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Vad är Konstsamfundet?
Föreningen Konstsamfundet grundades 1940 av Amos Anderson. Han testamenterade 
hela sin egendom till föreningen som fick i uppgift att förvalta den. Han dog 1961. 

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 näststörsta 
äppelodling. Konstsamfundet investerar också i andra bolag och får via avkastningen 
medel som till stor del delas ut som stipendier.

Amos Andersons hem på Georgsgatan i Helsingfors och 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.

Konstsamfundet

Stipendier
Understöd
Allmänna kultur-
bidrag, bildkonst, 
musik, publikationer, 
teater, yrkesutbildning, 
	lmproduktioner,
journaliststipendier

KSF Media Holding
KSF Media
Hufvudstadsbladet, Borgåbladet, 
Östra Nyland, Västra Nyland, 
Loviisan sanomat, Hangö-
tidningen och Frisk Bris

Facktidskrift
Forum för ekonomi och teknik

Amos Andersons
konstmuseum
Georgsgatan 27
Söderlångvik
Konstforum

Placeringar
Börsaktier
Kelonia
Konstfonden
Schildts & 
Söderströms

Insulanova
Fastighetsutveckling
Villa Sundsvedja

Insulanova 
Invest
Placeringsverksamhet

Forums 
Fastighets Kb
Ab Mercator Oy

Lands-
fastigheter
Skogsbruk
Äpplen och växthus
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Kvalitativ underhållning och konstnärligt skapande inom litteratur, 
konst, musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur, kan det 
löna sig?

Lönsam ur vems synvinkel – samhällets, individens, utövarens, 
producentens, sponsorers?

Att vara kulturell och att stöda kulturen lönar sig. Ingen har någon-
sin fått negativ publicitet av att stöda kultur. Stöder man den konst-
närliga kulturen blir man populär och stöder man den socialveten-
skapliga blir man populär inom den grupp som man talar för.

Däremot krävs det enormt mod för att satsa på det okonventionella, 
och gå mot den allmänna smaken. Och det är inget som man blir 
populär för.

Människan mår bra av kultur. Bara därför lönar det sig att satsa på 
kultur. För Konstsamfundet är satsning på kultur en väsentlig del av 
vår verksamhet. Det är samhället som har de stora resurserna, men 
även andra röster behövs.

Intressant nog tycks stater som styrs av en ideologi, ett parti och 
en person ofta satsa mycket på kultur. Själv växte jag upp under en 
tid då kulturen förhöll sig mycket positiv till enpartidiktaturer med 
liten frihet för individen. Östeuropa, Kina och arabländerna var popu-
lära, liksom en diktator i Kuba. Har alltid undrat över vad det är som 
tilltalar i dylika regimer för kulturarbetare som själva får leva i länder 
där det råder yttrandefrihet, tryckfrihet och rätt att komma samman.

Det finns alltid de krafter som vill att samhället och politikerna 
skall styra allt. Dessa krafter talar ofta om transparens, genomsynlig-
het och att små kretsar ej skall få bestämma. Min uppväxttid och även 
dagens värld talar för att det är viktigt med alternativ. Institutioner 
som Konstsamfundet behövs. Allt skall ej styras av staten. Speciellt ej 
kulturen – det är farligt.

Kaj-Gustaf Bergh är VD för 
Föreningen Konstsamfundet.

Kan kulturen vara lönsam?
av Kaj-Gustaf Bergh
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Kultur har egenvärde
av Christoffer Taxell

”… de fruktbara mötena mellan kultur och näringsliv som det talas 
så mycket om från politikerhåll kanske inte är alldeles självklara. 
Det handlar om två vitt skilda kulturer som skall mötas. Och hur 
ska man kunna övertyga näringslivet om att det är intressant att 
engagera sig i sådant som med största sannolikhet aldrig kommer 
att bli lukrativt?”

Det resonemanget förde litteraturkritikern Annina Rabe i SvD 
Kultur denna vår. Hon slutade sin kolumn med ett kanske lätt pes-
simistiskt exempel om att en stor tillverkare av sötsaker knappast 
kommer att kasta sig över erbjudandet att visa företagets logo för 
den lilla teaterns 76 åskådare …

Det är inte svårt att hålla med henne. Kultur är sällan ”lukrativt”, 
mycket sällan. Det gäller i hög grad små språkområden som det 

finska, för att inte tala om det fin-
landssvenska.

Att konstatera att kultur inte är 
lönsam i företagsekonomiska termer 
är att konstatera en självklarhet. Och 
lika självklart är att det inte heller är 
det generella målet. Kulturen i sig 
har ett eget värde. Det måste vara 
utgångspunkten i varje bedömning 
av kulturens roll, för individen och 
för samhället.

Men det måste samtidigt sägas 
att det finns en klar koppling mel-
lan en stark kultur och en positiv 
ekonomisk utveckling. På det kan vi 
se många exempel i den europeiska 
historien. Ett samhälle öppet för nya 
idéer och för nytt skapande är en bra 
omgivning också för sådana föränd-
ringar och sådan förnyelse som tjänar 
ekonomisk utveckling. Där kan ligga Christoffer Taxell är ordförande i Föreningen 

Konstsamfundets styrelse.
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ett intresse för företag att stöda kultur, inte det att man får visa sin 
logo.

Men kultur görs i många sammanhang och i kamrar där man 
aldrig kan tänka sig att få stöd av företag eller som före-
tagens pengar aldrig når. Huvuddelen av kulturen 
lever under sådana villkor.

Kultur kan aldrig skapas av pengar, utan 
av den kraft, den entusiasm, det arbete 
som tusentals kulturarbetare och kultur-
aktivister lägger ner. Det är så oberoende 
av om vi talar om professionell kultur el-
ler frivilligarbete, eller något däremellan. 

Men inte mycket sker utan finansiella 
resurser. Konstsamfundet försöker fram-
förallt genom ekonomiska bidrag och stöd 
främja kultur och utbildning i olika former 
i enlighet med sin grundares, Amos Ander-
sons, önskan. Vi kan också göra investeringar 
med ett uttalat kulturpolitiskt syfte. Vi vågar hävda 
att våra olika satsningar som helhet genererar mervärde, för indivi-
der och samhälle. Samtidigt är det bra att minnas att våra resurser 
att leverera stöd i avgörande grad beror på hur goda investeringar 
vi gör, hur väl de företag och fastigheter vi är ägare i avkastar.

De bidragen till olika allmännyttiga ändamål privata stiftelser 
och samfund står för endast kompletterar samhällets olika stöd-
system. Ändå är de viktiga. Fonder är ofta friare i sin prövning, kan 
på ett annat sätt ta risker när det gäller det nya och har, vilket vi i 
Konstsamfundet ofta ser, bättre förutsättningar att ge stöd för pro-
jekt viktiga för lokalsamhället. I den diskussion som ibland blossar 
upp om skattskyldighet för det allmännyttiga är det bra att min-
nas att de som beskattningen egentligen drabbar inte är stiftelser 
och samfund, utan det kulturarbete och den verksamhet enskilda 
aktivister och organisationer bedriver. De behöver nog alla pengar 
de kan få. 

Det finns  
en klar koppling  
mellan en stark  

kultur och en positiv  
ekonomisk  
utveckling.



Monica Vikström-Jokela har skrivit en 
dramakomediserie för barn och står även 
för regi. Serien produceras av Hanna 
Hemilä/Handle Productions i samarbete 
med Svenska Yle. 

Serien kommer att ha 24 delar, den spelas 
in under våren och sommaren 2013 och 
visas i december som årets julkalender.

Dramaserien Tommys supersoffa handlar 
om Tommy (Robin Wegelius) och hans 
syskon. Tommy sänder ett webbprogram 

från hemmasoffan för att pappan, som 
inte längre bor med familjen, ska inse att 
familjen är världens bästa familj. I sista 
avsnittet på julafton får vi se om Tommy 
lyckas få pappa att flytta hem igen. 

Konstsamfundet stöder produktionen 
med 110 000 euro. Hemilä producerar 
också animationsfilmen Muminfamiljen 
på Rivieran, vars produktion stöds med 
50 000 €.

Det största bidraget inom kategorin 
”Övriga bidrag” beviljades forsknings- och 
utvecklingsinstitutet Aronias verksamhet. 
Aronia fungerar som en länk mellan Åbo 
Akademi och Novia, och samordnar forsk-
ning mellan dessa. Aronia är beläget på 
Novias Campus Raseborg.

Kustlandsteamet inom Aronia arbetar 
bland annat med att utröna klimatföränd-
ringarnas och övergödningens effekt på 
Östersjön. Jonna Engström-Öst, akade-
miforskare och docent i marinbiologi, är 
en av forskarna bakom den nyaste publi-
kationen Clay and algae-induced effects 
on biomass, cell size and toxin concentra-
tion in a brackish-water cyanobacterium 
(utkommer 2013). Enligt forskningsresul-
taten trivs blågröna alger bättre i grumligt 
vatten än i klart – de har en större förmåga 
att växa i halvmörker än andra alger. Regn-
drabbade områden där jord och lera sköljs 
ner i vattendragen kan med andra ord vara 
extra utsatta för blågrönalger. Dessutom 
tenderar leran att dra med sig giftet ner i 
vattendragets bottenslam.

– Studien visar att blågrönalgerna kan 
växa i många olika miljöer och är duktiga 
konkurrenter. Resultaten ger förhoppnings-
vis insikt i hur viktiga åkrarnas skyddszo-
ner är och att vidare tillämpningar borde 
utvecklas eftersom klimatet blir allt regni-
gare, förklarar Jonna Engström-Öst.

Konstsamfundet stöder Aronia 
med sammanlagt 375 000 € under en 
tvåårsperiod.
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Blågrönalger sedda i mikroskop.

Övriga bidrag

Nytt om blågröna alger på Aronia

Bidrag inom film

Vikström-Jokelas julkalender



Finlands Svenska Spelmansförbund 
är en organisation för befrämjande 
av finlandssvensk folkmusik och 
finlandssvenska folkmusiktraditioner. 
Förbundet skapar kontakt mellan spelmän 
och spelmanslag i Finlands svenskbygder. 

Spelmansförbundets spelmansstämma 
ordnas varje sommar. Det brukar vara en 
imponerande skara spelmän som sam-
las. Totalt räknar man med upp till 57 
spelmanslag. Av dessa kommer 29 från 

Österbotten, 14 från Nyland, 8 från Åland 
och 6 från Åboland. Evenemanget ambule-
rar mellan olika orter i Svenskfinland och 
på sommaren 2012 firades dess 40-års-
jubileum i Tenala med 135 spelmän som 
uppträdde.

– Samtidigt delades även hedersbetygel-
ser ut. Spelmannen Reidar Eklund var den 
mest uppmärksammade av dessa: han har 
deltagit i samtliga fyrtio spelmansstäm-
mor, berättar Pia-Stina Sarin från Spel-
mansförbundet.

Sommaren 2013 ordnas spelmansstäm-
man i Pargas under rubriken SamStämt.

– I sommar arrangerar vi stämman 
tillsmmans med Finlands Svenska Folk-
dansring. Trehundra dansare har anmält 
sig, och ett hundratal spelmän. Det är rätt 
sällan spelmän och folkdansare håller sina 
huvudevenemang tillsammans, så det lö-
nar sig att ta sig till Pargas, uppmanar hon.

Med hjälp av Konstsamfundets under-
stöd tryggas Finlands Svenska Spelmans-
förbunds verksamhet. 2012 var bidraget 
3 000 €.

7

Bidrag inom musik

Spelmansförbundet firade 40-årsjubileum

SOS Aktuellt ges ut av Finlands Svenska 
Handikappförbund. Tidningen har lagt 
ribban högt för sin verksamhet: den ska 
följa etablerade journalistiska principer 
och hålla hög kvalitet med mål att föra 
finlandssvenska handikappades talan. 
Resultatet är en fräsch tidning med många 
ministrar och andra samhällspåverkare 
bland intervjuerna, även Tarja 
Halonen, och med spridning över hela 
Svenskfinland.

– Det känns oerhört fint att SOS Aktuellt 
har ett så brett stöd i Svenskfinland. Vi är 
enormt tacksamma gentemot våra trogna 
anhängare både i och utanför den social-

politiska kretsen. Under det senaste året 
har jag också kontaktats en hel del av in-
tresserat branschfolk från Sverige, berättar 
Daniela Andersson, redaktionschef.

– Hårt och seriöst arbete bär frukt men 
målet är att också bli mer högljudda. I 
juninumret har vi en mycket intressant 
intervju med professor Nasreen Rustom-
fram från Tata institute of social sciences 
i Indien som för tillfället är i Ekenäs. Vi 
skriver också om psykosyntes i Österbot-
ten, grupptheraplay i Pargas och metoden 
arbete med stöd inom Kårkulla.

Konstsamfundet beviljade 10 000 euro 
till SOS Aktuellt våren 2012

Bidrag inom utgivningsverksamhet

SOS Aktuellt ska bli mer högljudd
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Stämman inleddes med buskspel i solnedgången: 
fritt samspel som så många spelmän uppskattar 
nästan mest av allt.
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Det var fadern Pertti Niemistö 
– här avbildad i brons – som 
väckte passionen för konst 
hos Kari Niemistö.
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Kari Niemistö gör inget större nummer av att 
han varit framgångsrik i sitt yrkesvärv som  
investerare och också som konstsamlare.

Konsten en kär 
hobby – ingen 
placering

I den ärevördiga Munksnäsvillan i Helsingfors från femtiotalet, 
som varit hans barndomshem och som i dag tjänar som kontor 
frapperas besökaren av kulturens närvaro.

– Den här har nyss kommit tillbaka från en utställning i Japan, 
där den var i ett och ett halvt år. Och före det var den utlånad till 
Chicago, berättar Niemistö och pekar andäktigt på den massiva 
tavlan som pryder väggen bakom hans skrivbord. 

– Det är mittpartiet av Akseli Gallen-Kallelas triptyk Aino och 
föreställer Aino flyende ur Väinämöinens båt. Min pappa kom över 
konstverket och fick nys om att originalramen fanns på ett antikva-
riat i Åbo. Men nu får det räcka med utlåning för en tid, säger han.

Konstsamlingen gått i arv
Tillsammans med sin hustru Leena upprätthåller 
Kari Niemistö bildkonststiftelsen Ars Fennica 
som premierar lovande konstnärer. Årligen 
delar man ut betydande prissummor. Stiftelsen 
har också ställt ut många av de prisbelönta 
konstnärernas verk i Tavastehus, liksom verk 
från Niemistös egna samlingar.

– Samlingen har jag ärvt av mina föräldrar 
som i tiden beslöt sig för att placera den i deras 
forna hemstad Tavastehus. Jag har fortsatt att 
sköta samlingen som i dag omfattar omkring 450 

Moderna  
konstverk  

förmedlar något  
av stämningen

i samtiden.
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målningar, statyer, grafik och fotografier. Främst inhemsk och nord-
isk konst från 1950-talet till nutid.

– Tavastehus stad har förhållit sig positiv till samarbetet och 
iståndsatt ett vetemagasin ritat av statsarkitekten E. B. Lohrman 
som nu fungerar som konstmuseum.

Niemistö berättar att valet av Tavastehus var naturligt. För honom 
är Tavastland hembygden. Med åren har rötterna blivit viktigare.

PR för nutidskonsten
Niemistös drivs av en passion att göra den moderna inhemska 
konsten mer känd. Alla nyförvärv är inhemsk konst.

– Det är ett slags PR-arbete för nutidskonsten. Ett sätt att stärka 
kvalitetstänket i fråga om moderna konstverk. Det är viktigt att ta 
vara på konstyttringar i tiden. De speglar vår samtid och förmedlar 
något av stämningen i landet.

På frågan om den moderna konsten ökar i värde på samma sätt 
som klassiker från förra decenniet och äldre tider, svarar Niemistö att 
han inte tror det, eftersom konsten har i dag har en annan funktion.

– Edelfelt och Gallen-Kallela till exempel representerar en tid då 
landet byggdes och de förmedlade något av det som dagens kom-

Mittpartiet av Akseli Gallen-Kallelas triptyk ”Aino” flyende ur Väinämöinens båt  
pryder huvudväggen i Kari Niemistös arbetsrum.
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munikationsmedel gör. De är för efterkommande ett värdebesked 
på ett land statt i utveckling. Därför är de i dag så värdefulla.

– Jag tror inte att det förhåller sig på samma sätt med nutidskon-
sten. Vi lever i en postindustriell värld där allt är tillrättalagt. Vi har 
tillgång till kunskap och information på ett helt annat sätt än vad 
våra förfäder hade. Frågor om hur vi ska ställa till rätta det vi ställt 
till med blir viktiga. Därför en hållbar utveckling och omsorgen om 
miljön viktiga. Allt detta återspeglas i konsten.

Konsten inget investeringsobjekt
Det kanske förefaller märkligt, men för den framgångs-
rika investeraren Kari Niemistö är konstsamlandet 
inget han gör för pengar. Han är i sin profession god 
för åtskilliga miljoner, driver sitt eget företag Selective 
Investor, är storägare i Raisio, Nokia och Stockmann, 
och är medlem av hjärnfondens styrelse. För att nämna 
några av uppdragen.

Men om detta handlar inte denna intervju.
– Konsten ger mig en ny dimension på livet, en möj-

lighet att se och förstå saker på ett annorlunda, djupare 
sätt. Jag har fått detta intresse i arv av min far och är 
stolt över det. Skomakarens barn kan också ha sina skor.

