrika i Kristina  
från Duvemåla
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Starka kvinnoroller  
fascinerar Birthe Wingren

Spelar   Ulrika i Kristina  
från Duvemåla
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För Birthe är det ännu en i raden av starka kvinnoroller.
– Det känns både roligt och annorlunda. Som Ulrika kom-

mer jag att uppträda med en egen sång och delta i duetter 
med huvudrollsinnehavaren Kristina och andra, berättar Birthe.

Sångaren Maria Ylipää från Helsingfors gör rollen som Kristina, 
Robert Noack från Malmö är hennes man Karl Oskar medan rollen 
som Robert görs av Oskar Nilsson från Stockholm.

– Jag tycker om kombinationen, rikssvenskt, finlandssvenskt, 
finskt. Vi har ju alla på något sätt berörts av utvandringen till Ame-
rika, speciellt om man som jag har sina rötter i Österbotten.

Birthe är uppvuxen i Jakobstad och har amerikasläktingar några 
generationer bakåt. Hennes farmorsfar Wilhelm bodde länge i 
Hammond i USA och återvände sedan till Finland. Och farfars 
bror Harald emigrerade till Kanada och avled där i miner’s disease, 
stendammslunga.

Ulrika – sockenhoran som fick upprättelse 
Repetitionerna börjar i november och till dess hinner hon läsa på.

– Jag läste Vilhelm Mobergs utvandrarserie för tre år sedan, så 
jag har historien i ganska färskt i minne. Men jag har planer på att 
läsa böckerna på nytt innan repetitionerna sätter igång.

Skådespelaren Birthe Wingren från Borgå är en 
av de fyra solisterna i musikalen Kristina från 
Duvemåla på Svenska Teatern som har premiär 
våren 2012. Rollen som mezzosopran betyder att 
Birthe spelar Ulrika. 
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Birthe provsjöng fyra gånger innan hon fick reda på att hon fått 
rollen. Birthe sökte till en början inte en specifik roll, men till andra 
provsjungningen blev hon ombedd att studera in Ulrikas sånger 
och söka den rollen. Om Ulrika berättar hon:

– Att åka till Amerika är verkligen ett stort steg för sockenhoran 
Ulrika, och speciellt för hennes status. Hon får börja på nytt utan 
stämpeln som sockenhora och hennes dotter behöver inte växa upp 
som horans dotter. Hon är ingen tragisk figur, utan en stark person. 
Och hon och Kristina blir bästa vänner, något som aldrig skulle ha 
hänt i Sverige.

Gjort Evita och Eliza i My Fair Lady
Birthe Wingren blev utexaminerad från Teaterhögskolan i Helsing-
fors 1991 och har sedan dess hunnit med ett trettiotal teaterpremiä-
rer; bland annat Laura i Strindbergs Fadren på Teater Viirus 1996, 
Drottning Kristina i Stjärnornas Kungabarn år 2000 på Svenska 
Teatern, Eliza i My Fair Lady på Svenska teatern 2003, namnrollen i 
Evita på Åbo Svenska Teater 2008, Dollar-Hanna i filmen Colorado 
Avenue år 2006 och Maria Kallio i en tv-deckarserie. Som bäst är 
hon aktuell i den kvinnliga huvudrollen i musikalen Cabaret som 
fortfarande på våren 2011 går på Svenska Teatern.

– Rollerna är en nystart varje gång. De kräver inlevelse och pro-
fessionellt engagemang, säger Birthe.

Sången har följt Birthe ända sedan barndomsåren i Jakobstad. 
I baptistförsamlingens musikaler i Betaniakyrkan väcktes också 
intresset för teatern. 

Vi har alla på något sätt berörts av ut-
vandringen till Amerika, speciellt om 
man som jag har sina rötter i Österbotten.

Läs det senaste 
om Kristina från 
Duvemåla på 
Svenska Teatern – 
och köp biljetter.
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Den 29 februari 2012 är det premiär 
för Kristina från Duvemåla på Svenska 
Teatern i Helsingfors.

Kristina är den största musikalsuc-
cén i Sverige någonsin. Arbetet med 
musikalen fick sin början i slutet av 
1980-talet, när Björn Ulvaeus och 
Benny Andersson sökte efter en be-
rättelse att bygga sin följande musikal, 
efter Chess, på.

Kristina från Duvemåla hade urpre-
miär i Malmö 1995. Den har spelats 
för över en miljon svenskar, 
förutom i Malmö även i 
Göteborg och Stock-
holm, under perioden 
1995–1999.

Verket har även 
uppförts konser-
tant i Sverige och 
i september 2009 
även i en engelsk 
konsertversion på 
Carnegie Hall i New 
York och i mars 2010 
på Royal Albert Hall i 
London. ”Drygt 1300 hugade 
artister lämnade in ansökan till vår 
audition. Benny och Björn och pro-
duktionsteamet valde sångare och 
skådespelare till produktionen,” anger 
Svenska Teatern på webbplatsen 
kristina.fi. Totalt kommer över 60 skå-
despelare och musiker stå på scenen 
då Kristina från Duvemåla har sin 
premiär.

Konstsamfundet understöder musi-
kalsatsningen med 200 000 euro.

Vilhelm Mobergs Utvandrarna 
inspirationskällan
Kristina från Duvemåla är baserad på 
Vilhelm Mobergs utvandrarepos.

Författaren Vilhelm Moberg föddes 
den 20 augusti 1898 i ett soldattorp 
strax utanför byn Moshultamåla i 
Algutsboda socken i Småland. Skogen, 

de steniga tegarna, fattigfol-
kets strävan och motstån-

det mot överheten präg-
lar hans författarskap 

– samt hans eget liv.
Händelserna i 

musikalens är i 
korthet följande:

”Från 1800-talets 
mitt och framåt 

emigrerade en 
fjärdedel av Sveriges 

befolkning till Amerika. 
En miljon svenska män, 

kvinnor och barn gav sig i väg 
till det förlovade landet.

Kristina från Duvemåla är historien 
om en liten skara människor från land-
skapet Småland i södra Sverige. En 
plats där magra, steniga jordar och en 
skoningslös överhet gjorde livet hårt 
och framtidsutsikterna obefintliga för 
det vanliga folket. Och där drömmen 
om Amerika växte sig allt starkare.” 

Kristina  
från Duvemåla  
på Svenska Teatern

jimmy e
rik

sso

n
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Nålen på Googles karta 
över Helsingfors pekar 
på Forumkvarteret: det 
är här som stadens me-
dialpunkt finns.
– Här är också stadens kommersiella 
centrum. Vi finns mitt emellan Stock-
mann och Kampen. För ett köpcent-

rum är placeringen a och o, berättar 
Björn Teir.

Han är sedan 2007 VD för Forum 
Capita som är Forums ansvariga 
bolagsman. En ny bolagskonstruktion 
togs i bruk hösten 2008. Den består 
av en ägarstruktur där Fastighets-
kapitalfonden Forum Fastighets Kb 
köper tjänster av Forum Capita, som 
förvaltar fonden för ägarnas räkning. 
Vid sidan av Konstsamfundet, som 
äger 65 procent, finns elva investerare. 

Anrika  
Forum
En förlängning av stadskulturen
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Hyresgästerna i kvarteret som omfat-
tar alla hus förutom Maalaistentalo på 
Simonsgatan uppgår till 210.

Mode och samvaro i 60 år
– Vi är det enda köpcenter som under 
åren bevarat samma namn,  samma 
läge och samma ägarbakgrund, säger 
Björn Teir något nostalgiskt.

Han berättar hur ett affärscentrum 
redan på 1930-talet föresvävade Amos 

Anderson. Amos hade planer på att 
det skulle stå färdigt sommaren 1941, 
lämpligt till de olympiska sommarspe-
len. Men kriget kom emellan och den 
officiella invigningen av Forum ägde 
rum olympiasommaren 1952. Dagens 
Forum härstammar från 1985.

– Vårt motto har varit och är att 
erbjuda mode och samvaro i hjärtat av 
Helsingfors. Att vi omges av konkur-
renter stimulerar till att vara konkur-
renskraftig. Därför tar vi nu nästa steg 
som innebär en förnyelse av Forum. Vi 
bär ansvar för att vår del av stadskär-
nan hålls levande, förklarar han.

