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Vad är Konstsamfundet?
Föreningen Konstsamfundet r.f. grundades år 1940 av doktor Amos
Anderson, som genom sitt testamente år 1961 donerade hela sin
kvarlåtenskap till föreningen. Enligt Amos Andersons vilja upprätthåller Konstsamfundet Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors
samt Söderlångviks museum i hans forna sommarresidens i Dragsfjärd. Därtill är Konstsamfundets huvudsakliga
uppgift att stöda och främja ungdomens yrkesutbildning och
kultur såsom bildkonst, teater, musik, litteratur, publicistik och
spridning av information på svenska. I dag förvaltar Konstsamfundet en förmögenhet bestående främst av fastigheter, aktier
och skog. Konstsamfundet är ägare till KSF Media Holding Ab
vars dotterbolag KSF Media ger ut tidningarna Hufvudstadsbladet, Östnyland, Loviisan Sanomat, Västra Nyland, Hangötidningen och tidskriften Frisk Bris. Konstsamfundet är majoritetsägare
i Forum för ekonomi och teknik. Konstsamfundet är via Forums
Fastighets Kb majoritetsägare i Forums köpcentrum.
Oy PALSK Ab, Schildts & Söderströms Ab, Nya Ålands tidning
och K-Develop Oy är intressebolag för Konstsamfundet. Konstsamfundets intäkter kommer främst från Forums köpcentrum och avkastning från placeringar.
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Privata donationer
av Kaj-Gustaf Bergh
Skall samhället bestämma vilken teater vi får se, vilka utställningar vi
kan besöka, vilka böcker vi får läsa, vad för musik vi får höra? Det som
vi idag upplever som självklart har någon eller många kämpat hårt
för att åstadkomma. Dagens verklighet består bara om vi är villiga att
kontinuerligt jobba för den.
En viktig del av vår mångfald har åstadkommits genom privata
initiativ och donationer. Individer som upplevt något som så viktigt
att de önskat ge hela eller en del av sin förmögenhet till allmännyttiga
ändamål.
Bör det i framtiden finnas en möjlighet för privatpersoner att årligen
kunna dra av 1 % eller 0,5 % av sin bruttolön och donera summan till
allmännyttiga ändamål?
Vårt samhälle stöder möjligheten för en privatperson att grunda en
stiftelse som skattefritt kan ta emot grundarens/donatorns egendom.
Stiftelsen kan sedan fungera enligt donatorns vilja och dela ut sin
avkastning enligt donatorns önskan. Klassas verksamheten som allmännyttig är stiftelsen skattefri.
Varför kan inte en privatpersons årliga donation anses som allmännyttig och därmed avdragsgill i beskattningen?
Tack vare de regler som de flesta civiliserade samhällen idag följer
kan Konstsamfundet och liknande institutioner bedriva en värdefull
kompletterande verksamhet till det som samhället idag använder betydande medel på.
I ett civiliserat samhälle behövs kompletterande kanaler för finansiering av kultur, forskning, skolning etc. Det är inte bra om den enda källan är samhället. Samhällets ideologi kan ibland vara mycket ensidig.
Det vore viktigt att väcka allas intresse för allmännyttig verksamhet.
Varför inte skapa en möjlighet för privata personer att dra av kostnader
för donationer till allmännyttiga ändamål.
Senaste gång det samlades pengar till våra universitet inspirerades
många privata personer att delta eftersom donationen kunde dras av i
beskattningen. Varför så ej sker denna gång är obegripligt. Finns det
någon dold agenda där tanken är att allt skall styras av politiker och
tjänstemän? Blir fördelningen av medel mera rättvis för att besluten
fattas av politiker eller tjänstemän?
Privata initiativ och privata val kan aldrig ersätta samhällets
insatser. Men de kompletterar och ger nya möjligheter, och
skapar både nytta och nöje!
Kaj-Gustaf Bergh är vd för
Föreningen Konstsamfundet.
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Livskraftig 75-åring

PARADIGM

av Christoffer Taxell

Föreningen Konstsamfundet, 75 år i år, mår bra. Den fyller, vågar
jag hävda, mycket väl den uppgift Amos Anderson gav föreningen
han grundade i en dramatisk tid för Finland och världen. Uppdraget, att stöda konst och kultur, informationsspridning på svenska
och ungdomens yrkesutbildning är minst lika aktuellt och resurskrävande som någonsin.
Att någon kanske kan tycka att ”konstruktionen” Konstsamfundet är otidsenlig i dagens värld är egentligen ointressant. Vår
grundare, som överlät hela sin kvarlåtenskap till föreningen, disponerade över vad som uttryckligen var hans. Konstsamfundet tar
på största allvar uppdraget att förvalta Amos Andersons materiella
och kulturella arv i enlighet med de anvisningar han lämnat. Det är
ingen liten utmaning.
Min övertygelse är stark att den ordning Amos skapade fungerar än i dag – och i morgon. Den ger resurser för viktiga, också
nya satsningar. Den möjliggör den
öppenhet som föreningen i dag följer
i sin verksamhet. Den ger flexibilitet,
från att sköta Söderlångviks byggnader, skogar och marker som den
levande gård den är till att fridlysa
kilometervis skärgårdsstränder, från
att stöda lokala små föreningar till
att bygga ett nytt, spännande konstmuseum, från att stöda nya former av
yrkesutbildning till att med många
miljoner euro delta i en konsolidering av den finlandssvenska tidningspressen mitt uppe i en teknologisk
revolution.
Med en ny regering ser vi en
gryende diskussion om kulturens och
bildningens roll i dagens samhälle.
Vilka medel skall allokeras för dessa
Christoffer Taxell är ordförande i Föreningen
Konstsamfundets styrelse.
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områden? För egen del ser jag att kultur har ett värde i sig. Redan
därför finns det goda skäl för samhällets insatser. Men historien
visar att det finns klara samband mellan en stark kultur och en
positiv ekonomisk utveckling. I den hårda kampen om samhällets resurser finns det alltså olika goda argument för satsningar
på kultur. Samtidigt är det uppenbart att ekonomisk tillväxt också
tjänar kulturen.
Trots att samhällets roll är den centrala, alldeles särskilt på
utbildningens område, finns det behov av, ofta kompletterande, insatser på kulturens, konstens och bildningens breda fält. – Media
är på finlandssvenskt håll det område där behoven av stödinsatser
de senaste åren vuxit kraftigast, en utveckling som bara påskyndats av att staten slopat olika former av stöd till tidningspressen.
Det finns i dag både behov av och utrymme för ökande privata
insatser på kulturens, konstens och bildningens breda fält inte
minst för att främja mångfalden. Ur ett Konstsamfundet-perspektiv kunde man säga att det finns skäl att hoppas att Amos exempel
skulle smitta av sig. Den som ser att kulturen och de enskilda
människornas engagemang har en viktig roll i samhällsutvecklingen borde främja att privata medel kan användas för ändamålet,
helst i växande utsträckning.
Nödvändigtvis går inte utvecklingen i den riktningen. Den
medelinsamling som nu på statens initiativ för andra gången
genomförs inom universiteten är ett exempel på en vacklande politik. Att man nu dragit snävare gränser för bidragens storlek och
skattebehandling än under den första insamlingen för några år sedan är förvånande och kommer högst sannolikt att påverka både
donationsviljan hos enskilda personer och insamlingens resultat.
I detta nummer av Konstsam kommenterar en rad yngre riksdagsledamöter sin syn på kultur och samhällets roll. Det är en
angelägen diskussion som jag hoppas får sin fortsättning – som
diskussion och som konkreta åtgärder. Det är viktigt att i den
deltar inte bara de som personligen är engagerade, utan också just
beslutsfattare på olika områden och nivåer.
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Glimtar från 2014
Nya stipendiemottagare presenteras regelbundet på konstsamfundet.fi

Estlandssvenskar framhäver sitt påbrå
Mikael Sjövall har fått ett stipendium
på 1 000 euro av Konstsamfundet för att
slutföra sin reportagebok om de estniska
svenskbygderna. Boken bygger på intervjuer med estlandssvenskar som berättar
vad det innebär att tillhöra en språkgrupp
som kämpar för sin etniska överlevnad.
– Jag försöker pejla stämningarna i de
forna svenskbygderna i Estland och bena
ut hur självbilden påverkas av att ens
modersmål trängs undan. De estlandssvenskar som inte flydde till Sverige utan
stannade kvar under den sovjetiska ockupationen kunde sällan bejaka sin identitet
eller tala sitt språk, förklarar Sjövall.
Enligt den senaste folkbokföringen finns
det över 17 000 personer som talar svenska

i Estland, och bland dem som Sjövall träffar är det är det självklart för de flesta att
framhäva sitt svenska påbrå.
Sjövall besöker även södra Ukraina där
det fortfarande talas svenska, över 230
år efter att estlandssvenskar deporterats
dit från Dagö. I den lokala skolan läser
sammanlagt 25 barn svenska som frivilligt
tillvalsämne. På kvällarna undervisas ett
dussintal vuxna i svenska. En del vill kunna kommunicera med släktingar i Sverige,
andra vill bejaka den identitet som berövades dem under den sovjetiska epoken.
– I Estland och Ukraina känner man inte
till ordet tvångssvenska. I bägge länder är
det en ynnest att få lära sig nya språk och
upptäcka omvärlden, säger Sjövall.

Lättlästa nyheter får fler att förstå
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sig vagt. Men vi har en
legitim orsak att kräva
att man uttrycker sig i
klartext.
LL-Bladet har en avgörande roll för många
som vill förstå och vara
delaktiga i samhället,
men som har svårt att ta
del av annan nyhetsförmedling. Tidningens målgrupp består av personer med inlärningssvårigheter, dyslexi, demens eller
afasi, unga och ovana läsare, samt läsare
med ett annat modersmål.
Tidningen som utges av De utvecklingsstördas Väl understöds av Konstsamfundet
med 4 000 euro.
Folkmord dödade
armenier
sidan

nummer
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22.4.2015
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Flyttfåglarna
är här
sidan

6

Nu bakar vi
rågbröd

sidan
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BAS1 Itella Posti Oy
Itella Green

LL-Bladet är en finländsk lättläst nyhetsoch aktualitetstidning. Redaktör Maria
Österlund arbetar med texter på tre sätt:
hon skriver egna lättlästa texter, översätter
finska lättlästa texter och bearbetar befintliga nyheter till lättläst.
– Vanliga nyhetstexter är oftast för långa
och för svåra för våra läsare. Jag börjar
med att ta bort det minst viktiga, och det
allra svåraste, förklarar Maria.
Hon lägger även till text för att visa samband – ett måste för en tidning som endast
utkommer varannan vecka.
När redaktionen gör personintervjuer är
det faktum att läsarkretsen ställer krav på
enkelhet en fördel.
– Speciellt politiker kan ibland uttrycka

LL-Bladet Lättläst
25

www.ll-bladet.fi

år

Bild Lehtikuva

Bild Maria Österlund

Tullhunden Dani jobbar på
Helsingfors-Vanda flygplats
tillsammans med sin husse
Mika Niemimaa.

Intervjun på sidan 2.

Centerns ordförande Juha Sipilä (i mitten) firade partiets valseger på valvakan i Helsingfors.
På bilden syns också partiets vice ordförande Annika Saarikko och Juha Rehula.

Centern är största partiet i Finland

Partiordförande Juha Sipilä
ledde Centern till en klar
seger i valet. Också Sannfinländarna och De gröna
klarade sig bra i valet.

Centerns ordförande Juha Sipilä
är sannolikt Finlands nästa
statsminister. Partiet Centern vann
riksdagsvalet med klara siffror.
Centern fick 49 platser

i riksdagen. Sannfinländarna blev
näst största parti, fastän partiet
förlorade en plats. De har nu 38
platser i riksdagen.

Tredje största parti är Samlingspartiet med 37 riksdagsledamöter.
Samlingspartiet förlorade hela
sju platser. Det betyder att partiet
förlorade valet. Men ännu sämre
gick det för SDP, alltså social-

Bild Lehtikuva

demokraterna. SDP förlorade
hela åtta platser. SDP har 34
ledamöter i den nya riksdagen.

Det mellanstora partiet De gröna
gjorde ett bra val. De gröna fick
fem tilläggsplatser. Partiet har
nu 15 ledamöter i den nya
riksdagen. Vänsterpartiet
Vänsterförbundet klarade sig
inte heller så bra. Partiet fick

Svenska folkpartiet gjorde
ett bra val och får nio ledamöter
i den nya riksdagen. Det är
lika många som förut.
Kristdemokraterna får
fem platser i riksdagen. n

Text Petri Kiuttu
Källor FNB, Yle, HS

Sipilä är valets röstkung,
Pelkonen röstdrottning
Centerns ledare Juha
Sipilä fick över 30 000
röster i Uleåborgs valkrets.

Bland de kvinnliga kandidaterna
var riksdagsledamot Jaana
Pelkonen bäst. Hon samlade
nästan 16 000 röster i Helsingfors.
Vänsterförbundets unga kandidat
Li Andersson gjorde också ett bra
val. Hon fick över 15 000 röster
och en plats i riksdagen.

Samlingspartiets Jaana Pelkonen var valets röstdrottning.

sammanlagt 12 platser
i riksdagen.

Av de andra partiledarna fick

Sannfinländarnas Timo Soini och
Samlingspartiets Alexander Stubb
mest röster. Också SFP:s Carl
Haglund samlade många röster.

I den nya riksdagen är kvinnorna
färre än förut. Antalet kvinnor
sjönk från 86 till 83. Medelåldern
sjönk en aning. I medeltal är en
ledamot 47 år gammal. Det finns
14 ledamöter som är yngre än 30
år. 70 procent av de röstberättigade
röstade i riksdagsvalet. n

Text Petri Kiuttu
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Volontärer hjälper ensamma på svenska
ESKO JÄMSÄ

professionella och vardagshjälp
för ensamma seniorer i Helsingfors.
HelsingforsMissions svenskspråkiga volontärverksamhet
startade i januari 2012. Under elva
utbildningar har man utbildat
94 volontärer som fungerar som
stödpersoner, engångshjälpare,
budbärare samt gruppledare. Målet är att varje år få 30 nya aktiva
volontärer.
Efter utbildningen hjälper HelsingforsMission till med att hitta
lämpliga uppgifter. Man kan välja
en regelbunden stödform eller ge
utryckningshjälp då och då.
En utmaning just nu är att utvidga volontärnätverket och utöka
samarbetet på svenska.
– Vi håller på och grundar en
svenskspråkig resurspool, säger Liisa Melin, som i tre år koordinerat den svenska
volontärverksamheten i HelsingforsMission.
Verksamheten startade 1883. Via verksamhetskontoret på Rödbergsgatan hjälpte
man föräldralösa, hemlösa, sjuka, fattiga,
missbrukare, före detta fångar och andra
behövande.
– Och ensamheten är dagens svårgreppbara form av fattigdom, säger Liisa.

HelsingforsMission vill vara en hjälpande
hand i vardagen för svenskspråkiga seniorer i Helsingfors. Utan frivilliga skulle
arbetet inte vara möjligt. I år har Konstsamfundet möjliggjort en satsning på
volontärarbetet med ett bidrag på 15 000
euro.
Målet är att minska ensamhet och depression bland seniorer och öka deras livskvalitet. Seniorarbetet erbjuder kostnadsfri
och trygg närvaro, kontakt, samtal med

Blivande konstaplar tog tur via Norge
Två konstaplar, Vanessa Johansson och
Jessica Örn, delade med sig av sina erfarenheter från Polisyrkeshögskolan via sin
blogg på poliisi.fi under studietiden.
Konstsamfundet stöder de svenskspråkiga polisaspiranternas nordiska studieresor,
och Vanessa och Jessica var på en sådan
resa 2013.
– Vi besökte två av Norges fyra polishög-

skolor, bland dem den nyaste Politihøgskolen i Norge, som ligger i Stavern. De hade
en skjutsimulator som vi fick testa, berättade Vanessa och Jessica i sin blogg, och
skrev att resan var rolig och omväxlande.
Båda blev utexaminerade på våren 2015
och har nu titeln äldre konstapel – och via
bloggen vill de uppmuntra unga med polisdrömmar att ansöka till Polisyrkeshögskolan.
7

Två åbolänningar
Amos Anderson och Carl Olof Tallgren har
femtio år som skiljer dem åt – men mycket
mer som förenar. Björn Månsson intervjuar
Carl Olof Tallgren i hans hem i Åbo.
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A

mos Anderson och Carl Olof Tallgren förenas av tre
faktorer: staden Åbo i allmänhet och Åbo Akademi i
synnerhet, och av Konstsamfundet. Men eftersom de
tillhör helt olika generationer kunde Anderson knappast ana den senare gemensamma faktorn: att Tallgren drygt trettio
år efter det att Anderson grundade Konstsamfundet och tolv år efter hans död med framgång skulle börja förvalta Amos Andersons
förnämsta arv.
Trots att Anderson var född 1878 och Tallgren nästan precis
ett halvt sekel senare, träffades de regelbundet under 1950-talet –
Tallgren som en ung man och Anderson vid en god bit över 70 års
ålder. Det främsta forumet var Stiftelsen för Åbo Akademi. Men
först som bakgrund och förklarande sammanhang en påminnelse
om staden Åbos och hela Åbolands plats i Amos Andersons liv.