– Inget av de konstverk jag köpt har jag gjort för pengarnas skull. 
Jag spekulerar överhuvudtaget inte i om ett konstverk ökar i ekono-
miskt värde. För mig har det andra värden. De är ett uttryck för något 
i samtiden. Vad? Det är betraktarens sak att avgöra, säger han.

Välfärden behöver utrymme för privata satsningar
I samtalet kommer vi in på kulturens betydelse för regioner och 
större och mindre orter och samhällen. Kari Niemistös erfarenheter 
från samarbetet i Tavastehus är enbart positiva. Han tror också att 
konstmuseets existens har en betydelse för opinionen. Så är det på 
månget annat håll i landet, tänk bara på alla musikfestivaler.

– Jag anser att det bra med balans mellan privata kulturyttringar 
och de som stöds av staten. Musikhuset i Helsingfors är exempel 
på att samhället och privata aktörer kan gå samman och åstadkom-
ma någonting värdefullt.

När det gäller välfärdssamhället och dess utveckling är Niemistö 
rätt återhållsam i sina kommentarer.

– Grunden för vårt välfärdssamhälle ska vi slå vakt om. Vi har 
en nordisk modell som är en god bas. Men det måste också finnas 
utrymme för privata initiativ som möjliggör ett samarbete mellan 
entreprenörer och samhället. 
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Fördomar hinder i svenskundervisningen

Senja  opettaa  
revolutionerar  
inställningen  
till  svenskan
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Senja Larsen lär ut 
svenska över nätet.
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S enja Larsen sprudlar av entusiasm trots att hon som kom-
munikationsdirektör för Centralhandelskammaren haft en 
tung arbetsvecka. Men vansinnesprojektet med att lära sig 

svenska är något som upptar hennes fritid och har gjort det nu i två 
år. Vad det handlar om är en Facebooksida som med otvungna och 
lekfulla metoder lär dig svenska.

– Jag hade som barn inte den möjligheten, då jag växte upp i 
USA och England. Som vuxen har ändå jag insett betydelsen av att 
kunna tala svenska. Svenskan är en rikedom som förtjänar någon-
ting bättre än stämpeln tvångssvenska. Därför vände jag på steken 
och kallar det riemuruotsi, älsklingssvenska, berättar Senja om idén 

”Täällä harjoitellaan riemuruotsia, älsklings-
svenska”, står det att läsa i presentationen på 
Facebooksidan Senja opettaa sinulle ruotsia. På 
knappt två år har sidan fått drygt 18 500 vänner 
och charmoffensiven för det svenska fortsätter 
med oförminskad styrka. Men vem är Senja?

Senja Larsens filosofi utgår från svenskans bästa och är en vänlig handräckning till finlandssvenskarna.
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med att på de sociala mediernas villkor start en annorlunda språk-
skola.

Likasinnade har det inte varit svårt att mobilisera. Hemsidan 
drivs på frivillig väg av ett tjugotal entusiaster som kallar sig kans-
lister.

– Vad vi gör motsvarar några personers heltidsjobb, säger hon.

Svenskan bra produkt men dåligt marknadsförd
Senja berättar hur hon gick till Arbis för att lära sig bättre svenska. 
Även om hon inte blev portad kände hon direkt att det inte var 
hennes grej.

– På Arbis hittade jag en kurs i matlagning och kunde sjunga 
Abba tillsammans med andra. En briljant idé som det borde finnas 
mera av.

Men Senja stötte på något som hon beskriver som en försvarspo-
sition, ett revirförsvar. En finlandsvensk borg, dit andra 
än de egna inte är så välkomna. Hit men inte 
längre-attityd, som hon upplevde som frånstö-
tande.

– Jag hade en ärlig avsikt att lära mig 
svenska, men stötte på en barriär. En rädsla 
för att jag beträder ett revir som inte är 
mitt. En överdriven auktoritetstro. Varför 
denna inställning? Varför tyr ni er till det 
förgångna, till en fondernas trygghet utan 
förankring i nuet? Till tvång och era egna 
själviska domäner?

Senjas fråga är både rak och ärlig. Ändå vill 
hon svenskans väl och vill vara en utsträckt hand 
för finlandssvenskarna. Snarare än en väckarklocka.

En oemotståndlig charmoffensiv
Hemsidan Senja opettaa sinulle ruotsia är en charmoffensiv mot 
finlandssvenskarna.

– Är du finlandssvensk? Häng med här för att göra tvångs-
svenskan till älsklingssvenska för Finlands finskspråkiga, uppma-
nar Senja.

En som antagit utmaningen är Mårten Mickos, vd för Eucalyp-
tus Systems som utvecklar molntjänster och är ny medlem i Nokias 
styrelse. I ett blogginlägg på Senjas hemsida skriver han om sin 
kärlek till svenskan. Duet i texten är det svenska språket:

Sluta vara en krånglig gamling! Sluta gnälla, sluta tänka på det 
förgångna, sluta drömma om en tid som aldrig egentligen fanns. 

Varför  
tyr ni er till en  

fondernas trygghet  
utan förankring  

i nuet?
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Lev i nuet. Damma av dina rutiner. Damma av dina förväntningar. 
Charmera världen. Den vill bli charmerad. Och den älskar dig. Jag 
älskar dig. Du är kanske inte så mäktig som du en gång var. Men du 
är lika charmerande, om inte mer.

Jag älskar dig. Du rinner i mina ådror och blixtrar i mina nerver. 
Du ockuperar min hjärna. Du formulerar mina tankar. Du är det 
finaste.

Projektet Senja opettaa växte fram under den häftigaste diskussio-
nen kring tvångssvenskan 2011. Motretoriken var älsklingssvenska: 
att språket är kul att kunna och en stolthet om man så bor i Muonio 
eller Melbourne. Metoden är enkel: projektet drivs av frivilliga som 
dagligen publicerar korta Facebook-statusar på finska där intres-
santa svenska ord översätts till finska.

Svensklärarnas ordförande Sisko Harkoma har med entusiasm 
tagit emot den hjälpande handen. Hon har rent av blivit en av 
kanslisterna bakom den framgångsrika Facebooksidan. Det är kans-
listerna som kostnadsfritt på sin fritid uppdaterar sidan och håller 
debatten vid liv. För tidningen Opettaja säger Harkoma:

– Opintiellä ripaus huumoria HUMOR, rakkautta KÄRLEK ja 
suvaitsevaisuutta TOLERANS ei ole koskaan pahitteeksi.

Den svenska översättningen är alltid skriven med versaler.
Med Senjas hjälp har det svenska språket för många blivit en del 

av vardagen. De som besöker hemsidan lär sig alltid något nytt.
– Tänk vad tre nya ord om dagen blir på ett år, konstaterar hon 

glatt och uppmuntrar alla ta till sig sättet att leka med orden.
Ledarskribenten Jan-Erik Andelin hör till de få som på finlands-

svenskt håll självrannsakande kommenterat fenomenet Senja: 
(19.7.2012 ÖN)

Nu får vi vänja oss vid att någon annan dribblar sig fram till det 
som blir ett slags ny finlandssvenska. Att hennes gensvar i Kärn-
svenskfinland blev svagt återspeglar den snorkiga, självbeskyddan-
de – och självsysselsättande – attityd där Svenskfinland bara stöder 
projekt för det svenska i Finland om det sker kring vår världsbild, på 
våra villkor och boliner ...

Det är en märklig lärdom att se någon annan leka sig fram med 
ens eget modersmål. I Finland har vi småningom vant oss vid det 
tvåspråkiga sound, och fonetiken som slår igenom också hos den 
som har perfekt grammatik och ordval: ha ni varri ti Svärrje?

Oppiminen on elinikäinen matka FÄRD. Koskaan ei ole valmis FÄRDIG, skriver Senja.  
Den svenska översättningen är alltid skiven i versaler.
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Bokutgivning ett polisäventyr
Senja opettaa Sinulle ruotsia finns också som bok. Den består 
av 300 texter på max 420 tecken var och sammanlagt 16 000 
Facebook-kommentarer. Den har förverkligats av ett team på tjugo 

personer med en nollbudget.
Bokutgivningen skulle ursprungligen finansieras 
med hjälp av crowdfunding, en sorts gruppfinan-

siering som innebär att pengarna samlas in via 
internet. Målet var att samla in 10 000 euro. 
Tanken var att finansiärer i gengäld skulle ha 
få en gåva som motsvarar summan de har 
donerat. Finansieringsplanen gick i stöpet. 
Polisstyrelsen ingrep och lät förstå att ord-
valet i kampanjen kunde tyda på penning-

insamling, för vilket man behöver tillstånd i 
Finland.
– Det enda rätta då var att avbryta insamling-

en och returnera pengarna, berättar Senja.
Däremot stoppade myndigheternas nitiska ingrepp 

inte själva bokprojektet. Räddande ängel var Finlands Mässor som 
bidrog med finansieringen. Om boken som illustrerats av 21-åriga 
Nadja Andersson säger Senja stolt att den är en kulturgärning:

– Den fogar samman en traditionell bok med det bästa från de 
sociala medierna. Den hektiska takten på nätet gör att kommenta-
rerna lever en dag eller två, men genom att samla dem i bokform 
har vi tillgång till dem för evigt.

Hon är mån om att framhålla att boken inte är felfri. Tryckfelen 
och språkgrodorna är sådant vi lär oss något av. Att säga fel och 
skriva fel är första steget till inlärning, vet Senja Larsen..

Till slut en vädjan från initiativtagaren till världens tokroligaste 
språkskola:

– Språk är något man lär sig bara genom att använda det. Att 
eftersträva fullkomlighet är bara skadligt, en dålig svenska leder i 
slutändan till en god svenska. Klaga därför inte på översättningsfel 
och grammatikgrodor. Var snäll och byt inte alltid till finska. Tala 
svenska med oss finskspråkiga! 

Tala  
svenska med oss  

finskspråkiga.

Läs det senaste 
inlägget på  
Senja opettaa.
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– En dålig svenska leder i 
slutändan till en god svenska, 
klaga därför inte på gram-
matikgrodor, uppmanar 
Senja, som myntat uttrycket 
älsklingssvenska.
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Björn Wahlroos konsekvent i sin samhällssyn:

Kulturens  
kvalitet  
definieras  av 
marknaden
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Det har sagts om Björn Wahlroos att han 
ger oväntade svar på väntade frågor. Det 
stämmer också omsvängt. När frågorna 
är oväntade blir svaren de väntade. Men 
för den skull inte mindre intressanta.

V årt samtal börjar med att jag ber Björn Wahlroos definiera 
begreppet kultur, svara på frågan vad kulturen betyder för 
honom och bedöma om kulturen kan vara lönsam. Han 

sitter tyst en god stund, muttrar något om en svår fråga, innan han 
systematiskt tar sig an den.

– Kultur är att på ett intressant sätt återge någon aspekt av vår 
civilisation. Kulturen måste nästan vara lönsam. Nja, den behöver 
inte vara det, men god kultur är det nog, säger han.

Som det anstår den professor Björn Wahlroos är fördjupar han 
problematiken med något som påminner om en föreläsning i eko-
nomi.

 – Kultur har externa effekter; när någon betalar för kultur kan 
också andra dra nytta av det. För en ekonom betyder det att man 
kan motivera subventionering av kultur. Blir den beroende enbart 
av privat finansiering kommer det inte att produceras tillräckligt 
mycket med kultur. 

Se upp för kulturdiktatorerna
 Men då någonting i huvudsak är subventionerat finns alltid risken 
för att någon tar sig oinskränkt fullmakt att diktera innehållet. Det 
är en utveckling som Björn Wahlroos varnar för.

 – Det är farligt med carte blanche i sådana sammanhang. Det 
har vi sett i teaterlivet i Frankrike. Jag kunde nämna exempel också 

här i Finland på personer som anser sig vara den högsta tolka-
ren av det rätta och riktiga, men jag gör det inte, säger han.

När det gäller kraven på allas lika rätt till utövande av 
konst är han skeptisk också av andra skäl. Kvaliteten blir 
lidande.

– Jag ska belysa det med ett exempel från Holland, där 
man i Amsterdam gjorde ett försök med att stöda icke-

kommersiell konst. Det ledde till att alla drogmissbrukare 
gick till första bästa konstaffär, försåg sig med pensel och ark 

och anmälde sig sedan hos konstuppköparen. På så sätt fick man 
43 000 nya konstverk. Men när dessa sedan erbjöds till skolor för 

God  
kultur är 
lönsam.
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– Jag har inte brytt mig om att se 
pjäsen om mig som sägs vara en 

satir, säger Björn Wahlroos.
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utställning var det ingen skola 
som ville ha dem. Och ingen 
annan heller. 

Det var en garanterat icke-
kommersiell satsning. Och 
resultatet därefter.

 – Vad lära vi härav. Markna-
dens prissättning är den enda 
oberoende kraft som kan defi-
niera konstens kvalitet. 

Att detta inte alltid är så enty-
digt ger han ett annat exempel 
på.

 – Vad gör man när Spede 
Pasanens filmer får en större 
publik än Jörn Donners? 

Hollywood bäst i världen
För alla dem som invaggat sig 
i en tro på kulturdiktatorer har 
Wahlroos ett exempel som be-
visar motsatsen. Han säger sig 
minnas hur han som ung ansåg 
att amerikanska Hollywoodfil-
mer var det sämsta tänkbara i 
filmväg och föredrog Cocteau 
eller Truffaut. Också i synen på 
film har han numera reviderat 
sin uppfattning.

 – I dag är den amerikanska 
filmen bäst i världen, tycker 
de flesta. Helt enkelt därför att 
subventioner varit otänkbara. 
Det är kvaliteten på filmen som 

fäller avgörandet. Eller titta på teater. Broadway och London är 
överlägsna i lanserandet av nya pjäser. Och inte heller där finns det 
några subventioner: det är den betalande publiken som styr inrikt-
ningen. 

 Samma gäller konsten. Nere i Nizza där han håller till finns det 
gallerister och konstutbudet är stort. Här gäller samma princip, 
marknaden sätter värdet på konsten.

 – Kulturen eller konsten har i sig inte ett egenvärde. Det har 
bara blivit så att ordet kultur monopoliserats av dem som inte har 
annat livsinnehåll, säger han något sarkastiskt.
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 Kultur som hobby roligt och lärorikt
 På det personliga planet säger sig Björn Wahlroos inte vara sär-
skilt kulturell. Men visst har han en förkärlek för iståndsättandet av 
Åminne herrgård som för 200 år sedan var Gustaf Mauritz Arm-
felts hem.

– Renoveringsarbetet fann jag både roligt och lärorikt. Jag har 
haft förmånen att kunna införskaffa denna klenod och då vill jag 
också iståndsätta den. Det är roligt att märka att man också på 
äldre år kan lära sig nya saker. Ögat vänjer sig att upptäcka detaljer 
som ger en djupare innebörd i föremålens historia. 

Åminne herrgård är också den plats där Lilla Teaterns pjäs 
Kungen utspelar sig. Pjäsen som hade premiär för någon månad 
sedan handlar om hur Nalle Wahlroos bjuder upp till en storstilad 
maskeradfest i gustaviansk anda på sitt residens. Kungen har risats 
i pressen som en tandlös satir.

 – Har du själv sett den?
 – Nej, jag har inte brytt mig om det. Men jag har låtit mig berät-

tas om den. Jag har fått frågan om jag blivit smickrad av uppmärk-
samhet, vilket jag nog inte blivit. Men jag är inte heller upprörd 
över pjäsen. Inom kulturen måste det finnas utrymme för en bred 
artistisk frihet, lyder Nalles eget omdöme.

Dags slå vakt om egennyttan
 Det krävs knappast någon examen i riskhantering för att inse att 
misstron mot världens ledande ekonomier på grund av skuldkri-
sen och fiaskot på Cypern sprids som en mental 
epidemi. Litet varstans ser man över sitt eget 
hus. Ronald Reagans gamla devis Trust, 
but verify är en paroll som finansvärlden 
gärna anammar.

 Hur kommenterar Björn Wahlroos 
dagsläget inom finansvärlden – får du 
vatten på din kvarn?

Frågan är närmast retorisk. Han be-
höver inte tillstå att det är argument 
som styrker det han förfäktat, bland 
annat i boken Marknader och Demo-
krati, som utkom för ett par år sedan. 
Egennyttan är ett väsentligt drivmedel, 
fastslår han och tycker att det finns en del att 
lära både här och där:

– Jag tycker att det är synd att den politiska vän-
sterns fjärmats från sina ideal. Fackföreningsrörelsen driver inte 

Bolag  
och samfund  

har i sig ingen moral,  
det är bara individer 

som kan vara  
moraliska eller  

omoraliska.
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– Kultur har externa effekter; när någon 
betalar för kultur kan också andra dra 
nytta av det, säger Björn Wahlroos.
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längre sina medlemmars intressen. Den försvarar bara en stel och 
improduktiv statlig byråkrati. 

Ett medmänskligt drag
Jag ställer till slut Björn Wahlroos inför ett citat av nyligen bort-
gångna Margaret Thatcher:

 Strävan efter rikedom hellre än fattigdom är legitim och springer 
ur själva skapelsens natur. Ändå varnar det tionde budet för att den-
na strävan efter att tjäna pengar och äga saker kan bli väl självisk. 
Men det är inte skapandet av nya tillgångar som är fel, utan kärlek 

till pengar för sin egen skull. Det är när beslut tas 
om vad jag gör med mitt välstånd som den mo-

raliska dimensionen kommer in i bilden.
 – Jag kunde inte ha sagt det bättre, 

lyder hans spontana kommentar. 
– Just det, först måste vi skapa väl-

färden, innan vi omfördelar den. Och 
för att kunna skapa välfärd måste vi 
ge dem som skapar bättre incitament 
och större rätt att själv vara med och 
bestämma om hur den skall fördelas.  

