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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 information. Ansökningstiden är 1–28.2 och 1–30.9 varje år.

Årsmagasinet
Du kan prenumerera gratis på årsmagasinet som utkommer årligen vid månadsskiftet maj/
juni. Skicka epost till kontoret@konstsamfundet.fi med namn + gatuadress + postnr + stad.
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Doktor Amos Anderson började enligt Torsten Steinby redan 
under förra hälften av 1920-talet umgås med tanken att grunda 
en särskild institution för omhändertagande av den understöds-
verksamhet som han redan då en längre tid idkat.

Enligt ett utkast skulle stiftelsens syfte vara ”att medels 
inköp av konstverk främja utvecklingen av Finlands bildande 
konst samt att i övrigt med lovliga medel stöda och gynna den 
bildande konstens utövare”.

1954 fick stadgarna sin nuvarande form och i § 2 kan man 
läsa: ”Föreningen har till ändamål att stöda bildkonsten även-
som den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland samt 
väcka och befrämja ett fördjupat konstintresse.”

Så det är inte endast i föreningens namn som grundaren an-
vänt ordet konst. Som ovan syns använde han ordet i en mycket 
vid bemärkelse och upprepar kontinuerligt ordet. Det är således 
donatorn som både valt föreningens namn och att som första 
punkt i ändamålet valt att poängtera konsten.

Således bör vi med fog utgå ifrån att Konstsamfundet har en 
skyldighet att prioritera konsten som mottagare av stipendier 
och understöd.

Därtill bör Konstsamfundet enligt sina stadgar upprätthålla 
Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors och Söderlång-
viks museum i Dragsfjärd och i dem anordna konstutställning-
ar.

Av utdelningen under de tre senaste åren har 8,7 miljoner 
euro, det vill säga cirka 23 % använts för att stöda konst och för 
att upprätthålla museerna i Helsingfors och Dragsfjärd.

Min uppfattning är att andelen och beloppen väl motsvarar 
donatorns önskan och att Konstsamfundet genom dessa be-
tydande insatser kunnat fortsätta den tradition som donatorn 
umgicks med redan under 1920-talet – det vill säga omhänder-
tagande av den understödsverksamhet som han redan då en 
längre tid idkat.

Kaj-Gustaf Bergh är VD för 
Föreningen Konstsamfundet.

Varför finns ordet 
konst i Föreningen 
Konstsamfundets namn?
av Kaj-Gustaf Bergh
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Kultur gör gott
av Christoffer Taxell

Föreningen Konstsamfundets totala utdelning uppgick i fjol till 
drygt tolv miljoner euro. I år kommer summan sannolikt att uppgå 
till minst samma nivå. Föreningens tillgångar förvaltas i dag i en 
utmanande ekonomisk omgivning. Att vi sköter föreningens till-
gångar väl är en förutsättning för att vi skall kunna sköta vår upp-
gift. Med avkastningen av den förmögenhet som Amos Anderson 
testamenterat ska vi stöda finlandssvensk kultur: musik, litteratur, 
publicistik, bildkonst och teater, liksom också yrkesutbildning, det 
svenska språkets ställning och informationsspridning på svenska. 

Det ökande antalet ansökningar talar om att det finns många 
goda idéer samtidigt som behovet av finansiering ökar. Över trettio 
sakkunniga är engagerade med att bedöma olika ansökningar, och 
utdelningen publiceras.

Det finns en ständig tävlan mellan stöd för det existerande och 
för det nya som kanske är annorlunda. De senaste årens satsningar 
inom filmsektorn visar på en ny tyngdpunkt i utdelningspolitiken 

vilket är ett resultat av en ökad av-
kastning. 

Det gäller för KSF att hitta den 
rätta balansen när det gäller bidrags- 
verksamheten. Om den kan det 
självfallet finnas olika uppfattningar. 
Vi inbjuder gärna till diskussion om 
prioriteringar som är de rätta. Vi är 
öppna både för nya förslag och för 
kritik. Utgångspunkten är emeller-
tid klar: vi ska så noga som möjligt 
följa de intentioner som lades fast 
av föreningens grundare och leva 
med dem i tiden. Konstsamfundets 
stora engångsanslag till den lyckade 
renoveringen av Svenska Teatern är 
ett exempel just på det.

Det syns mig att debatten inte säl-
lan frånser det faktum att ett bidrags-
beviljande samfund som Konstsam-
fundet beviljar bidrag för konst och 
kultur uttryckligen just för kulturens 
skull, inte av ekonomiska orsaker. 

Christoffer Taxell är ordförande i Föreningen 
Konstsamfundets styrelse.
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Utan att raljera kan man säga att om man vill göra pengar, skall 
man nog satsa på något annat.

Vårt uppdrag är just att stöda kultur i olika former. Det gör vi 
också genom medverkan i till exempel i tidningshus och bokförlag. 
Också den medverkan är kulturpolitiskt motiverad och ingalunda 
någon ekonomisk satsning i hopp om stora vinster. Men om verk-
samheten blir kraftigt förlustbringande tär den på resurserna att 
ge stöd åt andra delar av vårt uppdrag. I sista hand är 
det alltid en fråga om prioriteringar. Media och 
konst ligger högt på Konstsamfundets agen-
da ända sedan föreningen grundades. 

I fjol var Åbo Europas kulturhuvud-
stad tillsammans med Tallinn. Jag 
hade förmånen att få vara aktivt med 
i projektet. ”Kultur gör gott” var mot-
tot och så är det; kultur och bildning 
är bra för individ och samhälle. Det 
finns ett klart samband mellan en 
stark kultur och en positiv ekono-
misk utveckling. Det visar redan den 
europeiska historien. Att man betonar 
detta betyder inte att man förringar kul-
turens egenvärde – tvärtom.

Alla utdelningsmedel beviljas inte på 
ansökan utan används så att säga direkt. Tidnings-
sektorn står här för den största biten. KSF Media tillförs årligen 
väsentliga belopp, på senare tid över tre miljoner euro. 

Som Kaj-Gustaf Bergh visar på föregående sida används en 
betydande del av avkastningen av föreningens tillgångar till att 
upprätthålla Amos Andersons konstmuseum och Söderlångvik 
gård i Dragsfjärd. Söderlångvik är vid sidan av jord- och skogsbruk 
och trädgårdsodling även ett konst- och personhistoriskt museum 
i enlighet med vår grundares vilja. Det har gjorts betydande sats-
ningar på båda de senaste åren. Amos Andersons konstmuseum 
har genom samarbetet med Föreningen Finländska konststiftelser 
betydligt vuxit i omfattning medan Söderlångvik har fått en ökad 
inriktning på konst. Målet för båda är att öka antalet besökare. 
Vi vill gärna att många får njuta av den konst och de miljöer som 
museerna bjuder på. 

Det finns 
ett klart samband  

mellan stark kultur 
och positiv ekono- 
misk utveckling.



Beviljade stipendier 
och understöd
Konstsamfundets utdelning av stipendier 
och understöd 2011 låg på samma höga 
nivå som åren innan.

Vår nästa operastjärna
Den ena av de två sångfåglar som Konstsamfundet gav stipendium åt vid 
utdelningen i december 2011 utan ansökan var den unga sopranen Jenny 
Sandelin. Stipendiet gavs ur Jenny Spennerts fond, vars syfte är att stöda 
lovande kvinnliga sångerskor.

Jenny Sandelin är hemma från Vörå och 
bosatt i Korsholm. Hennes utbildning i 
klassisk sång skedde i Musikinstitutet i 
Jakobstad.  På vårvintern 2012 sjöng hon 
rollen som Filipjevna i operan Eugene 
Onegin av Pjotr Tjajkovskij på Vasa 
Stadsteater. Det klassiska mästerverket 
baserar sig på Aleksandr Pusjkins käns-
losamma drama som skildrar den ryska 
överklassens liv och äventyrliga lek med 
kärleken med tragiska följder.

Sandelin har vunnit många tävlingar; på 
sommaren 2011 vann hon den stora österbottniska sångtävlingen vid Musik-
spelen i Ilmajoki. På sensommaren 2012 deltar hon i Toivo Kuula-tävlingen i 
Alavo som en av tjugo semifinalister.

Svenska kreatörer kommer 
nu från Jakobstad
Utbildningsprogrammen mediakultur, formgivning och 
bildkonst är en del av det kulturella studieutbudet vid yrkes-
högskolan Novia. På hösten 2012 styr studerandena stegen 
till nya lokaler i och med flytten från Nykarleby till campus 
Allegro i Jakobstad.

Utbildningsprogrammen för bildkonst, mediakultur och 
formgivning – dvs grafisk planering och rumsgestaltning – i 
Jakobstad är de enda i svenskspråkiga utbildningarna i sitt 
slag på högskolenivå i Finland.
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Liten Amos
Nyrenoverade Svenska Teatern har fått en ny liten scen, Amos-scenen, 
vars stora fönster vetter mot Esplanadparken. Tidigare användes utrym-
met för repetitioner och barnteater, och har nu varit med om en radikal 
renovering. Fördelarna mot den tidigare Miniscenen 
med sina 127 publikplatser är att det är högt i tak i 
Amos, och det ryms mellan 130 och 160 personer i 
publiken beroende på pjäsens scenografi. Placeringen 
av läktare och scen kan dessutom varieras; parkmiljön 
utanför kan till och med agera som kuliss. Arkitekten 
bakom renoveringen är Stefan Ahlman.

Salen är uppkallad efter Amos Anderson, som ju var 
en stor mecenat till Svenska teatern.

Studentbladet har skolat 
samhällspåverkare i ett hundra år
Nordens äldsta studenttidning Studentbladet fyllde 100 år i fjol. Pro Stu-
dentbladet r.f. och Söderströms förlag gav ut historiken Studentblad i 100 
år. Tidsspegling och provokation av Henrik Stenbäck.

Historiken belyser hur Studentbladets redaktörer 
under seklets lopp tagit ställning till samtidspolitiken 
– tidsresan startar då Finland ännu var ett ryskt stor-
furstendöme och tar oss bland annat igenom den stora 
språkstriden på i den finländska universitetsvärlden på 
20- och 30-talen. 

Ragnar Granit, som fick nobelpriset i medicin 1967, 
var faktiskt under tre års tid mitt under den häftigaste 
språkstriden huvudredaktör för Studentbladet. Han skrev följande 1926:

”Det gångna året har sett den nationella tudelningen yttermera utveck-
las inom den akademiska världen. Den purfinska riktningen har alltmer 
tagit över hand bland finska studenter och framfött kravet på ett finskna-
tionellt statsuniversitet, de svenska universitetsstudenterna har bildat en 
egen kår, av allt att döma ej en dag för tidigt.”

– Men Studentbladet var inte enbart ett språkrör för svenskan utåt där 
man bemötte de äktfinska studenternas påhopp. Tidningen var även ett 
livligt forum för svensk opinionsbildning, säger Henrik Stenbäck, redaktör 
för Studentbladets historik och till vardags journalist på Vasabladet.

Årets bästa
Konstsam 2011 deltog i designtävlingen Design & Print Awards 2011 och 
vann första pris i kategorin årets årsberättelse. Enligt motiveringen var 
det läsbarheten, det behändiga formatet och de starka, varma bilderna 
som föll juryn i smaken. Antalis Ab i Finland arrangerade tävlingen.

Konstsam
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I dag består museet av  
1900-talskonst och samtidskonst

Amos Andersons  
museum var en  
gång hans hem

Amos lät inreda ett kapell  
i sitt hem på Georgsgatan – ett 
privat andaktsrum. Mycket av 

dekorationerna står kvar.
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Amos Anderson bestämde i sitt testa-
mente att hans stadshem i centrala  
Helsingfors skulle bli ett museum. Brist 
på utställningsmaterial skulle det aldrig 
bli. Själv ägde han en omfattande konst-
samling, och efter drygt fyra decennier i 
drift har Amos Andersons konstmuseum 
utökat sitt lager till ett bestånd av mer än 
6 000 konstverk. 

Amos Andersons konstmuseum vid Georgsgatan 27 i Hel-
singfors var ursprungligen Amos Andersons hem i huvud-
staden. Han hade låtit bygga det år 1913 enligt ritningar av 

arkitekterna W. G. Palmqvist och Einar Sjöström. Hemmet bestod 
av de fyra översta våningarna i huset. Där hade han samlat en 
ansenlig mängd konst med mörka gamla målningar i tunga guldra-
mar.

Den nedersta våningen i hemmet bestod av stora salar med 
klassicistisk dekor. Våningen fungerade som representationsut-
rymme. Entréhallen till privatvåningen var rikt utsmyckad. Rum-
met en halv trappa upp hade Amos Anderson inrett till kapell. För 
honom var det ett privat andaktsrum, senare gav han det mer en 
prägel av bibliotek. Där finns ännu den orgel han införskaffade 

på 1920-talet och dekorationsmålningar. De mörka 
målningarna med religiösa barockmotiv flytta-

des efter 1965 till Söderlångvik, deponerades 
i skolor, åldringshem och församlingshem 

på Kimitoön. I kapellet på Georgsgatan 
har de ersatts av andra målningar med 
religiösa motiv, men är så småningom 
på väg tillbaka.

Museet öppnades 1965
I sitt testamente från 1950-talet bestäm-

de Amos Anderson att ett konstmuseum 
efter hans död skulle inredas i fastigheten 

på Georgsgatan. Byggnadsarbetet utfördes 

Donations- 
samlingarna  

har i hög grad  
präglat museets  

identitet.
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1963–1964, för planeringsarbetet stod Kaj Franck tillsammans med 
inredningsarkitekterna Lauri Anttila, Anja Blomstedt och Ben af 
Schultén. Museet, liksom Amos Andersons konstsamlingar i Hel-
singfors och i Söderlångvik, ägs av Konstsamfundet.