Utbildningen av högsta prioritet
Amos Anderson fick aldrig själv möjlighet att skaffa sig en hög
re utbildning än folkskola, handelsinstitut och kompletterande
merkantila studier i Tyskland. Detta var sannolikt bakgrunden
till att han i sin välgörenhetsverksamhet prioriterade utbildning
högt. Yrkesutbildningen på Kimitoön, Svenska köpmannaskolan
och Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo var några mottagare.
Utbildningsstipendier skulle också komma att bli en prioritering i
Konstsamfundets utdelning.
Den största mottagaren av donationer på utbildningens område
blev ändå Åbo Akademi, grundad 1918 – eller snarare återupprättad, eftersom Finlands första universitet hade flyttat från Åbo till
Helsingfors som en följd av branden 1827. Grundandet av ÅA – liksom av det finska universitet ett par år senare – betydde framför allt
en återupprättelse av Åbo som universitetsstad.
Såsom Torsten Steinby konstaterar i sin bok Amos Anderson:
Press och kultur (1982) erbjöd Åbo Akademi Anderson en chans att
hävda sig också i de akademiska kretsarna, vilket inte på samma
sätt hade varit möjligt i huvudstaden. Den nygrundade privata
högskolan behövde alla bidrag den kunde få, och enligt akademins
historieskrivare W. E. Nordström kom Amos Anderson genom sina
understöd under sammanlagt fyra decennier att placera sig ”i de
stora donatorernas rad”.

Dröm i kras – dröm i uppfyllelse
Andersons dröm att bidra till förvärvandet av gamla Akademihuset
från 1817 – uppfört bara tio år innan den dåvarande akademin förflyttades till Helsingfors – för den nya akademin förverkligades visserli10
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gen aldrig, trots hans försök både under tiden i riksdagen och senare.
Han hade själv tänkt bidra med inte mindre än åtta miljoner mark.
Pengarna kom i stället väl till pass då akademin efter kriget uppförde
den kemisk-tekniska fakultetens laboratoriebyggnad.
En dröm som däremot blev verklighet var grundandet av en
Handelshögskola 1927 vid akademin. Säkert hade Amos Anderson
själv fortsatt sina studier efter åren vid handelsinstitutet om handelshögskolan bara hade funnits trettio år tidigare. I gengäld satt
han i den nya högskolans direktion livet ut – åren 1949–1958, alltså
till över 80 års ålder, som dess ordförande.
Anderson spelade också en nyckelroll då det gällde att utverka
statsunderstöd för akademin, en strävan som kröntes med framgång i början av femtiotalet.
Det var också Åbo Akademi som sammanförde våra två åbolänningar, Amos Anderson och Carl Olof Tallgren. I egenskap av stor
donator hade Amos Anderson 1948 valts till styrelseordförande
för Stiftelsen för Åbo Akademi, grundad 1917 av privata donatorer
för att säkra akademins finansiering. Den posten innehade han i
ett helt decennium, till 1958. I mitten av denna tioårsperiod, 1953,
inträdde den unge Tallgren som styrelsens sekreterare. I det civila
var han ekonom för Åbolands sjukhus.

Styrelsemiddagar på Royal
Tallgren berättar att stiftelsens styrelsemöten ofta hölls i Helsingfors, där inte bara Anderson utan också vice ordföranden Ralf
Törngren och styrelsemedlemmarna, bergsråden Berndt Grönblom
och Torsten Westerlund, var bosatta. Tallgren minns inte Anderson som någon från sekreterarens synpunkt sett besvärlig ordförande. Mötena i huvudstaden brukade avslutas med middag i Gula
rummet på restaurang Royal, på Andersons bekostnad.
De inofficiella samtalen vid middagarna var intressanta och
lärorika för en ung blivande politiker som Tallgren. Herrarna var ju
starkt engagerade och innehade höga positioner i samhällslivet och
därför väl informerade: Törngren i politiken, Grönblom, Westerlund, Emil Sarlin och Anderson själv i ekonomi och näringsliv, och
Tor-Erik Lassenius, G. O. Rosenqvist, Lars-Erik Taxell och Otto
Andersson i universitetsfrågor. Samtalen berörde allt från det stora
samhällsskeendet till Hufvudstadsbladet och Svenska teatern. Då
Törngren i några månader 1954 nådde höjdpunkten på sin politiska
karriär hälsade Anderson honom med orden ”Jaha, här kommer en
och annan, bland annat en statsminister.”
Som studerande vid akademin minns Tallgren dagen då Anderson vid ÅA:s trettioårsjubileum 1948 promoverades till filosofie
doktor honoris causa. Samma år övertog han ordförandeskapet i
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stiftelsen. Från den dagen använde han ingen annan titel än doktor.
Bergsrådstiteln, förlänad redan 1945, hamnade i skuggan då bondsonen hade fått akademisk erkänsla på högsta möjliga nivå för sina
samhällsinsatser. Tre år senare, 1951, gjorde han Stiftelsen för Åbo
Akademi till Konstsamfundets universalarvinge för den händelse
att föreningen skulle upplösas.

Hedersstudenten
Amos Anderson gynnade inte bara akademin som sådan, utan
också dess studentkår. Han bidrog bland annat till Kårhusets tillblivelse. Tallgren beskriver sin egen uppgift då Tavasthem kom till.
Studenterna grävde själva gropen på tomten Tavastgatan 22, och
han skulle se till att det varje dag skulle finnas ”15–20 man i gropen”.
Då Tallgren 1958 var kårordförande uppvaktade han, styrelseordföranden Olle Lindsjö och sekreteraren Carita Björksten på
Söderlångvik Amos Anderson och anhöll att han ville bli Kårens
hedersmedlem. Anderson ville gärna bli ”hedersstudent”.

För- och eftermiddagens Amos
Som så många andra kan Carl Olof Tallgren bekräfta att Amos
Andersons personlighet var lite kluven, uppdelad efter dygnets
timmar. På förmiddagarna sägs han ha varit den hårda, ofta snåla
affärsmannen, men den sidan såg Tallgren själv sällan. På eftermiddagarna och kvällarna var Amos jovialisk och generös, ibland så
generös att han kanske ångrade det då han följande morgon gick
igenom krognotan.
Men det är klart: utan den hårda och snåla förmiddags-Amos,
hade den jovialiska och generösa sällskapsmannen aldrig varit
möjlig, rent ekonomiskt. De båda sidorna av hans personlighet
kompletterade varandra och var beroende av varandra.
På frågan om inte Amos till sitt yttre och sina gester liknade
Hercule Poirot, sådan han i tv-serien gestaltats av skådespelaren
David Suchet, svarar Tallgren: i viss mån.

Beräknande affärsman
Tallgren talar gärna om den skicklighet med vilken Amos Anderson byggde upp och förvaltade sin förmögenhet. Många gånger
hade strategin rent taktiskt kalkylerande drag. Ovan har redan
nämnts hur han efter förvärvet av Tolfsnäs delade ägarskapet med
en bonde för att undgå kolonisation på basis av Lex Kallio. Ett
liknande fall var då han på Söderlångvik efter kriget startade en
äppelodling, eftersom specialodlingar var undantagna från koloni12
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sation till förmån för evakuerade karelare. I stället köpte han mark
på andra håll för dem.
Då han grundade Konstsamfundet 1940 övervägde han också
stiftelseformen, men stannade för en förening för, som Tallgren
uttrycker det, sådana hade ju också vänstern. En sådan skulle vara
svårare att upplösa, beslagta eller förstatliga.
En helgardering gjorde Amos Anderson också då han överförde
en del av sin förmögenhet till Stockholm, där han grundade två
fonder: Akademiska fonden vars skattefria utdelning går till undervisningsändamål i form av Åbo Akademi, och Konstfonden,
vars avkastning tillfaller Konstsamfundet. Fonderna administreras
suveränt av Skandinaviska Enskilda Banken SEB.
Däremot är det en myt att Anderson skulle ha flytt till Sverige för
att slippa kriget. Han var ju i varje händelse på tok för gammal för
att kunna göra någon militär insats, påpekar Tallgren.

I Amos anda
Carl Olof Tallgren kunde under Amos Andersons livstid förstås
inte ana att han en dag skulle överta ansvaret för Konstsamfundet.
Men nog var det skrivet i stjärnorna. 1965 efterträdde han Tor-Erik
Lassenius som skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi, då Lassenius blev vd för Konstsamfundet. Åtta år senare, sedan Tallgrens
politiska karriär hade kulminerat i gruppordförandeskap, finansministerskap och partiledarskap, efterträdde han sin mentor Lassenius också i Konstsamfundet.
Tallgren blev för övrigt en sentida efterträdare till Amos Anderson, på posten som styrelseordförande i akademistiftelsen, åren
1982–1997.
Som vd för Konstsamfundet åren 1973–1991 och styrelseordförande 1991–1997 – då Tallgren föll för den åldersgräns på 70 år som han
själv hade initierat – blev det hans uppgift att föra arvet efter Amos
Anderson vidare i en ny tid. Det gamla låga, nästan barackliknande
Forum revs och ersattes med ett modernt köpcentrum som mångfaldigt bättre utnyttjar den kanske bäst belägna tomten i Helsingfors centrum. Under hans tid utvidgades också Amos Andersons
konstmuseum vid Georgsgatan.
Tallgren är övertygad om att satsningarna gjordes helt i Amos
anda. Det samma gäller de nu aktuella planerna på ett nytt konstmuseum under Glaspalatset, ett initiativ som mottagits väl över alla
politiska gränser i Helsingfors. Viktigast för Amos Anderson var
enligt Carl Olof Tallgren att hans namn skulle leva kvar. Och det
gör det, och kommer att göra i framtiden, synligare än någonsin
tidigare.
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Forums
framgångssaga
började som
ett riskföretag
Allt började med att Lasse Koivu sökte jobb
och knackade på hos dåvarande vd Carl Olof
Tallgren 1980. Den intervjun resulterade i
tjugofem år inom Konstsamfundet.
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nappast anade Lasse Koivu 1980 vad han gav sig in
på när han knackade på hos Konstsamfundets vd Carl
Olof Tallgren. Han ville visa att han passade in på
profilen ”ung rask man, som förstår sig på ekonomi
och är intresserad av byggbranschen”. Och Tallgren lät sig övertygas. Först fick Lasse Koivu ta hand om ett av Helsingfors största
byggprojekt och sedan lotsa Forumkomplexet till ett framgångsrikt
affärshus. Han avancerade till vd för Forum och när Tallgren gick i
pension axlade han ansvaret för hela Konstsamfundet.

Ett av Helsingfors största byggprojekt
– Jag hade jobbat i maskinbranschen som ekonomichef inom
Kockumkoncernen och Kesko och bland annat sålt traktorer men
kände att jag ville göra något annat. Jag gick ner i lön och fick till
en början mindre ansvar, men det var en fascinerande utmaning,
minns Lasse Koivu.
Det började med att gamla Forum skulle rivas och något mer
lönsamt byggas i stället. I en PM om Konstsamfundets ekonomi
drog vd Carl Olof Tallgren slutsatsen att ”det är synnerligen angeläget att förändra förmögenhetsbilden så att en bättre avkastning
uppnås”. En avkastning på under två procent motsvarade inte det
värde som den centrala Forum-tomten hade.
Forum var ett vågat företag och entusiasmen att ge
sig in i det var långt ifrån hundraprocentig. Ett
projekt på 58 400 kvadratmeter krävde pengar.
Konstsamfundet skuldsatte sig i en omfattning som en organisation som Konstsamfundet helst borde undvika.
– Vi hade en förmögenhet på omkring
100 000 miljoner mark och gamla lån för
en lika stor summa. Min uppgift var att
sanera ekonomin och se till att byggprojektet lyckades. I april 1982 inleddes
röjningsarbetena i kvarteret och 110 000
kubikmeter berg skulle sprängas och fraktas
bort, berättar han.
Det var ett enormt byggnadsprojekt. Enbart
schaktningsentreprenaden var den största som utförts i
Helsingfors på marknivå.
En betydande del av byggprojektet handlade om att bygga
befolkningsskydds- och parkeringsutrymmen under jorden. Man
hade lyckats övertyga stadens trafikverk om nödvändigheten av att
tillhandahålla parkeringsutrymmen under centrala delar av staden.
Under kvarteren från Fredriksgatan och Kampen till Forum skulle

Min roll
var att se till
att ekonomin
var i skick.

16

Konstsam 2015

det byggas parkeringsplatser för 1 000 bilar. Byggrätten förutsatte
att Forum för sina egna hyresgästers behov kunde köpa in sig i
parkeringsanläggningen. De underjordiska utrymmena gav också
plats för skydd för över 10 000 personer.
– I september 1983 murades grundstenen för nya Forum. Tidningarna konstaterade då att man nu kommit så långt att man börjat bygga i höjden i stället för på djupet. Men det gick undan med
god fart och tack vare samarbetet kring parkerings- och utrymmeslösningarna under jorden kunde arbetet slutföras tidigare än
planerat och med en kännbar inbesparing av budgeterade medel,
minns Lasse Koivu.
Enda bakslaget som något fördröjde arbetet var en brand som
den 22 maj 1984 utbröt i Capitol-huset och spred sig till Hblbyggnadens gårdsflygel. Skadorna uppgick till 16 miljoner mark.
Taklagsöl kunde firas i november 1984 och ett år senare lagom till
Svenska dagen invigdes Forum. Då Forum invigdes hade Konstsamfundet investerat 175 miljoner mark, varav 71,5 miljoner var lån
och 103,5 miljoner egna medel.
– Misstron till projektet var till en början stor, särskilt bland ledningen och personalen på Hufvudstadsbladet. En bidragande orsak
var nog att tryckeriet måste flytta ut till Mårtensdal, där vi inledde
ett tryckerisamarbete med Sanoma Oy. Men så småningom tystnade de kritiska rösterna, eftersom projektet lyckades och tidtabellen
höll. Men också för att konceptet med affärslösningen redan från
början visade sig lönsam, berättar Koivu.
Hufvudstadsbladet skrev med anledning av invigningen att
Forum-projektet rotts i land med skicklighet och en liten smula
tur: ”En lucka har fyllts i centrums tandrad. Och Amos kan börja le
igen.”

Kvarteret i svenska händer
Efter diverse turer med olika banker som delägare i Forum grundade en del finlandssvenska institutioner 1988 ett ekonomiskt
samarbetsorgan, Kelonia Ab. Konstsamfundet närde en tanke på att
genom Kelonia knyta finlandssvenska intressen till Forum. Lasse
Koivu som då var vd för City Forum fick i uppdrag att sköta förhandlingarna. Han lyckades få elva organisationer att tillsammans
bilda ett konsortium som kunde köpa upp fastigheten vid Georgsgatan 29 av SCAB-banken. Konstsamfundet blev största delägare
med 43,5 procent av aktierna i bolaget som omdöptes till Mercator
Ab. De övriga delägarna var Hufvudstadsbladet, Helsingfors Sparbank, Sigrid Juselius stiftelse, Svenska Lantbruksproducenternas
Centralförbund, Tekniska Föreningens i Finland stiftelse, Svenska
litteratursällskapet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Livför17

säkringsbolaget Verdandi, Försäkringsbolaget Svensk-Finland och
Finska Vetenskapssocieteten. I samband med affären köpte Konstsamfundet och Hbl SCAB:s återstående del av City Forum.
Carl Olof Tallgren beskriver i sin artikel Kvarteret Tuppen – Forum i Konstsamfundets 60-årsskrift Ett arv som bär frukt byggnadsprojektet Forum och sammanfattar på följande vis: ”Nu var ringen
sluten. Amos dröm om ett stort köpcentrum, som utformades i
inbjudan till arkitekttävlingen 1928, hade slutligen gått i uppfyllelse. Konstsamfundet och Hufvudstadsbladet stod som huvudägare
i kvarteret och starka finlandssvenska institutioner som medregenter i huvudstadens absoluta centrum.”
– Att jag lyckades få olika finlandssvenska intressen att dra åt
samma håll och ingå ett samarbete var en lycka för hela Forum. Nu
har vi hela kvarteret i svenska händer. Det gällde också att komma
överens och skapa förtroende, kommenterar Lasse Koivu på sitt
lågmälda sätt.
Men att han med facit i hand är belåten över hur Forum utvecklats är lätt att förstå. Han framhåller också Carl Olof Tallgrens roll.
– Vi jobbade nära varandra i sjutton år. Han var kunnig och aktiv,
skrev, talade och argumenterade. Och som politiker hade han ett
brett nätverk. Min roll var att se till att ekonomin var i skick. Trots
att Forum var ett riskföretag så lyckades vi. När jag blev pensionerad var vi i praktiken skuldfria.