Bolag har ingen moral, för det krävs kött 
och blod, vilket jag inte är ensam om att 

säga. Också ärkebiskop John Vikström har 
sagt samma sak. Men vi som är chefer och 

ägare av bolag, vi måste ha moral och etik, och ta 
vårt ansvar, också vad gäller miljö, medmänniskor och kultur, sam-
manfattar Björn Wahlroos. 

Marknadens 
prissättning  är  

den enda oberoende 
kraft som kan  

definiera konstens 
kvalitet.

Har du inte läst 
”Marknader och 
demokrati”? 
Provläs boken hos 
förlaget Atlantis.
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Mikael Jensen ny förvaltare på Söderlångvik:

En levande gård 
följer sin tid
– En sund ekonomi är grunden för en levande 
gård. Min vision är att se till att näringarna vid 
Söderlångvik bär sig. För tillfället förnyar vi äp-
pelodlingen för att göra den effektivare och vi 
planerar att bli självförsörjande gällande förnyel-
sebar värmeenergi.

Mikael Jensen bytte Östra Nyland mot Åboland och förvaltar nu Söderlångvik.
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D et är klara besked och ett tydligt mål som Söderlångsviks 
nya förvaltare Mikael Jensen ställt upp. Han efterträdde i 
augusti ifjol Ralf Ginman som avgick med pension efter att 

ha fungerat som förvaltare på gården i 22 år. Jensen är hemma från 
Ingeris gård i S:t Bertils och har senast varit förvaltare för Kiala 
gård i Borgå som driver ett av Finlands största jordbruk på 600 
hektar åkermark.

Söderlångvik gård består av 7 000 hektar skogs- och jordbruks-
fastigheter i Kimitoön och Pargas. Odlingsjorden är på Söderlång-
vik 52 hektar, på Tolfsnäs 70, på Nordanå 23 och i Hertsböle 20 hek-
tar. Hela åkerbruket är för tillfället utarrenderat. Söderlångvik gård 
är en av Finlands största äppelproducenter med cirka 23 hektar och 
17 000 äppelträd.

Underhållet av huvudbyggnaden en utmaning
På Söderlångvik är många projekt på gång. Vind-
kraftsprojektet har precis fått byggtillstånd. Går 
allt som planerats står vindkraftverken på plats 
om två år. Förnyelsen av äppelodlingen är i full 
gång och ska bli den modernaste på fastlandet. 
Turistnäringen är en viktig del av gårdens hela 
verksamhet. Hit hör museet, konstutställningarna, 
olika konserter samt ladugårdskaféet och gårds-
boden. Gården hyr dessutom ut Villa Sundsvedja 
för möten, fester eller semester och en nyhet för i 
år är att Grindstugan hyrs ut veckovis. I gårdens 
tre växthus odlas tomater, blommor och örter som 
säljs i gårdsboden och i närliggande mataffärer.

En stor utmaning är renoveringen av huvud-
byggnaden.

– Vi jobbar med en långtidsplan för renove-
ringsarbetet som kommer att bli omfattande och 
sträcka sig över en längre tidsperiod.

Sommaren lockar med konstutställning och konserter
Sommarmånaderna för med sig besök både till museet och till 
konstutställning och konserter. Konstnärer i bilden är namnet på 
årets utställning som bjuder på olika självporträttsamlingar.

– Vi kommer att ha konserter ungefär i samma utsträckning som 
under tidigare år; Ekenäs manskör, Aurorakören, Baltic Jazz och 
Kimitoöns musikvecka är några exempel. Besökarantalet senaste år 
var ca 10 000 personer. Vi väntar ungefär det samma det här året, 
säger Mikael. 

Amos Andersons Söderlångvik.
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Vad det handlar om är tillstånd för 18 vindkraftverk i 
Galtarbyskogen på ett område om 500–600 kvadrat-
meter. Placering stöds av goda vindförhållanden, nu-
varande markanvändning, stora obebyggda områden 
samt ett färdigt elöverföringsnät.

Vindkraftverken som planerats för området har en 

Anhållan om bygglov för 18 vindkraftverk godkänd

Vindkraft  
på Kimitoön  
om två år?

Tekniska nämnden i Kimitoön godkände i 
slutet av april Konstsamfundets ansökan om 
att få bygga vindkraft i byarna Galtarby och 
Hertsböle. Enligt nämndens ordförande Daniel 
Wilson ska det ännu göras en massa utred-
ningar och planeringsarbete. Men i och med 
beslutet kan vindkraftsprojektet sätta i gång.
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effekt på 2–3 megawatt och höjden inklusive rotorblad är 
högst 200 meter. Kraftverken kommer att producera un-
gefär 150–170 GWh el om året. Detta motsvarar det årliga 
elbehovet i cirka 50 000 höghuslägenheter. 

– Här på Kimitoön finns det ett motstånd mot vindkraft-
verk, men det som vi planerar är beläget i ett stort skogs-
område och bör inte kunna störa någon, säger projektche-
fen Ralf Ginman.

Han vågar sig på en gissning att kraftverken står klara 
om två år – om allt går som det ska.

Ekologisk och socialt hållbar lösning
Investeringen genomförs på den hållbara utvecklingens 
villkor och kommer att skapa ekologiskt och socialt håll-
bara lösningar inom näringen. Vindkraft är ren, förnybar 
energi, vars främjande är förenligt med Finlands energipo-
litiska mål.

– Vindkraftparken skapar sysselsättning både som 
byggprojekt och på längre sikt, och det stöder lokalt 
företagande och kommunens livskraft, konstaterar Ronny 
Viljanen, som är placeringsdirektör vid Konstsamfundet.

Satsningen på vindkraft stöder Konstsamfundets upp-
gift att understöda och främja finlandssvensk yrkesutbild-
ning och kultur.

– Vi har en lång historia inom välgörenhet, kultur och 
jord- och skogsbruk på området. Vindkraftparken ökar vårt engage-
mang i utvecklingen av området, säger Viljanen. 

Ralf Ginman är chef för 
projektet.

Ronny Viljanen är place-
ringsdirektör på Konst-
samfundet.
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Kreativ ekonomi handlar  
om att tänka annorlunda

Alf Rehn 
lever som 
han lär

– Kultur kan vara lönsam, men varje kulturproducent 
måste förstå hur marknadsekonomin fungerar,  

säger professorn i företagsekonomi, Alf Rehn.
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M ed de koordinaterna av professorn i företagsekonomi vid 
Åbo Akademi, Alf Rehn, bosatt i Köpenhamn, var de inte 
svårt att från Hovedbanegården orientera sig fram. Och 

mycket riktigt, inne i ett fullsatt kafé sitter han i ett hörn framför sin 
dator med en kopp rykande espresso.

– Kaféerna är för mig en barometer, ett sätt att fånga känslan i 
en stad. Man får en bild av vilket slags diskussionskultur det finns. 
Man upptäcker att god kreativitet är ett hantverk. Se bara på fri-
lansförfattaren eller fotografen vid bordet intill, säger Alf Rehn.

– Jag är en nomad i den bemärkelsen att jag i en ny stad glider 
från kafé till kafé. Jag har svårt att sitta på ett lugnt kontor, därför 
använder jag en webbapp på min laptop som simulerar kaféljud.

– Du hittar mig på kafé Granola på Værnedams-
vej, som är ett charmerande område kallat ”Lilla 
Paris”. Det är ett av Köpenhamns inneställen 
med ett ständigt sorl och en härlig atmosfär.

Kaféet är en metafor för det kreativa skapandet, säger Alf Rehn, som är bekant med Köpenhams kaféer.
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För Alf Rehn har kafékulturen också en djupare innebörd. Den 
är en metafor för det kreativa skapandet i en storstad. En modern 
stads ekonomiska potential kan hänga mer på kaféernas kvalitet än 
på antalet kontorslokaler.

– Vi vet ganska lite om mikroprocesserna i den kreativa eko-
nomin. Därför behöver vi en mera dynamisk diskussion om den 
kreativa ekonomins natur, en retorik utöver det vanliga snacket om 
innovationer och pengar, förklarar han.

– Kulturpolicy handlar inte bara om storskalighet och byggpro-
jekt, det kan vara mer kreativt att satsa på infrastruktur i form av 
småskalighet; ateljéer, studior, kaféer.

Det är också något som beaktats i Åbo, där kulturhuvudstads-
året gav upphov till nytänkande då det gäller stadsplanering och 
kreativa lösningar. Resultatet syns i antalet kaféer och restauranger. 
Rehn leder själv ett forskningsprojekt vid Åbo Akademi som ut-
vecklar forsknings- och verksamhetsmodeller för stadsplaneringen.

Vi lever i ett både-och-samhälle
Alf Rehn återkommer till restaurangboomen, som inte bara känne-
tecknar Åbo utan alla storstäder med självaktning.

På kultur kan man satsa på flera sätt. Enligt Alf Rehn kan man satsa på småskaliga insatser som ateljéer, 
studior och kaféer.
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– Restaurangkulturen är ett symboliskt kapital på välståndet i 
en stad. Maten har blivit ett sätt att separera sig själv. Men utan 
goda råvaror blir det ingen god mat. På sätt och vis är det här en 
sinnebild av vårt samhälle. Vi är måna om rent vatten och fint kött. 
Stilen, smaken och estetiken är viktiga.

– Missa inte skogen för träden, säger professorn med 
allvarlig min.

Vad han avser är att det för fel att enbart tala om 
ett postindustriellt servicesamhälle. God mat kom-
mer av en utvecklad produktivitet. Vårt samhälle 
har i själva verket aldrig varit mer industrialiserat 
än det är i dag. 

– De råvaror vi uppskattar och kräver för att få 
god mat förutsätter en långt gående industriali-

sering. Men å andra sidan kännetecknas samhället 
av en globalisering och en digitalisering. Databe-

redskapen möjliggör en småskalighet. Därför talar jag 
hellre om ett hybridsamhälle, eller ett både-och-samhälle, 

preciserar han.

Rovio exempel på kreativt vansinne
I sin prisade bok Farliga idéer – När det opassande tänkandet är 
din värdefullaste resurs förfäktar Alf Rehn tanken att verkligt krea-
tiva lösningar alltid väcker motstånd och motstridiga känslor. En 
idé som upplevs som inspirerande, fräsch och nyskapande är per 
definition inte kreativ, lyder hans budskap. Lysande, nyskapande 
idéer uppstår när vi bryter med existerande mönster och rör vid 
smärtpunkterna hos det tidigare tänkta.

– Riktig kreativitet är farlig, hotfull och bråkig, det står jag fast 
vid. Men att förklara det med något exempel är inte alltid så lätt. 
Jag fick en gång frågan och blev tvungen att fundera efter vad som 
kunde tänkas vara Finlands följande framgångssaga efter Nokia.

– Jag kom på rak arm inte på något så orimligt och dumt, så 
jag valde att berätta om hur jag med min son spelade ett dataspel 
med arga fåglar. Jag kastade fram Angry Birds som ett exempel på 
något som var svårt att fatta hur det skulle lyckas. Och fick läsa att 
jag förutspått Rovios framgångssaga.

 
Vare därmed hur som helst. Men Rovios vd Mikael Hed bekräftade 
vid tävlingen Entrepeneur of the Year i Monaco i höstas Alf Rehns 
teoretiska förmodande:

– En struktur som inte är anpassad för hur unga konsumenter 
beter sig har gett oss en bra möjlighet att ta en marknadsledande 
position när de gamla etablerade aktörerna har svårt att ändra sina 

Riktig 
kreativitet  

är farlig, hotfull  
och bråkig.
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affärsmodeller. De har så stora apparater och de har tiotals år med 
erfarenhet från sina branscher och då är det svårt att börja tänka i 
helt nya termer där de tar steget till en 100-procentigt digital distri-
bution.

Lär ut företagsekonomi i grundskolan
Kan då kulturen vara lönsam? Professorn smakar på frågan en god 
stund. Säger att det är en bra fråga, speciellt eftersom mycket gått 
fel i debatten.

– Allting kan vara lönsamt. Ska vara lönsamt. Tja, nej allt behöver 
inte vara det. Men ekonomiska förtecken behövs nog i alla kultur.

”Alla kultur”? ”Även i kulturell verksamhet” vore kanske när-
mare?

Så kommer förtydligandet.
– Kultur ska inte behöva mätas i hur mycket profit den skapar. 

Men varje kulturproducent måste förstå hur marknadsekonomin 
fungerar. Gör de inte det så reducerar de sig själva. En grundläg-
gande allmänbildning förutsätter elementära kunskaper i företags-
ekonomi.

Dragkampen mellan kulturarbetare och dem som sitter på 
pengarna inom en organisation beror långt på att kulturknuttarna 

Alf Rehn är i sitt esse bland cyklande köpenhamsbor.
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Alf Rehn ser en klar koppling 
mellan frodande kreativitet 
och mängden kaféer i en stad. 
Själv tänker han bäst på ett 
kafé där stämingen och ljud-
miljön är rätt – till den grad 
att han ibland tar till webbap-
pen Coffitivity på kontoret.
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Alf Rehn ser en outnyttjad potential 
i 65+:arna, som han uttrycker det. 
Visionen handlar om att skapa en 
kreativ ekonomi kring dem som 
uppnått pensionsåldern.
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saknar kunskap om hur ett företag fungerar. Rehn vill därför att äm-
net ska behandlas redan i grundskolan.

Å andra sidan är det ekonomiska språket ett politiskt maktspråk, 
ofta förbehållet män i mörka kostymer.

– Vi borde komma ifrån obalansen att bara vissa människor har 
beredskap att använda sig av ekonomin som det verktyg det egent-
ligen är. Ett verktyg som kan användas till många roliga och nyttiga 
saker, säger han.

Meningsfullt innehåll efter 65
Alf Rehn har många strängar på sin lyra. För ett år sedan invaldes 
han i Veikkaus styrelse, ett uppdrag som ha funnit spännande och 
intressant. Spelbolaget är underordnat Undervisningsministeriet 
och har lite att säga till om då det gäller vilka grupper i samhället 
som ska få del av spelvinsterna. För en professor i företagsekonomi 
är det en lärorik utsiktspost.

Han har också av EU kallats som rådgivare i innovationsfrågor 
och har där en möjlighet att påverka arbetet för en större transpa-
rens då det gäller framtida innovationslösningar.

En fråga som ligger honom varmt om hjärtat är geriekonomin, 
på finska vanhuustalous. Utmaningen handlar om att engagera och 
sysselsätta den generation som uppnått pensionsåldern. Alf Rehn 
ser stor potential i denna åldersgrupp då det gäller att bygga upp 
en infrastruktur för den kreativa ekonomin. Tredje sektorn gör ett 
viktigt jobb för dessa men samhället kan också hjälpa till och eko-
nomiskt dra nytta av att aktivera de äldre.

– Min vision är att vi skulle kunna bygga upp en kreativ ekonomi 
kring de äldre på motsvarande sätt som det i tiden skapades grejer 
för tonåringarna, tänk på serietidningar, böcker och musik med 
Beatles som exempel.

– Många som fyllt 65 är stadda vid kassa och har möjlighet att 
spendera. Men samhället måste kunna erbjuda dem meningsfull 
sysselsättning. Samtidigt är det en utsträckt hand till alla dem som 
är ensamma och i behov sällskap, sammanfattar han sin framtidsvi-
sion. 

Webbappen 
Coffitivity skapar 
kaféstämning var 
som helst.
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Gunvor Kronman efterlyser fler 
humanister i näringslivet. Hon 
vet vad hon talar om, hon sitter 
själv i flera styrelser.
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S å här beskrev Gunvor Kronman drivkraften som tar henne 
till nya, ansvarsfulla och inflytelserika uppdrag. Året var 
2003 och hon lämnade Röda Korset för Hanaholmens kul-

turcentrum. I dag tio år senare, inför hennes 50-årsdag, är glöden 
densamma. Och styrelseuppdragen både fler och tyngre. Finnair, 
Helsingfors universitet, Yle, Konstsamfundet, Crisis Management 
Initiative, Kungliga Dramatiska Teatern, Augusta Victoria Hospital 
i Jerusalem, RAND Corporation i USA, för att nämna de viktigaste.

Allt detta vid sidan av vd-skapet för kulturcentrum för Sverige 
och Finland. Ett bevis för att detta inte är något hon sköter med 
vänster hand är den erkänsla hon tillsammans med sin svenska 
kollega Mats Wallenius fick nu i vår. Samfundet Sverige–Finland 
förlänande dem utmärkelsen ”Årets främjare av de svensk–finska 
förbindelserna”. Kursutbudet och seminarieflödet på Hanaholmen 
har präglats av Gunvors breda samhällsengagemang, med allt från 
konst- och kulturevenemang till dagspolitiska analyser och globala 
möten.

– Det är världens roligaste jobb, ett mandat utan begränsningar 
och högt till tak. Det spännande är att i programutbudet samman-
föra otraditionella allianser, säger hon.

Gunvor glömmer inte heller att lyfta fram sina medarbetare som 
på ett föredömligt sätt har anammat ledarstilen.

Management by entusiasm  
är Gunvor Kronmans ledstjärna

– Behovet av att kunna påverka och se resultat 
är det som driver mig. Jag hoppas att glöden att 
åstadkomma radikala förändringar finns kvar 
också när jag blir äldre.