Konstmuseet öppnades år 1965 under ledning av Bengt von 
Bonsdorff som med stöd av Konstsamfundets vd Tor-Erik Las-
senius och museinämndens ordförande Bertel Hintze konsekvent 
inriktade sig på samtidskonst. Museet har gjort sig känt för sin 
fördomsfria utställningsverksamhet och många unga konstnärer 
har fått sitt genombrott med utställningar i museet.

I samlingarna i museet finns också äldre finländsk 1900-talskonst 
och samtidskonst. En av museets specialiteter har under åren varit 
utställningar av antikens och främmande kulturers konst.

Flera donationssamlingar
Amos Andersons konstmuseum har specialiserat sig på modern 
och samtida finländsk konst. Med sina samlingar har museet inte 
strävat att ge en heltäckande bild av konstens utveckling under 
olika perioder. I stället har man fördjupat sig i vissa fenomen, epo-
ker och enskilda konstnärer. 

På adressen Georgsgatan 27 står Amos Andersons vackra gustavianska möbler kvar.
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Matti Helenius verk i 
förgrunden ingick i utställ-

ningen ”Var står du?”.
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I biblioteket invid salongen står 
Amos damer uppställda på rad.
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Konsten från början och mitten 
av 1900-talet, bland annat Novem-
bergruppen och den tidiga moder-
nismen, utgör en viktig del. Största 
delen av samlingarna består dock 
av konst från tiden efter andra 
världskriget.

Vid sidan av egna inköp har mu-
seet under årens lopp fått motta 
talrika gåvor. De största dona-
tionssamlingarna innehåller Felix 
Nylunds skulpturer, målningar och 
teckningar samt Birger Carlstedts 
målningar och rika skissmate-
rial. Samlingarna har i hög grad 
präglat museets image och linje. 
Tack vare donationerna är till 
exempel Santeri Salokivi, Gunvor 
Grönvik, Georg Engeström, Olli 
Lyytikäinen och Rabbe Enck-
ell väl representerade i museet. 
Viktiga samlingar är Volker och 
Maija Dallmeiers gåva av modern 
internationell grafik från 1960- och 
70-talet samt Torsten Helsingius 
medaljsamling. Bland i museet de-
ponerade konstverk bör ytterligare 
nämnas Sigurd Frosterus excep-
tionellt betydelsefulla samling av 
både inhemsk och utländsk konst 
från början av 1900-talet.

År 1985 förstorades utställnings-
hallen i Amos Anderson konst-
museum och ett kafé öppnades.  
I början av 1990-talet öppnades en 
museibutik och 1998–1999 inred-
des nya utrymmen i vinds- och 
källarvåningarna. Då genomgick 
också museets teknik en total 
modernisering. Senaste stora 
ombyggnad skedde år 2006 då 
två nya utställningsvåningar togs 
i bruk för samarbetet med Före-
ningen finländska konststiftelser 
(STSY).

Flera av museets anställda är utövande konstnärer. 
Laura Ukkonen är bildkonstnär och sköter om kund-
betjäningen.

Ett utkik från museets vindsvåning.

Museet är Finlands största privatägda museum.
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Detalj från svenskarna Andreas 
Erikssons och Roland Perssons 

utställning på våren 2012.



18 Konstsam 2012

Kaj Stenvalls oljemålning 
”Skämt åsido” är från 1972.
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All konst får inte plats
Utöver den konst som visas på museerna i Helsingfors och Sö-
derlångvik finns en stor mängd lagrade verk. I museets lager som 
befinner sig på annan plats finns 6 000 inventarier; en tredjedel 
målningar, en tredjedel pappersarbeten och grafik och en tredjedel 
skulpturer och konsthantverk.

– Vi har en samling nästan lika stor om Helsingfors konstmu-
seum. Därför har en helhetsbild av alla samlingar varit svår att göra, 
berättar Synnöve Malmström när hon förevisar dyrgriparna i lagret.

Här finns över 500 målningar av Birger Carlstedt, och Felix 
Nylunds variationer på tre smeder. Flera av tavlorna och skulpturerna 
är i behov av första hjälp. På önskelistan finns också ordentliga skjut-
väggar för de känsliga målningarna. Och en utbildad konservator!

Politisk konst aktuell utställning våren 2012
Under våren 2012 har Amos Andersons mu-
seum visat en utställning med politisk konst. 
Var står du?

”Det fanns en tid då det var trendigt att vara 
vänster; i dag är den tiden satt på museum.” 
Så skrev Otso Harju i sin recension av utställ-
ningen i Ny Tid (19 mars 2012). Han konstate-
rar också att om man var cyniskt lagd kunde 
man närma sig utställningen med rynkad 
panna och fråga sig vad man vill förmedla ge-
nom en retrospektiv best of-utställning kring 
finländsk politisk konst från 1960- och 70-talen.

Men recensentens slutsats är att museets 
lyckats väl med att få in ett brett spektrum av 
den politiska konsten under vänsterns storhetstid.

Exempel som Harju nämner är fotografen Markus Leppos expres-
sionistiska serie Paris – våren 1968 bestående av fotografier på lager 
av rivna rester av affischer som blivit kvar på husväggar  när kraval-
lerna tagit slut. Men också Kaj Stenvalls målning Skämt åsido som 
föreställer två arbetarfigurer som håller i kommunismens symboler. 
Eller Tapio Junnos bronsstatyserie Stress med fyra huvuden som 
bildar en händelsekedja där en person skjuter sig i huvudet.

– Utställningen kan tas som lektion i vilka 
politiskt-konstnärliga metoder som fungerar i 
längden. Det gör de roliga, ironiska, livsbejakande, 
polemiska, finurliga, avskalade, förvånande … Vad 
som inte fungerar är dysterhet, överdriven symbo-
lik, krystad djupsinnighet, skriver Otso Harju. 

Biljettpriser, öppet-
tider och aktuella 
utställningar på 
Amos Andersons 
konstmuseum  
hittar du här.

Harro Koskinen tog ställning mot miljö-
förstöringen med verk som ”Shell” (1972).
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Den runda oljemålningen bakom Kai Kartio är 
från 1700-talet. Ta en närmare titt på konstverket 
och läs om dess ursprung på sidorna 24–27.
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Kai Kartio förvaltar mecenatens konstarv

Värdesätter det 
gamla och satsar 
på samtidskonst
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Amos Anderson är viktig för oss här på museet. Och jag 
tycker att vi kommer bra överens.

Med de orden fångar Kai Kartio, museichefen för Amos 
Andersons konstmuseum i Helsingfors, det centrala i museets 
verksamhet. Här förvaltar man det konstnärliga arvet efter Amos 
Anderson som skaffade konst både för inredning och för att under-
stöda konstnärer – inte alls för att medvetet skapa en sammanhäng-
ande konstsamling.

– I förhållande till bildkonsten var Amos snarare en mecenat än 
en samlare. Men som mecenat blev han mycket betydelsefull och 
bidrog på ett avgörande sätt bland annat till byggandet av Helsing-

fors konsthall, säger Kai Kartio.
Om sin egen karriär berättar Kartio att han 
tidigt insåg att han inte hade talang för att 

bli konstnär. Istället valde han konsthis-
torikerns bana med 1600-talets barock-
stil och arkitektur som specialintres-
sen. Sin pro gradu-avhandling skrev 
han om W. G. Palmqvist som var en 
av arkitekterna till Amos Andersons 
hem på Georgsgatan, det som i dag 
är Amos Andersons konstmuseum.

– Inte kunde jag tänka mig då jag 
skrev om det här huset att jag en dag 

skulle jobba här, säger han småleende.
Kartio har också hunnit med lärlingsjobb 

på Bukowskis i Stockholm, han har varit in-
tendent vid Konstmuseet Sinebrychoff och chef för 

Åbo Konstmuseum. När han efterträdde Bengt von Bonsdorff som 
chef för Amos Andersons konstmuseum var året 2001.

Kombinerar gammalt och nytt
Det speciella för Amos Anderson är att man samtidigt satsar på 
gammalt och nytt. Något som enligt Kai Kartio kan vara både en 
styrka och svaghet.

– För mig som konsthistoriker med barocken som specialin-
tresse är de gamla målningarna med erotiskt färgade metaforer av 
religiös mystik ytterst intressanta. Till exempel oljemålningen av 
Francesco Guarino (1611–1654) som föreställer Jungfru Maria med 
Jesusbarnet och en helig man som kunde vara Bernhard av Clair-
vaux.

Bernhard som är skyddshelgon för Cistersienserorden var ge-
nom sin vältalighet, självförsakelse och fromhet en själsfrände från 
gångna århundraden för den åldrande Amos Anderson. Han hade 

Det speciella 
för museet är  

att man samtidigt  
satsat på både  

gammalt  
och nytt.
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kommit i beröring med Bernhard av Clairvaux genom hymnen 
Jesu dulcis memoria, som han använde i legendspelet Vallis Gratie 
i Nådendal 1923. Därför var det också naturligt att han införskaf-
fade Guarinos målning till sin 
samling.

Dels förfogar Amos Andersons 
konstmuseum över en ansenlig 
mängd 1900-tals konst och sam-
tidskonst. Hur ser då en konsthis-
toriker på samtidskonsten?

– Det är en intressant fråga. 
Man ser sammanhang som inte 
annars är så uppenbara, kanske 
inte ens för konstnären själv. All 
konst bygger på en tradition som 
man lär sig känna igen. Det som 
är viktigt också inom samtids-
konsten är att våga vara subjek-
tiv i sin kreativitet.

Problemet med en del utställningar av modernare konst har varit 
att det är svårt att locka besökare. Det fick museet erfara senaste år. 
Däremot var den holländske mästergrafikern M. C. Eschers utställ-
ning Omöjliga världar en stor publikframgång.

– Vi kanske inte är så beroende av besökarantalet. Men det är 
ändå frustrerande att ha utställning för tomma salar, säger Kai 
Kartio.

Han nämner ännu de arkeologiska utställningarna och konst 
från antiken och främmande kulturer som en av Amos Andersons 
konstmuseums specialiteter.

Den virtuella världen en utmaning
Inför framtiden ser Kai Kartio att den traditionella konstformen 
behåller sin popularitet. Utmaningarna kommer närmast från den 
moderna digitala tekniken.

– Datorspel, film och internet smälter samman i en virtuell värld 
som ställer stora krav på museerna. Det är där som underhållning-
en i framtiden finns och därmed också folkbildningen.

– Eftersom museerna finns till för publiken har vi inget annat val 
än att hänga med, resonerar museichefen och lovar tvärkulturella 
konstsatsningar redan inom kort.

En sådan är höstens satsning Boutique som kombinerar mode 
och bildkonst. Utställningen är ett led i huvudstadens designår 
som marknadsförs stort och består av att unga modeskapare och 
konstskapare samarbetar parvis. 

Oljemålningen av Francesco Guarino föreställer Jungfru 
Maria med Jesusbarnet och en äldre man. Målningen är från 
1600-talet.
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Unik samling 
Synnöve Malmström arbetar med att kartlägga  
Amos Andersons samling av äldre konst. Skiss-
fyndet på ladugårdsvinden i Söderlångvik ledde 
till ett detektivarbete ända till 1700-talets Italien.

I Amos Andersons digra konstskatt finns en intressant samling 
av äldre måleri. Synnöve Malmström fick 2003 i uppgift att 
kartlägga den. Hon är konsthistoriker och har varit intendent för 

samlingarna vid konstmuseet Sinebrychoff vid rekonstruktionen 
av museibyggnadens historiska interiör. Hon har också tillbringat 
flera år i Rom och är väl förtrogen med den barockestetik och de 
medeltida religiösa motiven målningarna föreställer. Hon förbere-
der hon en utställning till 2015 som ett resultat av genomgången.

– Det är ett fascinerande men tidskrävande arbete därför att 
målningarna är svåra att identifiera. Deras ursprung har inte alltid 
dokumenteras och ibland vet vi inte heller var och när Amos An-
derson införskaffat dem, säger Synnöve.

Det är ett omfattande och tidskrävande forskningsarbete, efter-
som många av tavlorna varit i behov av konservering.

I samlingen har Synnöve funnit värdefulla och unika målningar. 
Det märkligaste fyndet hittills är en liten rund oljeskiss, en nord-
italiensk bozzetto från 1700-talet. Den hittades på Söderlångvik och 
väckte genast konsthistorikernas intresse.

– Målningen var i stort behov av konservering. Oljemålningen 
hade gjorts på papper och först i ett senare skede fästs på duk. 
Färgerna hade slocknat och eftersom det fanns risk för att en alltför 
grundlig rengöring skulle skada det sköra pappret så avlägsnades 
inte all gammal fernissa, beskriver hon.

Detektivarbetet dokumenterat
I boken Äldre utländsk konst i finländska och svenska museer redo-
gör Malmström i artikeln Carlo Innocenzo Carlonis Bozzetto i Amos 
Andersons samling utförligt för sitt detektivarbete.
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Skissens runda format och religiösa motiv tydde på att det kunde 
vara fråga om en förlaga till en kupolfresk. Att sedan kunna spåra 
den till någon kyrka bedömdes som en nästintill övermäktig uppgift. 
Men skam den som ger sig – Synnöve var fast besluten att göra ett 
försök och under år av forskning i Rom kom hon skissen på spåren.

Namnet på en venetiansk konstnär från senbarocktiden fick 
henne att bland italienska och österrikiska namn stanna till. Lom-
barden Carlo Innocenzo Carloni (1686–1775) var en känd fresko-
målare i mellersta Europa och en av förgrundsgestalterna inom 
rokokon. Han lämnade efter sig hundratals skisser och målningar. I 
en katalog från 1960-talet kunde skissen i Amos Andersons sam-
ling fastställas.

En liten helgedom i byn Gianico nära Brescia
Genom arkivfynd på 1960-talet blev det känt att freskkupolen i den 
lilla kyrkan i byn Gianico i biskopsstiftet Brescia i trakterna av Gar-
dasjön kunde tillskrivas Carloni. Kyrkan hade invigts år 1763 och 
fresken hade målats kort innan.