Fört Konstsamfundet närmare folket
När Lasse Koivu blickar tillbaka på sina 25 år i Konstsamfundets
tjänst minns han kontakterna till folket i bygderna med särskild
värme. Han är född i Pyttis och har ännu starka känslor för östra
Nyland. Hans fru kommer från Pargas, där familjen också har sitt
sommartillhåll.
– Under min tid som vd för Konstsamfundet var jag mån om kontakterna till fältet och känner Åboland bra. De planerade vindmöllorna som i Kimito skulle stå för ett energitillskott har inte tagits
väl emot av sommargästerna och delar av befolkningen på Kimitoön. Därför har projektet fördröjts, vet Koivu.

Oroad över lokaltidningarnas framtid
Också om Lasse Koivu inte har för vana att kritisera eller bedöma
sina efterträdares ageranden sticker han inte under stol med att
han med att han med oro följt utvecklingen inom tidningsbranschen. Synligheten i bygderna blir beskuren när det lokala ställs på
undantag, säger han.
– På min tid satt jag med i styrelserna för Västra Nyland, Östra
18
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– Under min tid som vd var jag mån om regionerna och har nu med oro följt utvecklingen inom
tidningsbranschen, säger Lasse Koivu.

Nyland, Borgåbladet, Nya Åland och Österbottningen och lärde
mig förstå betydelsen av lokaljournalistik. När vi till exempel köpte
en andel i Österbottningen var det för att trygga tidningens existens och inte för att kapa den.
Enligt Koivu kunde man med en permanent basfinansiering gott
upprätthålla ett livskraftigt lokalt tidningsnät. Han hänvisar till
Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser som båda lever på en
stark lokalbevakning.
– När Västra Nyland har 31 sidor gemensamt med Husis och
Östnyland 15 sidor gemensamt kan man undra om det finns plats
för någon lokalbevakning av det som sker i bygderna.
– Nedläggningen av Östra Nyland och nedprioriteringen av
lokalnyheter rent generellt känns extra smärtsamt i ljuset av en
museisatsning på 50 miljoner som inte har samma krav på lönsamhet, säger Lasse Koivu med anspelning på det nya museet som ska
byggas under glaspalatset.
Vad skulle Amos ha gjort i dagens situation?
– Jag tror att Amos hade satsat mer på dagstidningarna. Han
hade sett lokaltidningarnas betydelse för den finlandssvenska identiteten, men säkert också uppskattat att man investerat i utvecklandet av museet.
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Bredd och
mångfald

i Konstsamfundets stöd till
författare och publicister
Konstsamfundets stöd till författare och publicistisk verksamhet under de senaste fem åren visar
på bredd och mångfald. Det är ett uttryck för att
kulturarbetarna förlitat sig på de svenska fonderna och inte i samma utsträckning som finskspråkiga skribenter utnyttjat den offentliga sektorn.

Bokdebut om barken Hoppet
Bodil Söderblom i Vreta på Kimitoön
förverkligar sin stora dröm när hon utkommer med en bok om tremastade barken
Hoppet som 1901 kolliderade med ett
ångfartyg. Träbarken klarade sig medan
ångbåten sjönk. Vid tiden för kollisionen
år 1901 var Hoppet ännu registrerad i
Raumo. Hoppet såldes till Kimito och
seglade under många år, ända tills den på
1920-talet avmastades och bogserades till
Viborg där den fick tjäna som bostadsfartyg för arbetare.
Bodil Söderblom har sjöfarten i blodet
ända från farfarsfar. Efter en yrkeskarriär
på Finnshipping Ltd i Helsingfors där hon
jobbat med lasttrafiken på de polska bilfär20

jorna och klarering, har hon som pensionär
tagit itu med bokprojektet.
– För att ens få lite känsla för segling genomgick jag en kurs och erhöll Sjöfartsstyrelsens behörighetsbrev. Sedan hoppade
jag vid behov in som däcksman på jakten
Eugenia under några somrar, berättar hon.
Ett stycke seglationshistoria
I sin bok skildrar Bodil Söderblom en viktig del av bygdens seglationshistoria som
inte tidigare dokumenterats. Från Kimito
styrdes nämligen en världsomspännande
seglation från små bondbyar långt in i
modern tid. För många skärgårdsbor var
Kapstaden, Falklandsöarna och Buenos
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Aires välbekanta platser. Att med
den tidens utrustning segla på de
stora haven krävde sin man.
– Boken om Hoppet ger jag ut
på eget förlag. Jag har tagit god
tid på mig, vilket varit bra, för
under tiden har jag kommit över
mer och mer information om
barken.
Hon har bland annat fått ta
del av redovisningsböcker, en
kaptenstavla, Hoppets nationalitetscertifikat och mätbrevet (från
Åbo stadsarkiv). Kaptenstavlan
hörde G. A. Malmsten som var
befälhavare under den tid Hoppet
hörde hemma i Kimito.

Bodil Söderblom betraktar fartyget (skonertskeppet Laura) som
först skulle få en bok, men som blev ”Berättelsen om Hoppet” i
stället.

Glad över uppmuntran från
Konstsamfundet
Bodil Söderblom är uppriktigt glad över
att Konstsamfundet belönar hennes slit
med ett stipendium på 1 500 euro. Hon ser

det också som en erkänsla åt amatörskribenter från Amos Andersons egen bygd.
– Tusen tack för det stöd jag beviljades!
Jag frågar mig om glädjeskalan ens når så
högt som min glädje når nu! säger hon och
tillägger att nu har hon möjligheter att få
ut boken ännu i år.

Natten är ännu ung blir musikal
Den närmast kultförklarade boken Natten
är ännu ung av Lars Sund har fått nytt
liv som musikal när Jakobstadsnejdens
musikinstitut firade 40-årsjubileum i april
2014. Konstsamfundet har stött satsningen
med 10 000 euro.
– Det är roligt att boken som fyller 40
år fortfarande känns aktuell och att man
är så entusiastisk över projektet. Jag har
lite samma upplevelse som när Colorado
Avenue blev dramatiserad, det känns lite
overkligt. Texterna och karaktärerna lever
sitt eget liv, säger Lars Sund.
Boken handlar om Eki som växer upp i
Jakobstad på 70-talet. Egentligen är historien tidlös. Det handlar om hur ångestfyllt
det känns att växa upp i en småstad. Det
kunde lika gärna vara Ekenäs 2015.
– Jag brukar själv aldrig förklara vad
den här boken handlar om. Det låter bara
pretentiöst och blir fel. Istället brukar jag

plocka fram ett eller två citat. Den här
smått legendariska meningen från bokens
första sida fick många borgerliga tanter
att sätta kaffet i vrångstrupen när boken
publicerades 1975.
"Jag bor i Jakobstad, och det är ett
satans råtthål."
"På somrarna är det rätt så vettigt här
men på vintrarna – jissus vilken skit. Bara
Terazzo och Parant och kanske Union och
nån håla till att sitta bort kvällarna på, så
länge man nu får sitta, vill säja, för de gillar att kasta ut folk från ställena här ikring,
för att vi inte köper nånting, säjer de, så
det int lönar sej att hålla öppet."
Erik Norberg står för dramaturgin
och Patrick Wingren för tonsättningen.
Uruppförandet ägde rum i april 2015 i
Schaumansalen i Jakobstad. De första tio
föreställningarna sågs av en publik på
sammanlagt 4 000 personer.
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Konstsamfundets
utdelning till publikationsverksamhet 2010–2014

0
150 00

0
75 00

Ca 2/3 (drygt 100 i antal)
är bidrag under 10 000
euro och dessa utgör 10 %
av totala summan till
verksamhet.

Verksamhetsbidragen hjälper
föreningar, företag och arbetsgrupper
ordna stora och små evenemang,
jippon i skolor, fester, festivaler,
litteraturdagar, seminarier mm runt
om i landet. Genom att stöda
eldsjälarnas projekt knyts band
mellan många människor, drömmar
förverkligas och kultur skapas.

Böcker
Tidskrifter
Verksamhetsbidrag

1 200 000

Utöver verksamheten finansierades
över 100 böcker och 250 tidskriftsbidrag till över 60 olika tidskrifter
delades ut. Varje bok fick i snitt
ca 2 000 euro och tidskrifterna i snitt
ca 16 000 euro (totalt under 5 år).
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Utdelade stipendier
under 2010–2014.
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20 år av arbete för våra tidskrifter
Att finlandssvenskarna är
ett läsande folk, liksom finnar och andra nordbor, är
allom bekant. Ändå blir de
flesta förvånade över hur
många tidskrifter som faktiskt utkommer på svenska
i vårt land. Drygt hundra,
för att vara så exakt man
kan. Det beror nämligen
på hur strängt vi definierar
begreppet tidskrift.
Dessutom har åtminstone 22 av dessa redan
utkommit i mer än hundra
år, vilket är ovanligt också i internationell
jämförelse. Det har överlag skett väldigt
få förändringar på tidskriftsfältet under de
senaste decennierna. Det gäller också formatet: nästan alla tidskrifter utges fortfarande enbart, eller åtminstone i huvudsak,
på papper. Den enda renodlade nätpublikationen är scifi-tidskriften Enhörningen,
som utkommer i Åbo.
Sammantaget kan man säga att tidskrifterna, åtminstone tillsvidare, inte drabbats
av samma dramatiska förändringar som
tidningspressen – inte bara hos oss utan
också på andra håll i världen. Liksom
boken är tidskriften ett långsamt format
som tilltalar läsarna, som motvikt mot den
allt snabbare informationsförmedlingen i
övrigt.
I syfte att stöda våra tidskrifter tog
Anders G. Lindqvist år 1995 initiativ till
det s.k. tidskriftsprojektet, som alltså i år är
inne på sitt tredje decennium. Startskottet
skedde i form av en utredning om de finlandssvenska tidskrifternas situation och
snart utvecklades projektet till en stödfunktion för tidskrifterna, fortfarande med
Lindqvist som primus motor, och med
stöd av de finlandssvenska fonderna, med
Föreningen Konstsamfundet i spetsen.
En av de första, och viktigaste, stödformerna var att hjälpa till med mark24

nadsföringen, framför allt på den årliga
Bokmässan i Helsingfors, där man deltagit
med en stor, egen monter sedan starten.
Merparten av våra tidskrifter har varje år
medverkat med gratisutdelning. Representanter för ett tiotal tidskrifter har varit på
plats vid egna montrar.
Sedan 2009 har tidskrifterna också haft
en liten monter på den årliga bokmässan
i Botniahallen i Korsholm, i samband med
Österbottens Stormässa i april.
En tredje form av marknadsföring som
fonderna subventionerar är medverkan
i den årliga Bokkatalogen, där tidskrifterna har egna sidor, med ett drygt 80-tal
tidskrifter.
En annan viktig verksamhetsform är
fortbildningen för tidskriftsredaktörer som
i huvudsak ges i samarbete med fortbildningsenheten vid Svenska social- och
kommunalhögskolan vid HU. Konkret
handlar det om tvådagarskurser kring
olika teman, plus kortare s.k. tidskriftskliniker.
En ytterligare form av marknadsföringsstöd är webbplatsen tidskrift.fi. I sin
nuvarande form lanserades den i maj 2008.
Som bäst pågår planeringen av en helt
ny digital plattform, anpassad för dagens
behov och teknik.
Utöver allt detta (vars ekonomiska värde
Konstsam 2015

inte är helt lätt att uppskatta) bidrar Konstsamfundet årligen med betydande projektbidrag, i två utdelningar per år omfattande
sammanlagt kring 200 000 euro. Några av
bidragen är betydande, medan de flesta
tidskrifter som beviljas stöd får kring
2 000 euro. Också de små bidragen är livsviktiga pengar för tidskrifter med trådsmal
ekonomi, speciellt i kombination med det

betydande indirekta stöd man erhåller i
form av ovannämnda subventionerade
verksamhet, via Tidskriftsprojektet.
Av Thomas Rosenberg
Anders G. Lindqvist fungerade som koordinator för
Tidskriftsprojektet fram till år 2007, varefter uppgiften övertogs av Thomas Rosenberg, som skött den
sedan dess.

Personer med funktionshinder
har eget förlag och egen tidning
SOS Aktuellt är en tidning som ges ut i
samarbete mellan flera olika organisationer. Den fyller en lucka i Svenskfinland
då det gäller den allmänna diskussionen
om socialpolitik, funktionshinder och
hälsovård. SOS Aktuellt är en kvalitativ,
journalistisk tidning som i sin verksamhet
följer alla etablerade journalistiska principer i Finland. Konstsamfundet stöder SOS
Aktuellt med 10 000 euro.
SOS Aktuellt riktar sig till alla som är
intresserade av handikapp och omsorgsfrågor: de finlandssvenska handikapporganisationerna och deras medlemmar, de
anhöriga, socialarbetare, övrig media och
den breda allmänheten. SOS mål är att
föra finlandssvenska handikappades talan
i olika frågor som berör dem.
Redaktören för SOS Aktuellt, Daniela
Andersson, skriver en lovsång till papperstidningen i jubileumsnumret som kom
ut i höstas:
”Tidningen i papper håller på att dö ut
men jag vet att det alltid kommer att finnas papperstidningar och magasin i någon
form. Jag älskar papper! Doften, trycket,
känslan. Allt. En tidning, ett magasin eller
en bok är som mina bästa vänner.”
Hon avslutar sin ledare med att skriva
att det i hennes hem alltid finns plats för
ett papper, en tidning och en bok till. ”För
att det gör mig glad och för att jag är värd

det. Och jag vet att det finns många av oss
därute.”
Jörn Donner ger en euro per såld roman
till de ryggmärgsskadade
För varje sålt exemplar av boken Son och
far erlägger Jörn Donner en euro till de
ryggmärgsskadades förening Akson rf,
berättar föreningens sekreterare Anni
Täckman.
Donner säger i en not i slutet av boken:
”Denna roman har många faddrar, läkare,
poliser, sjukvårdare, ryggmärgsskadade.
Utan deras hjälp hade jag inte kunnat
skriva.” I boken råkar en av huvudpersonerna ut för en ryggmärgsskada till följd
av en olycka. Donner ville skriva om ett
speciellt ämne som berör.
I jubileumsnumret skriver Pernilla Nylund, som är informatör för Psykosociala
förbundet, om psykisk ohälsa:
”Runt tio procent av befolkningen
drabbas någon gång i livet av en depression. Ångestdimman ligger tät över stora
delar av Finland. Ändå är det få som öppet
berättar. Få som söker hjälp i tid. Många
ställer orimliga krav på sig själv (både
hemma och på jobbet), och kompenserar
en sviktande självkänsla med prestationer. Högpresterare är i riskzonen för att
insjukna. Det är också vanligt att man
ignorerar varningssignalerna – sömnlöshet, koncentrationssvårigheter, problem
med minnet.”
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Förnyad
stiftelselagstiftning
stärker
medborgarsamhället
– Jag tror på samverkan mellan
tredje sektorn och den offentliga
sektorn, säger Liisa Suvikumpu,
som välkomnar den nya lagens
krav på öppenhet.
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D

irektören vid Delegationen för stiftelser och fonder,
Liisa Suvikumpu, kommenterar förnyelseprocessen
av stiftelselagstiftningen på följande sätt:
– Stiftelserna kan skapa möjligheter, förbättra
världen och förverkliga drömmar. Därför gagnar det hela samhället då man ser till att stiftelserna har goda förutsättningar för sin
verksamhet.
Hon tror på en samverkan mellan tredje sektorn och statsmakten, något hon beskriver som ”public–private–partnership”.
Den nya lagen stadfästes i slutet av april och träder i kraft den
första december 2015.