Ansvar är  
en livsstil  
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– Jag är mån om att rekrytera entreprenörer som brinner för sin 
sak och är beredda att satsa. I mitt ledarskap vill jag förmedla rikt-
ningen och ge tydliga mål, motivera mina medarbetare genom att 
peka på lösningar istället för problem. Det viktiga är att kontinuer-
ligt utvecklas och våga ompröva förutfattade uppfattningar.

Svenska.nu – en framgångssaga
Den positiva grundprincipen har också varit ledstjärnan för sats-
ningen Svenska.nu på att få finska skolelever att våga tala svenska. 
Svenska.nu förmedlar svensk ungdomskultur och möten med det 
svenska språket, visar att svenskan är lätt och rolig i praktiska 
situationer. Till exempel genom skolbesök av rappartister, genom 
musikaler, serietecknare och okonventionella möten.

– Processen som utmynnat i Svenska.nu är något som jag är 
oerhört stolt över. Vi gjorde ett gediget förarbete i två år och gick in 
för en medveten generositet och naiv positivism. Vi välkomnade de 
mest vansinniga idéerna, förklarar Gunvor.

– Visst har vi stött på kritik och polisanmälningar, men de har av-
tagit med tiden. Att jobba för svenskan och för andra språk är inte 
bort från någon, det är ett berikande tillägg i en ung människas liv.

För finansieringen av Svenska.nu står Sverige och Finland, Konst-
samfundet, Svenska Kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och 
Finland och en del andra institutioner. Nätverket stöder språkunder-
visningen, ordnar fortbildning för lärare och informerar om bety-
delsen av språkkunskaper. Europeiska kommissionen har lyft fram 
Svenska.nu som ett av de mest lyckade språkprojekten inom EU.

Hur är det med en export till Sverige, ett Finska.nu?
– Vi jobbar på det. Men logiken där är en annan, eftersom det 

inte finns ett nationellt skolsystem och finskans ställning inte är 
jämförbar. 3 500 lärare som budbärare finns inte att tillgå. Fokus 
måste ligga på annat, det är de yngre generationerna vi borde nå.

– Finskan i Sverige kan finnas i en invandrarfamilj där det talas 
tre språk. Då måste vi beakta behovet av flerspråkighet. Men fak-
tum kvarstår. Ingenting är så effektivt som att använda kulturen 
när det gäller språkundervisning, svarar hon.

Win-win-tänkandet nyttigt i kulturen
Gunvor Kronman kan från sin utsiktspost i styrelsens för landets 
största universitet följa de utexaminerade kandidaternas och magi-
strarnas yrkesval.

– Det intressanta är att av humanisterna blir i dag fler företagare 
än vad fallet är från andra fakulteter. Mycket har ändrats på grund 
av en allt hårdare konkurrens och den digitala tidsåldern. Det som 
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motiverat min generation fungerar inte alltid med dagens genera-
tion.

Det här är något som de som beviljar stipendier och understöd 
i större utsträckning borde känna till och beakta, anser hon. Det 
får inte vara ett hinder att den som söker om stöd har ett eget litet 
företag eller är entreprenör. Det förekommer fördomar mot detta 
som hon vill komma bort från.

– Vi behöver olika typer av kultursatsningar 
och ett långsiktigt perspektiv i belönings-
politiken. Kvartalsekonomin skapar inte 
det långsiktiga kittet. Därför behöver 
vi tänka om och understöda kreativa 
satsningar som kan leda till värde-
fulla och lönsamma företeelser. Win-
win-tänkandet är något vi ska stöda, 
säger hon.

– Vi behöver mer humanister i 
näringslivet, samtidigt har kulturen 
självklart alltid ett eget existensberät-
tigande.

Kvaliteten viktig för universiteten
Det resultatansvar som universitet fick i universi-
tetsreformen ställer nya krav bildningshärdarna. 
Inte minst då det gäller det ekonomiska. 59 procent 
av Helsingfors universitets verksamhet finansieras 
av staten, medan det är upp till universitetet självt att 
generera medel för en framgångsrik verksamhet.

– Jag ser det som jättepositivt med långtgående autonomi. Vi 
har en frihet att själva bestämma, men kraven på att använda resur-
serna effektivt är uppenbara. Och jag tycker att vi lyckats rätt väl. 

– Helsingfors universitet är i själva verket landets femte största 
bolag, men samtidigt landets äldsta universitet. Kulturen går inte 
ur väggarna, identiteten består.

När det gäller de resultat som ett universitet kan uppvisa hand-
lar det om tillgången till intellektuella resurser. De måste finnas, i 
annat fall bär det sig inte.

– Det är alltid bra med konkurrens, kommenterar Gunvor Kron-
man planerna vid Åbo Akademi att i framtiden satsa på juridisk ut-
bildning på svenska. Men är det realistiskt? Finns resurserna? Det 
behövs en gedigen forskningsgrund som inte är lätt att uppbåda.

– För att Helsingfors universitet ska kunna finnas bland de 50 
främsta universiteten i världen måste vi satsa på kvalitet och inte 
kvantitet, säger hon. 

Jag är  
oerhört  

stolt över  
svenska.nu.
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Kultur och ekonomi 
hör ihop

I egenskap av Amos Anderson-pro-
fessor i filosofi, kultur och före-
tagsledning blir man ofta inbju-

den till olika sammanhang för att tala. 
Vid introduktionen uppstår det inte 
sällan en viss osäkerhet då man kom-

mer till Amos Anderson-professurens 
inriktning: ”filosofi, kultur, företagsled-
ning”?! Folk kan se ganska besvärade 
ut. Den komplikation som föds ur 
frågan om hur dessa ämnesområden 
hänger samman löser man vanligtvis 

Finns det ett samband mellan kultur och eko-
nomi? Ja – det är något vi lever av, skriver Amos 
Anderson-professorn Bengt Kristensson Uggla.

Bengt Kristensson Uggla är gästskribent i detta nummer av Konstsam.
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genom att snabbt utelämna ett ord, 
lämpligtvis det led som känns mest 
främmande i det egna sammanhanget. 
Inom kulturvärlden presenteras jag 
således som professor i filosofi och 
kultur – där är det ”företagsledning” 
som får stryka på foten. I näringslivs-
sammanhang kan i stället både ”filo-
sofi” och ”kultur” hastigt försvinna – så 
att endast företagsledning blir kvar. 
Ordningen är återställd.

Denna återkommande erfarenhet 
vittnar om en ömsesidig misstänk-
samhet som ofta präglar relationerna 
mellan kultur och ekonomi. I bästa fall 
beror den på osäkerhet eller ren okun-
skap, i värsta fall rör det sig om öp-
pen fientlighet. Men faktum kvarstår: 
många tycks ha väldigt svårt att förstå 
att kultur och företag överhuvudtaget 
har något med varandra att göra. Och 
vad i hela världen gör filosofin i sam-
manhanget?

Man kunde kanske förvänta sig 
att kopplingen till Amos Andersons 
liv och verksamheter skulle få folk 
att tänka i andra banor. Eller att den 
påtagliga ”kulturalisering” av ekonomi 
och företag som pågår i dagens alltmer 
immateriella ekonomi skulle göra 
det lättare att förstå kopplingen. Det 
är allmänt känt att Europas kreativa 
näringar idag omsätter betydligt större 
belopp än dess bilindustri. Till detta 
kan läggas att vår tids mest fram-
gångsrika företagsprojekt – Apple 
– uppstod i Palo Alto, Kalifornien, i 
själva korsningen mellan ”Konstvä-
gen” och ”Teknikgatan”. Ibland är det 
som om vi inte riktigt vill se elefanten 
– trots att den står där mitt i rummet.

I boken Steve Jobs – en biografi 
(2011) berättar Walter Isaacson om 
hur den som grundade och ledde App-
le till dess framgångar inte bara var ett 

marknadsföringsgeni, utan också en 
person som medvetet och konsekvent 
ställde sig i skärningspunkten mellan 
humaniora och naturvetenskap, konst 
och teknologi, estetik och ekonomi. 
Det var här, i mötet mellan skilda kun-
skapstraditioner, som det nya kunde 
uppstå. Tvärtemot vad många tror, så 
var Steve Jobs alls inte någon framstå-
ende tekniker, inte heller stod han för 
några betydande uppfinningar. Det var 
i stället förmågan att tänka annorlunda 
genom att kombinera de kreativa 
konsterna med spetskompetens inom 
teknikutveckling som gjorde att Apple 
kunde skapa produkter som kommit 
att revolutionera världen och i grun-
den förändra vår vardag genom iMac, 
iBook, iPhone, iTunes, iPad etc – och 
i förlängningen flera branscher och 
industrier.

Av Apple kan man också lära sig 
att den ömsesidiga misstänksamheten 
mellan de ”två kulturerna” (C P Snow) 
ofta bygger på stereotyper som över-
driver skillnaderna och döljer en mer 
sammansatt verklighet. Våra alldeles 
för romantiska föreställningar om 
kultur, å ena sidan, och alldeles för all-
varsamma bilder av ekonomi, å andra 
sidan, gör inte alls rättvisa åt sakernas 
verkliga tillstånd. För Steve Jobs var 
det självklart att de hängde samman, 
för på samma sätt som det krävs tek-
nisk skicklighet och stor disciplin för 
att skapa något konstnärligt, så förut-
sätter framgångsrik teknikproduktion 
kreativitet och intuition.

Jobs kanske främsta inspirationskäl-
lan var hans livslånga intresse för zen! 
Faktum är att de digitala apparater 
från Apple som idag syns över allt 
i det offentliga rummet antagligen 
hör det mest zenbuddhistiska vi till 
vardags möter i en globaliserad kultur. 
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Genom ett slags ”zentekniska upple-
velser” sökte Jobs reducera allt över-
flödigt tills han nådde den enkelhetens 
punkt där man utifrån motsatsernas 
spel kunde nå fram till det enkla i det 
komplexa.  

Personen Steve Jobs kan också lära 
oss något väsentligt om det motsä-
gelsefulla i vår alltmer immateriella 
ekonomi. Också Amos Anderson 
hade sina skilda sidor: å ena sidan en 
osedvanlig begåvning för affärsverk-
samhet, å andra sidan ett passionerat 
intresse för konst och kultur. Själv 
hade han nog inte särskilt avancerade 
tankar om hur ”förmiddagens Amos” 
och ”eftermiddagens Amos” egentli-
gen hängde samman. Han levde i en 
tid av industrialisering, långt innan 
sådant som kulturekonomi på allvar 
kommit i fokus. Även om han således 
uppträdde som ett slags konstvärldens 
Dr Jekyll and näringslivets Mr Hyde, 
så fanns det självfallet ett samband – 
även om kopplingarna mest bestod 
av underjordiska förbindelser. Genom 
dagens kulturekonom har sådana 
förbindelselänkar plötsligt blivit mer 
synliga, globaliseringens hyperkonkur-
rens har rent av gjort dem nödvändiga 
att beakta. 

Mot denna bakgrund kändes det 
både angeläget och helt i Amos Ander-
sons anda att 2006 starta Nomadiska 
Universitetet, en kunskapsexpedition 
som hade till syfte att på bred front ut-
forska förbindelserna mellan kulturens 
och ekonomins domäner. Vi använde 
oss också av resan som pedagogisk 
modell, helt i linje med hur Amos 
använde bildningsresor, både för att 
utveckla sitt humanistiska bildnings-
intresse och för att hämta hem affärs-
idéer som han sedan exploaterade i 
sina många affärsprojekt.

Under fyra år fungerade Amos 
Anderson-professuren vid Åbo Aka-
demi, i samarbete med European 
Cultural Parliament och Citadellarte-
Fondazione Pistoletto, som bas för No-
madic University for Art, Philosophy 
and Enterprise in Europe (Nurope), 
en ”konstig” kunskapsexpedition som 
ville utforska en värld där förbindelse-
länkarna mellan kultur och ekonomi, 
konst och företag blir alltmer utveck-
lade och komplexa. Sammantaget 
involverades mer än 600 deltagare 
från 35 länder. I centrum för projektet 
fanns viljan att förstå vilka möjligheter 
och dilemman som finns i den nya alli-
ansen mellan konst och företag, kultur 
och ekonomi. Nurope genererade ett 
otal kulturekonomiska projekt runt om 
i Europa genom de nätverk som skapa-
des, det har givit viktiga impulser till 
lokala förändringsprocesser på många 
av det platser som nomaderna besökte 
och det blev för många av oss under 
en serie av år vårt kanske viktigaste 
universitet. Genom Nurope upparbeta-
des en mängd fallstudier som sam-
mantaget gav oss stor förtrogenhet 
och en unik överblick över vad som 
händer bland konstföretag och inom 
det kulturekonomiska fältet. 

Pierre Guillet de Monthoux, profes-
sor i Philosophy of Management vid 
Copenhagen Business School och en 
pionjär inom forskningen om konst 
och företag, deltog aktivt i planering, 
ledning och genomförande av No-
madiska Universitetet. I en av hans 
många böcker i ämnet skriver han: 
”Den moderna teatern och det mo-
derna museet blir framtidens postmo-
derna handlingshögskolor … Ateljé-
erna blir utvecklingsavdelningar. Man 
satsar på konst som den forskning 
som skapar dynamiska och attraktiva 
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företag. Företagarna vände sig förr till 
ekonomer och ingenjörer. Nu söker de 
förtroligt samarbete med fria konstnä-
rer. Vi står på tröskeln till en ny renäs-
sans när företagsvärlden nu öppnar 
sig mot konstvärlden.”

En ny renässans? För vissa låter nog 
detta bara som en vacker utopi, för an-
dra som en farlig dystopi. Utan 
att på något sätt resignera 
om kulturekonomins 
möjligheter, så bör 
man nog ta dessa 
dubbla invänd-
ningar på allvar. 
Står vi inför en 
kulturalisering av 
ekonomin eller 
en kommersialise-
ring av kulturen? 

Kultur kan vara 
både nyttigt och 
lönsamt i en tid då eko-
nomin i allt högre grad blir 
en kulturekonomi. I denna situation 
bör kultur inte heller bara ses som en 
kostnad, utan bokföras som en inves-
tering. Det faktum att kulturpolitiken 
fortfarande ändå hanteras som en del 
av fritidspolitiken visar samtidigt hur 
svårt vi har att betrakta kultur som 
en produktivkraft. Antagligen beror 
det på att vi i så hög grad sitter fast 
i ett kvardröjande paradigm från en 
svunnen högindustriell samhällsform. 
På samma sätt behandlas frågor som 
rör kulturpolitik och kulturekonomi 
alldeles för sällan tillsammans – det är 
fortfarande som om det rörde sig om 
två helt skilda världar, trots att de idag 
är tätt sammanflätade med varandra. 
Även om ledtiderna är långa, samban-
den ofta indirekta och komplexa och 
resultaten beroende av vilken skala 
man använder, så blir det idag alltmer 

uppenbart att kultur kan vara både 
nyttigt och lönsamt. Det är varken 
omöjligt eller illegitimt att använda 
kultur för andra syften oavsett om 
det handlar om demokratiutveckling, 
avkoppling, livskvalitet, träningsmo-
tivation, lärande eller affärer. Detta 
betyder dock inte att man enkelt kan 

växla in kultur i pengar eller att 
konstnärliga gestaltningar 

automatiskt är lön-
samma. Konstnärliga 

uttryck kan kopp-
las till helt skilda 
värdeskapande 
nätverk, med 
väsentligt olika 
ekonomiska utfall 
som resultat.

Kultur är lön-
samt. Men kulturen 

kan inte behandlas 
rent instrumentellt. Om 

man helt och hållet reducerar 
kultur till ett medel för att tjäna pengar 
får det förödande konsekvenser – i 
slutändan riskerar man att eliminera 
den resurs man ville ta i bruk. Ofta 
brister respekten för och kunskapen 
om det skapande uttrycket. I en situa-
tion där man ibland är många som 
ska samsas om att tjäna pengar inom 
kulturekonomin har det blivit något av 
en kardinalfråga vem som egentligen 
bryr sig om och är villig att betala för 
kulturekonomins kärna. 

Konstnärlig verksamhet drivs sällan 
eller aldrig av ren instrumentell nytta, 
kanske är det därför som konstnärerna 
är så frånvarande i diskussionen om 
kulturekonomi och de kreativa näring-
arna. Det förhållandet att kulturarbe-
tare varken enkelt låter sig inordnas 
i en form av lönearbete eller går att 
förstå som vanliga företagare indikerar 

Det  
finns verkligen  

ett samband mellan  
kultur och ekonomi. 

 Man behöver inte vara 
filosof för att inse  

detta. Men det  
underlättar.
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att det handlar om en ”tredje” kate-
gori, präglad av en logik som kräver 
att vi också reviderar vår syn på vad 
ekonomi är. David Karlsson har i olika 
sammanhang lyft fram att konstnärer 
oftast är ”ofrivilliga företagare” och 
i boken En kulturutredning: Pengar, 
konst och politik (2010) pekat på det 
förhållandet att kulturarbetarna, med 
deras korttids- arbete, deltidstjänster, 
kontrakts- och projektanställningar, på 
gott och ont tycks ha blivit ”ett ofrivil-
ligt avantgarde vad gäller arbetets 
organisering i den globala nätverks-
kapitalismen – och därmed en grupp 
med en erfarenhet som hela samhället 
skulle kunna lära något av”.