– Vem som målat freskerna i Giani-
co hade länge varit en olöst gåta men 
monografin från 1967 löste gåtan. 
Tursamt nog innehåller den en repro-
duktion av bildprogrammets huvud-
motiv, nämligen fresken i kupolen, 
som visade sig exakt överensstämma 
med bozzetton i Amos Andersons 
samling, berättar Synnöve.

I sin artikel i boken om finländska 
museer beskriver hon hur hon en sön-
dagseftermiddag i maj för sju år sedan 
sökte upp den lilla kyrkan Santa 
Maria della Natività i Gianico i hopp 
om att finna fresken för vilken Amos 
Andersons bozzetto varit modell.

– Vandringen till fots blev en 
strapatsrik vallfärd i en miljö som på 

grund av byns topografiska läge i århundraden utsatts för naturkata-
strofer förorsakade av skyfall. Byn hotas både av översvämningar och 
av jordskred när vattennivån i floden stiger eller när vattnet störtar 
nerför bergssluttningarna som det gjorde något år innan. Otrygghe-
ten inför naturens makter har bidragit till att madonnakulten i byn är 
vital och har stärkt sammanhållningen i byn, noterar hon.

Kyrkan är till sin fasad en typisk 1700-talskyrka medan den har 
en ljus interiör där stuckdekorationen lyser gräddvit mot de pastell-

Motivet på skissen på Söderlångvik gård föreställer 
Jungfru Marias födelse. Men vem har målat den?
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färgade väggfälten målade i skärt och pistagegrönt. Freskerna som 
restaurerats i slutet av 1980-talet är färgstarka och solida. Carlo-
nis fresker som pryder kyrkorummet avbildar ett tiotal scener ur 
jungfru Marias liv. Kupolen är reserverad för fresken med samma 
titel som kyrkan, nämligen Jungfru Marias fö-
delse. Fresken begränsas till kupolens kalott 
eftersom kupolens skal är genombrutet av 
fönsteröppningar.

Med hjälp av färgreproduktionen 
i Amos Andersons samling var det 
möjligt att på platsen göra jämförelser 
mellan skiss och fullbordat verk och 
konstatera att skissen verkligen var 
autentisk och inte en kopia som gjorts 
efter fullbordad fresk, skriver Synnöve.

Hur hamnade skissen 
i Amos samling?
Men hur hade denna unika skiss hamnat i Amos 
Andersons samling? Någon dokumentation på detta finns inte. 
Men Synnöve Malmström har sina aningar och sluter sig till att det 
kan ha handlat om en affär av något slag.

– Enligt vedertagen konstsyn är skissen ett uttryck av konstnä-
rens innovation och står för det konstnärliga värdet medan i detta 
fall fresken på sätt och vis bara är en kopia. Detta har lett till att 
skisser blivit ett begärligt byte för konstsamlare.

I fallet Carlo Innocenzo Carloni har Synnöve Malmström kom-
mit fram till att han själv inte avyttrade sina samlingar, vilket däre-
mot sonen av ekonomiska orsaker kan ha gjort. Det skulle förklara 
varför freskoskissen hamnat i London. Man kan nämligen skönja 
spår av en adress i London i bozzetton.

Det är allmänt känt att Amos Anderson var osystematisk som 
konstsamlare. Han gjorde ofta sina konstinköp i utbyte för pengar 
eller i form av understöd. Det sannolika är att detta är orsaken till 
att Carlonis skiss hamnat i hans ägo. Som trolig förmedlare nämner 
hon Bertel Hintze, som var ordförande för museinämnden och som 
stod Amos Anderson nära.

– Kanske var skissen en gåva från Hintze åt mecenaten Ander-
son som ofta räddade honom ur ekonomisk knipa. 
Med tanke på Andersons intresse för den katolska 
världen och hans engagemang i katolicismen var 
han säkert inte sen att igenkänna och uppskatta 
madonnaverket, sammanfattar Synnöve Malm-
ström sin artikel. 

Bozzetto
En miniatyrskiss i t.ex. olja  
som utgör förarbetet till en  

målning i större format.  
Bozzetton anses ofta vara  

mer intressant än den  
slutgiltiga produkten.

På kartan heter 
kyrkan Santuario 
della Madonnina 
del Monte. Titta 
på kyrkan via 
Google maps.
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Museet äger en stor skulptursamling. 
Här granskar amanuensen några skisser 
i gips av Felix Nylund. Skulptören är mest 
känd för sin monumentala bronsgrupp 
”Tre smeder” som står mitt i Helsingfors.
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I museets samlingar finns många 
finlandssvenska konstnärer företrädda, 
bl. a. Stig Fredriksson med ”Sommar-
morgon” målad 1965 (detalj).
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I lagret väntar raderna med 
konstverk på att en dag ställas ut.
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Han värnar 
om unga 
konstnärer

Han är ordförande för inte en, utan två 
ansedda museer – Amos Andersons 
konstmuseum och Åbo konstmuseum. 
Utöver detta har han en betydande egen 
konstsamling med omkring 150 konst-
verk.

Det är inte tack vare konsten Roger Broo gjort sig ett namn, 
men konsten är hans livselixir och ett av hans stora intres-
sen, främst inhemsk nutidskonst.

– En stor del av samlingen har genom åren deponerats i of-
fentliga utrymmen, bland annat vid Åbo Akademi. Nu när jag är 
pensionerad har jag tänkt spåra upp verken och katalogisera dem, 
säger Broo när vi träffas uppe i Amos Andersons salong i museet i 
Helsingfors.
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Konstutbildningar i farozonen
Som ordförande för Novia yrkeshögskola har Roger Broo på nära 
håll kunnat följa utvecklingen inom kultursektorn.

– Det är nog ett faktum att utbildningen inom kultur expanderat 
för mycket och därför behöver man skära ned till exempel på konst-

utbildningen inom 
yrkeshögskolorna. 
Men det är ingen 
lätt sak att styra 
över utbildningen 
till hälsovårdssek-
torn, där behovet 
är större, säger 
han.

Konstnärer som 
slår igenom och 
försörjer sig med 
konsten är lätt 
räknade, vet Broo. 
Därför är det vik-
tigt att understöda 
unga konstnärer.

– Jag har sett 
det som min uppgift att köpa konst från galleriutställningar som 
unga förmågor håller. Det är det mest tillfredsställande för konstnä-
rerna att någon också köper när de ställer ut.

Stipendier tryggar återväxten
Också om det för unga konstnärer är svårt att livnära sig på kons-
ten så ser framtiden rätt ljus ut för finlandssvenska konstutövare.

– Fonderna uppmuntrar unga talanger frikostigt. Tack vare sti-
pendierna är återväxten tryggad, säger Roger Broo.

En livlig konstverksamhet är ett exempel på hur viktigt ett 
blomstrade kulturliv är för en språklig minoritet. Broo har på olika 
poster i det finlandssvenska samhällslivet dragit sitt strå till stack-
en och gläds över ett rikt kulturliv.

Ett finlandssvenskt kall
Roger Broo – om någon – har kännetecknats av ett finlandssvenskt 
kall. Få har som han ägnat sitt vuxna liv åt finlandssvenska frågor.

Han inledde sitt värv redan inom studentpolitiken i Åbo och 
blev Akademin trogen till sin pensionering. Sitt livsverk har han 

Roger Broo är finlandssvensk i själ, hjärta och gärning. Han har ägnat hela sitt 
vuxna liv åt finlandssvenska frågor.  Privat är han en konstsamlare av rang.



35

gjort vid Åbo Akademi. Förvaltningsdirektör blev Broo 1977 och 
med undantag av ett avbrott stannade han på posten till pensio-
neringen. Han har också varit styrelseordförande för Svenska 
kulturfonden och är nu bland annat ordförande för tankesmedjan 
Magma. För ett år sedan blev han hedersdoktor vid det universitet 
som han tjänat. 

Broo har många järn i elden, också som pensionär. Någon brist 
på sysselsättning har han inte behövt lida av.

– Jag har många förtroendeuppdrag som jag ska sköta åtmins-
tone en tid.

När han förklarar varför han fortfarande är engagerad sticker 
han inte under stol med att den som länge har varit med också har 
samlat på sig erfarenheter och kunskap som kan behövas.

Grönsaksodlare i Houtskär
Sysslolös blir han inte heller den dag han på allvar trappar ned.

– Mina uppdrag motsvarar nog mer än en halv-
tidstjänst. Jag hade lovat att skämma bort 
min hustru med min matlagning, och det 
har jag inte helt kunnat infria än.

Det finns en del obesökta museer 
utomlands som lockar i städer som 
Wien och Paris. Någon solsemes-
ter har aldrig ingått i de Brooska 
resplanerna och gör det heller 
inte i framtiden.

En annan kär hobby som i 
dagarna väntar Roger Broo är 
sommarstället ute på Houtskär. 
Där har han sina grönsaksodlingar 
och sitt växthus.

– När våren kommer är det dags att 
sätta det i skick och se till att tomaterna, 
chilin och gurkan får den skötsel de behö-
ver, säger han med förväntan. 

Det är  
det mest tillfreds- 

ställande för konstnä-
rerna att någon också 

köper när de  
ställer ut.

Så här ansöker 
du om stipendium 
från Konstsam-
fundet.
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Rum facculpa exerum reperci untoreri-
am fugitiatate nullori”

som

Experimentell

konst
samhällsreaktion

Galleri Sinne förbereder 
inför designhuvudstads-
årets tredelade konst-
verk Shapeshift. Det är 
galleriets reaktion mot 
hatet på nätet.
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Markus Åströms och Sabina Westerholms programför-
klaring för Galleri Sinne i Rödbergens Design district i 
Helsingfors är tydlig. 

– Konstnärer reagerar på samhällsklimatet. De är som känsel-
spröt. Också vi tar fasta på sinnesstämningen i Finland. Genom att 
ge utrymme för experimentell konst vill vi ta avstånd från rådande 
fientliga, självgoda och inåtvända attityder.

Sabina Westerholm är vd för Stiftelsen Pro Artibus, som driver 
galleriet, och Markus Åström är dess konstnärlige ledare.

Sinne är en plats för finländsk och internationell samtidskonst; 
främsta vikten ligger på ung och experimentell konst. Med ett 
program som kan bestå av utställningar, konstnärssamtal och semi-
narier vill Sinne vara en plats där konst diskuteras och förmedlas. 
Skolelever och dagisbarn får vara med; Sinne driver medvetet en 
pedagogisk verksamhet.

– Vi vill bevisa att nyfikenhet och öppenhet bäddar för möten, 
utbyte, förståelse och framgång, berättar Sabina och Markus.

Videoinstallation med hyllning till en idol
Den som tittade in på galleriet i april 2012 möttes av en videoinstal-
lation av en ny låt, Your Songs Transport Me to A Place I’ve Never 

”Your songs take me to a place where I’ve never been”. I installationen av Johanna Lecklin med musik av Jarno Kukko-
nen används texter från brev som Nick Drake fick av sina fans. Också tegelväggen har en anknytning till Drake.
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Been. Musiken har komponerats av Jarno Kukkonen i uppdrag av 
konstnären Johanna Lecklin. Låttexten kommer från beundrarpost 
riktad till Nick Drake, texter som Lecklin bearbetat till sånglyrik.

I Lecklins installation stod tre sjungande Nick Drake-fans var för 
sig framför en tegelvägg och sjöng var sin stämma – en visuell re-
ferens till en bildserie från 1969. I den lutar sig Nick Drake avslapp-
nat mot just en tegelvägg medan folk skyndar förbi. 

Gränsöverskridande konst med ett budskap
Det samhällspolitiska engagemanget har en har klar underton i 
Sinnes storsatsning som ingår i det officiella programmet för de-
signhuvudstaden. Verket heter Shapeshift och är en tvärkonstnär-
lig helhet. Den består av tre enskilda, processartade utställningar 
med etablerade konstnärer och grupper från andra nordiska länder.

– Det här är vårt sätt att reagera på samhällsklimatet och den allt 
hatfullare jargongen på Internet. Vi vill skapa face-to-face-möten 
och ge en chans att reflektera över vart vi är på väg. Med hjälp av 
mångfalden och närvaron i dessa tre olika projekt 
skapar vi verktyg som deltagarna kan bemöta 
sin omgivning med, förklarar Sabina och Mar-
kus.

Den första delen Isolation är både en teaterfö-
reställning, en konstutställning och en konsert 
om rädslan för det okända. Helheten produceras 
av det finländska konstnärskollektivet De Kris-
tallklara.

Den andra delen This Image is No More 
handlar om identitet och politik. Det är en mobil 
utställning som sprider sig ut sig i det offentliga 
rummet i huvudstaden. Projektet är skapat av 
den svenska konstnärsgruppen GoodTV i sam-
arbete med kurator Magdalena Malm. Tidpunk-
ten är september 2012.

Den tredje delen Interiors är en utställning 
med tre olika faser. Skulpturer av den norske 
konstnären Anders Smebyes och nyproducerade målningar av Pe-
ter Rosvik ställs ut i Galleri Sinne. Dessa utgör sedan scenografin 
till en serie föreställningar som bildar fas två. Tredje fasen består 
av nyskriven poesi framförd av författare från Finland, 
Sverige, Kanada och Italien.

– Högstadieeleverna är en av målgrupperna. Därför 
utarbetar vi pedagogiskt material. Eleverna deltar i 
workshoppar efter utställningarna och får träffa olika 
aktörer. Ledordet för verkstäderna är delaktighet. 

Aktuellt på 
Galleri Sinne.
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Edvard Istos kända målning Anfall från 1899, målad med 
anledning av februarimanifestet samma år, föll mig osökt i 
tanken i anslutning till vinterns och vårens utdragna debatt 

om ett Guggenheimmuseums vara eller inte vara i Helsingfors. Säl-
lan har ett kulturprojekt väckt så starka känslor och opinioner i lika 
breda medborgarlager.