Intressebevakare för stiftelser
Vad gör då delegationen?
– Delegationen bevakar och försvarar sina medlemmars intressen. Den undervisar, sparrar, förmedlar information; delegationen
är både diskussionsforum, forskare och utgivare, beskriver Liisa
Suvikumpu.
Hon ser en förnyad lagstiftning som en positiv sak och berättar
att delegationen varit aktivt involverad i processen. Arbetet har
varit något av en självreglering, säger hon.
– I processen har det varit viktigt att framhålla
att stiftelserna i sin verksamhet står för något
av ett evighetsperspektiv. Vårt kvartal
handlar om 25 år, förklarar hon med
hänvisning till att stiftelser i praktiken
inrättas för att leva i evighet – och
många stiftelser även i Finland har
anor från gångna sekel.
I förnyelsearbetet har det också
getts tillfälle att betona det goda som
stiftelserna i vårt land gjort. I en av
delegationens skrifter betonas genomslagskraften och betydelsen av ständig
utvärdering. En devis i sammanhanget
lyder: ”Gör gott i dag och ännu bättre i morgon”.
– Delegationen är intressebevakare för 165 stiftelser
och fonder som i sin tur ekonomiskt stöder hela samhället, alla
möjliga allmännyttiga ändamål. Det finns väl knappast någon
framgångsrik konstnär eller forskare som inte någon gång kommit
i åtnjutande av stöd från en stiftelse. Våra medlemmar delar ut 415
miljoner euro årligen, vilket är nästan lika mycket som statsbudgeten för kulturarbete, säger Liisa Suvikumpu, inte utan stolthet.

Vi hoppas
att den nya
stiftelselagen
hjälper till med
att rensa i
rabatten.
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Ökad transparens i den nya lagen
Den nya stiftelselagen ska ersätta den gällande lagen som är från 1930. Avsikten är att
utveckla stiftelsernas verksamhetsmöjligheter
och stärka det civila samhället så att stiftelserna kan bedriva sin verksamhet så effektivt,
smidigt och förutsägbart som möjligt. Lagen
reglerar rörelsedrivande stiftelser som producerar välfärds- och utbildningstjänster, vilket
innebär att den bättre kan utnyttjas inom den
offentliga sektorn.
Ett faktum är att stiftelsernas betydelse som
finansiärer och producenter när det gäller
utbildning, forskning, socialservice och hälsovårdstjänster har vuxit under de senaste åren.
Det har med andra ord blivit allt vanligare
att tredje sektorn tagit över förpliktelser som
tidigare skötts av den offentliga sektorn.
– Jag tycker att det är positivt att den nya
lagen kräver stramare regler med ökad öppenhet. Förbudet att gynna närstående skärps. En
allmännyttig stiftelse får alltså inte ha som ändamål att i något avseende ge en närstående
ekonomiska fördelar. Vi hoppas att detta hjälper till att rensa i rabatten så att vi i framtiden
slipper nyheter om missbruk i stiftelser, säger
Liisa Suvikumpu.
Öppenheten
ska synas inte
bara i de offentliga ekonomiska
handlingarna utan
också på stiftelsernas hemsidor, där
man uppmuntrar
publicering av uppdaterade bokslut.
En större öppenhet
underlättar både
myndigheternas
och intressenternas möjligheter att
övervaka.

29

Suvikumpu har genom Delegationen för stiftelser och fonder varit
med om att påverka lagförnyelsen.
Självreglering, kommenterar hon,
och välkomnar ny transparens.

Enorm betydelse för kulturpolitiken
Liisa Suvikumpu understryker stiftelsernas betydelse för landets
kulturpolitik. Att stiftelserna stöder kulturen i dess vidare bemärkelse med lika mycket pengar som staten gör, talar sitt tydliga
språk. Men privata donationspengar till nyttiga ändamål är inte
entydigt positivt. Det kan leda till att de politiska beslutsfattarna
frestas till nedskärningar i det offentliga stödet till samma ändamål.
– I ekonomiskt kärva tider är detta ett memento, menar Liisa och
framhåller än en gång nyttan av samarbete mellan tredje sektorn
och det offentliga. Att företag får dra av skatt vid donationer är
givetvis en bra sak, men rätten borde utvidgas till att också omfatta
privatpersoner. Men jag har fått höra att det hoppet är en utopi,
säger hon.
På en fråga om hotbilder nämner Liisa risken att stiftelsernas
beviljade understöd skulle beskattas.
– Det är en fråga som förts fram från sannfinländskt håll. Man
kan aldrig vara säker vad en ny regering hittar på. Men det är viktigt att ha klart för sig att det i så fall inte är stiftelserna som skulle
åläggas skatt utan mottagarna av stipendier och understöd, förklarar Liisa Suvikumpu.
Ett sådant förslag skulle vara en verklig dolkstöt för kulturen och
omintetgöra alla goda intentioner med ett ”public–private–partnership”.

Delegationen för stiftelser och fonder
Delegationen för stiftelser och fonder är en förening för finländska stipendiegivare, den enda intresse- och understödsföreningen för stiftelser i Finland.
Delegationen har för närvarande 165 medlemmar.
Privata stiftelser har en stor betydelse i samhället. De står för 415 miljoner euro
i form av stipendier och understöd för den finländska vetenskapen, konsten och
kulturen, en summa som är nästan lika stor som regeringens hela kulturbudget.
Delegationen är en del av det nationella stiftelseområdet och den globala
tredje sektorn. Delegationen verkar tillsammans med samhälleliga, vetenskapliga, konstnärliga och kulturella institutioner samt med stipendiemottagarna
och medierna. Föreningen verkar föregripande och styr utvecklingen på stiftelseområdet. Delegationen erbjuder medierna och den breda allmänheten aktuell,
forskningsbaserad information och intressanta perspektiv på stiftelser. För dem
som ansöker om stipendier ger delegationen vägledning och upprätthåller en
egen databas. (Källa: saatiopalvelu.fi)
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Hurudan är kulturpolitiken 2025?

Tre frågor till nya
riksdagsledamöter
Anders Adlercreutz (SFP), Li Andersson (VF),
Mats Löfström (ÅL), Katri Kulmuni (C),
Wille Rydman (Saml) och Joakim Strand (SFP)
svarade på Konstsams tre frågor.

Som beslutsfattare kommer du att vara med om att forma vår framtida kulturpolitik. Hurudan är Finlands kulturpolitik om tio år, 2025?
Vilken är samhällets roll för en kulturpolitik i bred bemärkelse, från
utbildning och bildning till utövad konst?
MATS LÖFSTRÖM: Samhällsbygge är inte bara vård,
skola och omsorg – kulturpolitik är också en viktig del.
Genom kulturen kan vi bygga ett jämlikt samhälle om
vi använder den bra. Kulturen måste dock få fungera på egna villkor, men behöver i ett demokratiskt
samhälle vara tillgänglig. Den kan då fungera som ett
viktigt kitt i samhällsbygget. I Finland har föreningslivet en extremt viktig roll och är en bärande pelare i
samhällets sammanhållning genom att vi delar upplevelser. Kultur kan dessutom vara en kunskapsväg och ett sätt att
lära sig på. Musik, litteratur och bildkonst är alla möjliga kunskapsvägar.
ANDERS ADLERCREUTZ: Samhället skall inse kulturens
identitetsbärande funktion. Kultur låter sig inte mätas
och poängsättas, men är på många sätt en återspegling
av samhällets vitalitet och livskraft. Ett rikt kulturliv resulterar i innovation och ekonomisk aktivitet,
i lycka och välbefinnande. Samhället skall svara för
utbildningens strukturer och möjliggöra och stöda ett
levande kultur- och konstliv, samtidigt som man skall
32
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komma ihåg att konst och kultur inte växer ur rigida strukturer utan ur personligt engagemang.
WILLE RYDMAN: Samhällets roll i kulturpolitiken är
att göra kultursatsningar möjliga. I Finland, som är ett
relativt kapitalfattigt land, har den offentliga sektorn
en central roll då det gäller att finansiera de viktigaste
konstinstitutionerna.
LI ANDERSSON: Samhällets roll är mycket central,
det måste stöda, finansiera och möjliggöra utövandet och
skapandet av kultur. Jag anser att det speciellt i fråga om
tre delområden behövs mer samhälleliga satsningar för
en bättre kultur- och konstpolitik. För det första bör den
offentliga finansieringen av konsten utökas. Det finns
ett stort behov av fler stipendier som möjliggör yrkesmässig utövning av konst, av fler konstnärspensioner,
av mer stöd för de fria institutionerna och för konstutbildningen. För det andra bör beslutsfattarna satsa på att
förbättra grundtryggheten för de personer som jobbar inom
konstbranscherna. Ett möjligt sätt att förverkliga detta är att ta i
bruk en grundinkomst. För det tredje bör vi komma på fler sätt att
göra kulturen och konsten till en integrerad del av vår vardag och
vårt liv. Detta är viktigt även ur ett socialt perspektiv, alla borde ha
möjlighet att både njuta av och själva utöva kultur, oberoende av
ens bakgrund eller inkomster. I praktiken innebär detta till exempel
satsningar på kultur i skolor och daghem, samarbetsprojekt mellan
kommunala kulturinstitutioner och vårdsektorn samt en förstärkt
roll för procentprincipen, som ger konsten en roll i den fysiska
miljö som omger oss. Konsten borde vara en integrerad del av
bildningen redan från dagvården.
JOAKIM STRAND: När det gäller inställningen till
kultur överlag och specifikt till bildning, konst och
idrott har vi på kommunalt håll ett föråldrat bokföringssystem. De redovisas som en kostnad fastän de i
själva verket har en värdeskapande funktion. Vasa stad
är den stad som per capita ger mest till kulturen. Vi har
förstått vilken drivkraft den kan vara i samhället.
KATRI KULMUNI: Kulturens betydelse i vardagen är
större än vi anar. Det viktigt med ett öppet samhälle som
ger förutsättningar för ett mångsidigt kulturliv som är
tillgängligt för alla, oavsett inkomster. För ett litet land
är ett vitalt kulturliv med hög utbildningsgrad inom
konst och kultur och det fria bildningsarbetet av stor
betydelse. Den är av ovärderlig betydelse för en kreativ
välfärd.
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Kan kulturen räkna med näringslivets stöd? Får företagen dra av understöd i beskattningen?
MATS LÖFSTRÖM: Kulturen får redan idag betydande stöd
från vissa håll i näringslivet både lokalt och nationellt. Jag tror
inte att de får stödet för att företagen ska tjäna pengar på det, utan
för att företagen och i synnerhet ägarna känner ett socialt ansvar
och därför vill ge ett ekonomiskt stöd. Det lyfter jag på hatten för.
Näringslivet är också en viktig del i samhället och det bygger vi
tillsammans. Näringslivets stöd utgår ofta ifrån att man identifierar en gemensam värdegrund och att man sedan först tittar på det
affärsmässiga. Jag ser inte att det kan ersätta det offentliga stödet,
men nog att man kunde uppmuntra det ännu mer genom att ex. få
dra av den typens stöd i beskattningen.
ANDERS ADLERCREUTZ: Samhällets stöd för kultur minskar
lätt i dåliga tider, och därför är det viktigt att det finns incitament
för den privata sektorn att stöda kultur. Kulturstöd bör kunnas dra
av i beskattningen.
WILLE RYDMAN: Inte helt och hållet. Men privata finansiering
kan komplettera kulturfinansieringen. En sådan utveckling bör
stödas med uppmuntrande incitament.
LI ANDERSSON: Risken med dessa typer av skattelättnader är
att det sker på bekostnad av det offentliga stödet. Privat finansiering är livsviktigt för den finländska konsten och kulturen, men ifall
konstfältet blir mer beroende av näringslivets stöd finns det en risk
för en tillbakagång till ett slags mecenatsystem samt att stödet för
olika konstformer och konstnärer fördelas orättvist. Vänsterförbundet har förhållit sig försiktigt kritiskt positivt till skatteavdragsmöjligheten, men har poängterat att det inte får ske på den offentliga
finansieringens bekostnad.
JOAKIM STRAND: Det uppstår en win–win-situation när företag
och tredje sektorn samarbetar. Därför är det bra att företagen får
dra av sina kulturstöd i beskattningen. Jag anser att samma borde
gälla privata personer. Ta till exempel person som med 5 miljoner
i kapitalinkomst skulle vara beredd att ge 500 000 till ett bygge av
en ny idrottshall om det vore möjligt att dra av en del av summan i
beskattningen.
KATRI KULMUNI: Jag hoppas att näringslivet förstår den
betydelse som ett brett stöd för kulturen har. Någon utvidgning
av skattelättnaderna vågar jag inte räkna med. Det förutsätter väl
grundade skäl.
Är de allmännyttiga föreningarnas och stiftelsernas verksamhet tryggad? Får de behålla sin skattefrihet?
MATS LÖFSTRÖM: Jag vill att de behåller sin skattefrihet.
Föreningarna och stiftelserna är en viktig del i frivillig- och med34
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borgarsamhället. Genom att beskatta frivilligarbetet riskerar vi att
släcka gnistor och eldsjälar. Det ska vi inte göra. Eldsjälars roll och
insatser är inte bara viktiga föreningar utan för hela det demokratiska medborgarsamhället. Om staten skulle beskatta stiftelserna
skulle kulturen bli lidande eftersom mindre medel skulle finnas att
dela ut. En sådan utveckling vill jag inte se.
ANDERS ADLERCREUTZ: Ifall de inte får behålla skattefriheten
är det stipendiaterna som lider, dvs de som sysslar med forskning,
kultur och konst. Stiftelserna är viktiga eftersom de kan verka friare
än de offentliga instanserna. De kan specialisera sig, och verka
flexibelt. Stiftelserna skall få behålla sin skattefrihet.
WILLE RYDMAN: Personligen är jag för att stiftelserna ska få
behålla sin skattefrihet.
LI ANDERSSON: De bör få behålla sin skattefrihet.
JOAKIM STRAND: Det partiet som drivit frågan om att slopa
skattefriheten för stiftelser har dolda avsikter. Jag kommer att
verka för att skattefriheten består.
KATRI KULMUNI: Ifall stiftelserna uppvisar en effektiv och
transparent verksamhet ser jag inga skäl att slopa skattefriheten.
Det är ändå fråga om små summor som inte har någon avgörande
betydelse för statsbudgeten. Och tack vare stiftelserna får många
människor glädje i sin skapande konst.
SDP:s och Sannfinländarnas nyvalda representanter svarade inte.

SWOT-analys om
kulturpolitiken
2025
1) Vilken är samhällets
roll för en kulturpolitik
i bred bemärkelse, från
utbildning och bildning till utövad konst?
2) Kan kulturen räkna
med näringslivets stöd?
Får företagen dra av
understöd i beskattningen?
3) Är de allmännyttiga
föreningarnas och stiftelsernas verksamhet
tryggad? Får de behålla
sin skattefrihet?

Positiva faktorer

Negativa faktorer

Styrkor
• Samhället ska trygga förutsättningar för utbildning och
kultur. En del av vår välfärd.
• Företagen visar socialt
ansvar.
• Skattefriheten för stiftelser
tryggar bredden av stipendiemottagare.

Svagheter
• Kulturforskare anar en
svaghet. Kulturens roll
i utbildningen har inte
beaktats.
• Kultursponsring förekommer inte i Finland.
• Stiftelsernas transparens varit otillräcklig.

Möjligheter
• Samhället kan möjliggöra
kultursatsningar. Inse att de
är värdeskapande.
• Win-win-situation när
företag stöder tredje sektorn.
Skatteavdrag för enskilda ett
incitament.
• Stiftelsernas stöd garanterar ett vitalt kulturliv.

Hot
• Kulturens relevans
ifrågasatt.
• Risk att skattelättnader
hotar samhällets stöd till
kulturen.
• Kriterierna för skattefrihet under lupp i
framtiden.
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Kulturpolitik och kulturfinansiering år 2025

Visioner och
synpunkter

Av Maria Hirvi-Ijäs
FD, specialforskare
Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore

I

väntan på ny regeringsbildning har många inom kulturfältet befarat att posten som kulturminister inte kommer
att besättas överhuvudtaget under denna period. Frågan
om ministerns betydelse utöver den symboliska skulle så
komma att prövas. Men i jämförelse med hur ansvarsområden har
tidigare kombinerats – som idrott med boende – kan man tycka
att kulturen inte skulle kunna bli sämre behandlad som politiskt
område. Den svenska modellen för de kommande åren är en direkt
koppling av kulturen till demokrati och minoritetsfrågor. Viktigt
i sammanhanget är också den svenska betoningen på det civila
samhället och kulturen som en självklar del av den.
Denna betoning och syn på kulturen som en grundläggande
förutsättning för samhället som demokratiskt och rättvist finns inte
inom synhåll på den finländska politiska horisonten. Många ifrågasätter istället kulturens politiska och samhälleliga relevans.
I dagsläget utgör den offentliga kulturbudgeten 0,1 % av statsbudgeten. Det betyder cirka 1 miljard euro, beroende på hur man
räknar. Hälften är statligt, hälften kommunalt, vissa delar kommer
direkt från finansministeriet. Det är en försvinnande liten summa.
Men samtidigt är det basen för den kulturpolitik som vi levt med
sedan 1960-talet. I jämförelse med många andra länder är kulturen
tillgänglig för alla oavsett ekonomisk situation. En operabiljett kostar här en bråkdel av vad man skulle få betala i många europeiska
huvudstäder.
Det är svårt att tro att den etablerade kulturpolitiken skulle genomgå större förändringar inom de följande tio åren. Kulturinstitu-
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tionerna ute i landet har sina lojala besökare. Beroende på ålderskategori betonas teatrar, konserter, museer eller litterära evenemang.
Finland är dessutom sommarfestivalernas förlovade land.
Det som redan har skett och som troligen kommer att bli allt
tydligare är att orsakerna till att ta del av kulturutbudet förändras.
Konsumerismen dominerar, marknadsföringen styr och innehållet i
sig har inte så stor betydelse.
Vad detta har för verkan är redan märkbart. Fördjupad, kritisk
och analytiskt krävande konstutövning har allt svårare att få
utrymme, resurser eller uppskattning. Här är det lätt att använda
elitismstämpeln och avfärda allt som inte är lättsmält och socialt
småtrevligt. Folket vet vad de vill ha och annat är det inte lönt att
ge skattemedel till. Det som är populärt och populistiskt råder.
Det som icke-offentlig kulturpolitik, individuella ställningstaganden och halvprivat finansiering skulle kunna tillföra, är reella
möjligheter för det oanade, mångdimensionerade och oväntade.
Det som folket ännu inte vet att de vill ha.