Den sista meningen signalerar 
att om man slår samman kultur och 

ekonomi, så innebär det utmaningar 
för båda parter – också ekonomin 
måste med andra ord lära av kulturen. 
Kulturekonomin utmanar många av 
de dominerande ekonomiska anta-
gandena och tvingar oss att korrigera 
de etablerade teorierna om hur driv-
krafterna ser ut bakom mänskliga 
projekt och handlingar, liksom vad 
lönsamhet är och vilken betydelse 
vinst har för människor, organisationer 
och samhällen. Endast en ömsesidig 
självbesinning kan få oss att komma 
till rätta med den kulturekonomiska 
kortslutning som lätt uppstår mellan 
de som idealiserar kulturen, genom att 
göra den till ett självändamål i mot-
sats till varje användning, och de som 
instrumentaliserar kulturen, genom att 
exploatera konstnärliga processer för 
varumärkesbyggande och värdeska-
pande processer på ett sätt som gör att 
man riskerar att ”krama ihjäl” det som 
var så åtråvärt. 

Frågan om kultur kan vara lönsamt 
går inte sällan i baklås genom att arti-
kuleras som ett val mellan idealisering 
och instrumentalisering. Har kulturen 
ett egenvärde eller kan den vara till 
nytta? Mål eller medel? Kan man alls 
använda kultur i samband med pengar 
eller handlar kultur om omätbara 
värden utan kontakt med det peku-
niära? Det finns de som ser den ”rena” 
konsten som något höjt över varje tal 
om pengar. Man kan ibland skönja nå-
got av en beröringsskräck i konstnärs-
kretsar (ibland paradoxalt nog i kom-
bination med en fixering vid pengar), 
som grundar sig i en romantisk syn 
på konstnärlig verksamhet som något 
spontant och kaotiskt, bortom varje 
planering, ordning och disciplin. Detta 
resulterade länge i att konststuderan-
den överhuvudtaget inte låtsades om Amos Andersons grav finns på gravgården i Kimito.
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att de flesta i praktiken skulle bli egna 
företagare – och att de som konstnä-
rer därför inte heller hade någon som 
helst beredskap för den verklighet som 
väntade. Den idealiserade och roman-
tiska synen på konstnären, som en 
ensam renässansmänniska som skapar 
spontant, antingen med gudomlig 
inspiration eller i form av en kaotisk 
kreativitet, står i stark kontrast till det 
faktum att konstnärlig verksamhet i 
verkligheten kräver övning, teknisk 
färdighet, omfattande kunnande (ofta 
förenat med lång utbildning) och en 
otrolig förmåga att disciplinera sig.

I verkligheten sysslar både konstnä-
rer och företagare med produktion, det 
rör sig i båda fallen om ”konsten att 
företa sig” något. Men konstnärers ska-
pande börjar sällan eller aldrig i frågan 
”vad vill marknaden ha?” Snarare är 
det så att utbudet i detta sammanhang 
skapar sin egen efterfrågan, producen-
ten producerar själv sin publik. Det 
intressanta är dock att detta faktiskt 
i allt högre grad också verkar gälla 
många företag i en tid när insikten 
växer om att det inte räcker att möta 
kundernas behov, man måste över-
träffa marknadens förväntningar. På 
samma sätt ser vi idag att motivations-
strukturen hos många anställda med 
nyckelkompetens blivit mer komplex 
och okonventionell när man vid rekry-
teringstillfällen inte endast efterfrågar 
goda ekonomiska villkor.

Hur ser då en framkomlig väg ut? 
För att undvika kulturekonomins kort-
slutning måste man söka sammansatta 
modeller som utvecklas på två sidors 
villkor. Gentemot dem som vill idea-
lisera konst och kultur måste vi idag 
hävda att konst och kultur också kan 
vara till nytta och lönsamt. Gentemot 
dem som vill instrumentalisera konst 

och kultur måste vi på motsvarande 
sätt hävda att konst och kultur också 
har ett egenvärde. Striden mellan nytta 
och ändamål är en återvändsgränd 
som kulturpolitiken ofta hamnat i. 
Först då man fokuserar på den kompli-
cerade dynamik som präglar deras öm-
sesidiga relationer inser man att kultur 
och ekonomi varken går att reducera 
till varandra eller ömsesidigt utesluter 
varandra. Lite tillspetsat skulle man 
kunna svara på frågan om kultur kan 
vara lönsamt så här: endast genom att 
också tillerkännas ett egenvärde kan 
kulturen i längden vara lönsam.

Det finns verkligen ett samband 
mellan kultur och ekonomi. Man behö-
ver inte vara filosof för att inse detta. 
Men det underlättar. Hur de komplexa 
relationer och processer ser ut som 
driver kulturekonomin rent konkret 
återstår i hög grad att utforska. Man 
kan dock konstatera att sambanden 
var mer uppenbara hos Steve Jobs än 
hos Amos Anderson. Men det faktum 
att Amos lade sin förmögenhet är i sig 
lärorikt. De bidrag som Konstsamfun-
det delar ut har nämligen inte bara en 
påtaglig ekonomisk betydelse för mot-
tagarna inom kulturlivet, de fungerar 
också som en mäktig påminnelse till 
oss alla om instrumentaliseringens 
gränser och nödvändigheten av mer 
komplexa strategier för att utveckla 
kulturekonomins nytta. Amos Ander-
sons universalarvinge fungerar därför 
som en konkret påminnelse om att 
konst och kultur inte i längden kom-
mer att kunna ha någon ekonomisk 
betydelse, utan snart vittrar bort, om 
de inte också får vara ett mål i sig. 
I slutändan är nämligen kultur inte 
något som vi enkelt kan förfoga över 
och styra, utan något vi mottar och 
lever av. 
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Paradoxernas 
Finland blev 
Alexis Kouros 
hemland

Alexis Kouros hamnade i Finland av en slump. 
Det lilla landet med sitt slutna folk visade sig 
vara ett möjligheternas land: han vann Finlan-
dia Junior -priset och bytte yrke från läkare till 
tidningsman.
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A lexis Kouros är något i Finland så exotiskt som tidningsut-
givare av två engelskspråkiga tidningar. Ett månadsmaga-
sin, Six Degrees, och en nyhetstidning, Helsinki Times, som  

utkommer en gång i veckan. Han har under papperstidningens 
svåra år lyckats med konststycket att bygga ett solitt företag.

Men det är inte någon typisk mediemogul som tar emot i ett ljust 
och öppet kontorslandskap i översta våningen i en gammal fabriks-
lokal i Sörnäs i Helsingfors. Iklädd jeans och blå piké hälsar han 
glatt välkommen. Blicken fastnar på ena långväggen i hans arbets-
rum som pryds av persisk konst i form av ett sirligt utformat poem.

– Det är en bit av mig och min filosofi. Det uttrycker ett globalt 
medvetande som jag sympatiserar med. Det är också en påminnel-
se om egoismens tillkortakommanden. Det var en konstnärsvän till 
mig från Iran som gjorde det till det konstverk det är, berättar han. 

– Det är ett gammal persiskt poem, präglat av Shejk Muslihedin 
Saadi från Shiraz i slutet av 1100-talet. Det pryder i dag också en 
av fasadväggarna på FN-byggnaden i New York. I modern svensk 
översättning lyder poemet:

Alla människor är delar av samma kropp.
Om en lider, lider alla.
Den som inte berörs av en annan människas smärta
förtjänar inte att kallas människa.

Med krigets lärdomar i bagaget
Alexis Kouros föddes i Iran i närheten av Kurdistan. Hans uppväxt 
präglades av kriget mot Saddam Husseins Irak, ett krig som varade 
i tjugo år.

– Det förflutna bär jag med mig och jag medger att det varit svårt 
att göra upp med minnet av det. Men jag är tacksam och glad över 
att jag lyckats. Jag har kunnat vända de traumatiska erfarenheterna 
till något fruktbart och konstruktivt, säger han lättad.

– Det förvånar mig att det i Finland varit så svårt att frigöra sig 
från alla krigsupplevelser. Det är som om det skulle finnas en konflikt 
mellan behovet av att blicka bakåt och konsten att se framåt. Jag har 
svårt att förstå varför media underbygger traumat med ryssen genom 
att publicera krigsbilagor till märkesår och till minnet av stupade.

Kouros anser att förmågan att glömma är viktigare för individer 
och samhällen än förmågan minnas. Detta är en konst han så väl 
unnar sina nya landsmän.

Till Finland av en slump
Från det krigsdrabbade Iran sökte sig Alexis ut i världen, till Japan 
och USA bland annat och valde till slut att studera till läkare i Ung-
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ern. Efter avslutade studier 1990 sökte han jobb och blev erbjuden 
jobb som läkare i Finland.

– By pure accident I ended up in Finland, säger han med en förvå-
nad min. Landet visste han ingenting om, och hade han vetat något 
skulle valet av land säkert blivit ett annat.

– Det var den värsta kulturchock jag varit med om, och ändå 
hade jag upplevt ett och an-
nat. Finland var så annor-
lunda, så slutet. Jag ham-
nade i en omgivning där 
mitt intellekt helt enkelt inte 
räckte till, minns han.

Alexis tillbringade sina 
första år i Finland som 
läkare i Tammerfors, Pemar, 
Åbo, Björneborg och Kaust-
by. Fem gånger flyttade han 
runt under två år. Det höll 
på att ta kål på honom rent 
fysiskt men säkert också 
psykiskt.

En annorlunda 
självbiografi
Under denna identitets-
sökande tid orienterade sig 
Alexis inåt och fann i förfat-
tarskapet plåster för själen. 
Hans debutbok, Gondwanan 
lapset, lanserades för en ny 
tävling, Finlandia Junior-
priset. Bland 72 bidrag var 
hans det enda som var skri-
vet av en invandrare. Boken 
handlar om liten fågelunge på en ö långt borta vid södra ishavet 
som grubblar över vem den är, varför den finns och vad som är 
meningen. Den lilla fågeln möter djur och fåglar av olika slag som 
har sin egen filosofi. Det svar som Gondwana i människogestalt ger 
är följande: sök svaret hos dig själv.

Boken väcker frågor som får läsaren att stanna upp och reflek-
tera över sin egen situation. Livet är inte alltid lätt att förstå sig på, 
men varje människa måste finna sin plats och skapa sig en mening.

– När min bok nominerades för tävlingen hade jag tillsammans 

I dag är Alexis Kouros framgångsrik förläggare och tidningsman.
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med min fru fattat beslut att emigrera till Kanada. Vi stannade där 
ett år och under tiden fick jag rapporter om att boken var bland 
de sex bästa. Väljer de mig, lovar jag flytta tillbaka, minns jag att 
tänkte, säger han. 

– Så gick det också. Visst var det en stor överraskning. Det var ju 
ändå min debutroman. Framgången och prissumman på 150 000 
mark inspirerade mig att slå mig ned i Finland.

Läkaryrket lämnade han så småningom. Författarskapet och 
arbete med filmdokumentärer tog över. Tillsammans med sin 
fru Kristiina grundade han ett medieproduktionsbolag, Dream 
Catcher. Så småningom kom tidningsbranschen in i bilden.

För Alexis Kouros har Finland blivit något av paradoxernas land. 
Landet med rykte om sig att vara invandrarfientligt gav honom 
jobb. Och en utlännings bidrag utsågs till Finlandia Junior-prista-
gare.

Hellre debattör än businessman
Som tidningsman prioriterar Alexis Kouros rollen som chefredak-
tör och debattör. Men han är mycket medveten om att lönsamheten 
för ett tidningshus hänger på ekonomin. Därför är annonsmarkna-
den en viktig inkomstkälla.

– Jag har försökt anpassa mig till det som krävs och fått lära mig 
de ekonomiska förutsättningarna. Men i grunden är jag en intellek-
tuell debattör som gärna går i dialog med läsarna. 

– By pure accident I ended up in Finland, säger Alexis Kouros.
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Alexis tillstår att han ibland blir frustrerad över nivån på debat-
ten, både rent generellt och i de egna tidningarna. Han ser här ett 
samband med populismens frammarsch i Finland.

– Det behövs intellektuella krafter i debatten, människor som 
tänker fritt och vågar pröva nya vägar.

Han själv skapade för något år sedan rubriker i pressen genom 
att i protest avgå från en mångkulturell arbetsgrupp tillsatt av den 
nationella konstkommissionen, eftersom han var den enda med im-
migrationsbakgrund i arbetsgruppen.

– Jag ville fästa uppmärksamhet vid att den viktigaste kunska-
pen om det mångkulturella saknades i och med att endast jag före-
trädde invandrarna. Utnämningen av arbetsgruppen återspeglade 
den politiska synen på utlänningar. Min kritik var inte riktad mot 
de övriga i arbetsgruppen.

Finlandssvenskarna en tillgång
Alexis Kouros hör till de invandrare som 
både i ord och handling efterlyst en ökad 
förståelse för finlandssvenskarna. I Hel-
sinki Times ingick under fjolåret en serie 
med tio helsidor om olika organisationer 
som jobbar med det svenska i Finland. 
Projektet var ett samarbete med tan-
kesmedjan Magma. Utöver det har Alexis 
själv på tidningens sidor tagit del i debat-
ten till förmån för det svenska. Också i Six 
Degrees har reportage och intervjuer ingått om 
det finlandssvenska.

– Den svenska minoriteten i landet är en extraordinär 
rikedom som tjänar som exempel för andra länder med språkmino-
riteter. Istället för att snegla på skillnader och ondgöra sig över kra-
ven på svensk service borde man bland folkmajoriteten vara stolt 
över det inflytande på ekonomi och politik som finlandssvenskarna 
bidragit med. Det är inte bort från någon.

– Som nyfinländare finner jag det angeläget att upp-
fatta finlandssvenskarna som en förebild. Vi kan dra 
nytta av deras kunskap och inse att de i själva verket 
är ett stöd i vår strävan efter en samexistens på lika 
villkor.

Något generad men uppenbart stolt berättar Alexis 
att han alldeles nyligen fått ett telefonsamtal med med-
delande om att han erhåller Svenska kulturfondens pris 
som erkänsla för sina ansträngningar för den finlands-
svenska kulturen. 

Majoriteten  
borde vara stolt  

över finlandssvensk- 
arnas inflytande  
på ekonomi och 

politik.

Läs nyhets-
tidningen 
Helsinki 
Times.

Läs maga-
sinet Six 
Degrees.
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Trots minskat tipsstöd satsar

Brages Pressarkiv 
på öppet finlands-
svenskt datanätverk
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Jessica Parland-von Essen är chef över 800  
hyllmeter med pressklipp från drygt 100 års tid.
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B rages Pressarkiv är en unik institution som tillhandahåller 
pressklipp från 1910, en samling på 800 hyllmeter. Det är 
en verklig oas för släkt- och hembygdsforskare, akademiska 

forskare och journalister. Arkivet har tre heltidsanställda.
– Vi kan erbjuda en detaljerad information om hela 1900-talets 

historia. Här finns dödsannonser, nekrologer, recensioner och inter-
vjuer som man inte hittar någon annanstans. Arkivet är tillgängligt 
för alla som kan lite svenska, ett verkligt lågtröskelarkiv, berättar 
Jessica Parland-von Essen som är pressarkivets chef.

Revolutionerande datanätverk
Jessica har på kort tid moderniserat pressarkivets utbud. En färsk 
datanätverkssatsning som komplement till klipparkivet har blivit 
klar i vår. Målsättningen med den har varit att höja kvaliteten på 
och genomslaget för svensk information genom ökad öppenhet och 
ett prioriterat användarperspektiv.

– Vi har med projektet pondus.info 
skapat ett system för att öppna och länka 
data som gör det möjligt att få tillgång till 
allt tänkbart finlandssvenskt material på 
nätet. 

Bland annat skapar och förvaltar 
Brages Pressarkiv med Pondus meta-
data över finlandssvenskt tidningsma-
terial, Kulturforums aktörer, Kulturhu-
sets webbsajter, en del författarbaser, 
Schildts&Söderströms böcker på webben 
och Svenska Yle:s webbsida. Fler är på 
gång att ansluta sig.

Datasatsningen har finansierats av 
Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden, 
Svenska Folkskolans Vänner, Stiftelsen 
för Åbo Akademi, KSF Media, HSS Media 
och Åbo Underrättelser.

Yle använder datan
Hittills har pondus tagits i bruk via 
Svenska Yle, Brages pressarkiv, Kulturös-
terbottens författardatabas brösttoner och 
föreningen Brages folkdräktsdatabas. Det 
innebär att det är möjligt att samla och 
länka material automatiskt mellan dessa 
källor.
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– Tidningshusen och bokförlaget och en del ledande organisatio-
ner har meddelat att de inte haft tid att engagera sig i datanätverket, 
vilket jag tycker att är synd. Vi har tagit fram en produkt som är ny-
danande för information och kontaktskapande i Svenskfinland. Det 
är värt att dra nytta av, säger Jessica Parland-von Essen.

Undervisningsministeriet skurit i understödet
Trots framtidssatsningen hotas Brages Pressarkivs verksamhet av 
mörka moln. Verksamheten har till 80 procent varit beroende av stöd 
från staten i form av tipsmedel. Men plötsligt har Undervisningsmi-
nisteriets tjänstemän skurit ned verksamhetsunderstödet med över 
30 procent, vilket på ett allvarligt sätt försvårar verksamheten.

– Publicistförbundet har i ett upprop påtalat saken och vi har 
försökt påverka så gott det går. Jag hoppas att ministe-
riets tjänstemän inser betydelsen av det arbete vi utför.

– Det vore också bra om våra tidningar kunde gå in 
som ägare och därmed få mer inflytande i hur de digi-
tala tjänsterna bäst kan utvecklas, säger Jessica. 