Då beslutet slutligen fattades i stadsstyrelsen den 2 maj stod det 
klart att Guggenheimprojektet föll med en rösts tyngd. Det visade 
sig att samlingspartiet och SFP var de enda partier som mangrant 
röstade för. Frågan urartade med andra ord i ett politiskt envig där 
man gav varandra hårda smockor. De gröna som i ett tidigare skede 
signalerat grönt ljus vände sig i avgörande stund mot projektet.

Omröstningen i stadsstyrelsen visade att det inte alls handlade 
om Guggenheim Helsinki, så som konstmuseet skulle heta. I stället 
blev det en prestigefråga för vänstern och de gröna.

Än mer anmärkningsvärt är det att hela projektet i ett tidigt 
skede misstänkliggjordes av högröstade kulturkretsar som ville låta 
påskina att museiprojektet skulle innebära en amerikansk landstig-
ning i vårt konstliv. Inflytelserika museimänniskor, gallerister och 
ängsliga konstnärer slöt sig samman för att avvärja den här hotfulla 
importen av förflackad kapitalistisk konstsyn.

Man menade att Guggenheimmuseet står för en gammaldags 

Gästkolumnen är skriven av Dan Sundell,  
konstkritiker och journalist.



41

modernistisk konstlinje som knappast kan tillföra vårt konstliv 
några större nya vyer. Museimänniskorna för sin del var förnär-
made över att de kantänka inte besatt minst lika mycket kompetens 
som Guggenheim. Man jämförde rentav Guggenheimkedjan med 
McDonald’s färdigtuggade junkfood.

Det är med andra ord 
synnerligen olyckligt att 
hela det viktiga projektet 
fuskades bort i vänster-
propaganda och illvillig-
het. Själva Guggenheim 
Helsinki personifierades 
olyckligtvis i museichefen 
Janne Gallen-Kallela-
Sirén som i mångas ögon 
redan tidigare var något 
av en persona non grata 
i Helsingfors museivärld. 
Gallen-Kallela-Sirén hade 
några år tidigare till samma 
kulturkretsars besvikelse 
med högerns röster blivit 
vald till konstmuseichef i 
Helsingfors. Därmed var 
han i mångas ögon a priori 
stämplad som högerman. 
Hela Guggenheimprojektet 
började likna en amerikansk 
komplott med Gallen-Kalle-
la-Sirén som upphovsman. 
Det säger sig självt att ett 
sådant maktövertagande i 
Helsingfors konstvärld skulle avvärjas.

Genom det här aktiva myglet fuskades möjligheten till ett re-
nommerat internationellt konstmuseum hos oss bort. Den finska 
kultureliten, som alltjämt har sina rötter i sjuttiotalets reaktionära 
vänstertänkande, visade igen sin riktiga sida. Alla etablerade influ-
enser som kommer utifrån, framför allt från Amerika, betraktas som 
ett fientligt hot. Jämfört med många andra europeiska och skandi-
naviska länder har Finland alltid varit nationalistiskt väl förskansat 
mot immigration och främmande påverkan. Överraskande många 
hos oss vill alltjämt bevara vårt land och vårt kulturliv under en 
glaskupa, där vi kan leva för oss själva i vår egen självtillräckliga 
inkrökthet. Guggenheimmuseet hade gett oss en chans att bli in-
prickade på världskartan. 

”Anfall” av Edvard Isto (1899).
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”Rätt man 
på rätt plats”
Kommentaren som Helsingin 
Sanomat fällde när Leif Jakobsson 
utnämndes till vd för Svenska 
Kulturfonden är inte gripen ur luften. 
En titt på hans cv bekräftar detta.
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Själv är Leif Jakobsson glad och tacksam över sitt ansvars-
fulla och viktiga uppdrag. 

– Visst känns det sett i backspegeln som en logisk ut-
veckling. Men det är med stor ödmjukhet jag möter de nya utma-
ningarna.

Entusiasmen och engagemanget går det inte att ta miste på. Leif 
är som fisken i vattnet när det gäller kultur, konst och beslut om 
stipendier och understöd.

Han kommer närmast från Statens konstkommission med tretton 
kontor runt om i landet, där han de senaste två åren varit heltidsan-
ställd ordförande och i praktiken fördelat konstnärsstipendier.

– Den erfarenheten kommer väl till pass här när det gäller att 
med stipendier och understöd trygga ett livskraftigt kulturliv på 
svenska i Finland.

Kultur och journalistik i bagaget
Leif Jakobssons kulturella intresse tändes redan under gymnasie-
åren när han jobbade på Jakobstads museum.

– Där hade jag frihet att förverkliga mig själv och möjlighet att 
göra konst med Jakobstads motiv. Då hade jag också mitt studie-
val klart. Jag ville skaffa mig kompetens att jobba med konst och 
kultur, berättar han.

Valet av studieort blev Helsingfors, studieämnena konsthistoria 
och arkeologi kombinerat med nationalekonomi och statslära. 

Leif försörjde sina studier med jobb inom turistbranschen i 
Medelhavsområdet, främst Grekland och Italien.

– Jag reste mycket, fick personliga upplevelser av landskap, 
klimat och mentalitet. Jag fascinerades av antikens historia och 
kunde skapa mig en rätt bred förståelse av vår västerländska kultur, 
minns han.

Tunga poster på Sveriges Television
År 1983 anställdes Leif Jakobsson som redaktör vid den svensk-
språkiga familjeredaktionen inom Rundradion, sedermera FST. 
Han fick 1986 uppdraget att bygga upp tv-produktion i Vasa och 
blev 1989 faktachef vid Finlands Svenska Television.

Efter detta följde en tre års sejour i Sverige, där Leif 1994 blev 
kulturchef vid Sveriges Television, Kanal 1. Han återvände 1997 till 
FST där han blev programdirektör. Men Sverige kallade igen och 
2002 utnämndes han till programdirektör vid SVT med publicis-
tiskt ansvar för alla kanaler samt webben. 

– Jag stannade sex år på SVT och var också vice vd. Jag hade ett 
delat ledarskap med Christina Jutterström och rapporterade direkt 
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till styrelsen. Samtidigt som Eva Hamilton tillträdde sökte jag mig 
något nytt.

Leif blev i maj 2007 chef för Finlandssvenskt Konstcentrum Pro 
Artibus. Han utsågs hösten 2009 av Vanhanens regering att leda 
en kulturutredning i en kommitté med femton personer. Att sedan 
därifrån ta steget till att bli ordförande för Centralkommissionen 
för konst var rätt naturligt.

– När jag ser tillbaka har jag nog flyttat på mig 
en hel del. Alla har inte den möjligheten men 
jag har inte behövt undvara något. Det 
har blivit tre- eller femårsperioder med 
antingen TV eller kultur. För en nyfiken 
och ombytlig person som jag är har 
detta passat bra, analyserar han sin 
yrkesbana tiden för Svenska Kulturfon-
den.

Samtidskonsten vår tids livsnerv
Leif Jakobssons passion för konst från 
olika decennier syns väl i hans arbetsrum 
på Kulturfonden. Han har samlat på design och 
finländsk konst: här finns en Aaltomöbel från 1930-ta-
let, ett modernt skrivbord i vackert trä av Harri Koskinen, och 
på väggarna Carolus Enckells balsaskulpturer och den åländske 
fotografens Kenneth Bambergs Caligula.

– Mycket i samtidskonsten har en koppling till media till form 
och innehåll. För att förstå samtidskonsten behöver de sina berät-
telser. Bildkonstnärerna är vår tids filosofer som vågar lyfta fram 
brännande frågor i tiden, förklarar Leif.

När han följt konstutbildningen har han attraherats av de unga 
djupt tänkande konstnärerna som har en stor känslighet som de 
förmår kanalisera till konst.

– I samtidskonsten får man känslomässig kontakt med tiden och 
framtiden, något som jag tycker är oerhört intressant. Konstnärerna 
går längre än journalisterna när det gäller att blottlägga företeelser 
och orättvisor i samhället.

Kulturfonden är utsiktspost över Svenskfinland. Leif Jakobsson 
stöter på frustration, osäkerhet och frågetecken inför det svenska 
i Finland. Men samtidigt ser han 
också något positivt i tidsandan. 
Det finns glädjeämnen att ta fasta 
på: när europabygget knakar i 
fogarna är samarbetet i nordisk 
kontext ett sådant. 

Svenska kulturfonden ägs och förvaltas av 
Svenska litteratursällskapet och består av 
cirka 450 fonder som kommit till genom 
testamenten och gåvor från privatpersoner, 
samfund och företag. 
Läs mer on Svenska kulturfonden via länken.
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Minna Floman  
bytte Hanken  
till konsten

Mosaikkonstnären hämtar inspiration 
både från musik och litteratur. Dessutom 
skapar hon konst med människor som 
kanske inte ens visste att de kan.

Minna Floman visar upp en 
träskiva som hon fyller med 
mosaik, tessarae – bitar av glas 

eller sten som är 1 x 1 cm stora.
– En långsiktig plan ger djup och me-

ning i arbetet, säger hon. 
Det blir diktmosaik med Solveig von 

Schoultz tankadikter som inspirations-
källa. Dikterna ligger i bokhyllan invid 
en doktorsavhandling om von Schoultz 
författarskap. Arbetet ska vara klart till 
nästa vår då Minna har utställning på 
Galleri Dix i Helsingfors.

Arbetsrummet på en lugn bakgård på 
Stora Robertsgatan i Helsingfors andas 
harmoni. Det finns mosaikkonst här och 
var, och råmaterial med tång och sten på 
arbetsbordet. I bakgrunden klingar skön 
medeltidsmusik.
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– Jag är lyckligt lottad som får jobba med en skapande konst-
form. Det är kanske ingenting man livnär sig på. Men med stipen-
dier, understöd, samarbete och en man som ställer upp och stöder 
går det ihop, berättar Minna.

Tidigare, på nittiotalet, var hon keramiker i fem år. Att nu bli 
konstnär på heltid var ett beslut hon fattade efter att ha studerat 
hos Virginie Loÿ, en fransk mosaikkonstnär bosatt i Finland, och 
efter en tid som lärling hos mosaikkonstnären Emma Biggs i Lon-
don. Sitt jobb som universitetsadministratör vid Hanken lämnade 
hon. 

Hon har inte ångrat det. 

Mosaikkonsten – en tusenårig historia
Mosaikkonsten har forntida anor. De traditionella materialen i mo-
saikkonsten genom årtusenden – marmor och keramik – används 
fortfarande.

– När jag gör arbeten i marmor använder jag både polerad och 
grov marmor. Den grova ytan föds när man styckar marmorn 
med en mosaikhammare så att variationerna i ytan och färgerna 

Minna Flomans blommor bär på budskap. 
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på stenens insida kommer till sin rätta. 
Motvikten och kontrasten till dessa grova 
naturmaterial utgörs av venetiansk smalti. 
Smalti ett glas som färgats med metall-
oxider i alla regnbågens färger. Ljuset 
återspeglas från smaltibitarna på ett unikt 
sätt som får de intensiva färgerna i mosai-
kytorna att leva och skimra.

– Traditionen att använda guld i mosa-
ikkonsten härstammar från Bysans. Guld 
är det mest exklusiva materialet. När man 
tillverkar tessarae i guld lägger man blad-
guld på ett lager av glas. Guldytan skyd-
das sedan med ett lager av glas ovanpå, 
varefter lagren smälts fast i varandra och 
materialet styckas i mindre bitar. Förutom 
traditionella mosaikmaterial använder jag 
också glasmosaik. Det är det vanligaste 
materialet i den nutida mosaikkonsten. 
Dessutom händer det att jag använder 
små halvädelstenar, naturstenar, grus, 
sand, koppar och mässing.

Mariamosaik och Mariamusik
Minna har samarbetat med kammarkören 
Novena i Esbo kring temat Jungfru Maria. 
Resultatet blev en serie Mariakonserter 
och Mariautställningar med ett tjugotal 
mosaiker och i en gemensam skiva med 
sånger som handlar om Marias liv, hennes 
känslor, glädjeämnen och sorger. Skivom-
slaget illustreras av Minnas mosaik som 
är relaterad till sångerna.

– Musiken och mosaiken har många 
kontaktytor. Musikens not motsvaras av 
mosaikens grundenhet, tessara. Melodin 
motsvaras av mosaikmönstret – båda har 
färger, nyanser, kontraster och framförallt 
rytm. Musikens pauser är mellanrummen 
mellan mosaikbitarna, förklarar Minna 
entusiastiskt.

Hon tillägger att man både kan se på musiken och lyssna till 
mosaiken. Båda har en förmåga att påverka våra känslor.

Övergången mellan dikt och bildkonst är na-
turlig för Minna Floman, som överför tematiken 
från Solveig von Schoultz dikter till sina bilder.



50 Konstsam 2012

Maria står för det andliga i vardagen
Varför just Maria som i vår lutherska tradition ofta glöms bort? 

– Med Mariamosaikerna vill jag lyfta fram möjligheten att se 
det andliga i det till synes vardagliga och bejaka det kvinnliga i 

det andliga. Maria är speciell för många kvin-
nor i och med att hon trots sin unika uppgift 

levt ett vanligt liv med vardagsbekymmer 
och glädjeämnen. Synen på Maria är 

inte enhetlig inom kyrkan, men det är 
det kontroversiella hos henne som är 
intressant. Med sin mänsklighet kan 
hon förena oss.

Mariasymboliken som förekommer 
i sångerna har sitt ursprung i den ka-

tolska kyrkan, där hon har en alldeles 
speciell roll och i den grekisk-ortodoxa 

kyrkan som benämner henne Guds-
modern. En del av mosaikerna illustrerar 

folklegender och växter som enligt legenderna 
fått sina särdrag av Maria.