Nysatsningen går lös på 60 miljo-
ner och innebär att affärslokalerna 
blir fler och kvadratmeterutrymmet 
avsevärt ökar. Restaurangvärlden nere 
i bottenvåningen flyttar upp. Forums 

Björn Teir är glad att Helsingfors stad lägger värde 
på det historiska.  
– Vi för vår del ska göra vårt bästa att förvalta 
Forum. För en fastighetsnisse som jag som känner 
en fascination i betong  och stål är ett kvartal 25 år. 
För våra investerare är det viktigt att veta att de 
investerat på lång sikt, säger han.



70 Konstsam 2011

motto är också i fortsättningen mode 
och samvaro.

Det värdefulla 
kvarteret bevaras
Forum utvidgas stegvis både uppåt, 
nedåt och i sidled, och i arbetet beak-
tar man de värdefulla byggnaderna 
och strävar efter att förorsaka så få 
störningar som möjligt. Utvidgningen 
kommer inte att påverka fasaderna 
och inte heller trafiken på Manner-
heimvägen och Simonsgatan.

Under utbyggnaden kommer man 
att fästa speciell vikt vid att det ska 
vara lätt för kunderna att röra sig och 
hitta tjänsterna i köpcentret.

– Senast Forum förnyades var det 
politiskt läget sådant att det inte gick 
att få byggnadstillstånd för allt det 
som hade planerats, berättar Björn 
Teir.

– Tuppens torg fick inte då förses 
med tak, vilket nu delvis kommer att 
ske. Vi har numera ett gott samarbete 
med Helsingfors stad som ser positivt 
på att delar av innergården täcks.

Källarutrymmen längst ned kommer 
att göras om till affärer. Något som 
enligt Teir inte strider mot principen 
om att ett köpcentrum i motsats till ett 
varuhus är en förlängning av trottoaren 
och därmed också stadskulturen. Skill-
naden märker man på en liten detalj; 
dörrarna till Forum skjuts åt sidan, de 
behöver inte öppnas som i ett varuhus.

– Nej, längst ned kommer buti-
kerna att finnas på samma plan som 
centrumstationen för närtågsbanan 
Pisara. 

Tågen ska ta resenärerna norrut 
med operan och Hagnäs som följande 
anhalter på vägen ut mot flygfältet.

Björn Teir ser ytterligare ett behov:  

en centrumtunnel för genomgående 
trafik. Logistiken för ett köpcentrum 
mitt i stan skulle betjänas av det, efter-
som butikerna inom modebranschen 
tar in korta serier och behöver en 
smidig och regelbunden transport.

En stad i staden
Björn Teir är nöjd med det sätt på 
vilket Helsingfors stad förhåller sig 
till Forums planer på att expandera. 
Att stadsplanerarna har åsikter om 
fasaderna på butikerna får vi leva med, 
resonerar han. I synnerhet som ett 
köpcenter uppfattas som en förläng-
ning av stadskärnan.

– Människorna som bor i staden 
behöver sitt köpcentrum. Det är en 
nödvändig och funktionell motvikt 
mot allsköns mammutaffärkomplex 
som Ideapark och liknande långt utan-
för stadskärnan. 

Forums kännspaka torn är något 
av ett landmärke och är också skyd-
dat. Amos Andersons ritningar från 
1920-talet har delvis inspirerat arkitek-
ten Kari Hyvärinen som svarade för 
Forums förnyelse 1985.

– Jag är glad över att man i Helsing-
fors satt värde på  betydelsen av det 
historiska.

Nya Forum klart till 
julhandeln 2014
Dagens Forum fyller de internatio-
nella kraven på ett affärskvarter, CBD 
(Central Business District). Gränsen 
går vid Georgsgatan och från Brunns-
gatan till Mikaelsgatan.

– Det säger sig självt att vi inte kan 
stänga helt under den tid ombyggna-
den tar. När vi väl fått stadens bygglov 
och stadsplanen så sätter vi igång, för-
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Framgångsrikt Forum expanderar
Åren 2012–2014 kommer köpcentret Forum att förnya både sitt utbud och 
sina lokaler. Affärslokalerna kommer att öka med cirka 8000 kvadrat-
meter, vilket motsvarar cirka 20 nya affärer. Forum koncentreras till tre 
teman: mode, fritidsutrustning och mångsidiga restauranger.

Forum utvidgas stegvis både uppåt, nedåt och 
i sidled, och i arbetet beaktar man de värdefulla 
byggnaderna och strävar efter att förorsaka så 
få störningar som möjligt. Utvidgningen kom-
mer inte att påverka fasaderna och inte heller 
trafiken på Mannerheimvägen och Simonsgatan. 
Under utbyggnaden kommer man att fästa spe-
ciell vikt vid att det ska  vara lätt för kunderna 
att röra sig och hitta tjänsterna i köpcentret.

Forum täcker ett helt kvarter mellan Manner-
heimvägen, Simonsgatan, Georgsgatan och Ka-
levagatan och som omfattar 35 modebutiker, 30 
restauranger, 20 specialbutiker samt 30 övriga 
butiker såsom gåvo-, livsmedels-, inrednings- 
och fritidsbutiker och tjänster. Expansionen 
neråt, uppåt och åt sidorna ökar affärslokalerna 
med 8 000 m². Planerna är att delvis täcka in 
Tuppens torg redan år 2013.

Försäljningen ökade 2010
Försäljningen i Forum uppgick år 2010 till 174,3 
miljoner euro. Försäljningen ökade med 5,2 procent jämfört med år 2009. 
Modets andel av försäljningen var 37 procent och modet ökade med 4,4 
procent från året innan. Största tillväxten hade fritids- och specialbutiker-
na, vars försäljning ökade med över 10 procent jämfört med året innan.

Affärslokalerna i Forum utgör totalt 30 700 m², och affärerna är 117 till 
antalet. År 2010 hade Forum 13,5 miljoner besökare, och försäljningen 
uppgick till 174,3 miljoner euro.

År 2010 hade Forum 13,5 miljoner besökare. 

Forum i siffor

hoppningsvis nästa år. Vi börjar med 
Tuppens torg och tar oss nedåt. Den 
stora utmaningen är källarvåningen 
där vi i dag har lastbryggor och parke-
ringsutrymmen, säger Björn Teir.

Det är med tillförsikt som han ser 
fram emot de väntande utmaningarna. 

– Försäljningen har ökat och för-

utsättningarna för långsiktiga fram-
gångar finns. 

Forum 2014

Butiker, öppettider, 
nyheter – läs mer 
om Forum här.
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Naturbruks- 
utbildningen  

i Brusaby  
har vind i seglen
Invid kyrkan i Kimito ligger Brusaby djur- och 

naturbruksenhet, som i dag är en del av Axxells 
yrkesutbildning. För en nykomlig är det omöj-

ligt att köra fel. I hagen vid infarten till skol-
komplexet vistas både åsnor och getabockar.

Brusaby rymmer förstås mer än 
så; smådjurhus med ett stort 
sortiment av djur, smådjurskli-

nik, hittedjursmottagning, assistent-
hundar, undervisningsstall, ridskola 
och travbana för hästar, lantbruk med 
55 mjölkkor och skogsareal så det för-
slår för en gedigen viltvårdsutbildning. 
Viltvård, jakt, kännedom om lagstift-
ning och företagskunskap krävs för att 
bli viltmästare.

– Här har vi i dag 403 studerande 
och fler än så skulle komma om vi 
kunde ta emot alla sökande, säger 
enhetschefen Anders Vahtola och har 
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svårt att dölja sin stolthet. Han berättar man så sent som 2008 hade 
endast 200 studerande.

Lantbruksutbildningen har också blivit populär på nytt, efter att 
EU förutsätter en 20 studieveckors utbildning för att få understöd.

Smådjurskliniken bra skola för djurskötare
I djurhuset i Brusaby finns en massa olika djur, från hundar till pape-
gojor. Här finns labradorer som utbildas till assistenthundar och en 
välutrustad smådjursklinik. Kliniken har öppet eftermiddagar från 
måndag till torsdag. Då finns också en kommunal veterinär på plats 
som handledare för studerandena. Basundersökningar, vaccinatio-
ner och till och med operationer kan utföras på smådjurskliniken.

– Arbetet på kliniken ger våra studerande som utbildar sig till 
djurskötare på klinik en möjlighet att på riktigt möta kunder och 

utföra normala arbetsuppgifter under 
sakkunnig handledning, förklarar 
Anders Vahtola.

