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Kaj-Gustaf Bergh är vd för  
Föreningen Konstsamfundet.

En stor mängd människor är i dag beredda att lämna allt för att nå 
ett land där drömmar kan förverkligas. När miljontals européer 
sökte ett bättre liv i USA kunde det inte ske utan information 

– eller rykten – om det fantastiska landet i väst. Tack vare järnvägar i 
Europa, fartyg till USA och företag som skötte dessa kunde en folk
vandring ske. När miljoner människor i dag vill ta sig till Europa finns 
arrangörer som tjänar på det. Informationen om en bättre framtid 
måste spridas, flyktingen måste tro på chansen, betalningen får vara 
hög men möjlig. Starka intressen finns när en folkvandring äger rum. 
Det finns naturligtvis också starka intressen emot en folkvandring. 
Nationalism! 

Nationalstaten är ett starkt begrepp. ”Vårt” område, ”vårt” språk, 
”vår” historia, ”vår” gemensamma kamp för att skapa denna stat som 
vi således har ”rätt till” och ”rätt” att skydda. Varför ska andra som inte 
varit med och skapat vår nation ha rätt att komma hit? Ska individer 
som inte är födda här, vars föräldrar och tidigare generationer inte med 
sitt arbete, inte med sina liv skapat detta land, ska dessa invandrare få 
komma hit och ta del av vår välfärd? 

Politiker och makthavare i ett land väljs av folk som är stolta över 
sin flagga, sitt språk, sin historia och sina förfäder. Mycket starka 
känslor som bidragit till att ge våra politiker sin position. Kan man 
skuffa nationalismen i bakgrunden, kan sådana politiker som tar av
stånd från nationalism överleva? Vart försvann solidaritet, internatio
nell socialism, fredsrörelse? Vad händer i dag i bland annat Ryssland, 
Polen, Ungern och Österrike – det handlar om mycket stark nationa
lism. I USA:s presidentvalskampanj har republikanernas huvudkandi
dat synnerligen kraftigt lyft fram nationalismen.

Evolution sker långsamt. Nationalstaten är ett kraftigt emotionellt 
begrepp, språket är något som förenar men samtidigt skuffar bort de 
som inte kan språket. Med hänvisning till språket kräver man rättig
heter och skapar sig en plattform för politisk framgång samt makt.

Hur den pågående folkvandringen har påverkat Europa och hur 
den kommer att påverka Europa vet vi om tiotals år. Stärks solida
riteten och fredsrörelsen eller stärks nationalismen, isoleringen, 
militären och ser vi igen ett europeiskt storkrig? Är vi redo att 
dela med oss av vårt land?

Folkvandring – nationalism  
– fredsrörelse
av Kaj-Gustaf Bergh
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Vad är Konstsamfundet?
Föreningen Konstsamfundet r.f. grundades år 1940 av doktor Amos 
Anderson (1878–1961). Han testamenterade hela sin kvarlåtenskap 
till föreningen 1961 och skrev i stadgarna hur egendomen ska an
vändas och skötas. 

Konstsamfundet driver Amos Andersons konstmuseum i Helsing
fors och Söderlångviks museum i hans sommarresidens i Dragsfjärd. 
År 2017 öppnar nya Amos Rex under Glaspalatset i Helsingfors.

Till Konstsamfundets huvudsakliga uppgifter hör också att stöda och främja finlands
svensk yrkesutbildning och kultur som bildkonst, teater, musik, litteratur, publicistik och 
spridning av information på svenska. Det görs genom bidrag som kan sökas varje år.

I dag förvaltar Konstsamfundet en förmögenhet bestående främst 
av fastigheter, aktier och skog. 

Konstsamfundet äger dotterbolaget KSF Media som ger ut 
tidningarna Hufvudstadsbladet, Östnyland, Loviisan Sanomat, 
Västra Nyland och Hangötidningen – Hangon lehti. Konstsamfun
det är majoritetsägare i Affärsmagasinet Forum. Schildts & Söder
ströms Ab och Nya Ålands tidningsaktiebolag är intressebolag. 

Läs mer om Föreningen Konstsamfundet på s. 52.

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

Följ med
Konstsam utkomer årligen vid månadsskiftet maj/juni. Prenumerera gratis genom att 
skicka epost till kontoret@konstsamfundet.fi med namn + gatuadress + postnr + stad. 
Läs mer på www.konstsamfundet.fi. Konstsam finns även på www.skriftly.fi.
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Utmaningen: att både trygga  
det existerande och satsa på det nya

         av Christoffer Taxell

Christoffer Taxell är ordförande i 
Föreningen Konstsamfundets styrelse.

I ekonomiskt svagare tider minskar inkomsterna, eller ökar 
åtminstone inte nämnvärt. Samtidigt ökar behoven. Det är 
ingen ny, men en alltför bekant bild, i stat och kommun, 

liksom i många hushåll, ja på de flesta håll. 
I en sådan verklighet lever Finland nu sedan ganska många 

år. Tecknen på en snabb förändring är få. Det är en utmaning 
såväl för olika aktörer, enskilda eller organisationer, inom 
kultur och utbildning som för de allmännyttiga samfund som 
är bidragsgivare. På många håll är beroendet av statsbidrag 
och/eller understöd från fonder stort, mycket stort. 

Eller som Holger Wester, ordförande för Finlands svenska 
hembygdsförbund skriver i tidningen Hembygden: ”Tyvärr 
är den trista sanningen den att den dag statsbidraget radi
kalt skärs ned eller helt dras in får vi ställa in verksamheten. 
Likaså är våra projekt helt beroende av tilldelningen från 
fonderna.”

En konsekvens av en sådan situation, som 
råder på många håll, är att utrymmet för 
satsningar på nya idéer och projekt minskar. 
Hos dess utövare ligger fokus ofta – mänsk
ligt nog – på att trygga det ”bestående”. 

Att endast göra ”som man alltid gjort” är 
emellertid ingen linje som håller i längden. 

För varje bidragsgivare, också Konst
samfundet, gäller det därför att ständigt 
pröva förhållandet mellan att stöda det som 
är och det som kan bli något, förvisso ingen 
enkel uppgift. Båda behövs, lika väl som det 
är bra att komma ihåg att inte bara stora, 
spektakulära satsningar utan också det som 
sker i mindre skala borta från publicitetens 
ljus, är viktigt för dem det gäller och därför 
värt stöd. 

Inom Föreningen Konstsamfundet fäster 
vi, liksom vår grundare Amos Anderson, stor 

uppmärksamhet vid att försöka stärka vår finansiella bas. Det 
är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag 
att främja konst och kultur, utbildning och information på 
svenska. 

I dag är grundstenen mer än någonsin i vår ekonomi de till
gångar som framsynta företrädare för Föreningen, fram förallt 
C O Tallgren och Lasse Koivu, lade grunden för i mitten av 
1980talet genom att bygga Forum på den tomt som Amos för
värvat. När vi tidigare i år tillsammans med våra partner sålde 
Forum, och nu är stora ägare i det börsnoterade fastighetsbo
laget Sponda, spred vi riskerna och frigjorde medel också för 
andra investeringar som ger avkastning. 

Det behöver vi eftersom vårt traditionella innehav i Stock
mann inte gett avkastning och våra medier, inte minst på 
grund av förändringarna i medievärlden, är i behov av stora 
finansiella tillskott, sannolikt för en överskådlig framtid. Vi har 
en betydande beredskap för det. Som jag sagt tidigare kän
ner jag inte till någon annan ägare av tidningar eller media 
i Norden som kontinuerligt satsar lika mycket för att trygga 
utgivningen. 

Min uppgift är inte att ge goda råd åt föreningar och andra 
som ägnar sig åt kultur och utbildning. Ändå vågar jag hävda 
att i det klimat som råder, oberoende av om ekonomin blir 
bättre, för de allra flesta kan finnas orsak att försöka se om de, 
med egna åtgärder, kunde bredda sin ekonomiska bas. Lätt är 
det inte och frivilligarbetet är ju redan egentligen också ett 
slags ekonomisk insats. Ändå tror jag det vore viktigt att göra. 

Också ”fonderna” kunde göra mera. När behoven ökar gäller 
det att se över möjligheterna att få ut mera av de resurser som 
finns. Jag vågar tro att det i dag finns utrymme för det genom 
ett ökat samarbete, såväl när det gäller placeringar och dess 
avkastning, som inom utdelningsverksamheten. Det betyder 
inte, och kan inte göra det, att de enskilda fondernas uppdrag 
fördunklas, dem är det viktigt att hålla fast vid.

När det så kallade fondsamarbetet, i synnerhet på för
mögenhetsförvaltningens område, tog sin början under 
1980 talets första år skapade det småningom ett klart mervär
de, både totalt och för dess olika parter. Trots några gemen
samma större satsningar kan man inte värja sig för intrycket 
att det blivit mera vardagligt och de stora ambitionerna 
mattats av. 

Det kunde vara tid att slå sig ner och se om det finns mera 
för fonderna att göra tillsammans, för att på så sätt ännu bättre 
än i dag kunna främja kultur och utbildning i ett mångfaldens 
samhälle.  
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Okänd soldat
i Harparskog

Det är regissör Erik Pöysti och 
producent Kerstin Karlberg som 
kommer att förverkliga den 
annorlunda uppsättningen 
av Okänd soldat. Projektet 
hör till Finlands officiella 
självständighetsårs-
program.

Under sommaren 2017 kommer 
Okänd soldat att uppföras första 
gången på svenska – i en autentisk 
miljö, mitt i den raseborgska skogen. 
Det är ett enormt projekt som många 
skulle dra sig för, menar producent 
Kerstin Karlberg.
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R
egissören tittar mot vägen från vilken pansarvagnen ska 
anlända och suckar.