En sådan växt är mosaikviolen. Ängeln Gabriel gav violen doft 
med budskapet att Maria ska föda Jesus.

Mosaik som samhällsengagemang
Samarbetet med Novenakören har också lett till engagemang på 
annat håll. I Folkhälsans nya hus i Hagalund ger musiken och 
mosaikkonsten färg i vardagen. Inte minst för invånarna som varit 
med om att utforma mosaikkonstverket som pryder matsalen.

– Det var en fantastisk upplevelse att få jobba tillsammans med 
demenspatienter. De lyste av glädje över att kunna skapa med sina 
händer. Att använda händerna stimulerar också hjärnan.

En annan oförglömlig upplevelse var projektet i Stjärnhuset i 
Dalsvik, ett nybyggt servicehus för tretton unga med specialbehov.

– Vi arbetar en gång i veckan med en väggmosaik som mäter 
4 x 1,60 meter. Ungdomarna har känt enorm entusiasm över att få 
vara med och skapa något bestående. Och för mig har det varit en 
otrolig upplevelse, säger Minna.

Att hon upplever sitt konstnärskap som me-
ningsfullt behöver knappast tilläggas. 

Både  
musiken och  
konsten har  

färger, nyanser  
och rytm.

Besök  Minna  
Flomans hemsida.

Minna Floman skapar kon-
traster genom att kombinera 

matta och glänsande ytor.
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Musikalen Kristina från Duvemåla  
görs för första gången utanför Sverige. 
Björn Ulvaeus och Benny Andersson  
valde Svenska Teatern framom Broadway 
– i Finland är mentaliteten rätt.

K        ristina från Duvemåla är enligt upphovsmännen mer aktuell 
än någonsin. – Ja, det är ju den antagligen starkaste berättel-        
      sen i svensk litteraturhistoria.

Björn Ulvaeus, som skrivit de vackra och berörande sångtext-
erna till Kristina från Duvemåla, sätter omedelbart fingret på den 
avgörande punkten när han får frågan om varför man, en betydan-
de ribbskräck till trots, valde just Vilhelm Mobergs älskade Utvand-
rarepos som utgångspunkt för en ny musikal.

Benny Andersson, som är ansvarig för den mångfasetterade, 
intelligent koncipierade och dramatiskt slagkraftiga musiken, för-
tydligar ytterligare:

– Vi funderade länge på ett lämpligt musikalämne och plöjde ge-
nom mestadels tunna böcker utan att något kändes rätt, men sedan 
började vi tänka i andra banor: vad har drabbat mest genom åren? 
Då var svaret givet, även om det handlar om 2 000 sidor.

En småländska  
på export  
i österled
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Ständig kommunikation
Radarparet Andersson & Ulvaeus har, alltifrån de första auditio-
nerna till den sista intensiva repetitionsperioden, tagit sig rundligt 
med tid att engagera sig i förberedelserna inför den första uppsätt-
ningen någonsin utanför hemlandet av succémusikalen Kristina 
från Duvemåla. Rentav så till den grad att man för en kort stund 
drabbas av den hädiska tanken om det inte vore bättre att sätta sin 
tid på att skriva till exempel en helt ny musikal.

Men visst är det, som Svenska Teaterns med rätta till skyarna 
höjda Kristina, Maria Ylipää, även konstaterar, rena rama lyxen 
att ha upphovsmännen troget på plats. Det handlar om en ständig 
kommunikation dem och de agerande emellan och finns det fog 
för smärre ändringar eller förbättringar under processens gång 
görs det utan knot av de synnerligen down to earth-aktiga ABBA-
ikonerna.

Resultatet blev även en konstnärlig framgång av osedvanliga 
mått och såväl de inhemska som rikssvenska tidningarna öser 
ampla lovord över föreställningen, som generellt anses vinna både i 
dramatisk och emotionell styrka på sitt av de yttre ramarna på-
tvingade nedbantade, intimare format.

Universell tematik
En intressant poäng i sammanhanget är, inte minst med tanke på 
Björns & Bennys internationella renommé, att Kristina från Du-
vemåla aldrig tidigare gjorts utanför Sverige. Det har enligt upp-
hovsmännen dock sin förklaring i dels själva ämnesvalet som kan 
upplevas alltför ”osexigt”, dels den specifika historiska förankring-
en som till exempel en amerikansk publik inte nödvändigtvis kan 
identifiera sig med på samma sätt. Benny skräder inte på orden:

– Hela Broadway är en enda stor lattjolajbanlåda. Det går inte att 
komma dit med en så här tung, krävande och lång föreställning. 
Det är ju inte någon direkt glad historia det handlar om, så det här 
är nog rätt väderstreck för export.

Ändå rymmer Kristina från Duvemåla en universellt gångbar 
tematik, som i högsta grad kan anses vara up to date just i vår egen 
tid med flykting- och flyttningsströmmar av de mest skilda slag och 
i de mest skilda riktningar. Björn håller med:

– Migrationen är en ständigt aktuell företeelse och jag förestäl-
ler mig att till exempel finländska, liksom rikssvenska, kvinnor och 
män kan spegla sig i Kristina och Karl Oskar och därigenom känna 
empati för dem som i dag tvingas flytta till våra länder. Situationen 
är på många sätt den samma och såtillvida tappar den här historien 
aldrig sin aktualitet.
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Konstnärlig leverans
Svenska Teatern har fått en hel del kritik för att man inleder verk-
samheten i det nyrenoverade teaterhuset med en så kallad franchi-
singprodukt med inhyrda aktörer från bland annat Sverige, medan 
husets egna förmågor får titta på från publikplats.

Kritiken känns lika långsökt som missriktad. Dels har Svenskis-
skådisarna fullt upp med övriga produktioner på de mindre sce-
nerna – som delvis finansieras med intäkterna från Kristina – och 
dels handlar det om ett helt normalt förfarande i musikalbranschen. 
Eller som Benny formulerar det:

– Teatern fungerar i och för sig som producent men det är vi, 
tillsammans med regissören Lars Rudolfsson, som levererar och 
ansvarar för det konstnärliga innehållet.

Det är klart att det till syvende och sist handlar om icke obetyd-
liga penningströmmar – man planerar en fortsatt ”utvandring” även 
i riktning Ryssland, Polen och Baltikum – men när det konstnärliga 
innehållet är av en så sällsynt hög klass som denna gång finns det 
ingen orsak till förtrytelse. Det är bara att tacka och ta emot.

Och när det gäller själva förverkligandet kan man väl nöja sig 
med att konstatera att om det duger för herrarna Andersson & Ul-
vaeus borde det rimligtvis även duga för oss vanliga dödliga.

– Det här är en helt fantastisk ensemble. Det är rentav så man 
lyckas glömma den ursprungliga besättningen, vilket vi aldrig 
trodde skulle vara möjligt. 

Mats Liljeroos
Skribenten är musikvetare och musikkritiker för 
Hufvudstadsbladet. Vid presskonferensen inför 

premiären av Kristina från Duvemåla kände han 
Benny och Björn på pulsen och har sedan tagit 

del av deras kommentarer till uppsättningen av 
musikalen på Svenska Teatern.

Kristina från Du-
vemålas officiella 
finska hemdsida. 
När Konstsam gick 
i tryck fanns biljet-
ter för 2013 kvar.

Duvemålaensemblen är finsk, finlandssvensk och rikssvensk med Birthe Wingren (Ulrika), Maria 
Ylipää (Kristina), Oskar Nilsson (Robert) och Robert Noack (Karl Oskar) i de största rollerna.

Jimmy eriksson
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Berndt Arell
brobyggare inom konsten 
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Det är unikt med en finländare som chef 
för Nordeuropas största museum.

Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth säger om 
valet av Berndt Arell:

– Jag är mycket glad att han har tackat ja till detta upp-
drag. Hans tidigare erfarenheter och kompetens passar utmärkt för 
det stora förändringsarbete som Nationalmuseum står inför.

Valet hade 
varit omöj-
ligt före år 
2000, då det 
förutsattes 
svenskt med-
borgarskap 
för högre 
befattningar 
av generaldi-
rektörs klass. 
Ändå är Arell 
inte den för-
sta finländare 
som innehar 
posten. Den 
första chefen 
för Natio-
nalmuseum 

– dåvarande Konglig Museum – var Carl Fredrik Fredenheim, född 
1748 i Åbo och son till ärkebiskopen Carl Fredrik Mennander.

Berndt Arell tar utnämningen med stor fattning.
– Det är klart att jag är glad, även om det är frågan om en ofatt-

bart stor utmaning. Att bli chef för Nordeuropas största museum 
som förfogar över en konstsamling på 700 000 verk liknar ingen-
ting. Men varje plats jag jobbat på har varit en överraskning för 
mig, säger han.

Som överintendent för Nationalmuseum har Arell ett mandat på 
sex år.

Konsten ett medel att förstå sig själv och sin samtid
Bernt Arell, 52, är född i Ekenäs och konsthistoriker från Åbo Aka-
demi. Han har hunnit med en hel rad jobb inom konst- och kultur-
sektorn. Till listan hör Ekenäs museum, Österbottens museum i 

Ellinor Lindeborg Moberg, förgyllare, får det nyckfulla bladguldet att lyda med hjälp av 
mjuka penslar, vana och skicklighet.
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Vasa och Åbo konstmuseum. Han har varit chef för Nordiska akva-
rellmuseet i Skärhamn, chef för nordiska konstmuseet i Sveaborg, 
chef för Helsingfors konstmuseum, chef för museet för samtids-
konst Kiasma i Helsingfors och direktör för Svenska Kulturfonden. 
Till Kiasma kom han 2007 och till Kulturfonden 2010.

– Med ett perspektiv bakåt har min yrkesbana bestått av rätt så 
naturliga steg. Kontakten till nutidskonsten har varit min klangbot-
ten, därför känns steget från Kiasma riktigt, förklarar han.

För Arell är konsten ett sätt att förstå sig själv, sin samtid och 
samhället. 

– De stora existentiella frågorna om varifrån vi kommer, vilka vi 
är och vart vi är på väg har i alla tider fascinerat människan. Den 
äldre konsten uttryckte detta i metaforer som är lätta att ta till sig 
medan en modern konst ofta har andra uttryckssätt.

Renovering kräver flytt
Nationalmuseums museibyggnad i Stockholm kommer, med beräk-
nad start 2013, att genomgå den första genomgripande renovering-
en sedan byggnaden invigdes 1866. Under perioden då museibygg-
naden är stängd bedrivs verksamhet i kompletterande lokaler samt 
i samarbete med både nationella och internationella aktörer.

– Det här är en verkligt stor utmaning. Någon smekmånad har 
jag inte kunnat unna mig här utan redan från andra veckan på job-
bet fått stå i med planeringen av den stora flytten, berättar Bernt 
Arell.

Till vår intervju kommer han direkt från riks-
dagens kulturutskott där han under ett par 
timmars tid svarat på frågor om detaljer 
och kostnadskalkyler för renoveringen.

– Visst var det tufft. Samtidigt var 
det imponerande att se hur riksdags-
männen engagerar sig och grundligt 
analyserar detta stora projekt, kom-
menterar han.

Konstakademien i Stockholm blir 
Nationalmuseums nya fasta punkt när 
museet stängs för renovering. Hösten 
2013 börjar man visa utställningar i loka-
lerna, som nyligen säkerhetsklassats.

Det är ett samarbete mellan två mycket 
tunga, gamla institutioner. Under evakueringen visas 
också valda konstverk på läns- och konstmuseer runtom i landet.

– Tanken är att visa upp det allra bästa i vår samling av svensk 
konst, avslöjar Arell.

Konsten  
är ett sätt att  
förstå sig själv,  
sin samtid och  

samhället.
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– De stora existentiella frågorna om varifrån vi kommer, 
vilka vi är och vart vi är på väg har i alla tider fascinerat 
människan. Den äldre konsten uttryckte detta i metaforer 
som är lätta ta till sig medan modern konst ofta har andra 
uttryckssätt, säger Berndt Arell.
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Elisabet Tebelius-Murén, förste 
skulpturkonservator på Natio-
nalmuseum, blir sällan modfälld. 
– Skulpturer som gått sönder är 
det bästa jag vet! strålar hon.
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Till den stora återinvigningen 2017 har han stora planer på en ut-
ställning av den amerikanske porträtt- och landskapsmålaren John 
Singer Sargent som aldrig visats i Sverige. Han var samtida med 
till exempel Edelfeldt och Zorn, och är ett stort namn i England.

Digitalisering av museets samlingar
En ny satsning på Nationalmuseet som Bernt Arell talar varmt för 
är en digitalisering av konstsamlingarna. Det är ett sätt att nå en 
större och bredare publik och hitta nya målgrupper.

– Vi når särskilt ut internationellt och till yngre besökare. En 
ökad spridning av konst i digital form leder till att fler kommer i 
kontakt med konst och vill fördjupa sig. Det leder i sin tur till fler 
besökare. Nyfikenheten väcks. 

En nackdel med digitala bilder är att besökaren inte kan ta alla 
sinnen i bruk som vid ett museibesök. Däremot kan man komma 
konsten riktigt nära. Digitaliseringen lämpar sig bäst för bildkonst 
och fotografi.

– Genom digitala kanaler kan Nationalmuseum också visa be-
tydligt fler verk ur samlingarna. En annan styrka är att vi kan visa 
material som på grund av sin skörhet är svåra att tillgängliggöra i 
ett fysiskt rum. Till exempel teckningar.

Kabinettspolitik otänkbart i Sverige
När Berndt Arell från ett stockholmsperspektiv följde diskussionen 
om ett Guggenheimmuseum i Helsingfors var det med stor förvå-
ning.