Han berättar också att personalen 
vid hund- och kattbutiker kan få sin 
utbildning på Brusaby. Utan den kun-
skapen skulle de inte kunna saluföra 
till exempel dyr hälsokost för våra 
husdjur.

Brusaby tar emot 100 hittekatter 
årligen, vilket vittnar om att det är 
uppskattat tillhåll för djur.

Korna producerar 
500 000 liter mjölk
En bit från Brusaby gård finns ladu-
gården som inhyser ett femtiotal kor. 
Ladugården från 1968 har tak men 
inga väggar, viket innebär att korna 
är mer eller mindre utomhus året om. 
Djuren ser välmående ut.

– Våra kor levererar 500 000 liter 
mjölk till Valio varje år och står för en omsättning på 226 000 euro, 
berättar Ander Vahtola och klappar vänskapligt om en ko som tug-
gar i sig foder.

För Anders är korna viktiga. Han själv har jobbat med kor hela 
sitt vuxna liv, på Valio med rådgivning, på en foderfirma och som 
fodermaskinsimportör. Han har en högre agrolog HYH-examen 
och lärarexamen.

Framtidens proffs.
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– Mjölkkorna har betalat mitt levebröd 
så här långt.

På frågan om hur framtiden ser ut för 
mjölkkorna blir Anders smått nostalgisk, 
men konstaterar att Brusaby Gårds om-
sättning på 450 000 euro inte räcker till en 
ny modern ladugård. Den skulle gå lös på 
600 000 euro.

Han har sneglat på Optima i Österbot-
ten där man hjälpt varandra så att eleverna 
vid byggutbildningen ställt upp och byggt 
en ny ladugård.

– Vi har inte samma företagsamhet och 
talkoanda här nere i söder, i stället ser man 
snett på varandra. Tyvärr. Vi borde ha en 
bättre samverkan mellan olika institutio-
ner.

Internatets roll i förändring
Anders Vahtola har en klar vision om 
hur Brusaby ska fungera storskaligt i 
framtiden. Han vill utveckla skolan till en 
sådan plats dit studeranden kommer på 
dagen för att på eftermiddagen åka hem. 
Internatet skall i första hand finnas för 
studeranden med riktigt lång hemväg, 
och för de studeranden som under vissa 
perioder behöver övernatta så de kan sköta 
morgonmjölkningen eller stallturen på morgonen. Dessutom kan 
hemkommunens gymnasium fungera som en läroanstalt, Brusaby 
som den andra, och riktiga arbetsplatser som den tredje.

– Det är inte vår primära uppgift att ta hand om studeranden 
utanför inlärningsmiljöerna till exempel kvälls- eller nattetid. Sin 
fritid skall de tillbringa hemma med sina kompisar om det bara 
är möjligt. Hit kan de sedan komma på morgonen och fylla dagen 
med studier. 

– Det skulle ge oss möjlighet att ta emot fler studerande, motive-
rar han, det finns endast 160 internatplatser.

Den utbildning som ges vid Brusaby är andra 
stadiets yrkesutbildning som motsvarar gym-
nasial utbildning. Den som så önskar kan sedan 
fortsätta sina studier på tredje stadiet med agro-
logstudier inom ramen för yrkeshögskolan Novia 
i Raseborg. 

De olika djuren på Brusaby har olika behov. 
Vad behöver en nio dagar gammal hundvalp?

Läs mer om  
Axxells utbild-
ningar i Brusaby, 
kontakta skolan 
– eller ansök!
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Mjölkkorna har betalat mitt levebröd så här långt i livet,  
säger Anders Vahtola medan han klappar om en av kossorna.
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Den 23 december 2010 hade 
70 år förflutit sedan doktor 
Amos Anderson grundade 
Föreningen Konstsamfun-
det. Detta uppmärksamma-
des genom att filmbolaget 
Franck Media fått i uppdrag 
att göra en TV-film om Amos 
Andersons liv och om Konst-
samfundet. I övrigt gick jubi-
leumsåret i arbetets tecken.

En genomgripande omstrukturering av 
Konstsamfundets tidningsgrupp genom-
fördes under 2010. KSF Media Ab övertog 
genom rörelseöverlåtelser tidningsbola-
gens företagsverksamhet i sin helhet den 1 
juni 2010 varefter koncernens all operativa 
verksamhet handhas av KSF Media Ab. 
Av tidningsbolagen likvideras Västra 
Nylands Tidningar Ab (numera Förlagsak-
tiebolaget Västnyland) och Östra Nylands 
Tidningar Ab (numera Magistri Media 
Ab) medan Hufvudstadsbladet Ab (seder-
mera Capitula Media Ab) per 31.12.2010 
fusionerades med KSF Media Holding Ab.

Föreningen Konstsamfundets totala 
utdelning 12,7 miljoner euro var på samma 
nivå som året innan (12,7 miljoner euro). 
Utdelningen utgjorde ca 73 procent av 
föreningens utdelbara resultat.

Placeringsverksamheten i noterade 
aktier fortsätter och placeringsrådet som 
har till uppgift att diskutera olika alter-
nativa placeringar sammanträdde fyra 
gånger. Intäkterna från placeringsverk-
samheten var 2010 totalt 9,2 miljoner euro. 
Marknadsvärdet på placeringsportföljen 
uppgick 31.12.2010 till 114 miljoner euro.

Intäkterna under år 2010 ökade från 
året innan. De största intäkterna var 
avkastningen från Forum Fastighets Kb 
på 10,8 miljoner euro. Avkastningen från 
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de övriga placeringarna uppgick till 8,3 
miljoner euro, där dividendintäkterna från 
Stockmann Oyj Abp var 4,8 miljoner euro 
mot 3,7 miljoner euro år 2009. 

Resultatet för verksamhetsperioden var 
4,7 miljoner euro mot 3,7 miljoner euro år 
2009.

Nytt för 2010 var Konstsamfundets 
årsmagasin Konstsam, som gavs ut för 
första gången till årsmötet i maj. Upp-
lagan är 1 000 exemplar. Temat för det 
första numret var ”70 år av omsorg om 
det svenska”. Konstsamfundets hemsida 
förnyades också, och har nu bland annat 
aktuella artiklar som förnyas en gång per 
vecka och nyheter från gruppens tidningar 
och från FNB.

Föreningens sammansättning  
under 2010
Föreningen Konstsamfundets medlemmar 
under 2010 var Max Arhippainen, Kaj-
Gustaf Bergh, Marianne Bargum, Niklas 
Geust, Mikael Ingberg, Gunvor Kronman, 
Per-Edvin Persson, Elina Pirjatanniemi, 
Ann Sandelin, Christoffer Taxell, Astrid 
Thors och Anders Wiklöf.

Styrelsen har bestått av Christoffer 
Taxell (ordförande), Niklas Geust, Mikael 
Ingberg och Gunvor Kronman. Styrelsen 
har under året hållit nio möten. 

Verkställande direktör är Kaj-Gustaf 
Bergh.

Revisorer har varit CGR-revisorerna 
Sixten Nyman och Jan Holmberg med 
revisionssamfunden KPMG Oy Ab och 
PriceWaterhouseCoopers Oy som supple-
anter.

Konstsamfundets fastanställda personal 
31.12.2010 var 51 personer, varav 4 perso-
ner på Konstsamfundets kontor, 33 per-
soner på Amos Andersons konstmuseum 
och 14 på Landsfastigheterna.

Stipendier och understöd
År 2010 beviljades allmänna stipendier 
och understöd för sammanlagt 7 428 097 
euro. Det goda samarbetet med Svenska 

kulturfonden, Folkhälsan, Brita Maria 
Renlunds minne, Svenska folkskolans 
vänner och andra finlandssvenska fonder 
har fortsatt och större projekt har skötts 
och finansierats gemensamt. De största 
bidragen i de olika grupperna räknas upp 
nedan. 

Inom allmänna kulturbidrag bevilja-
des det största bidraget till Kvarteret 
Victoria på Busholmen på totalt 500 000 
euro under åren 2010–2011. 202 000 euro 
beviljades för olika kulturprojekt inom 
Åbo kulturhuvudstad 2011, Svenska Nu-
projektet understöddes med 150 000 euro 
och Svenska Finlands Idrott 50 000 euro. 

Föreningens satsning på bildkonst sker 
främst genom stödet till Amos Andersons 
konstmuseum för verksamheten och inköp 
av konstverk. Stödet till konstmuseet vid 
Georgsgatan och på Söderlångvik gård var 
totalt 1 495 686 euro. Ett 30-tal finlands-
svenska bildkonstnärer fick bidrag.