Maria Hirvi-Ijäs svarar på SWOT-frågorna i förra artikeln:
– Vilken är samhällets roll för en kulturpolitik i bred bemärkelse,
från utbildning och bildning till utövad konst?

Utbildningen är i Finland helt skild från kulturen som politiskt ansvarsområde och har oerhört mycket mer resurser tilldelade. Kulturens roll i
utbildningen har inte tillräckligt beaktats och skulle kräva ett helt nytt
tänkesätt inom utbildningspolitiken.
– Kan kulturen räkna med näringslivets stöd? Får företagen dra av
understöd i beskattningen?

Ren kultursponsorering har inte fått fotfäste i det finländska samhället.
Beskattningspolitiken har varit en väg att öka kulturfinansieringen i
till exempel Danmark. Att den skulle vara avgörande i Finland inom de
närmaste tio åren är svårt att tro.
– Är de allmännyttiga föreningarnas och stiftelsernas verksamhet tryggad?
Får de behålla sin skattefrihet?

Allmännyttigheten kommer säkert att kvarstå som kriterium för skattefriheten och dess autenticitet kommer antagligen att granskas mycket
noggrannare i framtiden. Skattepolitiken kommer knappast att ge några
nya lättnader i rådande politiskt klimat.
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Museidirektören Kai Kartio
ser sin dröm förverkligas

Det nya museet
är en utmaning
som heter duga

För Amos Andersons konstmuseum,
som i närmare femtio år drivits som
Finlands största privata konstmuseum,
skapar de nya lokalerna en möjlighet
att förnya verksamheten och bredda
besökarunderlaget.

ARKITEKTBYRÅ JKMM

Det nya museet ska bestå av lokaler
ägnade åt konsten. Det ska vara lätt
att komma till och vara i. Det har
mångsidiga användningsmöjligheter
och är öppet för experiment och nya
typer av samarbeten.

Han är smått lyrisk, museidirektören Kai Kartio,
när han lägger ord för sina visioner om det nya
konstmuseet vid Glaspalatset i Helsingfors som
ska stå färdigt våren 2018. Ändringsprocessen
av stadsplanen har tagit sin tid. Men i november
räknar han med att man kan börja gräva.

K

ai Kartio säger att han inte har någon aning om hur
bildkonsten kommer att se ut om tjugo år.
– Den visuella världen utvecklas med digitala
lösningar och med hisnande fart. Men det är viktigt
när man gestaltar sin drömvärld att inte ha en för snäv uppfattning
om vilka uttryck konsten kan ta. Vi får inte ha några konstgjorda
gränslinjer, säger han.
– Morgondagens konstnärer är inte sena att utveckla sin verksamhet i en tvärkonstnärlig riktning. Konsten är något av en katalysator i samhället. Den hjälper oss bli medvetna om vad som sker,
den ger upplevelser i en kylig värld och kan också vara med om att
förändra världen.

Den gamla konsten ger perspektiv
Kartio är till professionen konsthistoriker med holländsk 1600-talskonst som sin specialitet. Paradoxalt nog ser han detta som en fördel.
– Min bakgrund i den gamla konsten ger ett annat perspektiv.
Jag är inte låst vid till exempel nutidskonsten. Vår uppgift med det
nya museet är att bygga underlag för något vi inte kan uppfatta, ge
möjligheter för framtiden.
Så mycket är klart att det är ungdomen man siktar in sig på. Hela
området, museet under jorden, torget ovanpå och Glaspalatset är
ett laboratorium för samarbete med aktiviteter och evenemang av
mest varierande slag. Samarbetet med stadens ungdomsbyrå har redan inletts. Utställningsutrymmet under jorden är 2 000 kvadratmeter och består av ett enda
öppet utrymme med oanade möjligheter. Torget ovanför
ska bli en plats för stadskultur. Unika kullar, den största
av den är taket till den tio meter höga utställningshallen, ger möjligheter för aktiviteter.
– Inte ens skateboard är förbjudet. Men det behövs
ömsesidiga spelregler och samarbete mellan olika aktö40

Konstsam 2015

Museichef Kai Kartio ser fram emot det nya.
– Framför allt ser jag potentialen i att vi har flera museer koncentrerade till samma kvarter. Det kommer att bli
ett kluster där jag hoppas vi kan ha så mycket samarbete som möjligt.

rer, där vi är en. Konserter och andra publika tillställningar kommer
också i fråga, förklarar Kai Kartio. Det ska också bli spännande att
se hur Glaspalatsets 30-tals funkis länkas ihop med det moderna.
Och Bio Rex fortsätter sin verksamhet men kan också användas för
seminarier och konferenser. Här finns en ypperlig plats för företagssamarbete, säger han.
Kommer då kultursatsningen med museet i spetsen att ge avkastning?
Den frågan besvarar han med ett nej, men att det inte hindrar att
man satsar på lönsamma programinslag.

Djärvt beslut i Amos anda
Kai Kartio gör ingen hemlighet av att han myser av belåtenhet över
att den stora drömmen blir verklighet.
– Jag är stolt över att mina huvudmän haft mod att förverkliga
de häftiga visionerna. Det är helt i Amos anda, som ung var han
lika djärv och kunde ta chansen när den gavs och hade förmågan
att ompröva och tänka om.
Den fysiska närheten till det gamla Amos Anderson-museet
är viktig. Amos Andersons hem med kapell i femte våningen på
Georgsgatan bevaras intakt och kommer att rymma de permanenta
samlingarna.
41

Henrik Johansson (till höger) hoppas på att få
Glaspalatset tömt för ett år.
– Det skulle underlätta renoveringsarbetet avsevärt, säger han.
Kai Kartio ser fram emot den färdiga helheten.
– Vi får ett nytt betydelsefullt museum i stadskärnan. Samtidigt får området kring Glaspalatset ett
lyft och blir ännu livligare än det är i dag. Jag tror
att vi kommer att glädja både stadsbor och dem
som besöker Helsingfors, säger han.
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Nya museet
en kulturgärning
men också en
affärsutmaning
Henrik Johansson är vd för Forum
Capita och för Fastighets Ab Glaspalatset. Ombyggnaden av Forums köpcenter
är snart klar, men nu börjar byggandet av
det nya kulturcentret vid Glaspalatset.
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H

enrik Johansson har inom Konstsamfundet gått från
medievärlden till affärsbranschen i och med att han
är vd för Forum Capita. Som bäst ser han slutet av
renoveringen av Forum närma sig.
– Omgörningen blir färdig inom utsatt tid och budgeten håller,
berättar han men medger att utmaningen att fylla affärshuset med
attraktiva modebutiker inte är så lätt när de ekonomiska tiderna är
som de är.
För Henrik Johansson kom museiprojektet som en blixt från klar
himmel. Han medger att han har varit tveksam till en satsning av
det slag som nu blir verklighet. Men inte desto mindre är han fylld
av entusiasm inför de nya utmaningarna och är i högsta grad involverad i processen. Han är också vd för Fastighets Ab Glaspalatset
som svarar för byggandet av det nya kulturcentret.
– Museibygget påverkar också Glaspalatset som
ska undergå en renovering. När man väl kommer igång hyser jag hopp om att hela huset
ska tömmas för ett år. Det skulle avsevärt
underlätta en renovering, säger Henrik
Johansson.
Delar av Glaspalatset kommer att
hyras ut till kommersiell verksamhet
med bland annat restauranger och
kaféer.
Byggnadsprojektet i sin helhet för
med sig en del olägenheter i form av
byggarbeten som stänger av det blivande torget som grävs upp.
– Det är sådant man måste leva med,
konstaterar Johansson med viss erfarenhet av
andra liknande projekt.
Kommer då kultursatsningen med museet i spetsen att ge avkastning?
– Vi har varit extremt försiktiga med kostnaderna och är måna
om att totalbudgeten på 50 miljoner ska hålla. Det är en kulturgärning som väl motsvarar Amos intentioner och Konstsamfundets
stadgar.
– Museet är inte som tidningarna en ”afääri”, motiverar Henrik
Johansson.

Detta är
en kultursatsning
som väl motsvarar
Amos intentioner.

Biosalongen Bio Rex erbjuder utmärkta möjligheter för verksamhet i skärningspunkten mellan bildkonst och film. Bio Rex ska också i framtiden vara ett hem för olika filmfestivaler.
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Söderlångvik
rustar för
högsäsong
46
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MIKAEL JENSEN

örvaltaren Mikael Jensen på Söderlångvik gård har så
här års fullt upp med allehanda bestyr. Gårdens personal utökas till sommarsäsongen. Tomat– och örtodlingarna i växthusen kräver sitt. Äppelodlingarna ska
skötas med omsorg. Parkskogen vid infarten ska rensas och träd
fällas. Hela gården ska rivas
upp för installation av nytt
el- och kabelnät som ska ge
biovärme. Kaféet undergår en
större renovering, golvvärme
ska möjliggöra aktiviteter året
om. Stugorna som hyrs ut
behöver översyn.
Och som om inte detta vore
nog har avverkningen av skog
vållat problem. I april stoppade aktivister från Naturförbundet och Kimitoöns natur
avverkningarna genom att
tränga in på avverkningsområdet. Motiveringen var att
Konstsamfundet inte tillkännagett den avverkningsplan
man utlovat.

Skyddsområde
grundas för att skydda
grön sköldmossa
Mikael Jensen tar uppståndelsen med ro och berättar
att man för tillfället avbrutit
avverkningarna på det omstridda området på Purunpää
område på Kimitoöns västra
sida.

(Bilden i mitten) För att rädda den utrotningshotade gröna sköldmossan, med
röd stjälk, skyddas åtta hektar skog.
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Skogsavverkningen ligger nere i väntan på en ny avverkningsplan.

– Vi ska presentera en skogsbruksplan för en tioårsperiod som
också gör en uppskattning för avverkningsmöjligheterna i ett
längre perspektiv. Efter det fortsätter vi avverkningarna. Skogen är
en resurs som förvaltas effektivt genom avverkningar. I annat fall
ruttnar den, säger Jensen.
För att illustrera vad han menar visar han en nedhuggen granstam som inuti är rutten. Kubikmeterpriset för den är en bråkdel av
det som frisk stam betingar.
På avverkningsområdet har man funnit en obetydlig växt som
sticker upp ur mossan. Det är en grön sköldmossa som växer på
multnande stammar och stubbar i skog med fortlöpande tillförsel
av mjuk död ved. Sådana förhållanden är vanligast i skog som lämnats till fri utveckling utan naturliga störningar.
Grön sköldmossa är sällsynt i Åbolands skärgård och på Åland,
och anses utrotningshotad, eftersom den försvunnit från Nyland på
grund av skogsavverkningen.
– Mossan har inget att göra med att avverkningarna stoppades.
Den hittades efteråt. Enligt naturskyddslagen måste området skyddas. Vi gör det betydligt större, i stället för tre hektar blir området
knappa åtta hektar, säger Mikael Jensen.
49

Nives Hollsten, som kommer från
storstaden Zagreb i Kroatien,
flyttade till Kimito för fyra år
sedan och stortrivs med sitt
sommarjobb i blomsterrabatten.
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Äppelträden som planterades
2013 är tunna och behöver stöd,
säger Mikael Jensen.
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Konstsamfundet har 6 300 hektar skogsmark som upptas i en
skogsbruksplan. Av dessa är 4 300 hektar växtlig skog. Enligt
planen ska omkring 70 hektar avverkas per år och lika stor mängd
gallras.
– Det finns cirka 10–15 hektar skog på Purunpää udde som vi
har planer på att avverka och som väcker motstånd på grund av
uddens rekreationsvärde. Vi ska studera möjligheterna att skydda
12 hektar längs med stränderna vid Purunpää, förklarar Mikael
Jensen.

Äppelodling med nya metoder
Äppelträdgårdarna i Söderlångvik grundades av Amos Anderson
efter krigen. I trädgårdarna odlas många olika sorters äpplen, som
mognar vid olika tidpunkt och används till must,
sylt och cider och olika ändamål. Största delen
går som matäpplen via direktförsäljning
eller via handeln.
– Matäpplen ger det bästa priset för
oss, säger Mikael Jensen.
Söderlångvik är med sina äppelträdgårdar en av Finlands största
äppelproducenter.
Trädgården i Söderångvik är på
elva hektar. Till trädgården hör också
tolv hektar i Tolfsnäs, Kimito. Tidigare
kunde man exakt fastställa antalet äppelträd, men det låter sig inte längre så
lätt göras. Orsaken är att gamla träd måste
sågas ned eftersom de är i dåligt skick.
Odlingen av äpplen har utvecklats och nya metoder tar över. Söderlångvik har haft 13 000 träd, men räknar i dag
inte odlingens omfång efter antalet träd.
– Det beror på att vi gått in för en intensiv odling genom att
koncentrera odlingen så att vi får en större hektarskörd. Något som
ger större produktion till en mindre kostnad. På Söderlångvik har
6 000 träd planterats på knappa tre hektar, likaså i Tolfsnäs.
– Den första satsen av nya äppelsorterna planterades 2010, andra
satsen 2013 och skörden ser ut att bli lovande. Jämfört med de
gamla träden är dessa träd tunna och behöver stödjas. De får sin
näring genom droppbevattning alldeles vid markytan, visar Mikael
Jensen.
De nya odlingsmetoderna som med framgång prövats i södra
Sverige och på Åland har gett Söderlångvik anledning att tro på att
det ska lyckas också där. Klimatet är tjänligt och jordmånen god.

Söderlångviks
äpplen används
till must, sylt,
cider och andra
ändamål.
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I Söderlångviks växthus frodas
förutom tomater även blommor
och örter för försäljning.

55

56

Konstsam 2015

Sviktande upplagor till trots

Barbro
Teir
lotsar KSF Media
med fast hand

57

D

et är med go och målmedvetenhet som KSF Medias vd
och publisher Barbro Teir lotsar sin medieskuta över
grynnor och stenar. När matrismodellen för tidningsarbetet inte visade sig fungera var hon inte sen att
ändra kurs och återgå till en enkel organisation med tydlig ansvarsfördelning. Hon trivs med det blåsiga jobbet och svarar rappt på
Konstsams fjorton frågor.

Varför har ni nu tagit ett steg tillbaka och avstått från modellen med
ansvariga innehållsdirektörer och inrutade områden för journalisterna?

Det fungerade inte med matrislösningen med tre skilda enheter, en
gemensam redaktion, en redaktion för unikt material och en utgivningsenhet. Därför har vi återgått till en enkel linjeorganisation.
Hur har detta påverkat arbetsmotivationen? Samarbetsförhandlingar
skapar osäkerhet och nya svängar tär på förtroendet. Eller?

Matrislösningen uppfattades som besvärlig och förorsakade kritik
och frustrationer. Nu har vi hittat en modell som jag tror att fungerar. Vi har på den digitala sidan en ansvarig innehållsdirektör, som
samlar allt redaktionellt material. Ur detta kan sedan chefredaktörerna för papperstidningarna plocka det som ska tryckas i print.
”Riktig förändring sker när många människor ser, känner och förstår
samma saker.” Det har varit målet med de framtidsverkstäder ni jobbat med i er förnyelseprocess. Hur har detta lyckats?

Verkstäderna fanns redan innan jag kom in i bilden för ett drygt år
sedan. Vi har fått en handfull med idéer som till exempel fondtävlingen och annonssatsningen kallad advertorials.
Vad betyder ”det digitala först” som du lanserat som arbetshypotes?