– Jag trodde aldrig att diskussionen skulle kunna bli så polarise-
rad. Att det hela urartade till en fars där parterna laborerade med 
hot om hämnd blev ett verkligt lågvattensmärke.

I sak skulle det enligt Arell inte ha skadat Finland att få upp ögo-
nen för annan konst än den egna. Därför hade ett Guggenheimmu-
seum kunnat tillföra något nytt och en vidare förståelse av konst.

– I Sverige skulle ett spel för kulisserna vara otänkbart. Innan 
ens förslag till beslut förs fram genomförs alltid en grundlig utred-
ning. Det är något vi måste lära av. På så sätt kan förslagets för- och 
nackdelar vägas mot varandra och en samsyn nås, säger han.

På den punkten har Finland fortfarande en del att lära. 

Freskerna av Carl Larsson i Nationalmuseums trappa utgör 
ett mäktigt första intryck. Museet instiftades 1792 till minne 
av Gustav III år – och på ett av freskomotiven på entréplan 
ser man honom ta emot sitt konstinköp från Italien.

Vad händer på 
Nationalmuseum 
just nu?
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Föreningen Konstsamfun-
dets totala utdelning var en 
aning lägre än året innan. 
De största understöden gavs 
inom utbildning; bland annat 
beviljades Axxells nybygge 
i Karis 1,5 miljoner euro. I 
stort var Föreningen Konst-
samfundets verksamhet 2011 
händelserik och medförde en 
del förändringar, inte minst 
inom de högre posterna 
inom KSF media.

Föreningen Konstsamfundets medlemmar 
under året 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. 

I styrelsen satt ordförande Christof-
fer Taxell, Niklas Geust, Mikael Ingberg 
(t.o.m. 24 maj 2011) och Gunvor Kronman. 
Styrelsen höll tretton möten under året. 
Till styrelsemedlemmarna har inte utbe-
talats arvode. Verkställande direktör är 
Kaj-Gustaf Bergh.

CGR-revisorerna Sixten Nyman och Jan 
Holmberg var revisorer under året, med 
revisionssamfunden KPMG Oy Ab och 
PriceWaterhouseCoopers Oy som supp-
leanter. 

Konstsamfundets fast anställda personal 
31 december 2011 var 51 personer, varav 4 
personer på Konstsamfundets kontor, 32 
personer på Amos Andersons konstmu-
seum och 14 på Landsfastigheterna.

Stipendier och understöd
Vid behandlingen av ansökningar om 
stipendier och understöd har Föreningen 
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Konstsamfundet anlitat sammanlagt 32 
sakkunniga, som grupperats i åtta stipen-
dienämnder, vilka är allmänna kulturbi-
drag, bildkonst, filmproduktioner, journa-
liststipendier, musik, publikationer, teater 
och utbildning.

År 2011 beviljades totalt 12 289 978 euro 
i stipendier och understöd varav den 
allmänna utdelningen var 7 370 968 euro. 
Det goda samarbetet med Svenska kultur-
fonden, Folkhälsan, Brita Maria Renlunds 
minne, Svenska folkskolans vänner och 
andra finlandssvenska fonder har fortsatt. 
Gemensamma satsningar är bland annat 
Svenska studiefonden, journaliststipendi-
erna och läromedelsgruppen. De största 
bidragen i de olika grupperna räknas upp 
nedan.

Inom allmänna kulturbidrag beviljades 
det största bidraget till Svenska Nu – pro-
jektet 160 000 euro för år 2011 och 600 000 
euro för åren 2012–2014, MTV3 understöd-
des med 69 900 euro för svenskspråkiga 
referat under VM i ishockey i maj 2012 och 
Svenska Finlands Idrott med 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 1 799 093 euro. 23 finlandssvenska 
bildkonstnärer fick bidrag för projekt i 
hemlandet.

För olika finlandssvenska film- och Tv-
produktioner utdelades totalt 766 124 euro 
mot 1 034 492 euro år 2010. Ett struktur-
stöd på 250 000 euro beviljades för pro-
duktioner för Svenska Yle. Zodiak Finland 
beviljades 70 000 euro för Tv-filmen Inget 
ljus i tunneln, Sveng.coms Tv-serie Dra-
kan understöddes med 59 400 euro och 
Helsinki-filmi med 50 000 euro i tillägg för 
filmen Där vi en gång gått. En del filmpro-
duktioner understöds i samarbete med 
svenska Yle (40 % andel) och Kulturfonden 
(40 % andel) där Konstsamfundets andel 
är 20 %.

Stöd inom musiksektorn har beviljats för 
seriös fortbildning för enskilda utomlands 

och för institutioner och föreningar. Av 
institutionerna fick De Ungas Musikför-
bund DUNK 25 000 euro för Musik och 
Talang 2011 och 10 000 euro för bigband-
kurs. Finlands svenska sång- och musik-
förbunds musikfest Ta i Ton understöddes 
med 20 000 euro och Stiftelsen för Martin 
Wegelius Institutet med 18 000 euro. Två 
stipendier utan ansökan på 3 000 euro 
beviljades ur Jenny Spennerts fond, vars 
syftemål är att stöda lovande kvinnliga 
sångerskor i Finland.

Den finlandssvenska Bokkatalogen 
utdelades med Hbl och ÖP i november. 
Upplagan var 125 000 st. Konstsamfundets 
andel av totalkostnaderna var 35 000 euro.

Tidskriftprojektet, ett samarbete med 
Svenska kulturfonden, koordinerades av 
Thomas Rosenberg. Bland annat samord-
nades de finlandssvenska tidskrifternas 
deltagande i Bokmässan i Helsingfors och 
i Bokkatalogen. 

Inom publikationsgruppen beviljades 
Brages Pressarkiv 60 000 euro för sitt 
digitaliseringsprojekt och för verksam-
heten 12 000 euro. Den finlandssvenska 
avdelningen på Bokmässan i Göteborg 
understöddes med 38 000 euro, Svensk 
Presstjänst beviljades 30 000 euro för 
Språkörat och 13 000 euro för nyhetsbyrå-
verksamheten.

Svenska Teaterns produktion Kristina 
från Duvemåla understöddes med 200 000 
euro. Åbo Svenska Teater beviljades totalt 
35 000 euro, Klockriketeatern 32 000 euro, 

Helsinki-filmi fick 50 000 euro i tillägg för filmen 
”Där vi en gång gått”.
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Viirus 20 000 euro och Wasa Teater 18 000 
euro. Mindre bidrag utdelades till fria 
arbetsgrupper.

De största bidragen beviljades inom 
utbildningen. Axxells bygge i Karis under-
stöddes med 1,5 miljoner euro och samord-
ningen av utbildningen inom Axxell med 
550 000 euro fördelat på åren 2011–2013. 
Åbo Akademi tilldelades 600 000 euro 
inom ramen för universitetsstöd. Konst-
samfundets andel i Svenska studiefonden 
var 75 000 euro. Stödordningen för lärome-
del som är ett samarbete mellan Konst-
samfundet, Svenska kulturfonden, Svenska 
folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse 
delade ut medel till traditionella läromedel 
för totalt 200 000 euro, Konstsamfundets 
andel utgjorde 30 000 euro.

Journaliststipendierna utdelas i samar-
bete med Svenska kulturfonden. Konst-
samfundet beviljade totalt 58 000 euro 
för journaliststipendier och för journalist-
praktikanter på de olika finlandssvenska 
dagstidningarna. 

Amos Andersons konstmuseum
År 2011 koncentrerade sig Amos Ander-
sons konstmuseum på att visa de mest 
lovande talangerna inom den finländska 
bildkonsten och ge dem tillfälle att ställa 
ut sina verk. Ett beklagligt faktum är att 
utställningsprogrammet som var både 
kostnadseffektivt och kulturpolitiskt 

välmotiverat resulterade i ett besökarantal 
på endast 27 536 – den lägsta siffran under 
hela 2000-talet. 

Någon succéutställning ingick inte i 
planerna vilket i och för sig var ett med-
vetet val. Museets utställningsprogram 
bygger på en långsiktig planering. När den 
ekonomiska regressionen drabbade Fin-
land 2009 var programmet för 2010 redan 
fastslaget. För 2011 beslöt man att undvika 
sådana stora, riskfyllda satsningar som 
succéutställningar är. M.C. Eschers utställ-
ning 2010 lyckades över förväntan. År 2012 
hoppas vi på en liknande framgång för 
World Design Capital-utställningen Bouti-
que som kräver en stor insats av museet.

Utställningarna av Tannerstipendiaterna 
i Mazzano, Fria Konstskolans elever, Anna-
Lea Kopperi, Pauliina Turakka Purhonen, 
Taneli Rautiainen, Terike Haapoja, Rax 
Rinnekangas och Anssi Kasitonni fick alla 
mycket positiv uppmärksamhet i de ledan-
de medierna och väckte stark genklang i 
den inhemska konstvärlden. Av dessa var 
det endast Ars Fennica-pristagaren Anssi 
Kasitonni som drog en större publik. 

Årets klassikerutställning presenterade 
bröderna Ragnar och Hilding Ekelund, 
som på sommaren visades i Söderlångvik 
och på hösten i Helsingfors. Kritikerna 
berömde utställningens koncept och 
konstvetenskapliga grepp, men besökaran-
talet nådde inte upp till förväntningarna. 
Samarbetet med Föreningen Finländska 
konststiftelser (STSY) fortsatte i bästa 

 2007 2008 2009 2010 2011

Amos Andersons museum 1 690 900 1 824 500 1 904 691 1 495 686 1 799 093
Allmänna kulturbidrag 1 632 200 830 800 1 475 400 1 556 155 1 613 867
Bildkonst 180 200 111 000 113 400 78 700 120 150
Filmproduktioner         413 000         619 200 1 034 492 766 124
Musik 284 350 1 371 000 250 000 288 800 331 700
Publikationer 522 289 818 000 884 400 1 097 100 977 500
Teater 480 700 380 000 343 500 1 438 850 538 000
Utbildning 4 240 100 3 869 000 3 988 000 1 934 000 3 023 627
KSF Tidningsgrupp      2 500 000 3 360 000 3 739 334 3 119 917 

TOTALT 9 030 739 12 117 300 12 938 591 12 663 117 12 289 978

Beviljade stipendier och understöd 



69

samförstånd med den tredje utställningen 
i den kronologiska serien, Ljusets byggare 
som handlade om efterkrigstidens konst.

Trots låga biljettintäkter blev verksam-
hetens underskott lägre än budgeterat: 
1 799 093 euro. Statsandelen steg avse-
värt och STSY:s ersättningar var större 
än året innan. Framför allt bidrog en stor 
sparsamhet i driften till resultatet. Trots 
att speciellt Haapojas utställning krävde 
mycket avancerad teknik och extra krav 
på personal genomfördes utställningspro-
grammet med en kostnadsnivå som låg 
20 % under det budgeterade.

Under hösten 2011 inleddes i museet i 
samråd med Konstsamfundets ledning en 
strategiprocess som syftar till att kartlägga 
och precisera museets profil och målsätt-
ningar i en alltmer utmanande omgivning. 

Kostnaderna för upprätthållande av 
museerna uppgick till 2 550 542 euro mot 
2 545 337 euro året innan. Inkomsterna i 
form av inträdesbiljetter, kataloger och an-
dra trycksaker samt statsstöd var 751 449 
euro mot 1 049 651 euro ett år tidigare. 
Föreningens nettokostnader för museerna 
uppgick sålunda till 1 799 093 euro mot 
1 495 686 euro året innan.

Kanslirådet Roger Broo var musei-
nämndens ordförande. Nämndens övriga 
medlemmar var liksom förr Annmari Ar-
hippainen, Theo van Assendelft, Camilla 
Mårtenson, Per-Edvin Persson, Ann San-
delin och Björn Springfeldt. Konstsam-
fundets verkställande direktör Kaj-Gustaf 
Bergh har deltagit i museinämndens 
möten. Föredragande för nämnden var mu-
seichef Kai Kartio och sekreterare Barbara 
Cederqvist. Nämnden sammanträdde fem 
gånger under året. 

Landsfastigheterna
Verksamheten på landsfastigheterna har 
fortgått som under tidigare år. Förutom det 
ordinarie arbetet har underhållsarbeten 
utförts på flera av byggnaderna. Fornel-
darnas natt firades traditionsenligt med 
350 deltagare, fornelden tändes av Anita 

Ginman. EU-stöd har erhållits för jordbruk, 
trädgård och växthus.

Under året har ett stategiarbete utförts 
där samtliga enheter har gåtts igenom och 
kartlagts. I samband med processen upp-
ställdes ett mål att fördubbla besökaran-
talet på Söderlångvik fram till år 2015. Ett 
resultat av arbetet blev att jordbruket på 
Söderlångvik och Tolfsnäs (totalt 116 ha) 
utarrenderas på tio år åt Lisbet Lindblom.

Tre trädgårdsdagar med temat blommor 
och äpplen ordnades. Alla var välbesökta. 
Ett vindkraftsavtal med Egentliga Finlands 
Energi Ab undertecknads för Nordanå 
området. Under året gavs anbud på olika 
skogsskiften som var till salu men andbu-
den godtogs inte. 

Vårbruket kom i gång i april. Sådden 
kom bra igång och trots en intensiv torka 
på sommaren blev skörden av råg, korn, 
sockerbeta, raps och ärtor god. Trots ett 
tjockt snötäcke övervintrade rågen bra. 
Årets äppelskörd blev ca 175 400 kg (året 
innan 142 000 kg). Försäljningen av saft- 
och syltprodukter ökade märkbart. Totalt 
ca 6 000 äppelträd har nyplanterats i 
Söderlångvik och Tolfsnäs. 

Tomatskörden blev ca 30 000 kg (året 
innan 27 340 kg). Intäkterna för blom-
mor och örter var högre än föregående år. 
Merparten av försäljningen gick huvud-
sakligen till Kimitoöns affärer samt via 
direktförsäljningen.