Konstsamfundet stöder sedan år 2008 
finlandssvenska filmproduktioner. En del 
filmproduktioner understöds i samarbete 
med svenska Yle (40 procents andel) och 
Kulturfonden (40 procents andel) där 
Konstsamfundets andel är 20 procent. För 
olika finlandssvenska film- och TV-pro-
duktioner utdelades totalt 1 034 492 euro. 
Bidrag för finlandssvenska produktioner 
för Svenska Yle beviljades 666 667 euro, 
till Sveng.com Productions TV-serie Farsor 
58 000 euro, Helsinki-Filmi med 35 000 
euro för filmen Lydia och Zodiaks film om 
Stafettkarnevalen 50 år 31 500 euro.

Stöd inom musiksektorn har beviljats 
för seriös fortbildning för enskilda utom-
lands och för institutioner och föreningar. 
Av institutionerna fick Sibelius-Sällskapet 
50 000 euro fördelat på 5 år för Sibelius 
samlade verk, Martin Wegelius Institut 
24 000 euro för sommarkurser och Wege-
lius kammarstråkar, Kimitoöns Musikfest-
spel 11 000 euro och De Ungas Musikför-
bund DUNK 10 000 euro för verksamheten 
och för Skolmusik 2010.

Den finlandssvenska bokkatalogen ut-
gavs tjugotredje året i följd. Bokkatalogen 
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utdelades med Hbl och ÖP i november. 
Upplagan var 125 000 exemplar. Fören-
ingen Konstsamfundets andel av totalkost-
naderna steg till 35 000 euro.

Tidskriftprojektet, som är ett samarbete 
med Svenska kulturfonden, koordinerades 
under året igen av Thomas Rosenberg. 
Bland annat samordnades de finlandssven-
ska tidskrifternas deltagande i Bokmässan 
i Helsingfors och i bokkatalogen. 

Inom publikationsgruppen beviljades 
Peppar & Papper 160 000 euro, Svensk 
Presstjänst 43 000 euro, Nya Åland 35 000 
euro för Nyan i skolan, Svenska Studeran-
des Intresseförening 17 000 euro för Stu-
dentbladet och Finlands Svenska Skolung-
domsförbund 16 000 euro för Elevbladet.

Svenska Teatern beviljades 1 000 000 
euro för renovering av teatern och 90 000 
euro som verksamhetsbidrag fördelat på 3 
år, Åbo Svenska Teater 35 000 euro, Klock-
riketeatern 32 000 euro och Unga Teatern 
20 000 euro. Mindre bidrag utdelades till 
fria arbetsgrupper. 

De största bidragen beviljades inom ut-
bildningen. I universitetsbidrag utdelades 
totalt 5 miljoner euro, varav 3,5 miljoner 
euro till Åbo Akademi, 600 000 euro till 
Helsingfors universitet, 500 000 euro till 
Svenska Handelshögskolan och 400 000 
euro till Aalto-universitetet. Konstsam-
fundets andel i Svenska studiefonden var 
75 000 euro. Stödordningen för läromedel 
– som är ett samarbete mellan Konstsam-
fundet, Svenska kulturfonden, Svenska 

folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse 
– delade ut medel till traditionella lärome-
del för totalt 200 000 euro. Konstsamfun-
dets andel utgjorde 30 000 euro.

Journaliststipendierna utdelas i samar-
bete med Svenska kulturfonden. Konst-
samfundet beviljade totalt 70 000 euro 
för journaliststipendier och för journalist-
praktikanter på de olika finlandssvenska 
dagstidningarna, som bedömts som en 
viktig sektor. 

Amos Andersons konstmuseum
Antalet besökare på Amos Andersons 
konstmuseum har varierat mellan 30 000 
och 70 000 per år under det senaste decen-
niet. Variationen har visat sig enbart bero 
på utställningarnas dragningskraft. I viss 
mån kan man förutse vilka utställningar 
som har potential att bli populära, men 
verkligheten följer aldrig prognoserna 
exakt. Dessutom händer det ofta att de 
utställningar som ur konstnärlig synvinkel 
väger tyngst och är mest betydelsefulla för 
det allmänna kulturlivet lockar till sig en 
relativt liten publik. Museets målsättning 
är att lyckas på båda fronterna; att både 
tillföra det finländska konstlivet något 
unikt och specifikt och att väcka ett brett 
intresse.

Den mest framgångsrika utställningen 
år 2010 var M.C. Eschers Omöjliga världar. 
Den holländska grafikerns virtuosa blad 
som tänjde på fattningsförmågans gränser 

 2006 2007 2008 2009 2010

Amos Andersons museum 1 152 500 1 690 900 1 824 500 1 904 691 1 495 686
Allmänna kulturbidrag 1 298 200 1 632 200 830 800 1 475 400 1 556 155
Bildkonst 1 126 500 180 200 111 000 113 400 78 700
Filmproduktioner   413 000 619 200 1 034 492
Musik 295 900 284 350 1 371 000 250 000 288 800
Publikationer 1 178 100 522 289 818 000 884 400 1 097 100
Teater 355 700 480 700 380 000 343 500 1 438 850
Utbildning 1 274 000 4 240 100 3 869 000 3 988 000 1 934 000
KSF Tidningsgrupp     2 500 000 3 360 000 3 739 334

Totalt 6 680 900 9 030 739 12 117 300 12 938 591 12 663 117

Beviljade stipendier och understöd 
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fascinerade en mycket stor publik. Verk-
städerna för skolbarn, som organiserades 
av kurator Itha O’Neill i samarbete med 
Annegården, var fullbokade hela våren, 
liksom också föredragskvällarna. Försälj-
ningen av relaterade produkter ledde till 
rekordresultat för den lilla museishopen.

Eschersuccén var inte helt oväntad 
på basis av erfarenheter utomlands. En 
rolig överraskning var däremot det stora 
intresse den unga finländska målaren och 
tecknare Stiina Saaristo väckte med sin 
utställning tidigare på vintern. Parallellt 
med Escher visades också en i sin strama 
återhållsamhet utmanande utställning 
av José Maria Sicilia, en av vår tids mest 
ansedda spanska konstnärer, och en liten 
men innehållsrik utställning med estnisk 
och finländsk video- och installationskonst 
under rubriken Take Care.

Sommarens utställning i mangårds-
byggnaden på Söderlångvik var en liten 
presentation av bataljmålaren och orienta-
listen Hugo Backmansson, som försmak 
inför den stora utställning som öppnades 
i Helsingfors i oktober. Backmansson fick 
ett ivrigt mottagande på Kimitoön. Skulp-
törsgruppen Forest Camp väckte däremot 
mera bestörtning än beundran med sin 
installation i ladugårdsgalleriet och caféet.

Årets festspelsutställning var isländsk. 
Trekvinnorsgruppen Icelandic Love 
Corporation hör till Islands internatio-
nellt mest kända nutidskonstnärer. Deras 
utställning Tight undersökte tillvaron ut-
gående från nylonstrumpornas konstnär-
liga dimensioner. Verkstaden för skolbarn, 
där ett Livets träd av material donerat av 
utställningens sponsor Nanso växte fram, 
var ett viktigt inslag.

I oktober öppnades en ny utställning i 
de utrymmen som är vikta för Föreningen 
Finländska konststiftelser. Ljusets byg-
gare belyser den finländska konsten under 
efterkrigstiden fram till 1950-talets slut. Ut-
ställningsboken av Erik Kruskopf kommer 
att ha ett bestående värde.

Den stora utställningen under årets 
sista månader var Hugo Backmansson – en 

helhetsbild av konstnären, officeraren och 
äventyraren. Utställningen och boken fick 
mycket beröm i medierna som ett viktigt 
kultur- och konsthistoriskt bidrag. Publi-
ken var entusiastisk, men inte så talrik 
som i våra optimistiska förhoppningar. 
Den stora rusningen kom först under mel-
landagarna.

Det ambitiösa utställningsprogram-
met för 2010 var fastslaget redan innan 
det allmänna ekonomiska läget plötsligt 
förvärrades. Museet beslöt att dra in på 
sina kostnader där det bara var möjligt, 
speciellt beträffande marknadsföring 
och nyförvärv till samlingarna. Tack vare 
åtstramningarna och de höga biljettin-
täkterna av de knappt 60 000 besökarna 
blev resultatet bra. Konstsamfundet kunde 
spara in ca 500 000 euro av det budgete-
rade understödet till museet.