Det är ingen värdebenämning på så sätt att det digitala skulle vara
viktigare än print. Det är bara en beskrivning av arbetsprocessen.
Det digitala materialet skapas först, sedan kan det formas för användning i papperstidningen.
Vilketdera är nyhetsmediet – webb eller print?

Båda är har funktionen som nyhetsmedium. På webben kan vi vara
snabba medan printen möjliggör förädling, fördjupning och analys.
Jag tänker mig en publicering i tre steg, först på webben, sedan
som print och så användning av tilläggsmaterial på webben i syfte
att skapa interaktivitet men också tillhandahålla arkivmaterial. Den
levande bilden kommer mer och mer. Experiment med direktsändning från en rättegång har gjorts och Studio Hbl står för dialog och
analyser.
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Har Hbl som papperstidning avstått från ambitionen att vara rikstidning?

Nej, det skulle jag inte säga. I Österbotten kan vi nuförtiden rent
av hålla oss med morgonutbärning tack vare att vi trycker på
Botnia Print i Karleby. Men i förhållande till Svenska Yle måste vi
omvärdera vår roll. Vi ska vara ett alternativ, vilket betyder att det
är något annat än ett public service-uppdrag. Men ambitionen att
vara en rikstidning och en tidning för Svenskfinland består. Något
måste ske för att skipa rättvisa i konkurrensen med Yle som med
skattepengar kan satsa på bred bevakning. Antingen så att mervärdesskatten på tidningarnas
webbnyheter sänks till samma
som gäller för papperstidningarna eller så att Yle gör som
det diskuteras i Norge, tar betalt för sitt innehåll på webben.
Det blir intressant att se vad en
ny regering kan göra åt saken.
Är KSF varumärket? Vad sker i
så fall med Hbl som varumärke?

Det är helt klart att Hbl måste
vara vårt starkaste varumärke,
framförallt på webben. Det är
det brand som är känt och det
som vi ska marknadsföra. KSF
är vår bas i kontakterna med
omvärlden.

Hbl är KSF:s starkaste varumärke, säger Baba Teir.

Hur har sammanslagningen av tidningarna lyckats? Har ni tappat i
upplaga när dubbelprenumeranter fallit bort?

Det har gått som vi planerat. Vi har tappat en del dubbelprenumeranter. Exakta siffror har vi inte förrän på årsnivå. Det positiva är
att vi fått 4 500 nya prenumeranter som valt ett paket bestående av
den egna lokaltidningen fem dagar i veckan plus Husis två dagar i
veckan.
Hur har sammanlagningen av Borgåbladet och Östra Nyland lyckats?

I Borgå och Sibbo är folk nöjda men det finns ett missnöje i Lovisa.
Där har vi tappat en del prenumeranter till förmån för den lokala
Loviisan Sanomat, som ju är i bolagets ägo. Annonsförsäljningen
jobbar hårt för att den nya tidningen ska hitta sin plats på marknaden. Nya Östis som på privat initiativ kommit ut med sitt första
nummer är ur mångfaldssynvinkel sett en bra sak. Sedan får vi se
hur tidningen bär sig i framtiden.
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Hur har lokalbevakningen lyckats? För VN, ÖN, Hbl?

I Västnyland har man tagit positivt emot den gemensamma tidningen. Också om det lokala materialet inte längre utgör lika stor
del av tidningen har några större klagomål inte hörts. Här i huvudstadsregionen är det däremot en utmaning att vara
lokaltidning. Vi jobbar med de lokala frågorna
på ett nytt sätt och vi söker oss fram.

Besöksantalet
på hbl.fi har
snabbt ökat
från 80 000
till 110 000.

Hur har upplagorna utvecklats för webben och papperstidningen? Är webben
lönsam?

Papperstidningarnas upplagor fortsätter att minska, för Hbl:s del dessvärre också i snabbare takt. Samtidigt
har antalet unika besökare på hbl.fi
ökat från i medeltal 80 000 veckobesök
i slutet av förra året till över 110 000
under detta år. Hbl:s innehåll läses av fler
människor än någonsin, problemet är att de
som läser digitalt inte betalar på samma sätt
som pappersprenumeranterna.

Hur har annonsmarknaden utvecklats för papperstidningen och för
webben?

På den digitala sidan är det svårt att med en liten upplaga få
tillräckligt med annonsmaterial. På printsidan har vi däremot ökat
försäljningen från i fjol och jämfört med andra tidningar är vi bättre
än läget på marknaden. Vi har åtminstone gjort någonting rätt, all
heder åt annonsteamet för detta.
Varför har sportbevakningen med resultatservice och matchreferat
nedprioritertas?

Sportbevakningen har inte nedprioriterats utan det är en naturlig
följd av en ofrånkomlig inbesparing. Konkret handlar det om att vi
sparar in genom att ändra på kvällsbesättningen på redaktionen
och genom att priserna för tryckning är lägre när vi trycker tidigare
än prime time. Reformen är bestående men vi utreder möjligheterna att på webben tillhandahålla mer resultat och tabeller.
En sista fråga. Du skrev i en kolumn (Hbl 4.5.2015) om robotarna som
kan göra sportreferat av statistik från idrottstävlingar och matcher.
Står mitt hopp som sportfan till roboten? Kommer den att ersätta
sportjournalisten?

Nej, i första hand kommer roboten inte att ersätta sportjournalisten.
Men den kan komma att hjälpa oss att på ett bättre sätt behandla
och tillhandahålla nyheter från sportens värld.
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Vi behöver
en rikstidning
på svenska
Staffan Bruun erkänner att han efter 36 år på
Hufvudstadsbladet har en kärleksrelation till
tidningen, och han kan inte stillatigande se på
hur försöken att utveckla den hotar dess själ.

D

et är med djup oro som redaktionens nestor Staffan
Bruun följt de se senaste årens utveckling med än den
ena och än den andra digitala lösningen, samtidigt
som upplagan på papperstidningen sjunkit.

Värna om nyhetstidningen
– Mitt Hbl är först och främst en nyhetstidning med fingret på
tidens puls oavsett det gäller politik, världshändelser eller sport.
Det är en tidning som snabbt och insiktsfullt rapporterar om det
läsarna vill ha, säger han.
Smidigheten att snabbt rycka ut och leverera har varit en trumf
för en tidning som Hbl som kunnat förena det mesta hos en stor
och en liten tidning.
– Hbl har kunnat navigera som en liten minibåt jämfört med Helsingin Sanomat, som är ett tungrott hangarfartyg, beskriver Bruun.
En sådan inställning förutsätter att redaktionen är sammansvetsad och att var och en kan ställa upp och är beredd att göra mer än
det som krävs. Arbetsglädjen på redaktionen är i dag inte vad den
har varit. Samarbetsförhandlingarna och de många svängarna med
redaktionsmodeller har tärt på motivationen. Bruun saknar den
uppfordrande frågan ”hur kunde vi missa den nyheten?” som man
förr hörde chefredaktören utbrista.
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Fått den tid behövt för ett bra jobb
Staffan Bruun ser ändå ljusglimtar i jobbet.
– Ingen chef har stoppat ett undersökande uppslag. Jag har fått
den tid jag behövt för att göra ett bra jobb. Och jag hoppas att den
inställningen består. Man får ut mest av människor om de får göra
det de kan och känner sig motiverade.
Till Bruuns bästa minnen under en lång karriär hör nyhetsreportagen från politiska kriser i länder som
Tjeckien och Polen, presidentvalen i USA och
möjligheten att fördjupa sig i krigsminnen
ur historien.
Att göra Husis till lokaltidning för
huvudstadsregionen och tona ned
utmaningen att vara en svenskspråkig rikstidning har inte fallit Staffan
Bruun i smaken. Han är inte heller
övertygad om att KSF Medias andra
tidningar lever upp till de förväntningar som ställs på en lokaltidning.
Och Svenskfinland behöver fortfarande
en rikstidning.
– Vi på Husis är alltför dåliga på det vi –
enligt min mening – främst ska vara: en rikstidning. Vi koncentrerar oss inte på riksbevakning av viktiga
händelser som berör läsarna. Vi satsar alltför mycket på perifera
saker och reportageblock om mindre intressanta företeelser, lyder
hans självkritiska analys.

Hbl är
en tidning som
snabbt och insiktsfullt rapporterar
om det läsarna
vill ha.

Papperstidningen behövs
Staffan Bruun tror inte att papperstidningens dagar är räknade.
Den har sin funktion att fylla också om webbtidningen tar över
som snabb nyhetskanal.
– Både papper och webb har sina funktioner. Samma nyhet kan
anpassas till formatet. På webben en kortare och i papperstidningen mer bakgrund och analys.
För att en webbtidning ska vara lönsam krävs en stor upplaga
med mycket annonsmaterial, och ett fungerande varumärke. Hbl
kunde vara en sådan – mer än KSF – men han är ändå tveksam.
– Vi har inte förutsättningarna för en lönsam webbtidning på
svenska i Finland. Men som ett komplement till en papperstidning
som har fokus på nyheter och sådant som läsarna vill ha, som personintervjuer, så är det okej, säger han.
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Algoritmerna
sköter
journalistiken
Av Carl-Gustav Lindén

D

et senaste året har en intensiv debatt om automatisering av kunskapsarbete tagit fart som även spritt sig
till mediernas och journalisternas värld. Nyheter producerade med hjälp av strukturerad data och algoritmer för urval och textgenerering är redan verklighet på både stora
och små amerikanska redaktioner. Jag placerar här in automatiskt
genererade nyheter, eller fjolårets nyord robotjournalistik, i ett sammanhang som snart är verklighet även i Norden.
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Den stora uppståndelsen kring robotjournalistik väcktes våren
2014 med Los Angeles Times-journalisten Ken Schwenckes ”quakebot”, en algoritm som reagerade på jordbävningsdata i realtid
från USA:s geologiska vetenskapssällskap. Datorn väckte Ken
och berättade att en jordbävning på Richterskalan hade inträffat i
Kalifornien. Den första texten var redan skriven av datorn och Ken,
som numera arbetar för New York Times, tryckte på sänd innan han
väckte sina kolleger.
Automatiska nyheter följer en logik som går tvärsemot den redaktionella instinkten. I stället för att en journalist eller ett team tar
fram en artikel eller inslag och därefter går vidare med nästa utgår
robotlogiken från att det som gjorts en gång kan göras på nytt med
liknande händelser eller i snarlika sammanhang.
Det finns ingen entydig definition på vad som är robotjournalistik, men begreppet omfattar redaktionella uppgifter som har
automatiserats, som trendanalys och visualisering av data, faktagranskning eller nyhetsalarm baserade på till exempel polisrapporter, men även automatisk produktion av texter, sidor, videon eller
hela publikationer.
Christer Clerwall vid Karlstads universitet har genom experiment med studenter redan visat att läsaren har svårt att skilja standardtexter som är automatiskt genererade från sådana som skrivits
av journalister. Så bra kan datorerna programmeras att imitera
journalistiskt nyhetsurval och stil.
”Men vi kommer aldrig någonsin att få se en algoritm som
skriver en Pulitzerbelönad text eller göra fantastisk undersökande
journalistik på egen hand, eller något som berör dig. Jag tycker det
är nonsens att oroa sig för detta,” säger den brittiska tidningen The
Guardians digitala redaktör Aron Pilhofer.
Detta verkar vara en dominerande syn bland alla dem jag talar
med. Men utvecklingen går snabbt. På Global Editors Networks
årsmöte i Barcelona i fjol lade Tom Kent, biträdande redaktionschef
vid Associated Press i New York, fram en lista över etiska aspekter
på robotjournalistik. Tom Kent är en erfaren journalist, och han
undrade bland annat hur misstag ska korrigeras och vem som har
ansvaret för att ursprungsdata är korrekt.
Redan ett par månader senare producerade Automated Insights
Wordsmith-algoritmer i Durham, North Carolina, börsbolagens
resultatnyheter på basen av finansdata från Zacks i Chicago som
distribuerades till AP:s kunder.
”Det var mycket lättare än jag någonsin hade kunnat föreställa
mig”, säger ekonomiredaktör Philana Patterson som ansvarade
för projektet. Jag träffar Philana Patterson och Tom Kent på AP:s
redaktion på Manhattan.
Resultatrapporteringen orsakade i många år en ständig huvud66
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värk för en krympande redaktion eftersom börsbolagens kvartalsrapporter kommer under sju veckor av vilka fyra veckor är ytterst
intensiva. ”Earnings season” återkommer alltså fyra gånger per
år vilket innebär att journalisterna sitter fast flera månader med
rutinrapportering som suger musten ur alla. Semestrar under dessa
perioder var förr förbjudna och pizzalunch vid arbetsbordet gällde
för att hinna med.
”Folk sade till mig att de kände sig som robotar. Nu har vi robotar som sköter jobbet i stället”, säger Tom Kent.
Tidigare hann journalisterna med 300 resultatrapporter under
varje kvartal. Nu skriver datorerna 3 000. Andelen misstag har
minskat och redaktionen har kunnat frigöra ekonomiska resurser
för arbetsresor och personalstöd.
Företag som Narrative Science i Chicago, Automated Insights i
Durham och Yesop i London har redan i flera år producerat automatisk text för kommersiellt bruk. För Narrative Science, som uppstod i brytningspunkten mellan journalistik och datavetenskap på
Northwestern University i Chicago var det naturligt att börja med
sportnyheter. Matchresultaten fanns tillgängliga och algoritmerna
kunde datavetarna utveckla själva i samarbete journalister.
I Chicago har jag förmånen att träffa Larry Birnbaum som
grundade Narrative Science tillsammans sin professorskollega Kris
Hammond, nu tjänstledig för att driva företaget. Larry är professor i datavetenskap och journalistik och säger att grundtanken var
att skapa algoritmer som imiterar journalisters sätt att tänka, och
bygga plattformen Quill kring det. Problemet som de då stötte på,
säger han, var att journalister inte kan förklara hur strukturen på en
viss genre är uppbyggd.
”Vi insåg att journalistiken inte fungerar på det sättet för mycket
av övningarna i journalistik går ut på att hitta en story och finna
information, och mindre om att skriva.”
Samtidigt såg han hur journalister skiljer sig från programmerare. De är skeptiska, på gränsen till negativa. Där säger programmeraren i stället: ”Jag har ingen aning, men håll käft och låt oss
bygga det här nu.”
Kris Hammond förklarar hur han tänker:
”Inom medievärlden tenderar man att tänka på nyheter som så
många människor som möjligt vill läsa, för det är så medierna tjänar pengar. Det är mindre intressant för oss. Vi tänker på en nyhet
som kanske är viktig för två personer i hela världen, men vi kommer att skriva 50 miljoner sådana nyheter.”
Biträdande utgivare Scott Klein vid non-profit-tjänsten Pro
Publica i New York känner oro för att inkörsporten till yrkeslivet
stängs för unga journalister. Resultatrapporter eller referat från basebollmatcher är den typ av rutinartad journalistik som de unga får
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börja med och därigenom lära sig hantera mera komplexa uppdrag.
Ändå är han inte särskilt oroad för tillfället eftersom automatisering av redaktioner är dyrt och komplicerat.
”Om det blev riktigt billigt skulle jag vara oroad, men nu är det
så dyrt att de hellre tar en 23-åring som är entusiastisk vid tanken
på att få gå på en basebollmatch.”