Avverkningen säsongen 2010–2011 
blev totalt 19 914 m³ som köptes av UPM 
Kymmene. Stormen under julhelgen fällde 
uppskattningsvis 10 000 m2 virke. Till-
läggskontrakt för det stormskadade virket 
gjordes.

Totalt besöktes Söderlångvik av om-
kring 10 000 personer varav 6 747 besökte 
museet. En specialutställning Ragnar 
Ekelunds Spanien sammanställd av Itha 
O’Neill och Susanna Luojus förevisades 
i huvudbyggnaden. I kaféet förevisade 
Kimitoöns konstklubb sina alster, samt i 
galleri Alma Retriverns år, målad av Gloria 
Badarau efter fotografier av Tommy Arf-
man.
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Den blivande konstparken har fått sina 
första alster, Maria Dunckers Kapten Krok 
och en portkonstruktion från Fiskars. 

Bland konserterna som hölls kan näm-
nas Aurorakören, Baltic Jazz, Kimitoöns 
Musikdagar, Kimitoöns Musikgille samt 
Pentti Hildens Bellman konsert. Kaféet 
har liksom förr varit uthyrd åt Maj-Britt 
Isaksson.

Sökningen av en ny förvaltare som ska 
efterträda pensionerade Ralf Ginman 
påbörjades i november 2011. 

Konstsamfundets dotterbolag

KSF Media 
2011 utgjorde KSF Media Ab:s fjärde 
verksamhetsår, men det första hela året 
under vilket den operativa tidningsverk-
samheten i sin helhet var samlad i bolaget 
då tidningsredaktionerna för bolagets tid-
ningar Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, 
Borgåbladet och Östra Nyland tidigare 
utgjorde juridiskt självständiga dotterbo-
lag. Bolaget är ett helägt dotterbolag till 
KSF Media Holding som i sin tur ägs av 
Föreningen Konstsamfundet r.f.

Den första halvan av året utgjorde för 
mediebranschen en tydlig återhämtning 
från finanskrisens effekter, men krisen i 
Europa mattade av tillväxten under årets 
tre sista månader och ledde till en svag 
nedgång. Slutresultatet blev att reklam-
kakan under året ökade med 7,1 %, men 
utvecklingen för de olika mediegrupperna 
varierade kraftigt; snabbast växte webban-
nonseringen (+25 %) och radioreklamen 
(+22 %) medan dagstidningarna fick nöja 
sig med en anspråkslösare tillväxt (+3,5 %) 
och tidskrifterna med ännu mindre 
(+1,6 %). De tryckta mediernas marknads-
andel fortsatte därmed minska, men de har 
fortfarande en dominerande roll i Finland 
med över 56 % av marknaden.

Upplagenedgången för dagstidningarna 
som helhet beräknas under året ha acce-
lererat, vilket gör 2011 till ett av de sämsta 
åren någonsin.

Inom KSF Medias tryckeriverksamhet 
märks den hårda priskonkurrensen från de 
nya EU-länderna.

Utmärkande för året var de ovanligt 
många byten som skedde på ledande pos-
ten inom bolaget. Risto Wibom började 
vid årsskiftet som kommersiell direktör 
med helhetsansvar för både annons- och 
upplageförsäljningen, Hbl:s chefredaktör 
Hannu Olkinuora avgick under sommaren 
och ersattes i september av Jens Berg och 
Camilla Berggren, som i årets början tagit 
ansvaret för den sammanslagda redak-
tionen på Borgåbladet och Östra Nyland 
utsågs i september till Vasabladets chef-
redaktör och lämnade bolaget. Micaela 
Röman ersatte henne i november.

Under året lanserade bolaget appli-
kationer för Ipad för bolagets samtliga 
fyra tidningar. Under året fortsatte det 
omfattande projektet att förnya bolagets 
prenumerationssystem. Arbetet fortsätter 
åtminstone fram till våren 2012. Projektet 
är av avgörande betydelse för bolagets 
möjligheter att öka intäkterna för innehål-
let i de digitala kanalerna.

Personalen uppgick under redovisnings-
året till i medeltal 245 personer. 

Utsikterna i början av 2012 är mycket 
osäkra. Den europeiska ekonomiska krisen 
har lett till att Finland under året sannolikt 
befinner sig i en recession vars djup och 
längd är svåra att förutspå. Till detta skall 
läggas den mervärdesskatt på 9 % som 
landets regering införde på tidningsprenu-
merationerna från och med 1 januari 2012 
och som, tillsammans med ett förändrat 
mediebeteende bland konsumenterna som 
nu utmanar hela mediebranschen, beräk-
nas försnabba den upplagenedgång som 
pågått redan ett antal år. 

För att säkerställa att bolagets lönsam-
het inte under dessa svåra omständighe-
ter försämras genomförs under året ett 
åtgärdsprogram i storleksordningen 2 mil-
joner euro. I kombination med att bolagets 
situation avseende tidningsupplagorna 
och försäljningsutveckling under de sista 
månaderna av år 2011 var relativt god, be-
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räknas detta räcka till för att säkerställa att 
bolagets totalresultat inte försämras jäm-
fört med utfallet 2011. Nås målsättningen 
att kraftigt öka intäkterna via de digitala 
kanalerna finns hyfsade förutsättningar 
också för ett förbättrat resultat.

Bolaget har en heltäckande försäkring 
för sin produktionsverksamhet.

Bolagets styrelse hade under verksam-
hetsåret följande sammansättning: vd Kaj-
Gustaf Bergh, ordförande, Henrik Ander-
sin, Heidi Avellan, Martina Harms-Aalto, 
Mirja-Leena Kullberg, Jaakko Tapaninen 
och Risto Peltola. Henrik Johansson 
har fungerat som bolagets verkställande 
direktör. 

Bolagets ledningsgrupp har bestått av 
Henrik Johansson, ordförande, Hannu Ol-
kinuora (t.o.m. augusti), Jens Berg (fr.o.m. 
september), Tommy Westerlund, Stefan 
Holmström (t.o.m. maj), Camilla Berg-
gren (t.o.m. september), Micaela Röman, 
(fr.o.m. november), Johanna Törn-Mangs, 
Klas Nyström, Risto Wibom, Ralf Juslin 
och Jean-Olof Åkerberg samt personalens 
representant Sylvia Bjon.

Forum för ekonomi och teknik 
Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik 
ger ut tidskriften Forum för ekonomi och 
teknik. Tidskriften är ett högkvalitativt 
affärsmagasin som år 2011 utkom med 
elva nummer av vilket ett var ett dubbel-
nummer. Företaget har fyra fast anställda. 
Därtill samarbetar förlaget med ett tiotal 
utomstående skribenter och två försälj-
ningsombud.

I slutet av mars avgick bolagets mång-
årige vd med pension. Den nyvalda vd:n 
Mikael Lönnqvist tillträdde sin uppgift i 
början av februari. Som chefredaktör fun-
gerade Patrik Lindfors.

I samband med vd-bytet startades i 
samarbete med styrelsen en strategipro-
cess för utvecklandet av affärsverksamhe-
ten. Under våren påbörjades, som en del 
av strategiprocessen, planeringen av en 
förnyelse av affärsmagasinet Forum och 
dess webbplats. Förnyelsen av tidskriften 

och webbplatsen förverkligades i samband 
med novembernumret.

Antalet medlemmar i Forums grupp på 
det sociala nätverket LinkedIn har ökat 
i jämn takt och uppgick i december 2011 
till drygt 3000 personer. En ökning med 
1000 personer sedan förra året. Gruppen 
fungerar som en diskussions- och kontakt-
plattform på nätet för Forums läsare. Via 
gruppen når Forum även ett stort antal 
personer som för tillfället inte är prenu-
meranter på tidskriften. Forumgruppen är 
en av de största grupperna på LinkedIn i 
Finland.

Frisk Bris
Båttidskriften Frisk Bris, som ägs av KSF 
Media Holding, uppnådde en annonsför-
säljning som blev något under det bud-
geterade samt prenumerationsintäkterna 
sjönk en aning. Den officiella upplage-
kontrollen för 2011 var 2157 exemplar, en 
ökning på 2,2 %.

Frisk Bris gjorde år 2011 ett avtal med 
SLS om Frisk Bris arkiv och nu finns allt 
att läsa i digital form. 

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

Verksamheten under 2011 har fokuserat 
på att leda förverkligandet av ett nytt kom-
mersiellt koncept genom att leda den tek-
niska planeringen för den nyinvestering 
som investerarna i fastighetskapitalfonden 
har beslutat göra genom utvidgningen av 
Forums köpcenter i Helsingfors. Byggar-
betena inleds 2012 efter att nödvändiga 
myndighetstillstånd erhållits. 

Trots betydande vakansgrader i Helsing-
forsregionens butiks- och kontorsutrym-
men har situationen i Forums köpcenter 
hållits mycket stabil med en obefintlig 
vakansgrad. Försäljningen i köpcentret 
uppgick under kalenderåret 2011 till 173,5 
miljoner euro, vilket är en 0,4 procent 
svagare försäljning än 2010 (försäljningen 
2010 uppvisade en tillväxt om 5 procent 
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i relation till försäljningen 2009). Net-
tohyresintäkterna ökade 2011 med 3,6 
procent jämfört med nivån på nettohyres-
intäkterna 2010. Forum Fastighets Kb:s 
fastighetsförmögenhet i Forumkvarteret 
värderades 18 november 2011 till 481,8 
miljoner euro. Det av Forum Fastighets Kb 
helägda fastighetsbolaget Ab Mercator Oy 
har gjort investeringar i fastighetsmassan 
i kvarteret utgående från en långtidsplan 
för grundförbättringar. Utöver detta har ett 
flertal sanerings- och reparationsarbeten 
utförts i såväl fastigheternas allmänna 
utrymmen som i hyresgästernas utrym-
men. Investeringarna görs för att förkovra 
fastighetsmassans värde och för att för att 
alla utrymmen ägda av Forum Fastighets 
Kb på lång sikt skall leva upp till mark-
nadsmässig kravnivå.

Under 2011 avyttrades det aktieägande 
i parkeringsanläggningen Oy Kamp-
piparkki Ab som Forum Fastighets Kb’s 
dotterbolag Ab Mercator Oy har innehaft. 
Försäljningsintäkterna återinvesteras i de 
ändrings- och utvidgningsarbeten som 
görs i Forumkvarteret under kommande år.

Forum Capita producerar fastighets- och 
ekonomiförvaltningstjänster också för 
andra bolag och samfund. Under 2011 har 
bolaget bland annat lett uppbyggandet 
av en ny struktur för förvaltandet och 
utvecklandet av utbildningsfastigheter i 
västra Nyland och Åboland, på uppdrag av 
aktieägaren Stiftelsen för utbildningsfas-
tigheter i kustregionen.

Bolagets styrelse består av Kaj-Gustaf 
Bergh (ordförande), Ralf Juslin, Peter 
Karlsson, Christer Nyholm och Hans 
Wiljanen. Styrelsen har sammankommit 
till åtta protokollförda möten under 2011. 
Björn Teir fungerar som bolagets verkstäl-
lande direktör. KPMG Oy Ab är bolagets 
revisor med CGR Sixten Nyman som 
huvudansvarig revisor. Vid räkenskapspe-
riodens utgång hade bolaget 9 heltids- och 
2 deltidsanställda.

Under 2012 fortsätter arbetet med imple-
menteringen av bolagets tillväxtstrategi 
gällande tjänsteproduktionen inom fastig-

hetsförvaltning och fastighetsutveckling 
och till denna ansluten ekonomiförvalt-
ning. Bolaget stärker aktivt sin kompetens 
för att stegvis utvidga affärsverksamheten 
inom fastighetsförvaltning för fastig-
hetsägare med ambitionen att långsiktigt 
förädla affärs-, kontors- och utbildnings-
fastigheter i kustregionen.

Bolagets tjänsteproduktion för Fo-
rum Fastighets Kb fokuserar på att leda 
förverkligandet av köpcentret Forums för-
nyelse för att skapa en framtid där Forums 
ställning inom mode och samvaro i Hel-
singfors kärncentrum är ännu starkare än i 
dag. Därtill görs under 2012 en omfattande 
strategi och konkreta investeringsplaner 
för att stärka attraktionskraften för Forum-
kvarterets 32 000 m² kontorsutrymmen. 

Bolaget ansvarar för att på uppdrag av 
Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kust-
regionen få till stånd en professionell fast-
ighetsförvaltning inom den nya bolags-
struktur för ca 30 000 m² utbildnings- och 
verksamhetsutrymmen i västra Nyland 
och Åboland som efter bolagsfusioner 
under 2011 finns i Fastighets Ab kustre-
gionens utbildningsfastigheter. Därtill 
fortsätter bolaget att producera fastighets- 
och ekonomiförvaltningstjänster också för 
andra uppdragsgivare.

Insulanova och Insulanova Invest
Bolagets verksamhet består av köp, 
planering och försäljning av tomter samt 
uthyrning av stugor och faciliteter för mö-
tesverksamheter och rekreation på Kimi-
toön. Under verksamhetsåret fastställdes 
strandplanen av 20 byggtomter på Bergö i 
Kimitoöns kommun och 8 av dessa tomter 
såldes i slutet av året.

Bolaget har under året inte haft anställ-
da. Administration- och förvaltningstjäns-
ter har handhafts av Konstsamfundets 
personal.

Insulanova Invest är ett helägt dotterbo-
lag till Oy Insulanova Ab bedriver värde-
pappershandel samt koncernfinansiering. 
Bolaget kan även äga och besitta fastighe-
ter samt aktier i bostads- och fastighetsak-
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tiebolag. Bolaget har under året inte haft 
anställda. Administration- och förvalt-
ningstjänster har köpts av koncernbolag.