Klipparkivet som togs i bruk 1910 ger ovärderlig information om det mesta och de flesta i Svenskfinland och 
finns endast i dessa mappar. Ghita Forsström klipper ut och sorterar dödsannonser och nekrologer för arkivet.

Är Pondus 
något som 
du kunde 
använda i 
ditt arbete? 
Ta en titt.
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Föreningen Konstsamfun-
dets verksamhet 2012 var 
händelserik och en hel del 
förändringar skedde inom de 
olika verksamhetsgrenarna. 
Föreningen Konstsamfun-
dets totala utdelning var 
lägre än året innan. De störs-
ta understöden gavs inom 
utbildning, för Svenska Går-
den i Lahtis och Forsknings- 
och utvecklingsinstitutet 
Aronia i Raseborg. De mest 
uppmärksammade händel-
serna var sammanslagning-
en av förlagen Schildts och 
Söderströms, samt köpet av 
aktiemajoriteten i Loviisan 
Sanomain Oy.

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 Christoffer 
Taxell, Niklas Geust, Gunvor Kronman 
och Ann Sandelin. Styrelsen höll åtta mö-
ten under året. Till styrelsemedlemmarna 
har inte utbetalats 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 anställda var i 
medeltal 50 personer, varav 4,5 personer 
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på Konstsamfundets kontor, 31 personer 
på Amos Andersons konstmuseum och 
14,5 på Landsfastigheterna.

Stipendier och understöd
År 2012 beviljades totalt 9 462 301,76 € i 
stipendier och understöd. Det goda samar-
betet med Svenska kulturfonden, Folkhäl-
san, Brita Maria Renlunds minne, Svenska 
folkskolans vänner och andra finlands-
svenska fonder har fortsatt. Gemensamma 
satsningar är bl. a. Svenska skolan i Lahtis 
och Tankesmedjan Magma.

Inom allmänna kulturbidrag bevilja-
des bidrag till verksamheten inom Tan-
kesmedjan Magma och Magma Akademin 
totalt 240 000 € under åren 2013–2014, Fin-
lands Svenska Idrott beviljades 50 000 € 
för satsningar inom medlemsföreningarna 
och Åbolands hantverk 50 000 € för Kon-
strundan.

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 2 058 974 €. 26 finlandssvenska 
bildkonstnärer fick bidrag för projekt i 
hemlandet.

Konstsamfundet stöder sedan år 2008 
finlandssvenska filmproduktioner. En del 
filmproduktioner understöds i samarbete 
med Svenska Yle (40 % andel) och Kultur-
fonden (40 % andel) där Konstsamfundets 
andel är 20 %. För olika finlandssvenska 
film- och TV-produktioner utdelades 
totalt 790 620 € mot 766 124 € år 2011. 
Handle Productions beviljades 110 000 € 
för TV-serien för barn Tommys supersoffa 
och 50 000 € för en Muminfilm. Nice 
Dram erhöll 100 000 € för den svensk-
finska samproduktionen Waldermar och 
Långfilm Productions beviljades 75 000 € 
för långfilmen Fyren och 13 500 € för en 
dokumentär om FORK.

Stöd inom musiksektorn har beviljats för 
seriös fortbildning för enskilda utomlands 
och för institutioner och föreningar. Av in-

stitutionerna fick De Ungas Musikförbund 
DUNK 25 000 € för Skolmusik 2013 och 
15 000 € för musiksatsningen Musik och 
Talang. Verksamheten inom Stiftelsen för 
Martin Wegelius Institutet understöddes 
med 20 000 € och Wegelius kammarorkes-
ter med 5 000 €. 

När det gäller publikationer gavs den 
finlandssvenska bokkatalogen ut för det 
tjugofjärde året i följd. Bokkatalogen 
fick en helt ny pärm och utdelades med 
Hbl och ÖP i november. Upplagan var 
125 000 st. Föreningen Konstsamfun-
dets andel av totalkostnaderna steg till 
40 000 €.

Tidskriftprojektet, som är ett samarbete 
med Svenska kulturfonden, koordinerades 
också detta år av Thomas Rosenberg. Bl.a. 
samordnades de finlandssvenska tidskrif-
ternas deltagande i Bokmässan i Helsing-
fors och i Bokkatalogen. 

Inom publikationsgruppen beviljades 
Brages Pressarkiv 40 000 € för sitt digi-
taliseringsprojekt och för verksamheten 
12 000 €. Svensk Presstjänst beviljades 
totalt 62 500 € för Språkörat och för ny-
hetsbyråverksamheten, Svenska stude-
randes Intresseförening fick 17 000 € för 
utgivning av Studentbladet och Svensk 
Ungdom 12 000 € för Svensk Framtid.

Inom musiksektorn fick renoveringen 
av Svenska Teatern ett tilläggsanslag 
på 250 000 €. Unga Teatern beviljades 
totalt 55 000 €, Åbo Svenska Teater erhöll 
35 000 €, Klockriketeatern 32 000 €, Viirus 
22 000 € och Wasa Teater 18 000 €. Mind-
re bidrag utdelades till fria arbetsgrupper.

De största bidragen beviljades inom 
utbildningen. Svenska Gården i Lahtis 
beviljades 400 000 € för renovering av 
skolan, Aronia i Raseborg fick totalt 
375 000 € för verksamheten år 2012–14 och 
Novia Västankvarn 90 000 € för undervis-
ningsprojektet Bra mat år 2012–14. Konst-
samfundets andel i Svenska studiefonden 
var 75 000 €. Stödordningen för läromedel 
som är ett samarbete mellan Konstsam-
fundet, Svenska kulturfonden, Svenska 
folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse 
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delade ut medel till traditionella lärome-
del för totalt 200 000 €, Konstsamfundets 
andel utgjorde 30 000 €.

Journaliststipendierna utdelas i samar-
bete med Svenska kulturfonden. Konst-
samfundet beviljade totalt 48 925 € för 
journaliststipendier och för journalist-
praktikanter på de olika finlandssvenska 
dagstidningarna, som anses viktiga och 
för verksamma journalisters vistelser på 
rikssvenska tidningar. 

Amos Andersons konstmuseum 
Året 2012 inleddes i nordiska tecken. 
Utställningshallen intogs av två svenska 
konstnärer i mellanåldern, målaren An-
dreas Eriksson och skulptören Roland 
Persson. Utställningen var samordnad av 
Björn Springfeldt. Andreas Eriksson hör 
till de internationellt mest uppmärksam-
made svenska konstnärerna i sin genera-
tion, Roland Persson är däremot mindre 
känd även i sitt hemland. Under titeln A 
Second Time/Loves Me, Loves Me Not 
delade de på utställningshallen så att Pers-
son huvudsakligen upptog golvytorna och 

luftrummet medan Eriksson fyllde väggy-
torna. Slutresultatet var svindlande. 

Samtidigt öppnades en utställning med 
Kristiina Uusitalos akvareller och skisser 
från 1990-talet. Dagboksmålningarna som 
Uusitalo hade gjort i New York på inspira-
tion av studier i österländsk filosofi, hör 
till de absoluta höjdpunkterna i hennes 
produktion. De kom vackert till sin rätt i 
museets stämningsfulla vindsutrymmen.

I mars invigdes i våningarna 2 och 3 ut-
ställningen Var står du? Kurator Susanna 
Luojus hade sammanställt en fascine-
rande återblick på 1960- och 1970-talens 
samhällsengagerade konst. Utställningen 
fick mycket uppmärksamhet i medierna 
och drog till sig relativt många besö-
kare. Vi förväntade oss att utställningen 
skulle väcka nyfikenhet och kanske också 
polemik, många av dem som stod på olika 
sidor av barrikaderna för fyrtio år sedan 
är ju fortfarande aktiva. I praktiken väckte 
utställningen framför allt nostalgi i alla 
lägren.

Den nordiska betoningen fortsatte 
under sommaren när Carnegie Art Award 
visade ett starkt urval konstnärer från alla 
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Inka Louneva, Cecilia Paul, Robin Wegelius, Josefin Saanila och Frida Hindsberg ses i årets julkalender, som 
skrivits och regisserats av Monica Vikström-Jokela och produceras av Hanna Hemilä/Handle Productions.
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nordiska länder med årets förstapristagare 
Heikki Marila i spetsen. I Söderlångviks 
huvudbyggnad visades på sommaren 
fyrtiotalisten Gunvor Grönvik, i kaféet 
Kimitofotografier av den unga svenska 
fotokonstnären Karin Blomqvist och i Al-
mastugan skogsmotiv av fotokonstnären 
Riitta Kovalainen. På Söderlångvik fort-
satte besökarantalets uppåtgående trend.

Merparten av årets utställningsbudget 
slukades av höstens storsatsning Boutique 
– Where Art Meets Fashion, som ingick i 
programmet för både Helsingfors festspel 
och Helsinki World Design Capital 2012. 
Utställningen, som baserade sig på ett 
koncept av modehistorikern Annamari 
Vänskä, bestod av verk som modeskapare 
och designers hade utfört i samarbete med 
bildkonstnärer. Allt var producerat enkom 
för utställningen som dessutom omfattade 
komplicerade konstruktioner, krävande 
ljudvärldar, dans, rörlig bild i olika format, 
en kreativ verkstad för skolgrupper och en 
t-skjortsfabrik med en inneboende ameri-
kansk performanskonstnär. Som kurator 
vid sidan av Vänskä fungerade intendent 
Kaj Martin som lyckades hålla alla de 
otaliga trådarna i sin hand. Under vernis-
sagen sträckte sig kön längs Georgsgatan 
ända till hotell Torni. Boutique nådde upp 
till sina målsättningar med nästan 20 000 
besökare. Besökarprofilen var ung och 
trendig och avvek därmed från museets 
normala publik. Boutique hade också stor 
genomslagskraft i medierna, speciellt i 

blogosfären och i de sociala medierna. 
Det finns utsikter för att Boutique skulle 
visas även i New York och i Tokio under 
2013–2014.

Årets publikmagnet var ändå 1800-tals-
målaren Fanny Churberg. Utställningen 
var ett samarbete med Åbo konstmuseum. 
I Åbo hade den visats framgångsrikt under 
sommaren. I Amos tredje våning öppnade 
utställningen i september i en dramatisk 
inramning som påminde om ett borgerligt 
1800-talshem. Kurator Susanna Luojus 
hade gjort ett stramare, kompletterat och 
gallrat urval av Åboutställningen. Suc-
cén fortsatte fram till årsskiftet. Fanny 
Churberg tilltalade naturligtvis museets 
traditionella publik, men också yngre ge-
nerationer upptäckte en stor och särpräg-
lad målarinna.

I Föreningen Finländska konststiftelsers 
(STSY) utrymmen i våning 3½, 4 och 4½ 
pågick under hela året den av Maaretta 
Jaukkuri sammansatta utställningen 
Konst i förvandling.

Det totala antalet besökare på museet 
uppgick till 41 936 (27 300 år 2011).

Vid sidan av verksamheten pågick i 
museet en strategiprocess som Konstsam-
fundet hade inlett hösten 2011. Det var 
ett givande tillfälle att begrunda museets 
tillkomst, utveckling och nuläge, dess 
styrkor och svagheter, utmaningar och 
målsättningar, visioner och framtidsutsik-
ter. Resultatet presenteras under 2013. 

Kostnaderna för upprätthållande av 

 2008 2009 2010 2011 2012

Amos Andersons museum 1 824 500 1 904 691 1 495 686 1 799 093 2 058 974
Allmänna kulturbidrag 830 800 1 475 400 1 556 155 1 613 867 992 978
Bildkonst 111 000 113 400 78 700 120 150 84 500
Filmproduktioner        413 000         619 200 1 034 492 766 124 790 620
Musik 1 371 000 250 000 288 800 331 700 311 600
Publikationer 818 000 884 400 1 097 100 977 500 531 200
Teater 380 000 343 500 1 438 850 538 000 617 200
Utbildning 3 869 000 3 988 000 1 934 000 3 023 627 1 153 853
KSF Tidningsgrupp     2 500 000 3 360 000 3 739 334 3 119 917  2 921 377

TOTALT 12 117 300 12 938 591 12 663 117 12 289 978 9 462 302

Beviljade stipendier och understöd 
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museerna uppgick till 2 823 189 € mot 
2 550 542 € året innan. Inkomsterna i form 
av inträdesbiljetter, kataloger och andra 
trycksaker samt statsstöd var 764 215 € 
mot 751 449 € ett år tidigare. Föreningens 
nettokostnader för museerna uppgick 
sålunda till 2 058 974 € mot 1 799 093 € 
året innan. Därtill renoverades hissarna i 
museibyggnaden på Georgsgatan för ca 
200 000 €.

Kanslirådet Roger Broo har fungerat 
som museinämndens ordförande. Nämn-
dens övriga medlemmar har också varit 
desamma som tidigare, nämligen Ann-
mari Arhippainen, Theo van Assendelft, 
Camilla Mårtenson, Per-Edvin Persson, 
Ann Sandelin och Björn Springfeldt. 
Konstsamfundets verkställande direk-
tör Kaj-Gustaf Bergh har deltagit i mu-
seinämndens möten. Föredragande för 
nämnden var museichef Kai Kartio och 
sekreterare Barbara Cederqvist. Nämnden 
sammanträdde fem gånger under året. 

Landsfastigheterna 
För Landsfastigheterna började år 2012 
med en storstädning i skogarna efter 
stormen på julannandag. Året förde med 
sig flera nyheter. Landsfastigheterna 
skötte inte längre jordbruket i eget regi 
utan jordbruksarealen utarrenderades i 
sin helhet. De nya äppelplanteringarna 
(2011) gav sin första skörd. Pollineringen 
av äppelträdena sköttes för första gången 
med gårdens egna bin. Vagnsmuseet med 
gårdens gamla vagnar invigdes i maj. 

Förvaltaren Ralf Ginman gick i pension 
efter 22 års tjänst på gården. Ginman 
avtackades av Konstsamfundet på Stor 
Finnhova i maj.  Som ny förvaltare började 
Mikael Jensen.

Årets äppelskörd blev cirka 186 000 kg 
med pris 1,03 €/kg. De år 2011 planterade 
nya äppelträdena gav redan första skörde-
året en bra skörd, speciellt kvalitativt. Den 
största enskilda äppelköparen var Inex. En 
stor del gick till mindre uppköpare eller 
såldes genom direktförsäljningen. Största 

delen av Tolfsnäs äpplen sorterades i Lojo 
hos Herkkutarhat. 

Tre trädgårdsdagar ordnades på Sö-
derlångvik. Trädgårdsdagarnas teman 
var blommor i maj och juni samt äpplen i 
september. 

Tomatskörden blev cirka 30 000 kg med 
pris 1,67 €/kg. Intäkterna för blommor var 
något högre än föregående år. Produkterna 
såldes huvudsakligen till Kimitoöns buti-
ker samt via gårdens direktförsäljning.

Stormen julannandag 2011 gjorde stor 
skada i skogen. Under år 2012 höggs 
stormskadat virke sammanlagt 14 300 m³. 
Totala avverkningen år 2012 blev 
24 000 m3.

Museet har varit öppet från 15 maj till 
31 augusti samt veckosluten i september, 
men stängt under midsommaren. Dejoure-
ringen sköttes av Synnöve Ginman, Linda 
Karlsson och Adrienne Westerback. Besö-
karantalet var 7 998 personer till museet, 
vilket var det största antalet på många år. 
Totalt besöktes gården uppskattningsvis 
av drygt 10 000 människor. En specialut-
ställning av Gunvor Grönvik förevisades 
i huvudbyggnaden. I kaféet hade Karin 
Blomqvist sina fotografier utställda och 
i galleri Alma fanns en utställning med 
Ritva Kovalainens foton. Till konstparken 
anskaffades ett nytt alster, en säl av San-
dra Nybacka.

Bland konserterna som hölls kan näm-
nas Aurorakören, Baltic Jazz, Kimitoöns 
Musikdagar, Kimitoöns Musikgille, Eke-
näs manskör samt Pentti Hildens Bellman 
konsert. Forneldarnas natt firades med 
Arne Alligator, Benny Törnroos och Calle 
Pettersson. Fornelden tändes av Ralf Gin-
man. Kaféet har som tidigare varit uthyrd 
till Maj-Britt Isaksson. 

Konstsamfundets dotterbolag
Tidningsbolag
KSF Media 
2012 utgjorde KSF Media Ab:s femte 
verksamhetsår, men bara det andra hela 
året under vilket den operativa tidnings-
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verksamheten i sin helhet var samlad 
i bolaget då tidningsredaktionerna för 
bolagets tidningar Hufvudstadsbladet, 
Västra Nyland, Borgåbladet och Östra 
Nyland tidigare utgjorde juridiskt själv-
ständiga dotterbolag. Bolaget är ett helägt 
dotterbolag till KSF Media Holding som i 
sin tur ägs av Föreningen Konstsamfundet 
r.f. Året blev händelserikt, dels på grund 
av den ekonomiska lågkonjunkturen samt 
den pågående strukturomvandlingen inom 
mediebranschen, dels som en följd av att 
bolaget under året genomförde två tid-
ningsförvärv; i augusti övertogs aktiema-
joriteten i Loviisan Sanomain Osakeyhtiö 
och i oktober förvärvades Hangötidning-
en-Hangonlehti. Vid sidan av tidningsut-
givningen driver KSF Media ett rotations-
tryckeri i Mårtensdal, Vanda, som utöver 
de egna tidningarna Hufvudstadsbladet 
och Borgåbladet trycker ett antal andra 
tidningar, i huvudsak i tabloidformat.