Nya arbetsformer
Scott Klein har praktiska erfarenheter av automatiska nyheter eftersom ProPublica tillsammans med Narrative Science redigerade
52 000 artiklar om kvaliteten på amerikanska skolor. Det mesta av
jobbet gick ut på att justera algoritmerna till journalisternas sätt att
skriva samt att putsa data. Ändå är han inte särskilt sugen på att
göra liknande projekt. Däremot har interaktiv data där användaren
själv kan pröva olika kombinationer en mycket större påverkan på
samhället genom att resultaten blir politiskt intressanta.
”Det som gör oss entusiastiska är när vi kan inspirera andra redaktioner att göra fler storyn. Vi har projektet Dollars för Doc’s som
handlar om läkemedelsföretagens utbetalningar till läkare. Jag tror
att tvåhundra redaktioner landet över har använt våra data.”
Samtidigt kommer nya jobb till. Vem hade för något år sedan
hört om journalister som sysslar med att tvätta data? Nu är detta
vardag för alla som arbetar med datajournalistik. En ny kategori av
journalister håller på att uppstå, metajournalister som tänker i processer för att skapa automatiska nyheter. De skapar mallar, nyhetsvinklar, ramar med vars hjälp algoritmer sorterar och placerar data
i rätt sammanhang utifrån journalistisk logik.
”Deras jobb är att sluta tänka på engångsgrejer och istället
fundera på vad det innebär att göra jobbet på ett replikerbart och
upprepat sätt”, säger Larry Birnbaum.
I Chicago träffar jag även Brian Timpone som driver företaget
Local Labs vars affärsidé är att automatisera tidningsproduktion,
vilket innebär automatiska redaktionella processer för bland annat
kontakterna med rutinkällor och redigering av färdiga tidningar.
Journalisters minne är inte pålitligt och därför är det skäl att automatisera återkommande händelser.
Med hjälp av programvara som bolaget utvecklat hanteras olika
moment, från att samla in information till att sätta samman de
olika delarna av artikeln och distribuera den på olika plattformar.
Hjärnan i systemet är en databas där bakgrundsinformation om
nyhetskällor samlas in och struktureras utifrån tidigare händelser.
I en stad på 100 000 invånare finns omkring 20 000 olika organisationer som kan skapa nyheter, till exempel skicka en bild på vad de
gjort i dag.
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”Vi kartlägger hela staden: människor, organisationer, evenemang. Nyheter om det lokala samhället sker med en viss rytm och
inte slumpmässigt. Om du är beredd på vad som ska hända vet du
vad som händer varje år i januari för du vet vad som hänt i januari
tio eller hundra år tillbaka.”
När jag under samma resa deltar i konferensen Nicar i Atlanta är
beskedet från datajournalisterna i stort sett detsamma. Nick Diakopoulos antar att robotarna gör att det skapas nya journalistjobb i
framtiden samtidigt som journalisternas traditionella uppgifter inte
försvinner.
”Robotjournalisterna kan inte gå ut och samla in information,
putsa den och checka om den går att lita på, bestämma vem som
ska intervjuas och vilka som är experterna.”
Själv är jag inte helt säker på att journalisterna har allt att vinna
på automatisering. Erfarenheterna från USA pekar mot flera utvecklingsvägar. En del av rutinuppgifterna har redan automatiserats
och trenden fortsätter. Då får journalisterna i stället tid och energi
att ägna sig åt att analysera mer komplicerade sammanhang.
Samtidigt är utvecklingen inom artificiell intelligens rasande
snabb. Kris Hammond säger att datorerna inom bara några år
kommer att vinna Pulitzerpris. Pilhofer säger att detta aldrig kommer att ske. Ska framtidens maskiner efter decennier av spekulationer från datavetare nu verkligen kunna erbjuda äkta artificiell
intelligens? Humor, åsikter, drama som gör att texter framstår
som uttryck för kreativa processer? Då dagens enkla algoritmer
för journalistik ersätts av nya självlärande versioner? Hur skapar
journalisterna mervärde då, särskilt som priset på den här typen av
tjänster närmar sig noll?

Den här artikeln är baserad på en kartläggning
av affärsverksamhet och forskning via litteraturläsning och mer än trettio intervjuer i USA och
Europa med journalister, dataspecialister och
entreprenörer. Detta var möjligt inom ramen för
ett forskningsprojekt om automatiskt genererade nyheter finansierat av Åkerlunds stiftelse
i Finland. En längre version har tidigare varit
publicerad i svenska Medievärlden Premium.

Carl-Gustav Lindén.
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Tornkrönet har blivit ett landmärke för helsingforsborna och en symbol för Hufvudstadsbladet.

Hbl-tornets
förebild i Venedig
Det karakteristiska tornet i huset på Mannerheimvägen 18 har en intressant historia med
italienskt påbrå – och ett nordiskt äldre syskon.
Amos Anderson har hittat förebilden för den arkitektoniska utformningen av tornet till tidningshuset på Mannerheimvägen 18
(då Henriksgatan 22) hos den svenske konstnären Gustav Wilhelm
Palm. Amos köpte dennes verk Dogernas palats i Venedig från
kammarherre Hjalmar Linders dödsbo på Svartå slott 1922, eller
möjligtvis ett par år tidigare.
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Dogernas palats i Venedig (1849, detalj) är en veduta: en exakt och verklighetstroget återgiven landskapsmålning. Foto: Kari Siltala

I en katalog över Amos Andersons samling av äldre konstverk,
som i höst utkommer på engelska, skriver Synnöve Malmström att
Amos intresse fångades av en obetydlig detalj i Palms verk. Amos
övertalade arkitekten W. G. Palmqvist att förse huset med ett torn
som är identiskt med tornen på palatset på Canal Grande i Venedig.
Fasaden på Mannerheimvägen 18 har slående likheter även med
stadshuset i Stockholm, och Malmström förklarar kopplingen på
följande sätt:
I den av W.G. Palmqvist ritade fasaden [till
Mannerheimvägen 18] finns ekon från det
gotiska Dogepalatset i Venedig, såväl i fasadfönster som i det baldakinförsedda tornet med
vindflöjel. Arkitekten hade inspirerats av det
venetianska palatset troligtvis indirekt, genom
Stockholms stadshus som vid samma tider
stod färdigt efter en lång byggnadsprocess. På
fasadritningen från 1925 ser man att tornets
baldakin är närmast identiskt med stadshusets
i Stockholm, men ändrades till en mer eklektisk Hbl-husets fasad har fått influenser från
Stockholms stadshus. Foto: Marek Slusarczyk
stil för att motsvara byggherrens önskan.
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74:e verksamhetsår

Föreningen Konstsamfundet rf:s
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Föreningen Konstsamfundets verksamhet
2014 var händelserik
och en hel del förändringar skedde inom
de olika verksamhetsgrenarna. Föreningen
Konstsamfundets totala utdelning var högre än året innan. Det
största understödet
gavs inom allmänna
kulturbidrag: projektet
Svenska nu beviljades
ett 3-årigt verksamhetsbidrag.
Det största understödet för finlandssvenska film- och TV-produktioner gick till
Långfilm Productions Ab för filmen Lola
upp och ner.
Föreningen Konstsamfundets medlemmar under året var Max Arhippainen, KajGustaf 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,
Ann Sandelin och Max Arhippainen. Styrelsen höll tretton möten under året. Till
styrelsemedlemmarna har inte utbetalats
arvode. Verkställande direktör är KajGustaf Bergh.
Revisorer har varit CGR-revisorerna
Konstsam 2015

Sixten Nyman och Jan Holmberg med
revisionssamfunden KPMG Oy Ab
och PriceWaterhouseCoopers Oy som
suppleanter.
Vid behandlingen av ansökningar om
stipendier och understöd har Föreningen
Konstsamfundet anlitat sammanlagt ett
30-tal sakkunniga, som grupperats i åtta
stipendienämnder, vilka är allmänna
kulturbidrag, bildkonst, filmproduktioner,
journaliststipendier, musik, publikationer,
teater och utbildning.
Konstsamfundets personal var i medeltal 60 personer, varav 4,6 personer på
Konstsamfundets kontor, 41 personer på
Amos Andersons konstmuseum och 14,4
på Landsfastigheterna.

Stipendier och understöd
År 2014 beviljades totalt 11 050 588 € i
stipendier och understöd. Samarbetet
med Svenska kulturfonden, Folkhälsan,
Brita Maria Renlunds minne, Svenska
folkskolans vänner och andra finlandssvenska fonder h
 ar fortsatt under året.
Gemensamma satsningar är bl.a. Svenska
skolan i Lahtis, Svenska Studiefonden och
Tankesmedjan Magma.
Inom allmänna kulturbidrag beviljades projektet Svenska nu ett 3-årigt
verksamhetsbidrag på totalt 600 000 €,
tankesmedjan Magma ett 3-årigt verksamhetsbidrag på 360 000 € och Handelsgillet
i Helsingfors 100 000 € för renovering av
klubbhuset.
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 2 069 974 €. 32 finländska bildkonstnärer fick understöd för projekt i hemlandet.
Konstsamfundet stöder sedan år 2008
finlandssvenska filmproduktioner. För
olika finlandssvenska film- och TV-produktioner utdelades totalt 733 500 € mot
602 585 € år 2013. Långfilm Productions

Ab beviljades 200 000 € för filmen Lola
upp och ner, Bronson Club Oy understöddes med 100 000 € för barnserien Milja
och Media Alert Oy med 60 000 € för
Målarhistorier, en serie animerade filmer
för barn.
Stöd inom musiksektorn har beviljats
för seriös fortbildning för enskilda utomlands och för institutioner och föreningar.
Av institutionerna fick De Ungas Musikförbund DUNK 18 000 € för musiksatsningen Musik och Talang, 10 000 € som
allmänt verksamhetsbidrag och 5 000 €
för Donna Rock -projektet. Stiftelsen för
Martin Wegelius Institutet understöddes med 25 000 € för verksamheten, för
Wegelius kammarstråkar med 8 000 € och
för nätverket Lirarna med 4 000 €. Kimitoöns musikfestspel beviljades 12 000 € och
Finlands Svenska Sång- och Musikförbund
12 000 €.
Den finlandssvenska bokkatalogen
utgavs tjugosjätte året i följd. Bokkatalogen utdelades med Hbl och ÖP i november. Upplagan var 125 000 st. Föreningen
Konstsamfundets andel av totalkostna
derna var 45 000 €.
Tidskriftprojektet, som är ett samarbete
med Svenska kulturfonden och Svenska
folkskolans vänner, koordinerades också
detta år av Thomas Rosenberg. Bl. a. samordnades de finlandssvenska tidskrifternas
deltagande i Bokmässan i Helsingfors och
i Vasa och i Bokkatalogen. Understödet för
tidskriftsprojektet var totalt ca 42 000 €.
Understödet till Konstsamfundets tidningsgrupp uppgick till totalt 2 636 174 €.
Inom publikationsgruppen beviljades
Svensk Presstjänst totalt 67 500 € för verksamheten, Språkvård på dagstidningar och
seminarium. Nya Ålands projekt Nyan i
skolan understöddes med 35 000 €, verksamheten inom Brages Pressarkiv med
27 150 € och utgivningen av Studentbladet
med 17 000 €.
Åbo Svenska Teater beviljades 39 000 €
för olika teateruppsättningar, Viirus erhöll
30 000 € för sitt specialprojekt Odysseys
nu och för verksamheten 7 000 €, Klock73

riketeatern beviljades 32 000 € och Wasa
Teater 27 000 €. Bidrag utdelades till
många fria arbetsgrupper.
Stiftelsen Kustregionens utbildningsfastigheter beviljades 300 000 €, Yrkeshögskolan Novia, lantbruk erhöll ett 5-årigt
verksamhetsbidrag på totalt 250 000 €,
Yrkeshögskolan Novia understöddes
med 34 000 € för olika undervisningsprojekt och Arcadas olika projekt med
totalt 29 000 €. Konstsamfundets andel
i Svenska studiefonden var 75 000 €.
Stödordningen för läromedel som är
ett samarbete mellan Konstsamfundet,
Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse delade
ut medel till traditionella läromedel för
totalt 200 000 €, Konstsamfundets andel
utgjorde 30 000 €.
Journaliststipendierna utdelas i samarbete med Svenska kulturfonden. Konstsamfundet beviljade totalt 60 000 € för
journalistpraktikanter på de olika finlandssvenska dagstidningarna, som anses
viktiga, för journaliststipendier och för
verksamma journalisters vistelser på rikssvenska tidningshus.

Amos Andersons konstmuseum
År 2014 var ett aktivt år i Amos Andersons
konstmuseum. Utställningsprogrammet
var såväl mångsidigt som ambitiöst med
både inhemska och internationella utställningar av äldre och samtida konst. Inalles
var besökarflödet tillfredställande och
utställningsutbudet fick god respons bland
publiken och massmedia. Bakom kulisserna skedde en hel del saker. Arbetet med
samlingarna fortsatte, informationsspridningen och museipedagogiken utvecklades samt jubileumsåret 2015 förbereddes:
bl.a. museets historik och en publikation
av museets äldre utländska samlingar. Det
som lade sin prägel i personalens arbete
var planerandet av det kommande museet
i Glaspalatset. Utställningsprogrammet för
år 2015 är speciellt gediget. Först följande
år 2016 kommer utställningsverksamheten
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att trappas ner då ansträngningarna koncentreras på det kommande museet.
Vårens utställningsverksamhet präglades av två stora satsningar: Tinguely
(1925-1991) och Stjernschantz (1867-1910).
Schweizaren Jean Tinguely var med sina
rörliga maskinskulpturer en av jättarna i
1900-talets konst. Denna första storskaliga
utställning av hans verk i Finland skedde
i utomordentligt gott samarbete med det
privatägda Tinguely-museet i Basel. Beda
Stjernschantz – Finlands kanske mest
särpräglade och internationellt inriktade
symbolist – var också en upptäckt för
publiken: utställningen var hennes första
privatutställning någonsin. Katalogen,
med inlägg av en stor skara konsthistoriker under ledning av kurator Itha O’Neill,
innehöll en mängd nya forskningsrön.
Under Tinguelyutställningen ordnades
s.k. Rotozaza-kvällar där publiken kunde
bese den monstruösa, flaskförstörande
maskinen i bruk och njuta av förfriskningar bjudna av samarbetspartnern Nokian
Panimo. Båda utställningarna togs entusiastiskt emot av medierna och kritikerna,
men den stora publiken som vi förväntade
oss speciellt till Tinguely uteblev. Cirka
20 000 besökare är en besvikelse när
det gäller en utställning av den kalibern.
Utställningsbyte skedde under våren
också i utrymmen som förfogas av Föreningen Finländska konststiftelser (STSY).
Den omtyckta Skogsutflykten ersattes av
utställningen Arbete? Arbetets skiftande
bilder. Från timmerflottare till snuttjobbare
som sammansattes av skulptören Jyrki
Siukonen. Under sommaren visades ett
urval verk ur museets samlingar. Tommi
Toijas expressiva figurer i keramik väckte
stor uppmärksamhet. Hans utställning
syntes också på Forum Plattform och ute
på stan: Bad Bad Boy vid Kolerabassängen
blev ett allmänt samtalsämne och Helsingfors mest fotograferade objekt 2014.
Toijas utställning var ett samarbete
med Helsingfors festspel. Anita Snellman
(1924–2006) tillhörde Finlands mest älskade konstnärer under 1970- och 80-talen.
Konstsam 2015

Hennes konst har knappt visats alls efter
hennes död. Den retrospektiva utställningen som nu ordnades i samarbete med
Anita Snellmans stiftelse visade att konstnärens dragningskraft är intakt. Ett mindre
urval av Snellmans målningar visades på
Söderlångvik under sommaren. Esko Tirronen (1934–2011) tillhörde samma generation som Snellman men gick helt andra
vägar som konstnär. Han var en förgrundsgestalt både inom informalismen och
inom popkonsten. I likhet med Snellmans
och Toijas utställningar rönte Tirronens
utställning positiv uppmärksamhet i dagspressen och detta avspeglades i höstens
besökarsiffror. Årets sista utställning var
Avtryck: Hbl 150 år i museets vindsvåning, med verk av tidningens framstående
fotografer.
Museet besöktes år 2014 av 42 515 personer. Besökarantalet på Söderlångvik var
6 609.
Planeringen av det nya museet i Glaspalatset pågick intensivt under hela året.
Det ordnades stora planeringsmöten med
tre veckors mellanrum och däremellan
mindre möten, där man diskuterade olika
ämnen. En av de viktigaste aspekterna i
planeringen var prioriteringen. Vad skall
man satsa på när budgeten är ytterst
strikt? Arkitekterna och projektledningen
åkte i juni på en gemensam studieresa
för att bekanta sig med en rad nybyggda
underjordiska museiutrymmen i Europa.