Grafiska industri
Bolaget är ett helägt dotterbolag till 
Föreningen Konstsamfundet och bedriver 
under sin bifirma Konstforum försäljning 
av souvenirer, gåvoartiklar, postkort samt 
förmedling av konstföremål i anslutning 
till Amos Andersons konstmuseum i Hel-
singfors. Bolaget har under året inte haft 
anställda.

Konstsamfundets 
intressebolag

Söderströms förlag
Under 2011 bidrog Söderströms förlag med 
två stora branschnyheter. 

I mars offentliggjordes förlagets dotter-
bolag, Edukustannus, som går in med sina 
första produkter på den finska lärome-
delsmarknaden i början av 2013. Till vd 
utsågs Jukka Vahtola, som är minoritetsä-
gare i bolaget, och i maj rekryterades en 
redaktionschef. Edukustannus verkar i 
moderbolagets utrymmen. Tack vare stora 
synergier i läromedelsproduktionen, bland 
annat i form av tvåspråkiga författargrup-
per, gynnas också de finlandssvenska 
skolorna av den finska utgivningen. En 
emission, riktad till Söderströms ägare, 
inbringade i juni en halv miljon euro för 
att starta upp Edukustannus verksamhet.

I början av oktober offentliggjordes 
planerna på en fusion mellan Schildts 
förlag och Söderströms. Båda bolagen höll 
extraordinarie bolagsstämmor i november, 
då förslaget att fusionera in Schildts i Sö-
derströms förlag godkändes. En lednings-
grupp för integrationsarbetet, bestående 
av sex chefer vid de båda förlagen, tog 
fram den nya organisationen, en ny kon-
torslokal på Bulevarden 7, en ny logo samt 
en gemensam budget med ett sparmål 
på 600 000 euro för 2012. Dagarna innan 
fusionen juridiskt trädde i kraft  

(1 februari 2012) flyttade bolagen in i den 
gemensamma lokalen. Till vd för Schildts 
& Söderströms utsågs Barbro Teir, till vice 
vd Mari Koli.

På grund av fusionen förlängdes redo-
visningsperioden till den 31 januari 2012. 
Omsättningen för de 13 månaderna låg 
på 2,85 miljoner euro, vilket nästan exakt 
motsvarar de 12 månaderna under föregå-
ende redovisningsår. Också 2011 fortsatte 
nedgången i försäljning av litteratur, 
medan läromedelsförsäljningen var stabil. 
Extraordinära kostnader för grundandet av 
Edukustannus och med anledning av fu-
sionsarbetet belastade resultatet, som låg 
på – 710 000 euro efter finansiella poster. 

K-Develop
Konstsamfundet är delägare i K-Develop 
Oy, som grundades i mars 2008. K-Deve-
lop Oy är primärt en finansieringsplace-
ring för Konstsamfundet och ägarandel är 
47,6 %. Företagets verksamhet är att köpa, 
äga och utveckla bolag, främst små och 
medelstora teknikbolag. Bolaget erbjuder 
dessutom koncernbolagen tjänster inom 
företagsledning, administration och övriga 
stödfunktioner.

Nya Ålands Tidning
Konstsamfundet äger 36,8 % av aktierna 
i Nya Ålands Tidning. Johan Bladh är 
tidningens chefredaktör och ansvariga 
utgivare. Huvudverksamheten är utgiv-
ning av tidningen Nya Åland. Tidningen 
utkommer fem dagar per vecka och har 
en kontrollerad upplaga (2010) på 6 769 
exemplar.

Övriga 
Föreningen Konstsamfundet äger 49,6 % 
av bolagen Investmentbolaget Torggatan 
14 Ab, Järsö Invest Ab, Mike Whiskey Ab, 
Tenala Buccaneers Ab och Tenala Invest 
Ab. 
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Föreningen Konstsamfundet rf 
Balansräkning 

AKTIVA 31.12.2011  31.12.2010 
Bestående aktiva
Materiella tillgångar
   Tomtmark  6 650 852,92   6 650 852,92
   Byggnader  4 788 067,06   4 858 523,34
   Maskiner och inventarier  451 292,46   403 601,51
   Övriga materiella tillgångar  17 883,22   17 883,22
   Befolkningsskyddsavgift  27 426,87   27 426,87
   Äppelträdgård under arbete  153 740,51  12 089 263,04  73 358,73  12 031 646,59
Värdepapper ingående i anläggnings- 
tillgångar och långfristiga placeringar
   Aktier och andelsbevis  405 617 475,68   537 713 334,72
   Övriga långfristiga placeringar  11 394 286,83  417 011 762,51  14 122 051,17 551 835 385,89

Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar
   Material och förråd   57 999,61   84 205,32

Fordringar
   Kundfordringar  7 261,16   3 431,15
   Kortfristiga koncernfordringar  42 129,04   46 395,47
   Övriga kortfristiga fordringar  789 089,73
   Resultatregleringar  1 718 115,26  2 556 595,19  1 537 843,25 1 587 669,87

Kortfristiga placeringar
   Ränteinstrument   10 000 000,00   3 000 000,00

   Kassa och banktillgodohavanden   29 353 841,14   17 284 191,11
  471 069 461,49   585 823 098,78

PASSIVA
Eget kapital
Grundfonden 1.1.  50 207 570,54   49 792 094,71
Räntegottgörelse  433 406,23  50 640 976,77 415 475,83  50 207 570,54
Övriga fonder1.1.  30 758 441,18   30 574 082,85
Räntegottgörelse  264 649,56  31 023 090,74 184 358,33  30 758 441,18
Reinvesteringsfond 1.1.  0,00   0,00
Förändring  7 869 445,05  7 869 445,05 0,00  0,00
Fond för gängse värde 1.1.  158 417 306,00   90 697 880,96
Förändring - -123 902 243,07  34 515 062,93 67 719 425,04  158 417 306,00
Styrelsens dispositionsfond1.1  310 173 857,41   295 389 554,90
Förändring  4 125 122,40  314 298 979,81  14 784 302,51  310 173 857,41

Disponibelt resultat   5 185 138,52   4 125 122,40
  443 532 693,82   553 682 297,53
Obligatoriska reserveringar   463 060,00   468 078,00

Främmande kapital
Långfristigt
   Lån från penninginrättningar  22 000 000,00   22 000 000,00
   Beviljade stipendier och understöd  926 600,00  22 926 600,00  1 413 400,00  23 413 400,00

Kortfristigt
   Leverantörsskulder  172 189,29   62 907,61
   Kortfristiga koncernskulder  429 300,12   645 342,57
   Resultatregleringar  341 683,31   333 488,57
   Beviljade stipendier och understöd  2 388 524,00   7 075 792,00
   Övriga kortfristiga skulder  815 410,95  4 147 107,67  141 792,50  8 259 323,25
  471 069 461,49   585 823 098,78
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Resultaträkning
 
ORDINARIE VERKSAMHET  1.1.-31.12.2010  1.1.-31.12.2009
Intäkter 
Museet
   Intäkter Helsingfors  737 983,79   1 036 489,34
   Intäkter Söderlångvik  13 465,65  751 449,44  13 161,35  1 049 650,69

Kostnader
   Museet, Helsingfors
   Löner och arvoden  718 583,86   742 458,92
   Socialkostnader  172 323,94   143 546,79
   Hyror  575 371,37   570 770,70
   Övriga kostnader  852 179,61 - -2 318 458,78 896 551,07 -2 353 327,48
Museet, Söderlångvik
   Löner och arvoden  67 271,78   48 659,39
   Övriga kostnader  164 811,38 - -232 083,16 143 349,88 -192 009,27
Föreningen
   Löner och arvoden  471 494,39   458 190,06
   Pensioner  58 979,44   48 266,28
   Socialkostnader  145 455,18   172 790,28
   Hyror  86 757,11   83 497,90
   Övriga kostnader  611 383,39 - -1 374 069,51 571 064,19  -1 333 808,71
Utdelning
   Utdelning av stip. o. understöd  6 612 967,86   6 810 097,38
          ”          från Konstfonden  758 000,00   618 000,00
   Kapitaltillskott KSF Media Holding  3 119 917,00 - -10 490 884,86 3 739 334,00 -11 167 431,38
-  -14 415 496,31  -15 046 576,84
Verksamhetens underskott -  -13 664 046,87  -13 996 926,15
Medelsanskaffning
Intäkter
   Donationer  759 447,35   624 192,03
   Medlemsavgifter  12,00  759 459,35 11,00 624 203,03

Placerade medel
Intäkter
   Dividendintäkter  9 177 960,17   8 317 285,66
   Ränteintäkter  977 273,93   1 036 076,03
   Vinstandelar  10 759 721,51   10 756 325,33
   Hyresintäkter  514 738,69   518 643,13
   Landsfastigheterna  1 448 109,88   1 570 611,46
   Övriga intäkter  80 701,50   0,00
   Realisationsvinster och -förluster  7 869 445,05  30 827 950,73 11 660 708,46  33 859 650,07

Kostnader
   Landsfastigheterna  1 544 790,29   1 586 280,81
   Underhåll, reparationer av fastigheter  606 462,43   479 576,29
   Omvärdering av aktier
   och långfristiga placeringar  1 150 968,63  --3 302 221,35 1 065 547,29 -3 131 404,39

Finansiella kostnader
   Räntekostnader -  -841 476,77  --852 881,13
Resultat före skatt och boksluts- 
dispositioner  13 779 665,09  16 502 641,43
Direkta skatter   -27 025,73  -47 633,96

Periodens resultat   13 752 639,36   16 455 007,47
Bokslutsdispositioner
   Överföring av realistionsvinster och
   -förluster till reinvesteringsfond/
   styrelsens dispositionsfond (2010) - -7 869 445,05   --11 660 708,46
   Räntegottgörelse till fonderna - -698 055,79 -8 567 500,84  --669 176,61 -12 329 885,07

Disponibelt resultat   5 185 138,52   4 125 122,40
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Ritva Kovalainens foton ger träden liv
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Söderlångvik gård på 
Kimitoön är en del av Amos 
Andersons konstmuseum. 
Gå in på Söderlångviks 
hemsida för köranvisningar 
och öppettider.

– Naturen är det genomgående temat 
i mitt fotograferande. Jag har studerat 
nyanser, färger och kompositioner och 
utvecklat till synes små, men för mig  
viktiga innovationer, säger konstnären 
Ritva Kovalainen om sina fotografier.

Ritva Kovalainen är aktuell på Söderlångvik, där hon ställer ut 
foton tagna av träd på Kimitoön. Ritva är själv bosatt i kom-        
           munen och den bok hon nyligen gett ut, Skatter i den 

gamla skogen, består av trädfoton från just Kimitoön.
Ritva är utbildad magister från Konstindustriella högskolan i 

Helsingfors och har hunnit med att ha utställningar i Antwerpen, 
Florens, Nice och Paris förutom i hemlandet. Senare i sommar 

ställer hon ut i 
Sverige.

Skogen i 
Ritvas bilder är 
nästan trolsk; 
träden tycks ha 
egna personlig-
heter och själar. 
Tankarna går till 
porträtt snarare 
än till stilleben 
eller miljöbilder.

– Med mina 
fotografier vill 

jag förmedla en insikt om att skogen inte bara är till för produktion 
utan också för rekreation, säger Ritva. Snälla parker med sina träd 
finns till för att vi ska njuta av den!

Utställningen Under ett träd pågår i Galleri Alma på Söderlång-
vik till den sista september. 

Ritva Kovalainen: Norrskogen.
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Utställningen ”Konst i förvandling –
1960–80-talets konst från STSY:s samlingar” 
visas i femte våningen fram till början av 2013.
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Decennier av förändring
Utställningen Konst i förvandling består av ett hundratal målningar, grafikblad 
och skulpturer från 60-, 70- och 80-talen ur Föreningen Finländska konststiftel-
sers samlingar.

Konstnärerna tolkade ofta nya intryck utgående från naturromantiken, men 
referensvärlden flyttades under denna period över till urbanmiljö och populär-
kultur. Man kan tydligt se att konstens uttrycksformer blev allt mångsidigare och 
inställningen till nya intryck mer positiv. Detta var en stor förändring.

Under 1970-talet politiserades hela kulturfältet och man drog skarpa gränslin-
jer mellan vänstern och högern. På 80-talet uppmärksammas den nya feminis-
men och institutionskritiken, och så småningom börjar man även urskilja intryck 
från den nya kontinentala filosofin.

Utställningar i Amos Andersons  
konstmuseum sommaren–hösten 2012
Konst i förvandling 
1960–80-talets konst från STSY:s samlingar 
20 januari 2012–4 februari 2013

Carnegie Art Award 
25 maj–30 juli 2012

Boutique 
17 augusti–12 november 2012 
(läs mer på sidan 23)

Fanny Churberg 1845–1892 
21 september 2012–7 januari 2013

Gunvor Grönvik 1912–1955 
30 november 2012–28 januari 2013

Noora & Kimmo Schroderus 
Världen 
Öppnas 30 november 2012 

Utställningar i Söderlångvik  
sommaren–hösten 2012
Gunvor Grönvik 
15 maj–2 september 2012 i museet

Ritva Kovalainen 
Under ett träd 
15 maj–30 september 2012 i Galleri Alma 

Karin Blomquist 
Vägskäl – Kimito 
15 maj–30 september 2012 i kaféet

”Ekan byggs” av Gunvor Grönvik.

Våra museer i år

Utanförskap
Gunvor Grönviks målningar ställs ut på Söder-
långvik under sommaren och i Amos Andersons 
konstmuseum från och med november 2012.

För Grönvik var känslan det viktiga; vad man 
målade var inte lika viktigt som hur. Färgerna är 
mättade, penselns spår syns i den tjocka oljefärgen 
och påminner ibland om van Gogh. Hon avbildade 
det urbana Helsingfors samt skärgårdssomrarna i 
Nagu. I målningarna av stads- eller skärgårdsbor 
råder en stämning av ensamhet och utanförskap.