Året blev som helhet utmanande för 
mediebranschen och då i synnerhet för de 
tryckta medierna. Visserligen började året 
hyfsat lovande avseende medieförsäljning-
en, men ju längre året led, desto sämre 
försäljningssiffror kunde noteras. Totalt 
sätt minskade den s.k. lilla reklamkakan 
med 4 %, men dagstidningarnas minsk-
ning var mer än dubbelt så stor, d.v.s. 8,6 %. 
Endast nätreklamen noterade en tillväxt, 
men också för den mattades tillväxttakten 
av märkbart (+10 % jämfört med över 20 % 
de tre senaste åren).

På upplagesidan blev året sannolikt det 
svagaste någonsin, möjligen med un-
dantag för recessionen i början av 90-ta-
let. Mervärdesskatten, som infördes på 
tidningsprenumerationer fr.o.m. 1.1.2012, 
bidrog med säkerhet till det svaga utfallet 
även om skattens fulla effekter i värsta fall 
kan fastställas först under 2013.

På tryckerisidan präglas marknaden fort-
sättningsvis av överkapacitet och pressade 
marginaler. Den länge emotsedda utveck-
lingen mot färre dagstidningstryckerier 
kan möjligen sägas ha börjat, men också 
nyinvesteringar i gamla tryckerier har 

gjorts under året och tillsvidare håller sig 
nästan alla stora och medelstora tidningar 
med ett eget tryckeri.

Omsättningen uppgick till 27,86 miljo-
ner € (29,16 milj. €). Övriga intäkter av rö-
relsen uppgick till 324 000 € (509 000 €). 
Rörelseresultatet blev –3 067 000 € 
(–3 408 000 €) och det redovisade resulta-
tet uppgick till –2 971 000 € (–3 359 000 €).

Den totala medieförsäljningen för tid-
ningarna inom KSF Media uppgick under 
året till 10,44 miljoner € vilket är en minsk-
ning på 6,6 % jämfört med senaste år.

Den totala upplageförsäljningen inom 
gruppen uppgick till 17,03 miljoner €, 
vilket innebär en minskning på 1 % jämfört 
med året innan. Att Västra Nyland vid 
årsskiftet 2011–2012 minskade sin utgiv-
ningsfrekvens från sex till fem dagar är 
den största förklaringen till minskningen. 
Samtliga tidningars upplagor minskade, 
totalt sett med drygt 5 %, vilket torde 
motsvara den allmänna utvecklingen inom 
tidningsbranschen.

Tryckeriets omsättning uppgick till 
4,72 M€ (4,77 M€), varav tryckningen av 
de egna tidningarna stod för merparten. 
Omsättningen för de externa tryckjobben 
minskade något jämfört med senaste år. 
Tryckeriets rörelseresultat uppgick till 
0,29 M€ (0,33 M€).

Köpet av aktiemajoriteten i Loviisan 
Sanomain Oy, som genomfördes i början 
av augusti, utgjorde med säkerhet den 
mest uppmärksammade händelsen under 
året. Köpet föregicks av långvariga för-
handlingar med de tidigare huvudägarna 
och var utmanade, inte minst för att också 
andra mediebolag var intresserade av tid-
ningen. Affären fick ett i stort sett positivt 
mottagande i Lovisaregionen och notera-
des relativt brett inom branschen eftersom 
KSF Media i och med affären nu publi-
cerar tidningar också på finska. Loviisan 
Sanomain Osakeyhtiö fortsätter tillsvidare 
som ett dotterbolag till KSF Media, men 
avsikten är att tidningen skall idka ett 
nära samarbete med Östra Nyland; bland 
annat kommer tidningarna från och med 
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vårvintern 2013 att verka i samma utrym-
men i Lovisa.

I oktober förvärvades Hangötidningen-
Hangonlehti av dess tidigare utgivare 
Förlags Ab Lindan. Förvärvet, som genom-
fördes i form av en rörelseöverlåtelse, fick 
ett entydigt positivt mottagande både av 
tidningens personal samt hangöborna. 
Tidningen fortsätter som tvåspråkig och 
utges en gång per vecka men samarbetet 
mellan den och Västra Nyland utökas.

Under året fortsatte lanserandet av nya 
produkter för den digitala marknaden, så 
att Hufvudstadsbladet i dagläget finns att 
läsa på alla de viktigaste mobila plattfor-
marna Lokaltidningarnas utbud är något 
mindre, men utvidgas på samma sätt som 
Hbl:s under 2013. I november lanserades 
en helt skräddarsydd produkt för pekplat-
tor, Hbl+ som delvis har en annan mål-
grupp än de traditionella papperstidning-
arna. Vid årsskiftet 2012–13 genomfördes 
en radikal förändring avseende de produk-
ter bolaget erbjuder, i fortsättningen ingår 
det digitala utbudet alltid i tidningspre-
numerationen. Förändringen, med vilken 
KSF Media är något av en föregångare på 
den finländska mediemarknaden, genom-
förs som ett viktigt steg i den digitalise-
ringsstrategi bolaget medvetet valt.

Fredrik Nars tillträdde som ny chef för 
digitala medier. 

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

Utsikterna i början av 2013 är mycket 
osäkra, minst lika osäkra som året innan. 
Dels är det ekonomiska läget fortfarande 
mycket osäkert, dels sätter den struk-
turomvandling som pågår inom medie-
branschen stor press på företagen inom 
branschen. Risken för att stora annonsörer 
kraftigt minskar sin annonsering i de tra-
ditionella tidningarna är nu större än kan-
ske någonsin och möjligheterna att på kort 
sikt kunna kompensera för dessa förlorade 
intäkter genom nya intäkter i de digitala 
kanalerna är begränsade på grund av de 
än så länge rätt anspråkslösa volymerna. 
Tidningarnas upplagor förutspås fortsätt-

ningsvis minska, men denna minskning 
kan i någon mån kompenseras genom 
betalande kunder på den digitala sidan.

Bolaget har en heltäckande försäkring 
för sin produktionsverksamhet.

Bolagets styrelse har under verksam-
hetsåret haft följande sammansättning: 
vd Kaj-Gustaf Bergh, ordförande, bankir 
Henrik Andersin, politiska chefredaktören 
Heidi Avellan, FM, utvecklingschef Mar-
tina Harms-Aalto, vd Mirja-Leena Kull-
berg, vd Jaakko Tapaninen och tidigare 
marknadsdirektören Risto Peltola. 

Henrik Johansson har fungerat som 
bolagets verkställande direktör. 

Bolagets ledningsgrupp har bestått av 
vd Henrik Johansson, ordförande, chef-
redaktör Jens Berg, chefredaktör Tommy 
Westerlund, chefredaktör Micaela Röman, 
chefredaktör/vd Arto Henriksson, chefen 
för digitala medier Johanna Törn-Mangs 
(t.o.m. augusti), chefen för digitala medier 
Fredrik Nars (fr.o.m. november), ekono-
midirektör Klas Nyström, kommersiella 
direktören Risto Wibom, HR-chef Ralf 
Juslin och tekniska direktören Jean-Olof 
Åkerberg samt personalens representant 
Niklas Palm.

Forum för ekonomi och teknik 
Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik 
ger ut tidskriften Forum för ekonomi och 
teknik, som har en totalupplaga på ca 
11 000 exemplar. Tidskriften är ett hög-
kvalitativt affärsmagasin som år 2012 
utkom med elva nummer av vilket ett var 
ett dubbelnummer. Företaget har tre fast 
anställda. Därtill samarbetar förlaget med 
ett tiotal utomstående skribenter. I bolaget 
fungerade Mikael Lönnqvist som vd och 
Patrik Lindfors som chefredaktör.

Under året fortsatte genomförandet av 
strategiprocessen gällande utvecklandet 
av företaget med tanke på de pågående 
förändringarna i medievärlden.

Resultat av strategiarbetet ses i den 
startade seminarieverksamheten, av att 
företagets Linked In-grupps (Affärsnät-
verket Forum) medlemsantal ökade till 
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närmare 5 000 medlemmar och att man på 
annonsörsidan fick in nya branscher.

För att kunna betjäna läsarna ännu 
bättre påbörjades också ett projekt för 
lanseringen av Forum i läsplatteformat. Se 
www.forummag.fi

Forum flyttade under året till ett nytt 
kontor på Mannerheimvägen 18, 7 vå-
ningen.

Frisk Bris
Båttidskriften Frisk Bris, som ägs av KSF 
Media Holding, utkom med sju nummer år 
2012. Tidskriften drabbades hårt av ned-
gången på båtbranschen och förändringar 
i personalen. Annonsintäkterna blev under 
de budgeterade och upplagan sjönk p.g.a. 
avslutandet av en grupprenumeration. 
Bolaget gjorde i slutet av året ett kontrakt 
med en ny utomstående annonsförsäljare 
för att aktivera annons- och upplageförsälj-
ningen.

Forum Capita
Bolagets huvudsakliga verksamhets-
område är att producera tjänster inom 
fastighetsförvaltning och -utveckling och 
tillhörande ekonomiförvaltning.

Bolaget är ansvarig bolagsman i fast-
ighetskapitalfonden Forum Fastighets 
Kb och ansvarar för fastighetsfondens 
fastighetsförmögenhetsförvaltning. 
Verksamheten under 2012 har fokuserat 
på leda förverkligandet av ett nytt kom-
mersiellt koncept genom att leda den 
tekniska planeringen och byggprojektet 
för den nyinvestering som investerarna i 
fastighetskapitalfonden har beslutat göra 
genom utvidgningen av Forums köpcenter 
i Helsingfors. Byggarbetena inleddes i full 
skala 1.8.2012 efter att nödvändiga myndig-
hetstillstånd erhållits. Byggprojektet pågår 
till 2015. Trots betydande vakansgrader i 
Helsingforsregionens butiks- och framför 
allt kontorslokaler har situationen i Forum 
hållits stabil med en obefintlig vakansgrad. 
Försäljningen i köpcentret uppgick under 
kalenderåret 2012 till 174,6 milj. euro, vilket 
är en tillväxt om knappt 1 procent jämfört 

med försäljningen år 2011 (försäljningen 
2011 uppvisade en negativ utveckling om 
ca 0,4 procent i relation till försäljningen 
2010). De omfattande ombyggnads- och 
utvidgningsarbetena i köpcentret inled-
des 1.8.2012. Byggprojektet har inneburit 
att flera tidigare butikslokaler på Tuppens 
torg utgör en del av byggplatsområde, vil-
ket under 2012 minskat totalförsäljningen 
i köpcentret med ca 1 procent jämfört med 
2011. Byggprojektet är också en orsak till 
att nettohyresintäkterna under 2012 har 
minskat jämfört med 2011. Forum Fastig-
hets Kb:s fastighetsförmögenhet i Forum-
kvarteret värderades 15.11.2012 till 493 milj. 
euro (per 18.11.2011 till 481,8 milj. euro). 

Forum Capita producerar fastighets- och 
ekonomiförvaltningstjänster också för 
andra bolag och samfund. Under 2012 har 
bolaget bl.a. deltagit aktivt i utvecklandet 
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 8 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 har bolaget 9 heltids- och 4 
deltidsanställda.

Under 2013 fortsätter arbetet med att 
utveckla bolagets tjänsteproduktion inom 
fastighetsförvaltning och -utveckling och 
till denna ansluten ekonomiförvaltning. 
Bolaget stärker aktivt sin kompetens för 
att stegvis utvidga affärsverksamheten 
inom fastighetsförvaltning för fastighetsä-
gare och -investerare med ambitionen att 
långsiktigt förädla affärs-, kontors- och 
utbildningsfastigheter.

Bolagets tjänsteproduktion för Fo-
rum Fastighets Kb fokuserar på att leda 
förverkligandet av köpcentret Forums 
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förnyelse för att skapa en framtid där Fo-
rums ställning inom mode och samvaro i 
Helsingfors kärncentrum är ännu starkare 
än i dag. Därtill färdigställs under 2013 en 
strategi för att stärka attraktionskraften för 
Forumkvarterets 32 000 m² kontorslokaler. 

Bolaget medverkar på uppdrag av 
Stiftelsen för utbildningsfastigheter i 
kustregionen till utvecklandet av en 
professionell fastighetsförvaltning inom 
den nya bolagsstruktur för ca 30 000 m² 
utbildnings- och verksamhetsutrymmen 
i västra Nyland och Åboland som efter 
bolagsfusioner vid årsskiftet 2011–12 finns 
i Fastighets Ab kustregionens utbild-
ningsfastigheter. Därtill leder bolaget det 
ägarengagemang stiftelsen avser inleda i 
Fastighets Ab Slottsfastigheten i Åbo, för 
att erbjuda högklassiga utbildningsutrym-
men för sjöfartsutbildning.

Därtill producerar bolage fastighets- och 
ekonomiförvaltningstjänster också för 
andra uppdragsgivare.

Insulanova
Bolagets verksamhet består av köp, 
planering och försäljning av tomter samt 
uthyrning av stugor och faciliteter för 
mötesverksamheter och rekreation på 
Kimitoön. Under året såldes en strand-
tomt på Bergön. Bolagets omsättning var 
162 524 €.

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

Insulanova Invest
Bolaget som är ett helägt dotterbolag till 
Oy Insulanova Ab bedriver värdepappers-
handel samt koncernfinansiering. Bolaget 
kan även äga och besitta fastigheter samt 
aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag. 
Omsättningen var ca 1,2 milj. €.

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

Grafiska Industri
Bolaget som är ett helägt dotterbolag till 
Föreningen Konstsamfundet. Bolaget 
bedriver under sin bifirma, Konstforum 
försäljning av souvenirer, gåvoartiklar, 
postkort m.m. samt förmedling av konst-
föremål i anslutning till Amos Andersons 
konstmuseum i Helsingfors. Bolagets om-
sättning var 33 129,21 €. Bolaget har under 
året inte haft anställda.

Olofsgård Energi
Olofgård Energi Ab, vars hemort är i 
Kimitoöns kommun, grundades under 
2012. Bolagets verksamhetsområde är 
planerande, byggande och drivande av 
en vindkraftspark samt försäljning av 
genom vindkraft producerad elektricitet. 
Under 2012 påbörjades en utredning om 
möjligheten att bygga en vindkraftpark 
på Konstsamfundets mark i Olofsgård på 
Kimitoön.

Konstsamfundets 
intressebolag
Schildts & Söderströms förlag
Förlagsaktiebolagen Schildts och Söder-
ströms fusionerades den 1 februari 2012. 
Konstsamfundet, som var största ägare i 
Söderströms Förlagsaktiebolag, kvarstår 
som största ägare i S&S med drygt 24 pro-
cent av aktierna. Samtidigt som Schildts 
juridiskt fusionerades in i Söderströms 
flyttade bolagen in i gemensamma utrym-
men på Bulevarden 7 i Helsingfors. 

Under vårvintern genomfördes samar-
betsförhandlingar, som resulterade i att 
antalet tjänster tillsammans med naturlig 
avgång minskade med 20 procent. Samti-
digt satsade förlaget speciellt på att höja 
kompetensen inom försäljning: en för-
säljningsavdelning grundades, en försälj-
ningsdirektör rekryterades. Vid årsskiftet 
tillträdde en ny försäljningschef för allmän 
litteratur till efter att den tidigare lämnat 
bolaget.

En omfattande lagerrensning gjordes, 
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samtidigt som införandet av nya och 
strikta nedskrivningsprinciper belastade 
kostnadssidan hårt. Under hösten togs ett 
kundhanteringssystem och en ny produkt-
databas i bruk, och vid årsskiftet bytte 
företaget logistiksamarbetspartner och 
ekonomisystem. 

Förlagets ledning inom allmän litteratur 
samarbetade med författarna i form av en 
referensgrupp, som sammankommit regel-
bundet under året. 

Under året avyttrades förlagets innehav i 
Förlagssystem Finland och i Alfabeta.

I september genomfördes en arbetsmil-
jöundersökning, som visade att stämning-
en, arbetsmotivationen och framtidstron 
är stark hos personalen, trots de genom-
gripande förändringar som organisationen 
genomgår.

Vid Helsingfors bokmässa i oktober 
offentliggjordes att förlagets författare 
Peter Sandström erhöll Svenska Yle:s lit-
teraturpris för boken Till dig som saknas. 
I december erhöll förlagets författare 
Christel Rönns Finlandia Junior-priset för 
boken Det vidunderliga ägget och Ulla-
Lena Lundberg Finlandia-priset för Is. 

Det interna samarbetet med dotterbolaget 
Edukustannus, som går in med sina första 
produkter på den finska läromedelsmarkna-
den i början av 2013, utvecklades under året 
inom ramen för gemensamma läromedels-
projekt i matematik och engelska. 

På grund av fusionen är räkenskapspe-
rioden för 2012 undantagsvis 11 månader 
lång. Detta och det faktum att jämförande 
siffror från det 13 månader långa räken-
skapsåret 2011 är uppdelade på de två 
bolagen Schildts respektive Söderströms 
gör jämförelser med tidigare år vanskliga. 
Bortsett från att lagernedskrivningarna 
blev större än budgeterat föll resultatet ut 
planenligt –877 106 euro efter finansiella 
poster.

Vid årets slut var 40 personer anställda 
hos S&S, varav 7 på deltid. Vid Edukustan-
nus löpte två anställningar tillsvidare, och 
två var tidsbundna.

Bolagets styrelse består av Kaj-Gustaf 

Bergh (ordf.), Ria Heilä-Ylikallio, Dan 
Johansson, Stig-Björn Nyberg, Kaija Pö-
ysti, Gun-Maj Roiha, Erik Wahlström och 
Dag Wallgren. Barbro Teir fungerar som 
bolagets VD.