– Åh, jag tycker inte om pansarvagnen!
Producenten svarar förnärmat:

– Och du som ska ha ett flygplan också.
Regissören säger med glad och vild blick:
– Nå men då ska jag ha riktigt blod också! Det här är tiater, 

jumalauta!
Producenten triumferar.
– Du ska få se! Nästa sommar är här en pansarvagn och dess

utom sex karlar som servar den, säger hon.
Det är regissör Erik Pöysti och producent Kerstin Karlberg 

som smågnabbas. En riktig pansarvagn kommer att köra in på 
vägen som skiljer publikläktaren från den bergsknall som agerar 
scen sommaren 2017 när Väinö Linnas Okänd soldat får världs
premiär på svenska i Harparskog, Raseborg.

Psykologisk mur
Premiären sker mitt i skogen på Harparskog Arena, en are
na som i dag är en glänta i skogen men som nästa som
mar ger sittplats åt 800 personer i publiken, 50 skåde
spelare på scenen och minst 50 funktionärer i allehanda 
uppgifter. Nära kommungränsen till Hangö ligger den så 
kallade Harparskoglinjen som under fortsättningskriget 

1940–1941 utgjorde en del av fronten mot Gangut, alltså 
Hangö, som ockuperats av Sovjetunionen. Pansarvagns

hindret av höga, vassa stenblock nuddar området. Plötsligt 
känns kriget påtagligare och närmare än det gjort på länge. 

– Men vad nyttjar egentligen en sådan här mur av stenar mot en 
pansarvagn? frågar Erik Pöysti. Det räcker att plocka bort två eller 
tre stenar så är man igenom linjen.

Det är inte bara krigets närvaro som känns påtaglig. Det är 
också krigets absurditet och vansinne som slår emot.

– Kanske är det en psykologisk mur, ett sätt att ens göra någon
ting för att skydda sig, men det var ju en noga vaktad försvars
linje. Ett genombrottsförsök skulle säkert ha slutat blodigt, säger 
Kerstin Karlberg. 

Firar hundra år av självständighet
Det här blir inte en krigsförhärligande föreställning.

– Linnas text handlar om krig – jo – men ännu mer om hur 
människorna överlever krigshelvetet genom att stöda varandra. 
Vi vill belysa en historisk händelse. Harparskoglinjens historia är 

Alldeles nära den 
planerade arenan i 
Harparskog ligger 
pansarvagnshindret 
från 1940, byggt av 
stora stenblock.

o bekant för många – också för en del lokala invånare. Vi vill be
rätta om kriget och vi vill visa respekt för alla dem som berörts av 
kriget – både direkt och indirekt via sina föräldrar eller andra nära. 
För det har vi grundat den opolitiska föreningen Okänd soldat i 
Harparskog rf. Vi är stolta över att släkten Linna gett oss tillåtelse 
att använda texten, säger Karlberg.

– Att sätta upp just denna pjäs i Västnyland har länge varit 
en dröm för kulturaktiva i regionen, i synnerhet för föreningens 
ordförande Holger Wickström.  Nu förverkligas den i samband 
med Finlands 100årsjubileum år 2017. Föreställningen hör till 
Finlands officiella självständighetsårsprogram Finland 100.

Mycket arbete väntar
Det är inget litet projekt som Pöysti och Karlberg står 
inför. Hela år 2016 är ett planeringsår. Man ska ordna 
vattenförsörjning, dra el samt bygga läktare, omkläd
ningsrum och förvaring. Vidare ska man ordna med lov, 
trafiklösningar, tekniska lösningar och marknadsföring, och 
hitta de rätta skådespelarna. För att inte tala om att skaffa tillgång 
till en pansarvagn. 

– Alla kommer bara att titta på pansarvagnen och totalt glöm
ma bort att de är på teater, säger Pöysti, men ser rätt nöjd ut ändå. 

Det här  
är tiater, 

jumalauta!

Erik Pöysti insuper atmosfären i Harparskogen, som har en roll i Finlands krigshistoria.
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För att tillgodose behovet av ordningsvakter ordnar föreningen 
bakom föreställningen en redan fullbokad ordningsvaktskurs. 
De som klarar kursen får ett femårigt ordningsvaktskort gratis 
mot att de ställer upp som funktionärer under spelperioden. 
Likaså ordnar man en kurs för hygienpass i det lokala ungdoms
förenings huset för dem som kommer att stå i buffén och soppkö
ket. Många Skogby och Lappviksbor är engagerade, men också 
andra kommer med.

Likaså vill man visa på det regionen har att erbjuda både då det 
gäller företagsamhet och kunnande.

– Vi gör det tillsammans. Vi använder lokala skådespelare, lo
kala entreprenörer, lokal mat och vi ser först efter om vi kan ordna 
det lokalt innan vi söker efter krafter längre ifrån. Det betyder 
absolut inte att vi prutar på kvaliteten utan tvärtom att det finns 
många kunniga människor i regionen, säger Karlberg. 

Karlberg har varit heltidsanställd som producent sedan septem
ber 2015 och det är lätt att instämma i att utan en heltidsanställd 
skulle det inte finnas en makt i världen som skulle kunna förverk
liga projektet.

– Det är mer än ett jobb – det är en livsstil, säger Karlberg. Det 
är ett 24timmaridygnetengagemang, men det är så det ska vara. 
Det här är det roligaste jag någonsin gjort och jag har nytta av 
erfarenheter från precis vartenda jobb jag haft tidigare. Jag är så 
glad att jag blev tillfrågad att vara med. Dessutom är det vansin
nigt roligt att jobba med alla här!

Första gången på svenska
Det är första gången någonsin som Okänd soldat sätts upp på 
svenska. Under 1960talet gick pjäsen Tuntematon sotilas på 
Pyynikin kesäteatteri i Tammerfors, den gången på finska efter 
ett manus skrivet av Edvin Laine och Olavi Veistäjä, baserat på 
Väinö Linnas bok.  Det 91sidiga manuset har nu översatts av 
Lena Selén och Berndt Gottberg, båda aktiva inom Igormuseet 
i Degerby i Ingå – ett museum som behandlar lokal krigshistoria, 
det vill säga Porkalaparentesen. 

Utan detta projekt i Harparskog skulle pjäsen Okänd soldat inte 
ännu vara översatt till svenska. 

– Det är det galnaste av det galna att översätta pjäsen själv! 
Varför har ingen gjort det under de senaste 60 åren? Nu har våra 
översättare gjort det, säger Karlberg. Hjälp med översättningen 
har man fått av en grupp tidigare stamanställda vid Nylands bri
gad. Tre kaptener i avsked och en överstelöjtnant har bistått med 
sakkunnigkommentarer.  Hur ska man till exempel uttrycka på 
svenska att något bör ske på momangen?

Kerstin Karlberg 
använder gärna lokala 

resurser. Bland annat kom-
mer företagare från regio-

nen att sköta personal-
bespisningen.
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– Rotation i stövelskaften!
Hösten 2016 presenteras namnen på de flesta skådespelarna. 

För att språket ska sitta naturligt är det viktigt att de deltagande 
skådespelarna är tvåspråkiga. Samma skådespelare står nämligen 
på scenen både i den svenska och den finska versionen i Harpar
skog. På svenska blir det den egna översättningen, medan den 
finska texten är den samma som dramatiserades för Pyynikki 
1966. 

Miljön ersätter kulisser
Pjäsens tema ger hela projektet tyngd. Arbetsgruppen vill att det 
ska bli en teaterföreställning, inte en marknadstillställning. Den 

historiska upplevelsen betonas. Efter att publiken passerat 
pansar vagnshindret kommer de in i kriget. Scenografen 

Petri Horttana skapar scenografin av miljön, inte av 
kulisser. Det blir inte en traditionell sommarteater
föreställning utan det är mera en kulturhistorisk gärning, 
visserligen med kaffe och munk i pausen. Under läktaren 
i tre sektioner har konstruktören Fredrik Landén finur

ligt placerat in sex stycken containrar för omklädning 
och förråd. I dem kan skådespelarna röra sig utan att vara 

synliga för publiken och miljön hålls snygg utan förråd och 
byggnader överallt i skogen. 

Brev från fronten
Projektet har fått flera personer att aktivera sig och ta kontakt. 
Föreningen har fått ta del av berättelser om kriget, om händelser 
i Harparskog både före och efter kriget. Brev som skrivits vid 
fronten ges synlighet via den så kallade fredagsläsningen på 
föreningens Facebooksida. Där publiceras varje fredag ett nytt 
brev eller en ny autentisk dagboksanteckning tillsammans med 
förklarande kommentarer om vem, var, hur och vilket krigsskede 
det gäller. Det finns plats för flera berättelser. Gärna får den som 
stöter på gamla krigstida brev på vinden ta kontakt med Karlberg.  
Med god tur hinner dessa publiceras på FBsidan före premiären 
15 juni 2017.

Stort projekt i brett samarbete
Temat för Finland 100 är Tillsammans. Det är ett tema som Okänd 
soldat i Harparskog rf tagit till sig.

– Vi är många som gör det tillsammans, styrelsen, regissören, 
scenografen, våra översättare, filmgruppen New Land Pictures 

Det är mer än 
ett jobb – det är 

en livsstil.

som gör en dokumentär om processen, med flera. För att inte 
glömma våra samarbetspartners såsom markägaren Fiskars Abp, 
staden Raseborg och Hangö stad. Utan bidragsgivare och spon
sorer skulle projektet överhuvudtaget inte vara möjligt att för
verkliga. Nu bygger vi infrastrukturen för att sedan kunna visa en 
teater, konstaterar Karlberg.

Samarbetet med Raseborgs sommarteater är gott. Flera av 
de engagerade har en bakgrund inom Raseborgs sommarteater. 
Uppsättningen i Harparskog är upplagd så att man ger de finsk
språkiga Tuntematon sotilasföreställningarna under Raseborgs 
Sommarteaters huvudsakliga spelperiod i juli. Man eftersträvar 
också ett annat publiksegment för friluftsteatern. Okänd soldat är 
ingen familjepjäs utan en kulturupplevelse för vuxenpublik och det 
kommer inte att finnas barnbiljetter till salu.