Deltagarna på resan var museichef Kai
Kartio, Föreningen Konstsamfundets verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, direktör Henrik Johansson på Konstsamfundet,
det nya museets huvudarkitekt Asmo
Jaaksi, arkitekterna Freja Ståhlberg-Aalto
och Christopher Delauny på arkitektbyrån
JKMM och Ilkka Niukkanen från byggfirman Haahtela. Det var nyttigt att se vad
som fungerar och vad som inte gör det.
Samtidigt med byggnadsplaneringen
pågick ett arbete för att formulera en
strategi för den kommande verksamheten.
En vision presenterades för museinämnden i juni. Vid sidan om strategiarbetet
pågick en annan utvecklingsprocess som
gällde den kommande organisationen och
budgeten.
I slutet av 2014 stod vi redo att inleda
stadsplaneändringsprocessen, en aning
försenade från den ursprungliga tidtabellen. Det började verka osannolikt att det
nya museet kunde öppnas 2017. Invigning
år 2018 framstår däremot som ett realistiskt och önskvärt mål.
Under året besöktes museet av 42 515
personer varav 5 509 var barn.
Kostnaderna för upprätthållande av
museerna uppgick till 2 885 080 mot
2 957 423 € året innan. Inkomsterna i form
av inträdesbiljetter, kataloger och andra
trycksaker samt statsstöd var 815 106,99
mot 820 862 € ett år tidigare. Föreningens
nettokostnader för museerna uppgick

Beviljade stipendier och understöd
Amos Andersons museum
Allmänna kulturbidrag
Bildkonst
Filmproduktioner
Musik
Publikationer
Teater
Utbildning
TOTALT

2010

2011

2012

2013

2014

1 495 686
1 556 155
78 700
1 034 492
288 800
4 836 434
1 438 850
1 934 000

1 799 093
1 613 867
120 150
766 124
331 700
4 097 417
538 000
3 023 627

2 058 974
992 978
84 500
790 620
311 600
3 452 577
617 200
1 153 853

2 136 561
1 766 850
87 000
602 585
287 000
4 442 968
610 500
429 500

2 069 974
3 357 925
104 000
733 500
336 500
3 245 690
338 000
865 000

12 663 117

12 289 978

9 462 302

10 362 964

11 050 588
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sålunda till 2 069 974 € mot 2 136 561 €
året innan.
Kanslirådet Roger Broo fungerade som
museinämndens ordförande. På nämndens
första möte var de övriga medlemmarna
desamma som tidigare, nämligen fil.mag.
Annmari Arhippainen, pol.mag. Theo van
Assendelft, med.lic. Camilla Mårtenson,
dir. Per-Edvin Persson, fil.mag. Ann Sandelin och fil.mag. Björn Springfeldt. Under
våren ändrades dock nämndens sammansättning, så att Arhippainen, Mårtenson
och van Assendelft avgick och pol.lic. Max
Arhippainen, dipl.ing. Niklas Geust, vd
Gunvor Kronman och minister Christoffer
Taxell tillträdde. Konstsamfundets verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh har
liksom tidigare deltagit i museinämndens
möten. Som ny medlem invaldes direktören på Konstsamfundet Henrik Johansson,
(från och med november verkställande
direktör för Forum Capita). Föredragande
för nämnden var museichef Kai Kartio.
Som sekreterare fungerade Synnöve
Malmström (ett möte) och Sofia Vainio
(fem möten). Nämnden sammanträdde
sammanlagt sex gånger under året.
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Landsfastigheterna
Landsfastigheternas verksamhet består
av fem områden: trädgård (äppelodling),
växthus (tomat- och blomodling), uthyrning av sommarvillor, skogsbruk samt
turism (museet och kaféet).
Äppelodlingarna drabbades av hagelskurar på midsommaren. Skörden blev
drygt 100 000 kg. Odlingsarealen har
minskat något då gamla träd tagits bort
och marken ligger i träda. Äppelträdgårdarna kommer att förnyas under de kommande fem åren.
Tomatodlingen led av den molniga
våren och försommaren. Det soliga vädret
under den senare delen av sommaren
gjorde att skörden ändå blev bra, 33 000
kg. Blommor producerades lite mindre än
tidigare och i stället gjordes testodling på
nypotatis och jordgubbar. Produkterna såldes huvudsakligen till Kimitoöns butiker
samt via gårdens direktförsäljning.
Landsfastigheternas alla sommarvillor
har varit uthyrda på långtidskontrakt. Nya
villor har inte byggts, de gamla har renoverats enligt behov.
Årets avverkningar köptes av Raunion
Saha / Westas Group. Vintern var snöfattig och möjliggjorde effektiv skogvård
Konstsam 2015

i form av plantskogsröjningar. Rekordmånga plantor planterades, sammanlagt
205 000 st. Ett skyddsområde på 7,9 ha
grundades enligt statens skyddsprogram
METSO.

Museerna
På Söderlångviks museum ordnades
flera nya aktiviteter under 2014. Basverksamheten bygger fortfarande på specialutställningar av vilka Anita Snellmans
utställning Här och nu var årets huvudutställning i museets karaktärsbyggnad.
Utställningen som visades på bottenplan
15.5–31.8 var sammanställd av Leena
Ahtola-Moorhouse i samarbete med Anita
Snellmans stiftelse. I restaurangens galleriutrymme visades Martti Jämsäs fotografiutställning Ljusets alfabet 15.5–28.9 och
på Galleri Alma Ylva Holländers fotografier i helheten En liten smula liv 15.5–28.9.
Antalet besökare under perioden maj–september var 6 609 (i huvudbyggnaden).
Säsongens största satsning var förnyandet av kafeterian och dess utrymmen i
gårdens gamla ladugård. På Söderlångvik
startade en ny, fräsch utvidgad lunchrestaurang Café Vivan som upprätthålls
av restauratören Mats Grönblom från
Storfinnhova gård. Maj-Britt Isakssons
hantverksbod fick helt nya rum i lagårdsbyggnadens norra ända. Även shopen i
museets biljettaula piggades upp med nya
produkter och möbler.
För att utveckla museiverksamheten
i allmänhet, men också med tanke på
informationsspridningen och marknadsföringen, anställdes Kerttu Raittila som
museiassistent för perioden från första
april till sista september. Det planerade
utvecklingsarbetet kartlades med en publikenkät och resultat delgavs i oktober 2014.
I undersökningen kartlades bl.a. museets
besökarprofiler samt marknadsföringsbehov och verksamhetsstrategier.
Under sommaren aktiverades museets
verksamhet med olika slags program. De
avgiftsfria guidningarna under den livligas-

te semestersäsongen var en succé. Populära
var också de tre morgonyogasessionerna
som anordnades på museets takterrass
före öppningsdags. Under augusti månad
ordnades en bildkonstverkstad för lokala
högstadieelever samt ett evenemang som
var avsett för allmänheten med inbjudna
dans- och performancegrupper. Förutom
dessa hölls traditionsenligt konserter både
inom- och utomhus i samarbete med bl.a.
Baltic Jazz och Kimitoöns Musikfestspel.
I slutet av maj och i början av juni
ordnades två Trädgårdsdagar med temat
blommor. En verklig publiksuccé var
Äppeldagarna för både stora och små som
anordnades traditionsenligt sista lördagen
i september. På plats fanns lokala mathantverkare med sina produkter, Café Vivan
bjöd på helstekt gris och på eftermiddagen
uppträdde Arne Alligator. Gårdens skörd
och produkter lanserades synligt på September Open-markanden i Dalsbruk.
I slutet av sommaren fick gården en ny
logotyp som baserar sig på Erik Bruuns
gamla, men länge bortglömda Söderlångvik-symbol. Den kommer att systematiskt
användas i samband med bl.a. museets
trycksaker, annonser och gårdens produkter.

Föreningens bokslut
Verksamheten visar för räkenskapsperioden ett disponibelt resultat på
4 555 011,48 €.
Avkastningen från Forum Fastighets Kb
uppgick till 11,6 milj. €. Dividendintäkterna var 7,8 milj. € mot 9,5 milj. € året innan.
Under året beviljades allmänna stipendier och understöd för totalt 6,3 milj. €, varav
2,9 milj. € utbetalades under redovisningsåret. Det totala beloppet beviljade understöd, som ännu inte utbetalats uppgick till
5,2 milj. €. Av detta belopp utbetalas under
år 2015 3,5 milj. € och under de följande
åren 1,7 milj. €.
Styrelsen föreslår att det disponibla
resultatet 4 555 011,48 € överförs till styrelsens dispositionsfond.
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Föreningen Konstsamfundet rf
Balansräkning
AKTIVA
31.12.2014		31.12.2013
Bestående aktiva
Materiella tillgångar					
Tomtmark
6 822 949,20		
6 821 653,20
Byggnader
4 196 775,55		
4 518 062,83
Maskiner och inventarier
308 784,74		
372 284,16
Övriga utgifter med lång verkningstid
135 045,33		
150 419,38
Äppelträdgård under arbete
87 671,21
11 551 226,03
87 671,21
11 950 090,78
				
Värdepapper ingående i anläggnings-					
tillgångar och långfristiga placeringar					
Aktier och andelsbevis
420 056 144,39		
433 733 343,06
Övriga långfristiga placeringar
7 717 134,31 427 773 278,70
8 647 359,77 442 380 702,83
				
Rörliga aktiva					
Omsättningstillgångar					
Material och förråd
		
31 189,91		
26 700,00
				
Fordringar					
Kundfordringar
7 809,99		
163 316,64
Kortfristiga koncernfordringar
32 789,00		
20 436,49
Övriga kortfristiga fordringar
3 628,59		
2 730,00
Resultatregleringar
1 976 892,37
2 021 119,95
1 462 147,19
1 648 630,32
					
Kortfristiga placeringar					
Ränteinstrument
3 000 000,00		
4 000 000,00
					
Kassa och banktillgodohavanden
25 697 362,54		
29 484 642,13
470 074 177,13		
489 490 766,06
				
PASSIVA					
Eget kapital					
Grundfonden 1.1.
51 318 201,57		
50 958 732,54
Förändring
360 892,85
51 679 094,42
359 469,03
51 318 201,57
Övriga fonder1.1.
31 458 122,52		
31 241 621,01
Förändring
220 349,83
31 678 472,35
216 501,51
31 458 122,52
Reinvesteringsfond 1.1.
26 353 622,49		
22 344 434,99
Förändring
340 984,49
26 694 606,98
4 009 187,50
26 353 622,49
Fond för gängse värde 1.1.
22 126 399,00		
32 860 196,00
Förändring
-25 656 642,94
-3 530 243,94
-10 733 797,00
22 126 399,00
Styrelsens dispositionsfond1.1
323 735 272,50		
319 484 118,33
Förändring
6 353 707,78 330 088 980,28
4 251 154,17 323 735 272,50
					
Disponibelt resultat		
4 555 011,48		
6 353 707,78
441 165 921,57		 461 345 325,86
Obligatoriska reserveringar
418 535,00		
435 349,00
					
Främmande kapital					
Långfristigt					
Lån från penninginrättningar
22 000 000,00		
22 000 000,00
Beviljade stipendier och understöd
1 740 000,00
23 740 000,00
1 720 000,00
23 720 000,00
Kortfristigt					
Leverantörsskulder
121 302,21		
147 690,55
Kortfristiga koncernskulder
194 131,49		
195 601,60
Resultatregleringar
400 101,82		
352 630,32
Beviljade stipendier och understöd
3 503 984,07		
2 789 881,49
Övriga kortfristiga skulder
530 200,97
4 749 720,56
504 287,24
3 990 091,20
470 074 177,13		
489 490 766,06
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Resultaträkning

ORDINARIE VERKSAMHET		 1.1.-31.12.2014		 1.1.-31.12.2013
Intäkter
Museet					
Intäkter Helsingfors
797 053,30		
808 049,30
Intäkter Söderlångvik
18 053,69
815 106,99
12 812,80
820 862,10
				
Kostnader				
Museet, Helsingfors					
Löner och arvoden
920 194,59		
819 985,12
Socialkostnader
245 023,27		
218 862,15
Hyror
594 915,40		
597 885,96
Övriga kostnader
950 432,94
-2 710 566,20
1 160 440,01
-2 797 173,24
Museet, Söderlångvik					
Löner och arvoden
25 808,02		
32 705,34
Övriga kostnader
148 706,41
-174 514,43
127 544,14
-160 249,48
Föreningen					
Löner och arvoden
648 991,40		
529 504,07
Pensioner
51 872,56		
49 646,96
Socialkostnader
388 947,48		
180 181,82
Hyror
111 097,17		
86 268,89
Övriga kostnader
1 319 111,53
-2 520 020,14
756 085,48
-1 601 687,22

Utdelning					
Utdelning av stip. o. understöd
8 290 614,49		
7 481 406,36
”
från Konstfonden
690 000,00
-8 980 614,49
745 000,00
-8 226 406,36
-14 385 715,26		 -12 785 516,30
Verksamhetens underskott
-13 570 608,27
-11 964 654,20
					
Medelsanskaffning					
Intäkter					
Donationer
714 733,66		
749 371,84
Medlemsavgifter
12,00
714 745,66
12,00
749 383,84

Placerade medel					
Intäkter					
Dividendintäkter
7 757 627,32		
9 487 600,56
Ränteintäkter
287 751,87		
558 225,51
Vinstandelar
11 561 990,98		
9 147 717,63
Hyresintäkter
464 202,71		
483 665,08
Landsfastigheterna
1 610 884,66		
1 493 265,94
Realisationsvinster och -förluster
340 984,49
22 023 442,03
4 009 187,50
25 179 662,22
					
Kostnader					
Landsfastigheterna
1 534 033,07		
1 168 339,41
Underhåll, reparationer av fastigheter
572 627,96		
621 005,59
Omvärdering av aktier					
och långfristiga placeringar
974 564,97
-3 081 226,00
660 356,00
-2 449 701,00
			
		
Finansiella kostnader					
Räntekostnader
		
-547 934,23		
-542 864,70
Resultat före skatt och boksluts-					
dispositioner		
5 538 419,19		
10 971 826,16
				
Direkta skatter
		
-61 180,54		
-29 960,34
					
Periodens resultat		
5 477 238,65		
10 941 865,82
Bokslutsdispositioner					
Överföring av realistionsvinster och					
-förluster till reinvesteringsfond
-340 984,49		
-4 009 187,50
Räntegottgörelse till fonderna
-581 242,68
-922 227,17
-578 970,54
-4 588 158,04
					
Disponibelt resultat		
4 555 011,48		
6 353 707,78
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Våra museer i år
JUSSI TIAINEN

I utställningen Amos bit för bit spelar
Amos Andersons konstmuseum huvudrollen. Fotografen Jussi Tiainens
hyllning till den gamla museibyggnaden avslöjar överraskande vinklar
och detaljer. Trappräckets bågar,
de tomma utställningssalarna och
upphängningskrokarna träder fram ur
konstverkens skuggor.

STELLA OJALA

Museet firar sitt 50-årsjubileum med en
utställning av äldre konst ur sin donators
samlingar. Av fyrtiotalet konstverk från
1400–1800-talen är största delen religiösa
motiv från Mellan- och Sydeuropa, här
Svarta Madonnan i Montserrat (okänd
konstnär).

STELLA OJALA
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Magnus Enckells
Gossar på stranden
(1910) ingår i utställningen Sigurd Frosterus – Konsten som
livshållning. Den
fokuserar på arkitekt
Sigurd Frosterus
post-impressionistiska konstsamling och
hans estetiska ideal.
Denna unikt koloristiska konstsamling
hörde till sin tids
mest betydande
privata samlingar
av modern konst i
Finland.
Konstsam 2015

STELLA OJALA

I november ställer museet ut sina
utställningsaffischer från 1965 till
2015. Under sina femtio verksamhetsår har museet ordnat hundratals specialutställningar. Det rika
urvalet framkommer speciellt bra
i affischerna som samtidigt återspeglar olika decenniers tidsanda
och ideal.

Utställningar våren 2015–våren 2016
Amos Andersons
konstmuseum:
27.3–3.8.2015
Amos bit för bit
Jussi Tiainen
29.5–3.8.2015
Verk ur samlingen

18.9.2015–2016
Helsinki Noir – Ett kriminallfall
att lösa
Föreningen Finländska
konststiftelser r.f.
2.10.2015–2016
Sigurd Frosterus – Konsten som
livshållning

Söderlångvik
sommaren 2015:
13.5–27.9.2015
Med Amos ögon
Verk ur museets samling
13.5–27.9.2015
Berättelser om Söderlångvik

21.8–26.10.2015
Den heliga Teresas extas
Jenni Eskola, Jukka Korkeila,
Juha T. Koskinen, Antti Nylén,
Sara Orava, Heli Rekula, Stiina
Saaristo, Seppo Salminen och
Henry Wuorila-Stenberg.

13.11.2015–2016
Donatorns verk

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

studerande 2 €. Fri entré för alla
under 18 år.

Visningar tfn 040 838 0912, eller
guide@kimitoon.fi.

Söderlångviks museum
Amos Andersonvägen 2,
25870 Dragsfjärd
tfn (02) 424 662
www.soderlangvik.fi
Gruppbokningar tfn (02) 424 662
eller museum@soderlangvik.fi.

Öppet 13.5–31.8.2015 varje dag
kl. 11–18. Stängt 19–21.6.2015. Öppet i september under veckosluten
kl 11–18. Inträde för vuxna, pensionärer och studerande 3,50 €.
Grupper (minst 15 personer) 2 €,
fri entré för alla under 18 år.

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

13.11.2015–januari 2016
Utställningar på affischer
– Amos 1965–2015

13.5–27.9.2015
Vid minnets rand
Kaisa Eriksson
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STELLA OJALA

Amos Andersons konstmuseum
presenterar Camilla Vuorenmaas
verk Camouflage (2014) som ingår
i utställningen Verk ur samlingen.