Kostnaderna för upprätthållande av 
museerna uppgick till 2 545 336 euro mot 
2 549 365 euro året innan. Inkomsterna i 
form av inträdesbiljetter, kataloger och an-
dra trycksaker samt statsstöd var 1 049 651 
euro mot 644 674 euro ett år tidigare. 
Föreningens nettokostnader för museerna 
uppgick sålunda till 1 495 686 euro mot 
1 904 691 euro året innan.

Kanslirådet Roger Broo har fungerat 
som museinämndens ordförande. Nämn-
dens övriga medlemmar var under året 
Annmari Arhippainen, Theo van Assen-
delft, Camilla Mårtenson, Per-Edvin Pers-
son, Ann Sandelin och Björn Springfeldt. 
Föreningen Konstsamfundets verkställan-
de direktör Kaj-Gustaf Bergh har deltagit i 
museinämndens möten. Föredragande för 
nämnden var museichef Kai Kartio och 
sekreterare Barbara Cederqvist. Nämnden 
sammanträdde fem gånger under året.

Landsfastigheterna
Landsfastigheterna står för en viktig del av 
Konstsamfundets allmännyttiga verksam-
het. Verksamheten på dessa har fortgått 
som under tidigare år.

Villa Sundsvedja färdigställdes och 
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verksamheten började i Oy Insulanova 
Ab:s regi.

Underhållsarbeten i form av taklägg-
ning, brädfodring, målning och dylikt har 
utförts på flera byggnader.

Forneldarnas natt firades traditions-
enligt med ca 350 deltagare, fornelden 
tändes av husmor Synnöve Gustafsson.

EU-stöd har erhållits för jordbruk, träd-
gård och växthus.

Två trädgårdsdagar med tema blommor 
ordnades i maj och juni (ca 400 besökare) 
vidare en äppeldag i september (ca 350 
besökare). Arbetet med den nya blivande 
äppelträdgården påbörjades. Området på 
2,6 hektar ingärdades och en damm an-
lades för bevattningen. Plantering av nya 
äppelträd sker våren 2011.

Museet har varit öppet från 15 maj till 
31 augusti samt veckosluten i september, 
stängt under midsommar. Dejoureringen 
sköttes av Synnöve Gustafsson, Linda 
Karlsson och Adrienne Westerback. Be-
söksantalet till museet var 6 492 personer. 
Totalt besöktes Söderlångvik av 9 000–
10 000 personer, som besökte naturstigen, 
caféet, konserter osv. Bland konserterna 
kan nämnas Kimitoöns Musikdagar, Baltic 
Jazz samt Aurorakörens konsert. En 
specialutställning sammanställd av Syn-
növe Malmström om Hugo Backmansson 
förevisades i huvudbyggnaden. I cafete-
rian förevisades Forest Camps utställ-
ning Saltsten, samt i galleri Alma Tommy 
Arfmans fotoutställning Fyra årstider i 
äppelträdgården. Under julveckan ordna-
des julmarknad i caféet. 

Konstsamfundets dotterbolag
KSF Media 
2010 utgjorde KSF Media Ab:s tredje 
verksamhetsår. Bolaget är ett helägt dot-
terbolag till KSF Media Holding som i sin 
tur ägs av Föreningen Konstsamfundet r.f. 
Under året omstrukturerades koncernen 
på ett genomgripande sätt. Till och med 
31.5.2010 skötte KSF Media Ab försäljning, 

marknadsföring, tryckning, distribution, 
ekonomi- och annan administration samt 
utvecklingen av digitala medier för de 
tidningsbolag som ingick i KSF Media 
Holding-koncernen, dvs. Hufvudstads-
bladet Ab, Västra Nylands tidningar Ab 
och Östra Nylands tidningar Ab. Per den 
1 juni 2010 övertog KSF Media Ab genom 
rörelseöverlåtelser i sin helhet tidningsbo-
lagens företagsverksamhet varefter kon-
cernens all operativa verksamhet handhas 
av KSF Media Ab. Av tidningsbolagen 
likvideras Västra Nylands Tidningar Ab 
(numera Förlagsaktiebolaget Västnyland) 
och Östra Nylands Tidningar Ab (numera 
Magistri Media Ab) medan Hufvudstads-
bladet Ab (sedermera Capitula Media 
Ab) per 31.12.2010 fusionerades med KSF 
Media Holding Ab.

Under 2010 började mediebranschen 
i Finland långsamt återhämta sig från 
finanskrisens och den efterföljande låg-
konjunkturens effekter. Under årets första 
månader minskade fortfarande annonse-
ringen i dagspressen medan tv-reklamen 
och webbannonseringen vända uppåt 
genast i början av året. För dagspressen lät 
vändningen vänta på sig till sommaren. 
Den sk. reklamkakan ökade under året 
med 6,9 procent, men utvecklingen för de 
olika mediegrupperna varierade kraf-
tigt; snabbast växte webbannonseringen 
(+ 33,4). Också tv-reklamen ökade kraftigt 
(+ 12 procent) medan dagstidningarna fick 
nöja sig med en anspråkslösare tillväxt 
(2,4 procent) samtidigt som tidskrifternas 
annonsförsäljning fortfarande minskade 
(– 2,6 procent). De tryckta mediernas 
marknadsandel minskade därmed under 
året, men de har fortfarande en domine-
rande roll i Finland med över 50 procent 
av marknaden.

Den totala medieförsäljningen för 
tidningarna inom KSF Media-gruppen 
uppgick under året till 10,43 miljoner 
euro vilket är en minskning på 1 procent 
jämfört med senaste år. Västra Nyland och 
Borgåbladet uppvisade en liten ökning 
jämfört med 2009.
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Inom den finländska tidningsbranschen 
fortsatte trenden med nedåtgående uppla-
gor även om skillnaderna mellan olika tid-
ningar är betydande. Upplagenedgången 
för dagstidningarna som helhet beräknas 
till ca 3 procent, vilket innebär att året 
tillsammans med 2009 blev ett av de säm-
sta någonsin. Inom KSF Media-gruppen 
uppgick den totala upplageförsäljningen 
till 16,49 miljoner euro, vilket innebär en 
ökning på knappt 4 procent jämfört med 
året innan, vilket måste betraktas som ett 
mycket tillfredsställande resultat. Huf-
vudstadsbladet tvingades också detta år 
notera en märkbar minskning, men även 
Borgåbladets och Västra Nylands uppla-
gor minskade.

På tryckerisidan präglas den finländska 
marknaden fortsättningsvis av överutbud 
med låga priser och ansträngda margina-
ler som följd. Lågkonjunkturen har inte 
heller hittills gett upphov till de struk-
turella åtgärder som redan en längre tid 
prognostiserats för att råda bot på den 
existerande överkapaciteten. KSF Medias 
rotationstryckeri i Vanda (som utöver de 
egna tidningarna Hufvudstadsbladet och 
Borgåbladet trycker även ett antal andra 
tidningar, i huvudsak i tabloidformat) 
hade en omsättning som uppgick till 4,77 
miljoner euro (4,73 miljoner euro). Tryck-

ningen av de egna tidningarna stod för 
merparten. Omsättningen för de externa 
tryckjobben minskade något jämfört med 
senaste år. Tryckeriets rörelseresultat 
uppgick till 0,58 miljoner euro (0,00 mil-
joner euro).

År 2011 beräknas dock bli ett klart bättre 
år för både branschen som helhet och för 
KSF Media. På den negativa sidan noteras 
stigande papperspriser samt sannolikt 
fortsättningsvis en klart negativ upplage-
utveckling. Den senare kan i någon mån 
kompenseras av ökande intäkter fån de 
digitala medierna, men osäkerheten kring 
både tekniska frågor och affärsmodeller är 
fortfarande betydande inom detta område 
och något avgörande genombrott är inte 
att förvänta.

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.

Konstsamfun-
dets styrelse 
och VD. 
Fr.v. Kaj-
Gustaf Bergh 
(VD), Mikael 
Ingberg, Chris-
toffer Taxell 
(ordf.), Niklas 
Geust och 
Gunvor Kron-
man.

k
a

r
l v

il
h

j
á

l
m

s
s

o
n



84 Konstsam 2011

Forum för ekonomi och teknik
Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik 
ger ut tidskriften Forum för ekonomi och 
teknik. Tidskriften är en högkvalitativ 
facktidning som utkom år 2010 med elva 
nummer av vilket ett var ett dubbelnum-
mer. Företaget har fyra fast anställda. 
Därtill samarbetar förlaget med ett tiotal 
utomstående skribenter.