Framtiden då? Vad händer sedan, efter sommaren 2017?
– Det ärliga svaret är att ingen vet, säger Karlberg. Vi har inte 

kapacitet att tänka längre än 2017, för det är jubileumsåret 2017 som 
är vårt mål. 

– Okänd soldat i Harparskog är en storsatsning av den kalibern 
att många skulle tveka att ta itu med den, men föreningen litar på 
sin föreställning och kör på, tillsammans, säger Karlberg. Det är nu 
det här ska göras. Det känns rätt och det känns bra. Men jag ska 
gråta hela första föreställningen! 

OKÄND SOLDAT I HARPARSKOG RF

Ordförande: Holger Wickström
Producent: Kerstin Karlberg
Pjäs: Okänd soldat
Pjäs: Tuntematon sotilas
Författare: Väinö Linna
Manuskript: Edvin Laine och 
Olavi Veistäjä (Pyynikki 1966)
Översättning till svenska:  
Lena Selén och Berndt Gottberg
Regissör: Erik Pöysti
Scenograf: Petri Horttana
Plats: Harparskog Arena,  
Raseborg (Ekenäs)

Tidpunkt: sommaren 2017, premiär 
på svenska 15.6.2017, premiär på 
finska 8.7.2017
Antal föreställningar 2017:  
totalt 25 st varav  
  svenska föreställningar 10 + 5 st. 
  finska föreställningar 10 st.
Läktarplatser: 800 st.
Projektbudget: 700 000 €
Suomi Finland 100 tillsammans: 
Projektet hör till Finlands själv
ständighetsårsprogram 2017
Hemsida: harparskogarena.fi
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IDENTITETSKRIS  
I GARAGET

När bilreparatören Anja ersätts med en ung praktikant inför pensioneringen blir hon en martyr,  
en karikatyr av sin egen perfektionism. Hon har alltid kunnat reparera alla bilar – men nu går hennes 
identitet i kras på flera plan. För första gången någonsin krockar hon med bilen. Foto: Jani Kumpulainen.

Anjas värld är ett underjordiskt rike, ett garage där hon arbetat i 45 år som bildrottning.  
Från vänster: Öman (Anders Larsson), Mattias (Martin Bahne), Anja (Cris af Enehielm)  
och Nilsson (Christian Lindroos). Foto: Jani Kumpulainen.

Mari Mantela, Klaus Heydemann och  
Cris af Enehielm berättar om hur kortfilmen  
En Autobiografi blev till – en skildring av 
en bil mekanikers identitetskris. De möttes 
av oväntade frågor. Varför vill den finska 
regissören göra film på svenska, till exempel?

D
et är två dagar tills bilmekanikern Anja borde gå i 
pension, men hon tvekar. Vd Laurén sänder en ung 
praktikant för att ersätta Anja, som nu inser sanningen: 
det liv hon har vant sig vid närmar sig sitt slut. Anja 

har alltid kunna hitta felet med trasiga bilar men nu när hon själv 
faller samman finns inga manualer som kan hjälpa henne att hand-
skas med sina känslor och rädslor.

För första gången i sitt liv krockar Anja, och hon landar i sitt 
eget sinnes mörker. Hon gömmer sig i en skidbox nere i den mörka 
smörjgropen.

På den sista arbetsdagen får Anja en oväntad inbjudan upp 
till Övre våningen för att träffa vd Laurén, den allsmäktige. Inför 
honom ser Anja världen utanför och sin egen existens i ett större, 
vidare perspektiv.

Producent Klaus Heydemann och regissör Mari Mantela tar emot 
på Inland Film Companys kontor i det fantastiska Gamla Tull
magasinet på Skatudden i Helsingfors. I övre våningen, i ett ljust 
rum med högt till tak och utsikt över kajen sitter Cris af Enehielm 
och dricker kaffe i en soffa. Men vägen hit till Inland Films och 
kortfilmen En Autobiografi var inte snörrät för Enehielm.

Mari Mantela, regissör och manusförfattare, började sökandet 
efter en skådespelare till huvudrollen redan år 2009. Manuset 
fanns redan då på svenska med baktanken att en skandinavisk 
skådespelare, gärna något av en diva, kunde hittas för huvud
rollen. På auditionerna gick närmare 40 skådespelare, men den 
rätta ville ändå inte infinna sig.

Rätt Anja
Huvudpersonen Anja i kortfilmen En Autobiografi föddes när 
Mantela för länge sedan besökte ett hyrbilsgarage.
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Filmen producerades 
av Inland Film Company. 

Dess kontor finns i Gamla Tull-
magasinet på Skatudden. 

– I cirka tio minuters tid iakttog jag en kvinna som arbetade 
där. Jag återvände till och med till platsen för att ta bilder av hela 
stället. Den gamla slitna miljön såg helt fantastisk ut och jag ville 
använda miljön lika mycket som den intressanta kvinnan jag sett 
där. Jag såg efter om hon skulle vara kvar, men det var hon inte. 
Sedan började jag skriva på en berättelse om henne.

Karaktären Anja skulle gestaltas av en äldre kvinna med ka
risma, en som man kan se att har levt. Men rätt slags människa 
dök inte upp, provspelningarna till trots.

Sedan såg Mantela filmen Den bästa vännen (2014) i regi av 
Johan Karrento och med manus av Camilla Roos. Huvudrollerna 
spelas av Cris af Enehielm och Elina Hurme. För Mantela blev det 
med ens klart vem hon väntat på för huvudrollen. Hon kontaktade 
Cris af Enehielm med orden: du borde spela huvudrollen i min film. 
Anjas personifiering var hittad. 

Inför kamera – igen
Cris af Enehielm hade i och med Karrentos film för 
första gången på ett trettiotal år ställt sig framför 
kameran.

– Jag led av kameraskräck och hade varken 
uppträtt framför kameran eller på scen på 
en lång tid, men i och med Den bästa vän-
nen överkom jag obehaget. Det var roligt att 
göra film igen och vara öppen för kameran! 
säger Enehielm.

Efter filmåterdebuten erbjöds hon sedan 
flera filmroller på rad. 

– Film är ett speciellt medium på det sät
tet att man som skådespelare tar ansvar för små 
bitar eller scener i taget, inte för hela filmen på en 
gång. Man är en del av filmen som är precis lika mycket 
värd som alla andra delar. Uppgiften är inte att ta upp en scen för 
en hel timme på egen hand, konstaterar Enehielm.

– Det finns en sorts ödmjukhet över det.
I En Autobiografi har Mantela tillsammans med Cris och produ

centen Klaus Heydemann reflekterat mycket över det fysiska 
uttrycket. En filmskådespelare bör ha ett gott kroppsspråk och här 
är en bakgrund inom dans till fördel. Det finns till och med filmer 
som använt sig av danskoreografi för att få rätt rytm i skådespelar
nas rörelser. 

– Inspelningen var väldigt fysisk, säger Cris. Det räckte att följa 
med Mari Mantelas ansikte för att veta hur man skulle göra.

Den gamla slitna 
miljön såg helt fantastisk 
ut och jag ville använda 
miljön lika mycket som 
den intressanta kvinnan 

jag sett där. 
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I filmen finns flera scener utan tal, där berättandet enbart sker 
genom koreografin och kroppsspråket.

Stark kvinnlig jobbidentitet är ovant 
Filmen handlar om Anja som genomlever en identitetskris i sam
band med att hon pensioneras från jobbet på ett bil garage.

– Anja har gjort det som jag själv har gjort – genomlevt en identitets
kris via jobbet. Vem är du om du inte är ditt jobb? Man känner ofta sitt 
arbetsområde bra, men man känner inte sig själv, säger Enehielm. 

Klaus Heydemann berättar om responsen han fick då filmidén pre
senterades för några år sedan. Det blev för honom tydligt hur en identi
tetskris utgående från jobbet varit för behållen män i filmhistorien.

– Att identifiera sig med sitt jobb har i filmerna behandlats ur 
kostymklädda medelålders mäns perspektiv, säger han.

– Nu lever vi med den första generationen av kvinnor som byggt 
sin identitet kring jobbet i stället för hem och familj. I filmen har vi 
därför valt att medvetet gå emot stereotyperna. Det är således en 
mänsklig kris som Anja genomlever, inte en kvinnlig kris.

Mantela fyller i:
– Vi kämpade mot fördomar som tenderar att riktas mot kvinn

liga rollkaraktärer. Folk har frågat oss om Anja har barn eller inte, 
om hon har ett hem och en man. För manliga roll karaktärer räcker 
det oftast med vad de är i sig själva, de behöver inte definieras av 
sitt hem eller sina barn. Nu gäller filmen faktiskt bara Anjas jobb
identitetskris, säger Mantela med betoning på ordet jobb.

Avgränsade världar
– Jag tycker om perspektivet: filmen sker i en odefinierad tids ålder, 
säger Cris af Enehielm.

Mantela menar att det kanske till och med blivit ett manér för 
henne att berätta om saker som sker i slutna rum – vardagslivet 
intresserar henne ”inte alls”, 99 procent av allt händer under jorden.

– Det är en bra bild, påpekar Enehielm. Det är som då jag under
visar i Teaterhögskolan, det är en egen värld. Alla som rör sig där 
är helt engagerade i den världen. Skolan ser helt annorlunda ut när 
man kommer in i den som besökare.

En perspektivförskjutning sker då Anja i slutet besöker vd Laurén 
i Övre våningen.

– Det är fullt naturligt att Anja krisar, säger Enehielm. För att 
kunna få ett nytt perspektiv måste man gå in i en kris – man kan 
helt enkelt inte födas på nytt utan smärta.