PALSK
Oy PALSK Ab är Konstsamfundets intres-
sebolag av vilket Konstsamfundet ägaran-
del är 40 %. Under 2012 förvärvade PALSK 
Solidiums Oy:s samtliga aktier (14,89 % av 
aktierna) i det noterade fastighetsbolaget 
Sponda Oyj. Oy PALSK Ab är en enga-
gerad och långsiktig inhemsk ägare vars 
aktionärer har gedigen erfarenhet av fast-
ighetsförvaltning och fastighetsutveckling. 
Oy PALSK Ab:s övriga ägare är Stiftelsen 
för Åbo Akademi, Sigrid Jusélius Stiftelse, 
Svenska litteratursällskapet i Finland och 
Pensionsaktiebolaget Veritas.

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 intressebolag
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 31.12.2012  31.12.2011 
Bestående aktiva
Materiella tillgångar 
   Tomtmark                              6 650 852,92  6 650 852,92 
  Byggnader                             4 732 071,29  4 788 067,06 
  Maskiner och inventarier 354 877,24  451 292,46 
  Övriga materiella tillgångar 17 883,22  17 883,22 
  Övriga utgifter med lång verkningstid              165 793,38  27 426,87 
  Äppelträdgård under arbete              29 572,21 11 951 050,26 153 740,51 12 089 263,04
    
Värdepapper ingående i anläggnings-    
tillgångar och långfristiga placeringar    
  Aktier och andelsbevis                447 188 068,21  405 617 475,68 
  Övriga långfristiga placeringar                        11 167 416,23 458 355 484,44 11 394 286,83 417 011 762,51
    
Rörliga aktiva    
Omsättningstillgångar    
  Material och förråd                    30 000,00  57 999,61
    
Fordringar    
  Kundfordringar 6 482,28  7 261,16 
  Kortfristiga koncernfordringar                        48 694,49  42 129,04 
  Övriga kortfristiga fordringar 24 935,64  789 089,73 
  Resultatregleringar 943 007,50 1 023 119,91 1 718 115,26 2 556 595,19
    
Kortfristiga placeringar    
  Ränteinstrument                  4 000 000,00  10 000 000,00
    
  Kassa och banktillgodohavanden  11 975 051,75  29 353 841,14
  487 334 706,36  471 069 461,49
    
PASSIVA    
Eget kapital     
Grundfonden 1.1. 50 640 976,77  50 207 570,54 
Förändring 317 755,77 50 958 732,54 433 406,23 50 640 976,77
Övriga fonder1.1. 31 023 090,74  30 758 441,18 
Förändring 218 530,27 31 241 621,01 264 649,56 31 023 090,74
Reinvesteringsfond 1.1. 7 869 445,05  0,00 
Förändring 14 474 989,94 22 344 434,99 7 869 445,05 7 869 445,05
Fond för gängse värde 1.1. 34 515 062,93  158 417 306,00 
Förändring -1 654 866,93 32 860 196,00 -123 902 243,07 34 515 062,93
Styrelsens dispositionsfond1.1 314 298 979,81  310 173 857,41 
Förändring 5 185 138,52 319 484 118,33 4 125 122,40 314 298 979,81
    
Disponibelt resultat  4 251 154,17  5 185 138,52
  461 140 257,04  443 532 693,82
Obligatoriska reserveringar  453 887,00  463 060,00
    
Främmande kapital    
Långfristigt    
   Lån från penninginrättningar 22 000 000,00  22 000 000,00 
   Beviljade stipendier och understöd 1 286 600,00 23 286 600,00 926 600,00 22 926 600,00

Kortfristigt    
  Leverantörsskulder                    172 477,47  172 189,29 
  Kortfristiga koncernskulder            248 149,23  429 300,12 
  Resultatregleringar                   305 652,73  341 683,31 
  Beviljade stipendier och understöd 1 656 382,00  2 388 524,00 
  Övriga kortfristiga skulder           71 300,89 2 453 962,32 815 410,95 4 147 107,67
  487 334 706,36  471 069 461,49
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Resultaträkning
 
ORDINARIE VERKSAMHET  1.1.-31.12.2012  1.1.-31.12.2011
Intäkter 
Museet    
     Intäkter Helsingfors                    748 943,78  737 983,79
     Intäkter Söderlångvik                   15 271,64 764 215,42 13 465,65 751 449,44
    
Kostnader     
Museet, Helsingfors     
  Löner och arvoden                779 461,80  718 583,86 
  Socialkostnader 189 653,23  172 323,94 
  Hyror 585 304,29  575 371,37 
  Övriga kostnader 1 055 376,07 - -2 609 795,39 852 179,61 - -2 318 458,78
Museet, Söderlångvik     
  Löner och arvoden 60 893,73  67 271,78  
  Övriga kostnader                 152 499,95 - -213 393,68 164 811,38 - -232 083,16
Föreningen     
  Löner och arvoden                472 740,10  471 494,39  
  Pensioner                        57 138,64  58 979,44  
  Socialkostnader                  151 507,25  145 455,18  
  Hyror 90 492,90  86 757,11  
  Övriga kostnader                 596 912,08 - -1 368 790,97 611 383,39 - -1 374 069,51
Utdelning    
  Utdelning av stip. o. understöd 3 680 950,76  6 612 967,86  
      ”        från Konstfonden 801 000,00  758 000,00  
  Kapitaltillskott KSF Media Holding 2 921 377,00 - -7 403 327,76 3 119 917,00 - ----------------10 490 884,86
  --11 595 307,80  - --14 415 496,31
Verksamhetens underskott            --10 831 092,38  - --13 664 046,87
Medelsanskaffning     
Intäkter     
  Donationer                       860 714,90  759 447,35  
  Medlemsavgifter                  12,00 860 726,90 12,00 759 459,35

Placerade medel     
Intäkter     
  Dividendintäkter                 7 719 715,18  9 177 960,17  
  Ränteintäkter                    762 317,41  977 273,93  
  Vinstandelar 10 338 154,74  10 759 721,51  
  Hyresintäkter                    496 505,65  514 738,69  
  Landsfastigheterna               1 421 810,72  1 448 109,88  
  Övriga intäkter 0,00  80 701,50  
  Realisationsvinster och -förluster 14 474 989,94 35 213 493,64 7 869 445,05 30 827 950,73
    
Kostnader     
  Landsfastigheterna               1 510 330,00  1 544 790,29  
  Underhåll, reparationer av fastigheter 763 265,19  606 462,43  
  Omvärdering av aktier    
  och långfristiga placeringar 2 875 518,06 - -5 149 113,25 1 150 968,63 - -3 302 221,35
            
Finansiella kostnader     
  Räntekostnader                    --813 998,95  - -841 476,77
Resultat före skatt  och boksluts-    
dispositioner  19 280 015,96  13 779 665,09
    
Direkta skatter                     --42 085,81  - -27 025,73
    
Periodens resultat  19 237 930,15  13 752 639,36
Bokslutsdispositioner     
  Överföring av realistionsvinster och     
  -förluster till reinvesteringsfond -14 474 989,94  -7 869 445,05 
  Räntegottgörelse till fonderna  -511 786,04 - -14 986 775,98 -698 055,79 - -8 567 500,84
    
Disponibelt resultat  4 251 154,17  5 185 138,52
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Circus  
Helsinki  
tog cirkusen  
till stan
Sexton unga artister från världens 
olika hörn möts på scen i en hu-
man, originell och provokativ värld 
blandad med drama, tårar och ren 
energi. Cirkus är dans på kniv, de 
unga skrattar, flyger, faller, dansar 
och sjunger. Men framför allt lever 
de. Le Lido är ett av de populära 
numren på Circus Helsinki som nu 
i vår fängslar publiken.
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C ircus Helsinki har vuxit till en betydande aktör i underhåll-
ningsbranschen. Cirkusen grundades 2001 av Martina Lin-
der som på samma gång bytte karriär från jurist till cirkus-

direktör. Undervisningsministeriet har utnämnt Circus Helsinki till 
Ung kulturambassadör. Konstsamfundet understödde 2012 Circus 
Helsinki med 35 000 euro.

Populär cirkus växer
I början hade cirkusskolan tolv elever och undervisningen bedrevs 
i kulturcentret Kaisas lagerutrymmen. I februari 2013 flyttade sko-
lan till nya utrymmen i Södervik på Sörnäs Strandväg 22. Skolan 
fick då avsevärt större och bättre träningslokaler och sociala utrym-
men – den totala ytan är 900 m2.

Skolan har vuxit och utvecklats mycket snabbt och skolans show-
grupp som består av unga, begåvade elever har vunnit flera presti-
gefulla pris både i Finland och utomlands.

Vardagar kl. 9–15 tränar professio-
nella cirkusartister i våra utrymmen 
och från kl. 15 framåt samt veckoslut 
ges undervisning åt skolans elever. 
Circus Helsinki undervisar huvud-
sakligen amatörer i skolåldern, men 
erbjuder också undervisning för 
4–6-åringar och för vuxna. Under-
visningen sker 1–5 gånger per vecka 
beroende på hur motiverade elev-
erna är, på deras nivå och på antalet 
lediga platser i de olika grupperna.

Också på svenska
– Vi undervisar främst på finska men 
flera av lärarna och eleverna har 
andra modersmål så det råder en ge-
nuin, internationell cirkusstämning 
under träningarna, berättar Martina 
Linder.

De unga eleverna lär sig samtidigt 
nya språk av varandra. I flera grup-
per sker undervisningen både på 
finska och på svenska.

– På torsdagar har vi också en helt 
svenskspråkig lektion kl. 16–17.30.

Cirkus Helsinki finns till för alla åldrar, såväl för vuxna 
som för amatörer i skolåldern.
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Internationellt samarbete
Circus Helsinki har en rysk vänskola, cirkusskolan Upsala Zirk i 
St. Petersburg. Circus Helsinkis elever har lärt känna eleverna från 
Upsala under internationella cirkusfestivaler. 2008, 2009 och 2010 
har Circus Helsinki uppträtt tillsammans med Upsala på dessa.

Upsala har en speciellt fin och viktig verksamhetsprincip. Skolan 
erbjuder barn och unga som löper risk för att bli utslagna en hobby, 
en trygg gemenskap där de får delta i en kulturell verksamhet.

Till sommaren blir det franskt cirkusbesök då cirkusskolan Le 
Lido bjuder på föreställningar på Circus Helsinkis hemmaarena.

Show hämtad ur de ungas vardag
O T E är Circus Helsinkis nya show som gör en djupdykning i ett 
ungdomsgängs relationer och vänskap. I en blandning av cirkus, 
dans och teater fångar O T E dynamiken och känslorna i gänget. 
För manuskript och regi står den här gången artisterna från Circus 
Helsinki själva för. Temat står dem ju själv närmast. 

Cirkus som bäst är en blandning av dans, gymnastik och teater.



Våra museer i år
August Uotila – från Urjala till Korsika
Den själfulla Flickan med apelsinerna målade August Uotila i Paris år 
1879. Målningen, som föreställer en italiensk flicka som förtjänade sitt 
levebröd som modell, är en sällan skådad pärla. Det samma kan man säga 
om konstnären August Uotila, för det har 
gått 127 år sedan hans måleri visades i 
en större skala på en utställning i Hel-
singfors. Uotila är troligtvis den finska 
guldålderns minst kända konstnärer. 
Hans måleri och livsöden presenteras på 
höstens utställning i Amos Andersons 
konstmuseum. 

August Uotila föddes 1858 på en 
bondgård i tavastländska Urjala. Hans 
konstnärsbana blev inte lång för han 
avled redan 1886 i Ajaccio på ön Korsika, 
kort innan han skulle fylla 28 år. I slutet 
av 1870-talet hade Uotila åkt till Paris för 
att förkovra sig i måleriet. Till skillnad 
från sina landsmän som vistades sam-
tidigt i Paris, t.ex. Albert Edelfelt och 
Gunnar Berndtson, hade Uotila sina 
rötter i det finskspråkiga bondesamhället. 
Men samhällsklass var inte ett hinder för 
Uotila för han var språkkunnig, belevad 
och vetgirig.

Efter Pariseråren applicerade han de 
nya trenderna han bekantat sig med i 
den franska konstmetropolen på motiv 
han fann i Helsingfors eller i Urjalas hemtrakter. Av hans måleri framgår 
att han ingående studerat det franska utomhusmåleriet, naturalismen och 
såväl Edouard Manets som Giuseppe De Nittis skildringar av modernt ur-
bant liv. Hans produktion ter sig idag överraskande heterogen, men man 
beundrar den utsökta koloriten.

Efter några år i hemlandet drömde Uotila om att få resa till Florens. 
Drömmen såg ut att förverkligas när han sommaren 1885 åkte till Syd-
frankrike, där han målade en tid i Nizza med omnejd. När vintern var i 
antåg ställde han emellertid kosan till Korsika istället för Florens. Kanske 
sviktande hälsa eller en sinande reskassa fick honom att ändra planerna. 
På Korsika målade han några av sina finaste landskap.  Uotila som var 
skickligast när han målade i ett litet format ville visa att han behärskade 
även stora kompositioner och började därför arbeta på en krävande mål-
ning föreställande korsikanska fiskare. Det blev hans svanesång, han dog 
endast åtta dagar efter den blivit färdig.

August Uotila: Flickan med apelsinerna, 1879. I privat 
ägo. Foto: J-P Palmulaakso.

80 Konstsam 2013



Amos Andersons  
konstmuseum:
1.3.2013–24.2.2014 
Skogsutflykt 
STSY:s utställning

8.3–21.7.2013 
Art Déco i konsten 
France-Finlande 1905–1935

16.8–21.10.2013 
Den osynliga damen 
Stina Krooks stiftelses  

jubileumsutställning 
Erkka Nissinen, Aurora Reinhard, 
Hans Rosenström och Pilvi Takala

6.9.2013–13.1.2014 
August Uotila (1858–1886) 
Apelsinflickans målare

8.11.2013–13.1.2014 
Ars Fennica 2013- 
pristagarens utställning

7.2–19.5.2014 
Beda Stjernschantz (1867–1910)

28.2–26.5.2014 
Jean Tinguely (1925–1991)

Söderlångviks museum:
15.5–1.9.2013 
Konstnären i bilden

15.5–29.9.2013 
Maija Albrecht 
Kristoffer Albrecht 

Amos Andersons konstmuseum  
Georgsgatan 27, PB 14,  
00101 Helsingfors 
tfn (09) 68 444 60 
museum@amosanderson.fi 
www.amosanderson.fi

Öppet: må, to, fre 10–18, ons 
10–20, lö–sö 11–17. Tisdagar stängt. 
Inträde 10 €, pensionärer 8 €, 

studerande 2 €. Personer under 18 
år gratis.

Söderlångviks museum 
25870 Dragsfjärd. tfn (02) 424 662, 
www.soderlangvik.fi.  
Gruppbokningar tfn (02) 424 662 
eller museum@soderlangvik.fi. 
Visningar tfn 040 838 0912, eller 
guide@kimitoon.fi.

Söderlångvik gård är öppen som-
martid 15.5–31.8 dagligen kl. 11–18. 
Under septembermånad endast 
veckoslut. Stängt midsommarhel-
gen 21–23.6. Entréavgifter: vuxna 
3,50 €, pensionärer 2,50 €, stud. 
och grupper (minst 15 personer) 
2 €, fri entré för alla under 18 år. 

Konstnären i bilden
Varför målar konstnärer självporträtt? För att kommentera sin yrkesroll, 
begrunda själens skrymslen eller för att ingen annan modell finns till-
gänglig? Det här är frågor som besökarna vid sommarutställ-
ningen på Söderlångvik gård kan fundera på. Temat för årets 
utställning Konstnären i bilden är nämligen självporträttet i 
inhemskt måleri under senaste hundra år. 

Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors äger ett par 
hundra konstnärsporträtt, av vilka en fjärdedel bestående av 
oljemålningar, akvareller och teckningar har valts ut för att 
visas i Söderlångvik. Av de äldre konstnärerna kan nämnas 
William Lönnberg, Jalmari Ruokokoski, Sigrid Schauman, 
Sulho Sipilä, Rabbe Enckell och bland de yngre finner man 
bl.a. Henrika Lax och Pauliina Turakka-Purhonen. Andra 
godbitar ur samlingen är de koloristiska självporträtten i 
akvarell målade av Olli Lyytikäinen samt skulptören Felix 
Nylunds teckningar av sig själv i de mest bisarra situationer. 
I Konstnären i bilden saknas ej heller bohemkonstnären Åke 
Mattas berömda I taxin, som avbildar konstnären med sitt sällskap i taxi-
bilens baksäte efter en blöt krogkväll.  

Självporträtten kompletteras med några kamratporträtt, bl.a. Sam Van-
nis porträtt av den unga Tove Jansson. Om porträttet skriver den föräls-
kade Tove i sin dagbok:    

”Här är så varmt. När det börjar skymma lägger Samuel ihop sina pens-
lar och med en glädje som gör ont när jag ser på hans tavla, och säger mig 
att den inte kunde vara så vacker om han inte älskade mig.”

Utställningar våren 2013–våren 2014

Sam Vanni: Tove Jansson, 
1940. Foto : Kari Siltala.
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På våren 2014 ställs 
Jean Tinguelys verk 
ut på Amos Andersons 
konstmuseum. På bil-
den Jacob Buckhardt, 
Philosoph, från 1988. 
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