De digitala och sociala mediernas 
tillväxt var stark under det gångna året. 
Tidskrifternas annonsintäkter minskade 
över lag och tidningshusen kämpade 
med upplagorna. Forums upplaga hölls 
dock stabil vid cirka 11 000 exemplar, 
med hjälp av ett starkt samarbete med 
ägarföreningarna. Annonsintäkterna 
ökade trots det svåra marknadsläget med 
14 procent. Det i tiderna gjorda samar-
bets- och konsortialavtalet med ägarför-
eningarna omarbetades på våren till att 
motsvara nutida behov och förnyades 
helt.

Under årets lopp växte medlemsantalet 
i LinkedIn-gruppen ”Forum – det finlands-
svenska affärsnätverket” kraftigt och hade 
vid årsskiftet över 2 000 medlemmar.

För att garantera att tidningen håller 
sin kvalitet och även under kommande 
år ger ett mervärde åt sina läsare gjordes 
en läsarundersökning, som klargjorde 
att största delen av läsarna är mycket 
nöjda eller nöjda med tidskriften i många 
avseenden. Undersökningen kommer att 
fungera som en grund till att utveckla 
tidskriften framöver.

Styrelsen påbörjade i maj rekryteringen 
av en ny VD. Mikael Lönnqvist valdes 
18.11.2010 till VD för Förlags Ab Forum för 
ekonomi och teknik fr.o.m. 1.2.2011. 

Forum Capita
Bolagets huvudsakliga verksamhetsområ-
de är att producera tjänster inom fastig-
hetsförvaltning och -utveckling. 

Bolaget är ansvarig bolagsman i fast-
ighetskapitalfonden Forum Fastighets 
Kb och ansvarar för fastighetsfondens 
fastighetsförmögenhetsförvaltning. 

Verksamheten under 2010 har fokuserat 
på att skapa ett nytt kommersiellt koncept 
och att leda den tekniska planeringen 
för den nyinvestering som investerarna i 
fastighetskapitalfonden har beslutat göra 
genom en utvidgning av Forums köpcen-
ter i Helsingfors.

Bolaget producerar fastighets- och eko-
nomiförvaltningstjänster också för andra 
bolag och samfund. Under 2010 har bola-
get bland annat bidragit till uppbyggandet 
av en ny struktur för förvaltandet och 
utvecklandet av utbildningsfastigheter i 
västra Nyland och Åboland på uppdrag av 
fastighetsägaren Stiftelsen för utbildnings-
fastigheter i kustregionen.

Under 2011 läggs mycket av grunden 
för bolagets tillväxtstrategi gällande 
tjänsteproduktionen inom fastighetsför-
valtning och -utveckling och till denna 
ansluten ekonomiförvaltning. Bolaget 
stärker aktivt sin kompetens för att 
stegvis utvidga affärsverksamheten inom 
fastighetsförvaltning för fastighetsägare 
med ambitionen att långsiktigt förädla af-
färs-, kontors- och utbildningsfastigheter 
i kustregionen.

Bolagets tjänsteproduktion för Forum 
Fastighets Kb fokuserar på att driva 
förnyelseprocessen av Forums köpcen-
terutrymmen framåt så att de nya utrym-
mena får hyresgäster som stärker köpcen-
trets ställning inom mode och samvaro 
i Helsingfors kärncentrum och att föra 
planeringen så långt att den första fasen 
av byggnadsarbeten kan inledas efter 
årsskiftet 2012. Därtill görs under 2011 
omfattande investeringsprojekt för att 
höja nivån också på kontorsutrymmen i 
Forumkvarteret.

Bolaget ansvarar för att på uppdrag 
av Stiftelsen för utbildningsfastigheter i 
kustregionen skapa en ny bolagsstruktur 
och fastighetsförvaltning för ca 30 000 m² 
verksamhetsutrymmen i västra Nyland 
och Åboland.

Därtill producerar bolaget fastighets- 
och ekonomiförvaltningstjänster också för 
andra uppdragsgivare.
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Insulanova och Insulanova Invest
Insulanova Ab:s verksamhet består av 
köp, planering och försäljning av tomter 
samt uthyrning av stugor och faciliteter 
för mötesverksamheter och rekreation på 
Kimitoön. Under verksamhetsåret anskaf-
fades ett cirka 113 ha stort markområde 
på ön Bergön i Kimitoöns kommun. Efter 
att strandplanen blivit fastställd kommer 
området att bestå av 20 strandtomter och 
cirka 91 hektar skog. Anskaffningen finan-
sierades med banklån och kapitaltillskott 
av ägaren.

Insulanova Invest Ab, som är ett helägt 
dotterbolag till Oy Insulanova Ab, bedri-
ver värdepappershandel samt koncern-
finansiering. Bolaget kan även äga och 
besitta fastigheter samt aktier i bostads- 
och fastighetsaktiebolag. Till styrelsen har 
under verksamhetsåret hört Kaj-Gustaf 
Bergh och Christer Nyholm.

KPMG Oy Ab och PricewaterhouseCoo-
pers Oy är bolagets revisorer med CGR 
Sixten Nyman och CGR Jan Holmberg 
som huvudansvariga revisorer.

Bolaget har under året inte haft anställ-
da. Administration- och förvaltningstjäns-
ter har köpts av koncernbolag.

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

Konstsamfundets 
intressebolag
Söderströms förlag
Förlagets omsättning minskade med drygt 
5 procent i jämförelse med 2009, och lan-
dade på 2,84 miljoner euro. Den allmänna 
litteraturen backade med hela 24 procent 
i jämförelse med toppåret innan. Lärome-
delsförsäljningen däremot överskred före-

gående års försäljning en aning. Det nega-
tiva resultatet efter finansiella poster (på 
– 91 000 euro) var budgeterat och förklaras 
främst av att det externa stödet för digital 
produktion halverades, att försäljningsbi-
draget sjönk, av stora omställningar bland 
personalen samt av expertishjälp i arbetet 
med ny affärsverksamhet.

I maj grundades resultatenheten Elit 
i Vasa, där man dels producerar digi-
tala produkter för Söderströms behov, 
dels säljer produkter till externa kunder. 
Enheten förstärktes med en anställd. 
Läromedelsavdelningen fick under som-
maren en ny chef och en ny redaktör, den 
tidigare läromedelschefen blev marknads-
föringschef och en redaktör avgick från 
sin tjänst. 

Förlagets aktier överfördes till värde-
andelssystemet Euroclear Finland Oy. På 
hösten lanserade Söderström som första 
finländska förlag merparten av sina nya 
böcker som e-böcker samtidigt som de 
kom i pappersformat. Samarbetet med 
det finska förlaget Teos och det svenska 
försäljningsbolaget Stevali utvecklades 
vidare – i Sverige börjar vissa titlar uppnå 
goda försäljningssiffror.

K-Develop
Konstsamfundet är delägare i K-Develop 
Oy, som grundades i mars 2008. Konst-
samfundets ägarandel är 47,6 procent. 
Företagets verksamhet är att köpa, äga och 
utveckla bolag, främst små och medelstora 
teknikbolag. Bolaget erbjuder dessutom 
koncernbolagen tjänster inom företagsled-
ning, administration och övriga stödfunk-
tioner.