Anjas kris gestaltas i filmen på ett tragikomiskt sätt.
– Det att krisen sker på Anjas jobb kan ses som en lycklig om

ständighet; hur skulle det ha gått om den skett någon annanstans? 
Utgången kunde ha blivit mycket värre, förklarar Mantela.

Komplex, karismatisk karaktär
Vi återkommer i diskussionen igen till detta med stereotyper, 
manligt och kvinnligt, något som Mantela och Enehielm diskute
rat mycket. Jag dristar mig till att fråga Enehielm om hon under 
processen blivit irriterad över att inte få veta mer om Anjas liv, livet 
utanför jobbet?

– Nej, tvärtom, svarar hon. Det är irrelevant hur hon bor och hur 
hennes fritid ser ut. I mitt huvud hade jag förstås en bild av hur hon 
är privat, men det betyder ingenting i slutändan. Det är en del av 
mitt jobb som skådespelare att hålla den bilden bara för mig själv.

Mantela berättar hur deras beslut att inte visa upp Anjas hem 
väckt frågor, men konstaterar att de helt enkelt bara inte ville visa 
upp Anjas andra sidor. Och Enehielm konstaterar att inte har hon 
heller någon aning om hur kollegerna på Teaterhögskolan bor 
fastän de jobbat tillsammans i 15 år. 

– Om vägen till uttrycket kommer via saker som är viktiga för 
karaktären blir det irrelevant om man är man eller kvinna, ung eller 
gammal. Äldre människor kan vara hur ungdomliga och spralliga 
som helst, säger Enehielm.

Det ska räcka med att huvudpersonen är karismatisk – hon behöver inte vara sympatisk, menar regissör Mari 
Mantela, som tillsammans med Hanna Schaafsma även skrivit manus.
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– Får man inte berätta en historia där huvudrollen är en svår, 
komplicerad människa? utropar Mantela. Vi har så mycket tryck på 
oss från Hollywood att huvudrollen måste vara en hjälte som alla 
gillar. I och med bland annat HBO:s nyare tvserier kan huvudrollen 
vara en mer komplicerad människa. Till och med klipparen frågade 
mig varför hon borde gilla Anja. Vad är det som gör henne sympa
tisk och intressant? Jag tycker det är gammalmodigt att bygga en 
roll enligt samma verktyg som vi haft i hundra år. Räcker det inte 
med att hon är karismatisk?

Heydemann tillägger att själva komediaspekten kanske gör det 
lättare att hantera en besvärlig typ – vore det en dramatisk film 
skulle det vara svårare att acceptera henne som hon är. 

Kung över bilarna
Inspelningsplatsen för filmen var ett flera hundra kvadratmeter stort 
garage som råkade stå tomt precis under inspelningsdagarna våren 
2016 i Munksnäs.

– När vi först övade i ett mindre garage före inspelningsdagarna 
kände jag mig som en helt annan slags människa. Men när vi kom 
till det större utrymmet började jag förstå mig på Anja, och jag bör
jade känna mig som en kung. Att vara kung i en låda är helt annat än 
att vara kung i ett slott! utropar Enehielm.

– Jag bygger min roll och min kropp mera från omgivningen än 
från texten, lägger hon till.

– Ett garage är en härlig miljö, säger Mantela. Det är synd att man 
inte kan ha lukterna av olja, bensin och gummi med i filmen.

Däremot finns ljuden från verktygen, från mutterdragaren som 
används vid däckbyten med i filmen. Musiken kommer att vara pate
tisk i den svenska betydelsen av ordet – fylld av patos och känslor, li
delsefull – för filmen handlar om stora teman som död och identitet.

– Devisen enemmän on enemmän, mer är mer, gäller för filmer, 
helt enkelt, säger Heydemann. 

Att göra scener med körande bilar är förvånansvärt knepigt. Mari 
Mantela berättar hur hon forskade inför scenerna.

– Jag såg många amerikanska filmer där folk kör bil, och följde 
med hur snabba scenerna var. Ofta kör de jättesnabbt för att det ska 
se dynamiskt ut på film. Det är absolut inte realistiskt att köra så 
snabbt, men gör man det realistiskt ser det långsammare ut på bild. 
Men fastän jag var medveten om det här vid inspelningarna så finns 
det ändå scener där det går för långsamt, påpekade klipparen. Det 
är en konstant utmaning att göra allting snabbare än man själv tror. 
Sen hjälper också ljudet till att få bilden att verka snabbare. Rytmen 
i hela bilscenen är viktig och jag har blivit väldigt ödmjuk över de 
scener som lyckats.

Manus:
Originalidé av Mari Mantela
Manus: Mari Mantela & Hanna Schaafsma
Översättning: Camilla Roos, Karin 
Pennanen, Rasmus Pettinen
Film/produktionstöd: Finlands 
filmstiftelse/Pekka Uotila, Yle Uusi 
Kino/Sari Volanen, Konstsamfundet, 
Kulturfonden

Huvudrollen:
Cris af Enehielm: ”Anja”

Sidroller:
Martin Bahne: ”Mattias”
Christian Lindroos: ”Nilsson”
Anders Larsson: ”Öman”
Tom Rejström: ”Micke”
Carl-Petter Eriksson: ”Laurén”
Inspelningar: Nio dagar i mars 2016
Premiär: På hösten 2016

– Vi fokuserade mycket på teknik för att få det att se bra ut, vi 
hade kameror på bilarna etc. Men nu verkar det som att vi sist och 
slutligen inte kommer att använda allt material eftersom fokus 
mest kommer att vara på Anja som kör, fortsätter Mantela. 

Annat tempo på svenska
Men hur kom det sig att ett i huvudsak finskspråkigt produktions
bolag åtog sig att göra en kortfilm helt på svenska?

– Jag kunde helt enkelt inte hitta den huvudrollsinnehavare jag 
ville ha på finska, säger Mantela, själv på flytande svenska.

Redan 2009 började hennes samarbete gällande filmen med 
Heydemann och manuset fanns då på svenska eftersom ett sam
arbete med svenska aktörer planerades. Manuset hade Mantela 
skrivit tillsammans med Hanna Schaafsma på finska och låtit det 
översättas redan 2009. Men under processens gång har dialogen 
utvecklats och finslipats på svenska många gånger tillsammans 
med översättare och skådespelare. Ingen nordisk diva hittades – 
men däremot fann man finlandssvenska Enehielm.

– För mig är bilden det som är filmens språk. Det kändes natur
ligt att göra filmen på svenska och jag älskade att hitta skådespe
lare som tidigare inte setts så mycket på film – det kändes fräscht 
och mera realistiskt, säger Mantela.

– Vi har diskuterat språket mycket, säger Heydemann. Även om 
språket är ett av regissörens verktyg så är det mycket annat som 
också vägs in i rollprestationerna. Och jag är 
glad att vi gjorde en film på svenska. Det är 
superkiva!

– Och ta det här med pakko ruotsi, tvångs
svenskan, fortsätter Heydemann. Det är ju 
absolut löjligt, de här idiotierna som är på 
gång går i dystra, fåniga 1930talsstämning
ar.  Vi kan inte starta en revolution men vi 
kan göra små insatser, som den här filmen.

– Det var roligt att få respons också under 
castingen, berättar Mantela. När vi besökte 
Teaterhögskolans svenska studerande för 
casting blev de förvånade och konstaterade 
att nästan bara finlandssvenska regissörer 
kommer dit för att välja skådespelare. Men 
jag svarade att det är självklart, varför skulle 
man låta bli? Drama och komedi på finska är 
annorlunda än på svenska. Jag ville studera 
komedins tempo på svenska – olika saker 
fungerar på olika språk.  
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Tidskriften Plir har ingen 
utomstående uppdragsgivare.  
Max Ryynänen och Malin Kivelä 
ser stor styrka i friheten – och axlar 
gärna det ansvar friheten medför.
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Med ansvar  
att ryta till
Tidskriften Plir har det goda som vapen. 
Tidskriften föddes av nödvändighet; det 
behövdes en motvikt till de allt mer högljudda 
främlingsfientliga rösterna i politiken.

D
et började med riksdagsvalet 2011. Författaren Stella 
Parland var chockerad och upprörd över sannfin
ländarnas politiska framgångar och över de främlings
fientliga uttalandena som det plötsligt blivit accepta

belt att uttala. Någonting måste göras!
Författarkollegan Malin Kivelä och Stella Parland 

förde långa diskussioner om vad detta något är 
som borde göras. Till slut föddes tanken om att 
grunda en politisk tidskrift. 

– Ordet politisk känns svårt för mig, det är 
ovant och har känts unket för delar av min 
generation. Att vi valde att grunda en uttalat 
politisk tidskrift innebar en provokation – 
både inför samhället men också för oss själva. 
Vi utmanade oss i och med att vi arbetade med 
ett främmande koncept, säger Malin Kivelä. 

Första numret präglat av Stella Parland
Det första numret av Plir kom ut 2014 som ett tvåspråkigt 
svenskfinskt nummer med temat antirasism. Tidskriften fick 
ett gott mottagande särskilt på finlandssvenskt håll och hela 
den första, visserligen ganska lilla upplagan, sålde slut. 

– Det var tungt att göra Plir – våra resurser var små och jag och 
Stella gjorde precis allting själva helt från början vid sidan av våra 

Det 
har blivit 

lättare med åren 
att vara tydlig med 

vad jag tycker, på så 
sätt har jag blivit 

mer radikal.
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huvudsakliga jobb. Men det kändes viktigt för oss att få tidskriften 
klar. Stella var som en konstnärlig kompass – hon hade total koll 
på allt innehåll och visste precis vad som skulle tas med i Plir och 

vad som skulle lämnas utanför, säger Kivelä. 
Stella Parland avled vintern 2015, samma år som sann
finländarna gick med i regeringen. Det var då som Max 

Ryynänen, lektor i visuell kultur vid Aaltouniversitet 
och en gemensam vän till Stella, kom in i bilden.

Nästa nummer betonar det goda
– Jag sa att Malin borde göra nummer två av Plir, säger 

Max Ryynänen.
– Och jag svarade att då får du komma med och göra 

det, svarar Malin Kivelä. 
Konceptet har förändrats en del sedan nummer ett. Idéerna är 

långt komna – det blir ett upplägg som lyfter fram det som är fint 
och gott. The Happiness Issue kallar de numret. 

– Tidskriften ska också ha en konstnärlig idé, om den bara är ett 
politiskt språkrör står jag inte ut! säger Kivelä. Men hon till lägger 
angående det politiska:

Stella Parland 
(1974–2015) var 
tidskriftsprojektetets 
konstnärliga kom-
pass, säger kollegan 
Malin Kivelä.  
Foto: Irmeli Jung

Första numret av magasinet Plir kom ut 2014. Efter att initiativtagaren Stella Parland avled blev det ett långt 
uppehåll i utgivningen. Malin Kivelä har nu tagit itu med ett nytt nummer av magasinet tillsammans med 
Max Ryynänen – med den ursprungliga visionen i varsamt minne.
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– Det har blivit lättare med åren att vara tydlig med vad jag 
tycker, på så sätt har jag blivit mer radikal.

Tydlig visuell förebild
Ida Wikström står även i detta nummer för layouten. Formen 
är precis som tidigare en viktig del av helheten. Den estetiska 
förebilden är magasinet Colors, grundat av fotografen Oliviero 
Toscani och art director Tibor Kalman 1991, en utgåva som 
chockerade och upprörde med sitt råa och samtidigt visuellt 
snygga sätt att porträttera människan precis som hon är, obe
roende av etnicitet, ålder eller socialgrupp. 

Plir nummer 2 blir en trespråkig tidskrift på svenska, finska 
och engelska. 

– Eftersom vår budget är liten är distribution och mark
nadsföring inte det mest centrala för oss. Men vi planerar ett 
evenemang i samband med utgivningen och via Max har vi 
fått alldeles nya finsk och engelskspråkiga nätverk, konstate
rar Kivelä. 

Fritt ord medför ansvar att säga ifrån
Innehållet i The Happiness Issue för fram hur både små och 
stora goda handlingar betyder mycket.

– Vi har ett lite mystiskt system för att skapa innehåll, säger 
Ryynänen. Vi samlar på berättelser om vad folk har gjort för 
goda saker, eller goda saker som gjorts för dem. Och vi strävar 
efter att få med berättelser från en så heterogen grupp männ
iskor som möjligt. Det kan till exempel vara fråga om en grupp 
mexikanska mammor som ger mat åt trötta invandrare på väg 
till USA:s gräns; mammor gör mycket gott här i världen!

– Eller en granne som valde att inte bli upprörd, fastän 
några barn råkat skråma hans bil. Men vi vill också ha 
med mysiga saker, som till exempel goda recept, fyl
ler Kivelä i.

– Det blir nästan naivt, men det är vårt sätt att 
ta ställning mot allt det hemska som händer i 
samhället, säger Ryynänen. 

– Det att vi säger rakt ut att vi är emot främ
lingsfientlighet är vårt bästa sätt att påverka. 
Vi är fria och inte bundna av en strävan efter 
ekonomisk vinst eller till exempel en arbetsgi
vares godkännande, därför kan vi säga det rent ut. 
Och därför blir det samtidigt vårt ansvar att säga till, 
eftersom vi kan! konstaterar Kivelä.  

 
Plir nr 2,  

The Happiness 
Issue, utkommer hösten 
2016. Mer info finns så 

småningom på Facebook 
under namnet Plir Mgzn 
och på Malins hemsida  

malinkivela.com.
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MUSIK

1,52M€ Utdelat till
musikprojekt
2010-2014

TEATER
19
1354€

2,27M€Utdelat till
teaterprojekt
2010-2014

Antal
unika
enskilda

171Antal
unika
institutioner

Bidragsstorlek
i snitt,
enskilda

5424€Bidragsstorlek
i snitt,
institutioner

RENOVERINGSSTÖD

2010
Svenska Teatern,

för renovering av 
teaterhuset
1 000 000€

2010
Viirus,

för renovering av 
teaterlokal

15 000€

STORA TEATRAR TOTALT,
INKL. RENOVERINGAR

Alla år totalt:
Svenska teatern - 1 535 000€

Klockriketeatern - 180 000€
Åbo svenska teater - 179 000€

Viirus - 155 000€
Wasa teater - 134 000€

Musik och teater 
totalt, inkl renov.
4 803 900€

Antal stipendier
totalt 1024

TUSEN
FÖRVERKLIGADE
DRÖMMAR

I det maritima kulturlandskapet i Ingå 
och i den medeltida kyrkan hålls i juni 
kammarmusikfestivalen Musik vid havet 
för 28:e gången. Temat för årets kam-
marmusikkonserter är Mozart vid havet.
Maija Linkola (på bild) är en av violinis
terna som återkommer som musiker i 
år och kommer bland annat att framföra 
Mozart med Ingå Ensemble.

Musik vid havet stöder 
Världsnaturfondens 
arbete och en del av 
festivalens biljettintäk
ter går direkt till verk

samheten för att skydda 
Östersjön. Konstsamfun

det stöder årets kammar
musikfestival med 3000 euro.

ingå lockar med musik vid havet

Under fem år utdelades 1024 stöd, små och 
stora, till teater och musik, med en totalsum-
ma på nästan fem miljoner euro.

300 unika musikgrupper (enskilda per-
soner samt institutioner av olika slag) fick 
1,52 miljoner euro, och på teatersidan fick 190 
små och stora grupper dela på 2,27 miljo-
ner euro. Utöver det stöddes renoveringar 
av teatrar med över en miljon euro, främst 
Svenska Teaterns grundrenovering.

Av den totala teatersumman 3,29 miljoner 
euro har de stora teatrarna (Svenska Teatern, 
Klockriketeatern, Åbo Svenska Teater, Viirus 
och Wasa Teater) delat på 2,18 miljoner euro, 
medan en dryg miljon gått till 185 andra 
mottagare.

De 89 privatpersoner som fick bidrag 
använde pengarna till exempel på att utbilda 
sig, skapa innehåll till teaterföreställningar 
eller skapa musik. En person tillbringade ett 
år som lärling hos en internationellt erkänd 
musikproducent, en annan studerade piano-
spel i USA, en tredje dans i Peking, en fjärde 
utvecklade sin sång i Köpenhamn.

I snitt 200 evenemang och projekt har för-
verkligats varje år av tusentals involverade 
för en publik som är svår att räkna, men som 
i praktiken berört så gott som hela Svenskfin-
land och även nått över språkgränsen.

Stöd utdelat till musik och teater 2010–2014

klockrike har blivit nomadteater
Klockriketeatern är numera 

en nomad teater utan fast 
scen – dörrarna till Dia
nascenen stängdes vid 
årsskiftet. 

– Klockrike har alltid 
turnerat flitigt och sam

arbetat med olika organi
sationer, men den nya situa

tionen utan en egen scen kräver ett nytt 
tänk, berättar teaterchef Dan Henriksson.

– Vår första nomadproduktion, Three 

Musketeers – East of Vienna (bilden), spe
lar under våren i Helsingfors, Riga, Tallinn 
och Hangö. I oktober är vi inbjudna till 
Baltic Housefestivalen i S:t Petersburg. 

Den finsk–lettiska samproduktionen är 
inspirerad av Alexander Dumas klassiker 
och kombinerar gångna tiders upptäckts
resor med politisk dokumentärteater och 
absurd situationskomedi vid Europas 
östgränser – bland annat.

Konstsamfundet har understött Klock
riketeaterns satsning med 12 000 euro.

INFOGRAFIK: OLIVER STRÖM. 
 FOTO: HILKKA OLKINUORA 

(MUSIK VID HAVET), 
 LAURA KAREN (3 MUSKETEERS)

För statistik 
på understöd till 
publikationsverk-

samhet 2010–2014, 
se förra numret av 

Konstsam. 
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Föreningen Konstsamfundet tog i bruk det 
nya stipendieprogrammet den första febru
ari 2016. Det tidigare stipendieprogrammet 
har varit i bruk i nio år. Målet med det nya 
programmet är att få en bättre uppföljning 
på ansökningarna, både för föreningen och 
för de sökande själva. Det tidigare systemet 
var unikt så till vida att det fungerade utan 
inloggning. Nackdelen med ett system 
utan inloggning var att informationen inte 
sparas under ett specifikt användarnamn. 
De sökande har därför inte kunnat spara sin 
ansökan och återkomma till den i systemet. 

Lätt att följa upp
Nu är det möjligt för de sökande att skriva 
sin ansökan i flera skeden innan den läm
nas in. Det är också så de flesta bidrags
givare brukar ordna upp sina system och 
det att Konstsamfundet inte verkat under 
samma princip har lett till besvär för en del 
sökande. Hädanefter finns ansökan sparad 
och det är också lätt att ta en utskrift av sin 
egen ansökan. 

Även uppföljningen av ansökningarna 
kommer att underlättas. För den som an
söker om bidrag genom det nya systemet 
kommer det att skapas ett redovisnings
formulär som nås genom inloggning. Den 
egna ansökan är lättillgänglig när redovis
ningen för densamma skrivs. Den för alla 

bidragsberoende återkommande frågan: 
Vad var det nu igen jag skrev i min ansö
kan? får därmed direkt sitt svar. 

Enklare även för bidragsgivaren
Men det är inte bara de sökande som gyn
nas av ett nytt system – även på kontoret 
har man stora förhoppningar på det nya 
systemet.