Nya Ålands Tidning
Konstsamfundet äger 29 procent av akti-
erna i Nya Ålands Tidning. Nya Ålands 
Tidningsaktiebolag sysselsätter idag 
drygt 30 personer. Huvudverksamheten 
är utgivning av tidningen Nya Åland. 
Tidningen utkommer fem dagar per vecka 
och har en kontrollerad upplaga (2009) på 
7 054 exemplar. 
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Föreningen Konstsamfundet rf 
Balansräkning 

AKTIVA 31.12.2010  31.12.2009 
Bestående aktiva
Materiella tillgångar
  Tomtmark 6 650 852,92  6 650 852,92 
  Byggnader 4 858 523,34  3 872 368,24 
  Maskiner och inventarier 403 601,51  332 421,82 
  Övriga materiella tillgångar 17 883,22  17 883,22 
  Befolkningsskyddsavgift 27 426,87  27 426,87 
  Äppelträdgård under arbete 73 358,73  0,00 
  Byggnader under arbete 0,00 12 031 646,59 1 037 295,59 11 938 248,66
    
Värdepapper ingående i anläggnings-    
tillgångar och långfristiga placeringar    
  Aktier och andelsbevis 379 296 028,72  359 826 029,24 
  Lånefordringar 14 122 051,17 393 418 079,89 12 744 833,92 372 570 863,16
    
Rörliga aktiva    
Omsättningstillgångar    
  Material och förråd  84 205,32  52 142,66
    
Fordringar    
  Kundfordringar 3 431,15  1 321,29 
  Kortfristiga koncernfordringar 46 395,47  42 005,90 
  Resultatregleringar 1 537 843,25 1 587 669,87 2 619 886,68 2 663 213,87
    
Kortfristiga placeringar    
  Ränteinstrument  3 000 000,00  9 990 012,81
    
  Kassa och banktillgodohavanden  17 284 191,11  13 735 968,97
  427 405 792,78  410 950 450,13
    
PASSIVA    
Eget kapital    
Grundfonden  49 792 094,71  49 436 154,40 
+ ökning 415 475,83 50 207 570,54 355 940,31 49 792 094,71
Övriga fonder    
  kapital vid årets ingång 30 574 082,85  30 359 240,37 
  + ökning/- minskning 184 358,33 30 758 441,18 214 842,48 30 574 082,85
    
Styrelsens dispositionsfond 295 389 554,90  290 691 304,06 
  + ökning / - minskning 14 784 302,51 310 173 857,41 4 698 250,84 295 389 554,90
    
Räkenskapsperiodens resultat 16 455 007,47  4 600 645,53 
-  överföring av realisatonsvinster    
   till styrelsens dispositionsfond −-11 660 708,46  −-903 268,69  
 4 794 299,01  3 697 376,84 
-  räntegottgörelse till fonderna -669 176,61 4 125 122,40 −-573 782,79 3 123 594,05
  395 264 991,53  378 879 326,51
    
Reserveringar  468 078,00  489 028,32
    
Främmande kapital    
Långfristigt    
   Lån från Nordea 22 000 000,00  22 000 000,00 
   Beviljade stipendier och understöd 1 413 400,00 23 413 400,00 1 535 000,00 23 535 000,00
Kortfristigt    
  Leverantörsskulder 62 907,61  135 684,55 
  Kortfristiga koncernskulder 645 342,57  430 783,40 
  Resultatregleringar 333 488,57  341 131,48 
  Övriga kortfristiga skulder 7 217 584,50 8 259 323,25 7 139 495,87 8 047 095,30
  427 405 792,78  410 950 450,13
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Resultaträkning
 
ORDINARIE VERKSAMHET  1.1.-31.12.2010  1.1.-31.12.2009
Intäkter 
Museet 
     Intäkter Helsingfors 1 036 489,34  630 862,86 
     Intäkter Söderlångvik 13 161,35 1 049 650,69 13 811,25 644 674,11
    
Kostnader    
Museet, Helsingfors    
  Löner och arvoden 742 458,92  737 483,44 
  Socialkostnader 143 546,79  150 992,02 
  Hyror 570 770,70  328 343,30 
  Övriga kostnader 896 551,07 -−2 353 327,48 1 145 216,08 -−2 362 034,84
Museet, Söderlångvik    
  Löner och arvoden 48 659,39  40 438,71 
  Övriga kostnader 143 349,88 -−192 009,27 146 891,70 -−187 330,41
Föreningen    
  Löner och arvoden 458 190,06  432 899,18 
  Pensioner 48 266,28  42 998,04 
  Socialkostnader 172 790,28  164 351,93 
  Hyror 83 497,90  83 516,58 
  Övriga kostnader 571 064,19 −-1 333 808,71 516 486,38 −-1 240 252,11
Utdelning    
  Utdelning av stip. o. understöd 6 810 097,38  7 028 924,88 
      ”        från Konstfonden 618 000,00  645 000,00 
  Kapitaltillskott KSF Media Holding 3 739 334,00 -−11 167 431,38 3 359 997,00 − -11 033 921,88
  −-15 046 576,84  − -14 823 539,24
Verksamhetens underskott  −-13 996 926,15  −-14 178 865,13
Medelsanskaffning    
Intäkter    
  Donationer 624 192,03  819 512,75 
  Medlemsavgifter 11,00 624 203,03 10,00 819 522,75
Placerade medel    
Intäkter    
  Dividendintäkter 8 317 285,66  5 152 644,65 
  Ränteintäkter 1 036 076,03  1 455 806,94 
  Vinstandelar 10 756 325,33  10 763 206,50 
  Hyresintäkter 518 643,13  274 871,80 
  Landsfastigheterna 1 570 611,46  1 642 350,80 
  Övriga intäkter  rea. vinst 11 660 708,46 33 859 650,07 1 434 172,73 20 723 053,42
  34 483 853,10  21 542 576,17
Kostnader    
  Landsfastigheterna 1 586 280,81  1 400 760,37 
  Underhåll, reparationer av fastigheter 479 576,29  243 551,74 
  Omvärdering av aktier    
  och långfristiga placeringar 1 065 547,29 -−3 131 404,39 253 051,17 − -1 897 363,28
      
Finansiella kostnader    
  Räntekostnader  −-852 881,13  −-804 163,64
Överskott av egen verksamhet  16 502 641,43  4 662 184,12
    
Direkta skatter  −-47 633,96  −-61 538,59
    
Periodens resultat  16 455 007,47  4 600 645,53
    
  Överföring av realisationsvinster     
  till styrelsens dispositionsfond  −-11 660 708,46  −-903 268,69
    
Disponibelt resultat  4 794 299,01  3 697 376,84
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Söderlångvik gård driver en aktiv trädgårds-
verksamhet, med både äppelträdgårdar och 
växthusodlingar. Växthusen inhyser blommor 
och tomater enligt årstid. För trädgårds- 
mästaren Karin Arfman är våren en bråd tid.

Äpplen och tomater  
har strykande åtgång:

Närproducerat  
är Söderlångviks  
varumärke
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Dessa plantor 
ger tomater 
långt in på 

hösten, berättar 
Söderlångviks 

trädgårds-
mästare Karin 

Arfman.
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Tomaterna från växhusen har strykande åtgång och blom-
morna till mors dag ska göras i ordning. Parken ska putsas 
och odlingarna ska skötas.

– Närproducerade tomater och äpplen är inget nytt för oss. Det 
har länge varit Söderlångviks specialitet. Det vet också kunderna 
som så här års frågar efter Söderlångviks tomater, berättar Karin 
Arfman stolt.

Tomatplantorna växer snabbt och behöver skötsel när de uppnår 
sin maximihöjd på cirka fyra meter. När de vuxit maximalt måste 
plantorna tas ner för att inte växa sig för höga. Plantorna ger frukt 
ända till oktober.

Holländska humlor  
ger tomaterna smak
Pollineringen av tomatplantor kan göras för hand eller med hjälp 
av insekter. I Söderlångvik hänger man in humlebon i växthusen 
och låter humlorna pollinera plantorna. Humlor besöker många 
blommor under en kort tid och lämpar sig därför väl för uppgiften. 
Eftersom humlor inte klarar av utomhustemperaturen i Finland 
kommer dessa från Holland.  

I Söderlångvik odlas både vanliga tomater, gula tomater och 
körsbärstomater, som säljs antingen direkt från gården eller i 
butiker på Kimitoön. Någon transport till andra orter behövs inte. 
Kimitoborna väljer nämligen gärna färskt och närproducerat. Utan 
mellanhänder är tomatförsäljningen också lönsam.

– Affärsmännen kan hålla ett bra pris, som kunderna är nöjda 
med. Vår största konkurrent är importfirmorna av utländska to-
mater. Men kvalitetsmässigt kan de inte konkurrera, och det vet 
Kimitoborna, säger Karin Arfman.

Äppelodlingen utvecklas, nya sorter prövas
Äppelträdgårdarna i Söderlångvik grundades av Amos Anderson 
efter krigen. I trädgårdarna odlas många olika sorters äpplen, som 
mognar vid olika tidpunkt och används till olika ändamål.

Söderlångvik är med sina äppelträdgårdar en av Finlands största 
äppelproducenter, den största på fastlandet. Trädgården i Söder-
långvik är på elva hektar. Till trädgården hör också tolv hektar i 
Tolfsnäs, Kimito. Tidigare kunde man exakt fastställa antalet äp-
pelträd, men det låter sig inte längre så lätt göras. Orsaken är att 
odlingen av äpplen har utvecklats och nya metoder tar över.