– Det gamla programmet har fung
erat alldeles utmärkt för våra behov, men 
utvecklingen och uppdateringen har släpat 
efter. I och med omställningen får vi i bruk 
flera nya funktioner, som till exempel hjäl
per oss att hålla reda på utbetalningar och 
rapporter, säger Klara Paul, kultursekrete
rare/informatör på Konstsamfundet.

– Vårt program bygger på ett format som 
används hos flera andra organisationer, 
men vi har redan anpassat det såpass myck
et efter våra egna behov att jag inte tror det 
liknar någon annans. Varje bidragsgivare är 
ändå alldeles unik med egna specifika krav.

Ansök så här
Vad kännetecknar en god ansökan?

– En bra ansökan är en sådan där det ge
nast blir tydligt vad man ämnar göra, vem 
som ska göra det och varför man ska göra 
det. Det är också bra om frågorna när, var, 
hur och hur mycket besvaras, säger Paul.

Bättre uppföljning målet  
med nytt stipendieprogram

Under vårens ansökningstid 2016 stötte den som ansökte om bidrag 
från Föreningen Konstsamfundet på något nytt – nämligen ett nytt 
stipendieprogram. Efter den första inledande förvirringen löpte 
ansökningsomgången ändå som vanligt, om inte till och med lite 
lugnare än vanligt, i alla fall när det gällde antalet telefonsamtal.
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– Allmänna råd är att man ska bekanta 
sig med kriterierna innan man sätter 
igång, och alltid läsa igenom ansökan 
innan man sänder iväg den. Det är också 
bra att låta någon annan läsa igenom 
texten eftersom man lätt blir blind för sina 
egna fel.

Maria Bergenwall, ombudsman på 
Svenska studiefonden, läser årligen ige
nom tusentals ansökningar. Hur ser en god 
ansökan ut?

– En bra ansökan innehåller svar på alla 
de frågor som vi som bereder behöver för 
att kunna göra en bedömning. All väsentlig 
information ska finnas med. Det är vis
serligen inte alltid så lätt för den sökande 
att veta vad som är väsentligt, men de 
beredande ska inte behöva leta efter extra 
information. Vårt ansökningsformulär blir 
därför specifikare år för år, vi ber om allt 
noggrannare detaljer för att underlätta en 
rättvis bedömning. Samtidigt vill jag un

derstryka att det är alldeles essentiellt att 
det finns en fritt formulerad del i ansökan. 
Bara kryss i rutan skulle inte fungera.

Ta tid på dig!
Har Maria Bergenwall ett gott råd att ge 
den som ansöker om medel – från Studie
fonden, Konstsamfundet eller någon annan 
bidragsgivare?

– Ja! Trots att ansökan ska innehålla all 
väsentligt information, så är det bra om 
den ändå är kort och koncist presenterad 
så att informationen i den kommer fram 
på ett logiskt sätt. Jag vill poängtera att 
det är otroligt viktigt att läsa anvisning
arna på förhand och inse att det tar tid att 
skriva en ansökan – avsätt alltså tillräck
ligt med tid! Sedan är det vår uppgift att 
skriva så bra anvisningar som möjligt. 
På det sättet är ansökningsskrivandet 
ett samarbete mellan oss, svarar Maria 
Bergenwall. 

när du skriver  
en ansökan bör du
- läsa kriterierna noggrant

- reservera gott om tid

- fatta dig kort, men ändå svara 
på frågorna vad, vem, varför, 
när, var, hur och hur mycket

- läsa igenom den

- be någon annan läsa igenom 
den

… innan du klickar på sänd!

ILLUSTRATION: MELINDA LÖNNBERG
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Från bosättandet av evakuerade karelare  
till dagens flyktingpolitik

 Invandringen 
som utmaning 

för Svenskfinland

Följande överblick tar sats i ett historiskt 
perspektiv och beskriver läget i Finland 
efter andra världskriget när flera hundra 

tusen finländare tvingades på flykt. Hur togs 
dessa emot i de finlandssvenska bygderna? 

Vad är myt och vad är sanning?
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Flyktingfrågan har aktualiserat in
ställningen till invandringen. Borde 
Finland mer medvetet satsa på arbets
kraftsinvandring och ge de asyl
sökande möjlighet att lära sig landets 
språk, är frågor som debatteras. Hur är 
det med möjligheten att integreras på 
svenska?

Den svenska jorden 
en het fråga
De evakuerade karelarna väckte mot
stridiga känslor och skapade kultur
krockar på många platser där de slog 
sig ner. Det var inte bara på svenskt 
håll som det fanns ett motstånd. Också 
de evakuerade som placerades i helt 
finskspråkiga trakter kan vittna om 
oginhet och utfrysning. Ovilja och 
misstänksamhet mot främlingar kän
netecknar alla isolerade samhällen.

För det fränaste motståndet på 
svenskt håll stod den österbottniske 
riksdagsmannen J.E. Hästbacka (SFP) 
som krävde att den ”heliga svenska 
jorden” med alla medel skulle skyddas. 
Folktinget lobbade efter krigsslutet 
1944 målmedvetet för att förhindra 
förfinskningen av de svenskspråkiga 
landskapen. SFP krävde att snabbko
lonisationen av de mer än 400 000 
evakuerade karelarna inte fick rubba 
språkförhållandena på en och tvåsprå
kigt svenska orter och att Åland skulle 
lämnas helt utanför kolonisationen. 
Regeringen gick med på kravet att den 
finskspråkiga befolkningen i samband 
med kolonisationen fick öka med 
högst två procent i förhållande till den 
svenska. Markägarna gavs en möjlig
het att betala röjningspengar åt de 
jordbehövande som sedan kunde köpa 
sig jord någon annanstans. Slutresulta
tet blev att kolonisationen av karelare i 

svenskbygderna blev betydligt mindre 
än i det övriga Finland.

(Jfr sid 34: citat av Birgitta Kurtén-
Lindberg och president J.K. Paasi-
kivi.)

Närpesmodellen  
en integrationsväg
Dagens flyktingvåg till Finland antar 
på långt när inte samma proportioner 
som bo sättandet av 400 000 karelare 
1946–1948. Frågan om hur dagens asyl
sökande ska integreras i samhället är 
högaktuell. Närpes är en föregångare 
med sin integrationsmodell som er
bjuder både arbete och språkkunskap. 
Men modellen togs fram för kvotflyk
tingar som också gavs möjlighet att få 
sina familjer till Finland. 

Dagens situation är en annan. 
Asylsökande har varken rätt till språk
undervisning eller arbete under den 
tid de väntar på beslutet att få stanna 
eller bli avvisade. Det skapar frustra
tion och spänningar. I finska Kauhava 
i Sydösterbotten har mottagningscen
tret för asylsökande fördomsfritt satsat 
på att ge de asylsökande jobb. Mottag
ningscentret driver ett andelslag som 
sysselsätter flyktingarna. En del av 
inkomsterna tillfaller andelslaget och 
en annan del flyktingarna. På sikt för
vandlas flyktingmottagningen till ett 
center för arbetsrelaterad invandring. 
Detta innebär en nationalekonomisk 
investering, visar forskningsresultat 
från till exempel Sverige. Utan invand-
ring stannar Sverige, är titeln på en 
färsk bok av Jesper Strömbäck.

Forskare, lokalpolitiker, företagare 
och inte minst invandrarna själva är 
överens om att vägen till integration 
går via arbete och språkkunskap. Läs 
och begrunda. 



Salla och Kuusamo 
delades och hälften 
tillföll Sovjet 1939.

Finland förlorade 
Fiskarhalvön 1939.
Resten av Petsamo 

förlorades 1944.

89 000
evakuerades från 

Lapplands och 
Uleåborgs län under 

Lapplandskriget.

10  000
förlorade sina 

hem

8 000

7 200

400 000
karelare behövde 
få nytt hem efter 

krigen.

VIBORG

KEXHOLM

ULEÅBORG

ROVANIEMI

PETSAMO

FISKARHALVÖN

SALLA

MÄRKÄJÄRVI
(i dag Salla)

VASA

SORDAVALA

Karelska näset med 
städerna Viborg och 
Kexholm förlorades,

liksom Ladoga-Karelen 
med Sordavala 

som största stad.Porkala
utarrenderades

som flottbas
1944-56

Hangö 
utarrenderades

som flottbas
1939-41.

måste lämna 
sina hem

måste lämna 
sina hem

När en halv miljon 
finländare tvingades fly 

INFOGRAFIK: OLIVER STRÖM
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Efter andra världskriget ritades Eu
ropas gränser om. 450 000 finländare 
stod hemlösa efter krigen. Det var elva 
procent av landets hela befolkning. De 
flesta kom från de avträdda områdena 
i Karelen, men en betydande del kom 
också från Lappland efter att tyskarna 
lämnat området och bränt det efter sig.  
89 000 personer från Lappland och 
Uleåborgs län evakuerades till Sverige. 
Lika många sökte sig söderut i Fin
land. Enbart från Kemijärvi evakuer
ades 7500 personer till Jeppo.

Österbotten tog emot hundratusen
Det var på hösten 1944 som Österbotten 
på kort tid måste placera dessa männi
skor och ge dem tak över huvudet inför 
den stundande vintern.

– Dagens situation är bara struntsaker 
i jämförelse med det som skedde efter 
kriget i vårt eget land, säger historiedo
cent Henry Nygård i en YLEintervju.

En stor del, 117 000, placerades i kom
muner och byar i Vasa län. Lilla Tjöck 
med 1100 invånare i Sydösterbotten tog 
emot 950 karelare.

Avdelningschefen för evakuerings
ärenden vid inrikesministeriet, Johan-
nes Virolainen, uttryckte sin till  freds
ställelse över österbottningarnas 
be red skap att ta emot främlingar, anger 
Henry Nygård i Österbottens Svenska 
Producentförbunds 75årshistorik. Han 
berättar att det fanns evakueringsplaner 
för karelarna med mottagningskommit
téer i kommunerna. Men några resurser 
att finansiera omhändertagandet av de 
nya invånarna fanns inte.

8000 personer tvingades lämna sina 

hem när Hangö utarrenderades som 
flottbas 1939–1941 och 7200 person
er tvingades fly Porkala när området 
utarrenderades till ryssarna 1944–1965. 
Samtidigt tvingades karelarna på 
flykt som en följd av vapenvilan mellan 
Sovjet unionen och Finland. De hade 
flytt en gång tidigare under vinterkriget. 
Sammanlagt kom 400 000 karelare 
att på kort tid placeras på olika orter i 
Finland.

Svenskfinland tog emot karelare
Evakuerade Porkalabor, frontmän och de 
stupades änkor samt karelare hade rätt 
att lösa in en tomt eller en odlings eller 
fiskelägenhet. Problemet var att staten, 
kommunerna och företagen inte hade 
tillräckligt med mark. Man var tvungen 
att vända sig till privata markägare.

Att Svenskfinland inte skulle ha tagit 
emot karelare är och förblir en myt, 
menar Lena Selén och Berndt Gottberg 
i sin bok Främlingar i eget land som 
hand lar om karelarna i de finlandssvens
ka bygderna.

Det är ett återkommande påstående 
att det inte skulle finnas karelare i 
finlands svenska bygder, men sanningen 
är att de finns. De finlandssvenska 

Mängden flyktingar som tagit sig till Finland i dag är bara en bråkdel 
av den mängd människor som flydde från Lappland och Karelen på 
1940talet. Och många av dessa fann ett nytt hem i Svenskfinland, en envis 
och allmän uppfattning till trots.



markägarnas skyldigheter var lika stora 
som de finskspråkigas skyldigheter – de 
gav precis lika mycket mark som de 
finskspråkiga markägarna.

Amos Anderson bidrog med mark
Jordanskaffningslagens paragraf 92 
skyddade den språkliga balansen i 
svensk och tvåspråkiga kommuner. 
Enligt den skulle finlandssvenska 
markägare inte komma lättare undan, 
alla skulle behandlas lika. Selén kon
staterar att en evakuerad person aldrig 
är populär. De blev i alla fall vänligt 
mottagna på en del håll i landet, så 
som i Fagervik i Ingå och i Kimito. 

Tolv karelska familjer kom till 
Fagervik. Gårdens förvaltare sade att 
familjerna skulle få vad de bad om. 
Det kom också karelare till Sjundeå, 
Kyrkslätt och Ingå. Kommunerna tog 
emot dem trots att området var deci
merat så länge det utarrenderades till 
Sovjetunionen. 

Kimito och Pargas tog också emot 
många karelare. Amos Anderson, 
som påstods skydda sina domäner 
i Söderlångvik genom att plantera 
äppelodlingar, var i själva verket 
delägare i Attu som delade upp sina 
marker i ett tjugotal lägenheter som 
gavs till karelarna. 

”Under den senaste tiden har jag varit 
tvungen att energiskt verka för att den i 
jordanskaffningslagen förutsatta place-
ringsplanen genomförs i de svenskspråkiga 
och tvåspråkiga områdena i enlighet med 
lagens § 92 och verkställighets förordningens 
stadganden.”

Frågan om karelarnas placering löstes 
i enlighet med presidentens linje, men yt
terligare en attack irriterade presidenten. En 
motion inlämnades om att sydvästra delen 
av Pernå skulle avskiljas för karelare och 
bilda en helt finskspråkig kommun mitt i 
den svenska bosättningen: 

”Majoriteten av riksdagen begriper ingen-
ting av politik eller av vårt lands nuvarande 
läge. Inte heller förstår den vilken betydelse 
det har för oss att man i Norden förstår och 
understöder oss … De begriper inte heller vil-
ken betydelse den svenska befolkningen har 
för oss. Det vore bättre om vi hade en miljon 
svenskar. Vi bör behandla svenskarna så att 
deras antal inte minskar, helst bör det växa.” 

Göran Stjernschantz kommenterar Juho 
Kusti Paasi kivis dagböcker i Historiska 

och litteraturhistoriska studier 62, 
SLS (1987). Citaten är Paasikivis.

Paasikivi 
och finlandssvenskarna
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Karelarna fick jord och 
byggnader efter behov
All ersättning till flyktingarna betalades 
inte ut i pengar. Mycket var in natura. (...) En 
snabb koloniseringslag, som hastigt föreslogs 
och vars syfte var att så snabbt som möjligt få 
flyktingarna ut i produktionen, gav ut ersätt-
ningarna i form av jord, skog, byggnader eller 
lösöre alltefter flyktingarnas yrken och behov.

Många placerades i södra Finland, vilket 
stötte på motstånd. 

Det var till stor del fråga om urgamla 
svenskbygder. Karelarna var finnar och de fin-
landssvenska kommunerna slog vakt om sin 
svenskspråkiga status. Den latenta misstron 
mellan svenskt och finskt i Finland kom upp 
till ytan. (...) Finnarna å sin sida såg mot-
ståndet som ett sätt att undandra sig ansvar. 
Debatten blev segsliten och hätsk. (...)

Paasikivi, som alltid var en föresprå-
kare för fredliga åtgärder, ville inte riskera 
vinterkrigets nyvunna sammanhållning och 
förklarade sig förstå den svenska minorite-
tens vilja att värna om sin egenart. Han ville 
sannolikt heller inte riskera det goda förhål-
landet till Sverige, vars goda vilja Finland så 
trängande behövde.

Författaren Birgitta Kurtén-Lindberg om flykten 
från Karelen i Populär Historia 4/1999
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Cirka 5 500 av de 40 000 invand
rare som bosatte sig i tvåspråkiga 
kommuner under de senaste 

åren hade kunnat integreras på svenska 
om deras integrationsspråk hade följt 
kommunens språkliga struktur, visar 
den utredning som Mika Helander 2015 
gjorde för Svenska Kulturfonden.

– Istället är antalet svenskregistre
rade invandrare 810, vilket är ganska 
mycket färre, menar Helander.

En av orsakerna till det här är den 
otydliga ansvarsuppdelningen mellan 
statliga arbets och näringsmyndig
heter och kommunerna.

– Tidigare har man tänkt att inte
grationen i första hand sker genom 
arbete och man har koncentrerat sig 
på arbetsrelaterad invandring. Därför 
har man låtit NTMcentralerna och 
arbets och näringsbyråerna ha hand 
om integreringen. Nu har vi en annan 
situation med humanitär invandring 
och då borde kommunen ha en star
kare roll, skriver Helander.

I Helanders rapport framgår det att 
flera invandrare inte blivit erbjudna 
svenskspråkig integrationsutbildning 
av arbets och näringsbyråerna. Detta 
med hänvisning till att gruppstorlekar
na är för små för att ordna utbildning på 
svenska. Integration på svenska fung
erar bäst i Österbotten.

Kulturfonden har tillsammans med 
Svenska Folkskolans Vänner och Tre 
Smeder för ett år anställt en svensk flyk
tingkoordinator som har ett helhetsper

spektiv på integrationen på svenska i 
Finland. Hon heter Liselott Sundbäck, 
och är stationerad vid Kommunför
bundet. I en intervju för Hufvudstads
bladet säger hon att det ökade antalet 
flyktingar gör att vi behöver hitta 
nya former och fundera över vad som 
behöver göras. Även hon vill arbeta 
för att öka förståelsen hos arbets och 
näringsbyråerna för möjligheten att 
erbjuda integrationsmöjligheter på 
svenska. 

Nyfinländare kan stimulera exporten
– De som kommer borde integreras så 
snabbt som möjligt, anser Jan Saarela 
som talade vid Magmas seminarium om 
invandringens samhällsnytta i februari. 

Saarela som är professor i demografi 
vid Åbo Akademi i Vasa säger att det är 
svårt att ge exakta siffror för vad flyk
tingarna kostar samhället, trots att olika 
beräkningar har gjorts. Han menar att ju 
snabbare invandrare har möjlighet att få 
jobb, desto mindre blir kostnaderna.

En möjlighet som Saarela ser är att 
försöka dra nytta av de nyanländas 
specialkunskaper, inte minst för våra ex
portdrivna företag. Exempelvis i Sverige 
och Danmark har man försökt beräkna 
de uppskattade positiva effekterna av 
invandringen för exportindustrin.

– Både vad gäller kontaktnät och 
språkkunskaper kunde företagen gyn
nas. Där kan man till exempel tala om 
Iran som är en enorm marknad, som 
just öppnats upp för omvärlden. 

Kommunerna bäst på integration
Låt kommunen ta hand om invandrar förvaltningen och sköta inte
grationsplanerna och integrationsutbildningen, föreslår pol.dr Mika 
Helander för att förbättra integrationen av invandrare på svenska.
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Närpes har utvecklat en helt egen modell för integrering 
av invandrare. Hemligheten bakom modellen 

framgår av en undersökning vid Migrationsinstitutet: 
det genuina behovet av arbetskraft, samt den 

företagaranda och fördomsfrihet som råder i trakten.

Närpes 
integrationsmodell 

fungerar

E
nligt forskarna Markku Mattila och Krister Björklund är 
det ingen tillfällighet att attityderna gentemot invandrare 
är positiva i Närpes. En viktig underliggande faktor är 
bygdens långa historia som utvandringsbygd. De flesta 

närpesbor har emigranter i släkten och många har själv varit 
emigranter i främmande land, vilket gör det lättare att sym
patisera med invandrare och förstå deras ställning, skriver 
forskarna i undersökningen.

De strukturella förutsättningarna för integrationen 
är enligt dem viktigast: arbetsplatser, bostäder, språk
undervisning och samhällelig infrastruktur. Närpesmodellen 
har skapats genom att man utvecklat alla parallellt och det 
småskaliga lokalsamhället har varit en viktig bakgrundsfaktor.