– Vi har haft 13000 träd, men räknar i dag inte odlingens omfång 
efter antalet träd. Det beror på att gått in för en intensiv odling 
genom att koncentrera odlingen så att vi får en större hektarskörd.  
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Något som ger större produktion till en mindre kostnad. Vi har till 
exempel planterat 6000 nya träd på ett koncentrerat område, förkla-
rar Karin Arfman.

De nya odlingsmetoderna som med framgång prövats i södra 
Sverige och på Åland har gett Söderlångvik anledning att tro på 
att det ska lyckas också där. Klima-
tet är tjänligt och jordmånen god. 
Utöver detta förnyas också äppel-
sortimentet.

– Äppelträden har en livslängd 
på 20–25 år och måste förnyas. Vi 
har prövat oss fram med inhemska 
sorter som inte varit så goda. Och 
stannat för att satsa på utländska 
äppelsorter som visat sig hållbara, 
berättar Karin.

Att hon upplever jobbet som trädgårdsmästare meningsfyllt rå-
der det inget tvivel om. Men det förutsätter att man är uppdaterad 
och kan gå i bräschen för utvecklingen. På den punkten är Söder-
långvik med sin gigantiska äppelodling en föregångare.

När säsongen inleds i augusti anställer Söderlångvik tio, femton 
säsongplockare. Flera av dem återkommer troget varje år. Gårdens 
äpplen plockas för hand i lådor som sedan transporteras till sorte-
ring. De tidiga sorterna med tunt skal sorteras för hand, de senare 
med maskin. Äpplena sorteras i lådor och levereras till största 
delen till inhemska grossister, men även till lokala mataffärer.

– Visst ger äpplen en god avkastning, men det är en känslig pro-
dukt som kräver omsorg och skötsel. Lite synd är det att de stora 
centralkedjorna som köper in äpplen pressar upp konsumentpriset. 
De stora inköparna är ett problem för odlarna, säger Karin. 

Hur hittar man 
till gården?
När kan man 
handla tomater?
Läs mer om  
Söderlångvik 
här.

MUSEET I SÖDERLÅNGVIK
15.5–31.8.2011 Ragnar Ekelunds Spanien. Spanska 
och franska landskap och stadsvyer av Ragnar  
Ekelund (1892–1960).

Museet och caféet är öppet varje dag kl 11–19 fram 
till den 31.8.2011 (stängt under midsommarhelgen). 
Öppet i september lö–sö kl 11–19.

PARKEN
Öppen för besökare året runt.
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Kroppsligt och humoristiskt 
I Amos Andersons konstmuseum pågår 
fram den 25 juli 2011 Pauliina Turakka 
Purhonens retrospektiva utställning Stygn 
och drag. I utställningen visas konstnä-
rens mest centrala målningar och skulp-
turer från en period på drygt tio år från 
1990-talets slut fram till idag.

Pauliina Turakka-Purhonens motivkrets 
går i huvudsak tillbaka på bildkonstens 
traditionella teman, porträtt och stilleben, 
som hon ger nytt liv. Hon avbildar gärna 
personer från sin närmaste krets, påfal-
lande ofta också sig själv. Självporträt-
ten avspeglar dels inre känslor och dels 
situationer som ligger på ytan, humorn 
och självironin inte att förglömma. De rea-
listiskt porträtterade personerna förefaller 
ibland vara försjunkna i tankar. De är näs-
tan påtagligt kroppsligt närvarande, men 
samtidigt fjärran och onåbara. Stillebenen 
kombinerar däremot vardagens trivialite-
ter, rättframt och oförställt.

Utställningen visar även konstnärens 
skickligt och detaljerat utförda broderade 
textilskulpturer, som har en stark hand-
arbetsprägel. I dessa gör konstnären sina 
egna tolkningar av Bibelns berättelser och 
de heliga legendernas arketypiska värld.

En ny figur, en hemlighetsfull, flerögd 
Mårra presenteras också i utställningen. 
Figurens mörka uppsyn kikar fram bland 
annat i Turakka Purhonens senaste må-
lade porträtt (se bild t.v.).

Ytor och fasader 
Utställningen Ekelund & Ekelund – Gatans 
dikter om bröderna Ragnar och Hilding 
Ekelunds livsverk öppnar den 16 septem-

ber 2011 och pågår till den 9 januari 2012. 
Amos Andersons konstmuseum visar ett 
hundratal verk: målningar, teckningar 
och dikter av konstnären Ragnar Ekelund 
samt fasadritningar, miniatyrmodeller, 
reseskisser och fria kompositioner av 
arkitekten Hilding Ekelund. Den bärande 
tanken bakom den tvärkonstnärliga 
utställningen är att korspollinera måleriet 
med byggnadskonsten för att på så sätt 
skärskåda bröderna Ekelunds livsverk, där 
ytor och fasader, volymer och byggnads-
verk – rumsligt och måleriskt kompone-
rade – möts. Bröderna Ekelunds klassiska 
asketism som betonade skönheten i det 
enkla och det stora i det till synes an-
språkslösa för tankarna till renässansens 
harmoniska bildideal och det gyllene 
snittet. Ragnar Ekelunds konst kallades 
för ”arkitekturmåleri” av samtida konstkri-
tiker medan arkitekten Hilding Ekelund 
prisades för sina smakfulla kompositioner 
och sitt sinne för harmoni.  Den aktuella 
utställningen tar fasta på beröringspunk-
terna mellan dessa två bröder och deras 
besläktade skönhetsideal.

Mari och Mårran
Landskap, Segovia

Ragnar Ekelund. Landskap, Segovia. 1963. Olja på duk.
Finlands riksdag. Foto: Simo Rista
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Utställningar i 
Amos Andersons 
konstmuseum, 
sommaren–
hösten 2011

Pauliina Turakka 
Purhonen
Stygn och drag
1.4–25.7.2011

Taneli Rautiainen
9.4–29.8.2011
Installationer i museets  
3 våning.

Ekelund & Ekelund
Gatans dikter
16.9.2011–9.1.2012

Terike Haapoja 
och arbetsgruppen
Kingdom 
19.8–31.10.2011

Rax Rinnekangas
Ansikte mot ansikte
19.8–31.10.2011

Amos Andersons  
konstmuseum
Georgsgatan 27, PB 14,  
00101 Helsingfors.  
Tel. +358-(0)9-6844460. 
museum@amosanderson.fi. 
www.amosanderson.fi
Entré 8 €, pensionärer 6 €, 
studerande 4 €. Personer 
under 18 år gratis.
Öppet: må, to & fre 10–18, ons 
10–20, lö–sö 11–17. Tisdagar 
stängt. Avvikande öppettider:  
1.6 kl. 10–17 | 2.6 kl. 11–17 |  
23.6 kl. 10–17 | 24–26.6 stängt.

Pauliina Turakka Purhonen
Mari och Mårran
2010–2011
akryl på plywood
Foto: Jussi Tiainen

Vill du se 
fler bilder 
av årets 
utställ-
ningar?
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Vad är Konstsamfundet?
Föreningen Konstsamfundet grundades 1940 av Amos Anderson. När han dog 1961  
testamenterade han hela sin egendom till föreningen som fick i uppgift att förvalta den.

Konstsamfundets huvudsakliga uppgift är att stöda och främja finlandssvensk yrkes-
utbildning 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. Konstsam-
fundet investerar också i mark och fastigheter och äger bland annat köpcentret Forum 
och cirka 7 000 hektar mark, främst i Kimito, där föreningen äger Finlands näst största 
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 i Söderlångvik i Kimito har 
gjorts om till museer och med tiden blivit förvaltare av stora mängder konst från hela 
1900-talet.

Nedan kan du bekanta dig med en noggrannare organisationsbeskrivning. Ytterligare 
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  
information. 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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Årets tema:

Ett framgångsrikt 
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Bakom dessa  
höga portar
verkar Institutum 
Romanum Finlandiae 
i renässansvillan Villa 
Lante, belägen på en 
av de romerska kullar-
na. Träffa människor-
na innanför portarna, 
upplev den magnifika 
interiören – och tittar 
du ner i dalen ser du 
hela Rom! Läs om den 
långa vägen till detta 
av Amos Andersons 
många förvärv.  
Sid. 18–35
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