Ett dynamiskt näringsliv
Näringslivet i Närpes administreras av ett särskilt bolag, Ab Före
tagshuset Dynamo Yritystalo Oy, som inledde sin verksamhet 1992. 
Aktieägarna består av Närpes Stad som äger 47 %, resterande 53 % 
är fördelade mellan banker och försäkringsbolag. Målsättningen 
med Dynamos verksamhet är att arbeta offensivt och samordna 
resurser för en regional näringslivsutveckling. Vd Håkan Wester-
mark berättar stolt att företagsverksamheten på orten är en livsstil.

– Den formella arbetslösheten ligger på fyra procent. Men egent

Håkan Westermark.

ligen råder det nog en brist på arbetskraft, främst då inom företagen 
och växthussektorn, berättar han. Närpes har 9 370 invånare och 
här talas ett 30tal olika språk.

Westermark gör en liten jämförelse. År 1980 var procentandelen 
för andra språk än de inhemska 0,1 procent. I dag är motsvarande 
siffra 11,9 procent. Den finskspråkiga befolkningsandelen är rätt 
konstant vid knappa sex procent.

Det traditionella jordbruket utgör fortfarande basnäringen i 
Närpes. Men staden är även känd för ett antal småföretagare inom 
olika branscher. Närpes rankas fyra bland landets städer om 
man mäter i antal företag per invånare. De största näringarna 
i Närpes är metallindustrin, livsmedelsbranschen, byggbran
schen och träförädlingen.

Andelslag med anor tryggar växthusodlingarna
Närpes har över hundra år gamla anor som växthusort. De 
flesta växthusföretagen är familjeföretag, och flera av dem har 
redan gått i arv i flera generationer. I dag står växthusgrönsaks
odlingen på orten för 30 procent av Finlandsmarknaden tack vare 
enorma odlingar; totalt finns det närmare 90 hektar under glas och 
plast, och antalet odlare är över 160.

– Var tredje tomat och var femte gurka kommer från Närpes, 
berättar Stefan Skullbacka som är vd för Närpes Grönsaker.

Van Cong Quoc ansar tomatplantor med van hand. Han känner sig hemmastadd i Närpes, men ler på frågan 
om han talar närpesiska. 

Stefan Skullbacka.
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Kue van Pham arbetar som träd-
gårdsarbetare vid Närpes Grön-
saker.  Grönsaksodlingen är en stor 
arbetsgivare i Närpes. Det är över 
tusen personer som direkt eller in-
direkt får sin utkomst från grönsaks-
n äringen. Omsättningen beräknas 
till drygt 50 miljoner euro i Närpes 
med omnejd. I regionen produceras 
drygt 30 miljoner kilo grönsaker som 
plockas, sorteras, packas, säljs och 
distribueras över hela Finland.

– Vi är ett andelslag som verkat i 60 år och vuxit med tiden. Vi 
har 69 medlemmar, av dessa är 43 aktiva odlare med en växt
husareal på drygt 33 hektar.

Skullbacka betonar att andelslagets styrka är samma 
bärande tanke som 1957. Att föra växthusodlarnas sak och 
saluföra deras produkter.

Sanela Krak som kommer från Bosnien är teamledare för 
specialtomater på Närpes Grönsaker. Hon trivs med sitt jobb 
och har funnit sig väl tillrätta i Närpes. Till och med med språket. 
Någon risk för att hon skulle lockas att flytta till Sverige finns inte.

– Jag är nöjd här och glad över mitt arbete. Här finns mina 
kusiner och vi är en liten koloni som håller ihop. Jag själv är 
muslim och firar högtider tillsammans med de kristna, berättar 
hon på klingande svenska.

Emina Arnautovic är en annan kvinna med rötter i Bosnien som 
låtit tala om sig. Hon valdes 2007 till årets invandrarkvinna och job
bar i dag som kontaktchef för Sfp i Österbotten. Hon har skrivit om 
sin identitet i en kolumn för Tankesmedjan Magma:

– Jag tog ett starkt kliv in i det finlandssvenska rummet och idag 
är finlandssvenskheten en del av min mångfacetterade identitet. 
Varför öppnar man inte denna möjlighet för flera invandrare, frågar 
hon sig.

Vietnameserna kom först
1988 kom de första flyktingarna till Närpes från Vietnam. Då 
anställdes de första arbetstagarna med utländsk bakgrund i 
växthusen. Börje Ivars som är ordförande för andelslaget När
pes Grönsaker tar emot i ett av sina mäktiga hundra meter breda 
blockväxthus. Han berättar om hur det är att anställa invandrare.

– Det innebär ett stort ansvar som arbetsgivare att anställa en 
som kanske inte vet hur det fungerar. Man fungerar som en stödper
son till en början. Vi hjälper med bostad, olika tillstånd, hälsovård 
och byråkrati. Efter hand börjar de klara sig själva mer och mer.

Tomaterna i växthusen har skördats för dagen. Ivars uppskat
tar att det handlar om 15 ton per dag. Van Cong Quoc med rötter 
i Vietnam sitter på knä framför de gröna plantorna och ser till att 
de mår bra. Hans hustru Le Thi Ngoc Tot förklarar att hon gillar 
sin arbetsplats och att familjen har det bra i Närpes. Börje Ivars 
inflikar att hennes namn Tot på vietnamesiska betyder bra. Hon 
ler förnöjt när han tillägger att det beskriver henne väl. För det 
vietnamesiska paret är arbetsdagen undanstökad, de hejar glatt 
och kör iväg i sin bil.

– Tre av mina vietnamesiska familjer har köpt hus här i Närpes 
och funnit sig väl tillrätta, berättar Börje Ivars. 

Sanela Krak.



40 Konstsam 2016

Wivan Nygård-Fagerudd och Mikael Kosk: 

Samhället har 
ansvar för kulturen  
– också på svenska

Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland. 
Så heter Magmautredningen som Wivan Nygård
Fagerudd och Mikael Kosk har färdigställt i år. Syftet 
var att definiera hur svensk kulturpolitik ska bedrivas i 
Finland – och har redan gett konkreta resultat i form av 
lagförslag och nya kultursatsniningar. 

Vad menar du med kultur?
WIVAN: Den enklaste definitionen är att kultur är våra vanor 

och våra uttryck. Men eftersom Magmarapporten snävade in på 
kulturpolitik har vi utgått från olika konstformer och andra sek
torer som berörs av kulturpolitiken. Vi har ett verkligt dynamiskt 
kulturfält på svenska i Finland. Det ska vi vara glada och stolta 
över.

MIKAEL: Jag uppfattar satsningar på barn och unga och inte
gration av invandrare som tyngdpunkter som har med kultur och 
identitet att göra. Betraktelsen av olika konstformer ska få frodas 
på egna villkor utan att underordnas ett identitetsperspektiv. 
Kulturbegreppet har många olika betydelser som man måste hålla 
isär och samtidigt binda ihop på något sätt.

I sina rekommendationer framför Wivan 
Nygård-Fagerudd och Mikael Kosk bland 
annat att det vid Undervisnings- och 
kulturministeriet bör utses en tjänsteman 
med ansvar för konst och kultur på svenska. 
I tvåspråkiga kommuner bör likaså finnas 
personal med definierat ansvar för kom-
munens minoritetsspråk.

Nygård-Fagerudd och Kosk betonar att 
förändringar t.ex. inom kommunindelning 

behöver konsekvensutredas ur ett kultur-
politiskt perspektiv; planerade reformer 

borde från början innehålla en kultur-
politisk komponent utifrån en självbestäm-

manderätt på språklig grund.  
Foto: Magnus Wikström.
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Finns det svenska särbehov då det gäller kulturpolitiken? Eller 
räcker det med samma på svenska?

WIVAN: Visst är perspektivet relevant. Språket är enligt kultur
antropologin den enskilda faktor som starkast påverkar kulturen. 
Svenskan är nationalspråk men i påtagligt minoritetsläge. Det 
gör att förutsättningarna och utmaningarna är andra än för kultur 
på majoritetsspråket, och att det behövs en kulturpolitik för det 
svenska vid sidan av den nationella riksomfattande kulturpoliti
ken.

MIKAEL: Det finns särbehov, men inte som ett motsatsförhål
lande. Samma på svenska fungerar inte då behoven och förutsätt
ningarna är helt andra än på finskt håll. Där är det fråga om en 
majoritetssituation medan de svenska behoven måste anpassas 
till minoritetens behov.

Vad menas med begreppet kultur autonomi?
WIVAN: En självbestämmanderätt i frågor där språket har 

betydelse, i första hand utbildning, kultur och medier. Det förut
sätter egna organisationer och institutioner, men handlar varken 
om segregation eller isolering, utan om ett mått av självständighet 
i det beslutsfattande som rör den egna gruppen.

Motsatsen till kulturautonomi envisas jag med att kalla kultur
imperialism, och det är ett slags omyndighetsförklarande eller ett 
uttryck för bristande respekt för minoritetsgruppens behov att 
själv definiera sina villkor. På finlands
svenskt håll tycker jag att vi har en 
hyfsat bra kulturautonomi, men jag 
upplever att förståelsen för behovet 
tyvärr är svagare i dag än för, säg, 
ett par decennier sedan. Därför be
höver vi hålla igång diskussionen 
om vad kulturautonomi är och vad 
den betyder för en språklig mino
ritet.

MIKAEL: Kulturautonomi är 
något värt att sträva efter. Jag ser det 
som självbestämmande på språkliga 
grunder som beaktar både de språkliga och 
kulturella särbehoven. Personligen anser jag att 
det mångkulturella också måste beaktas när man 
utvecklar en kulturautonomi.

Det hölls ett seminarium i ämnet i Helsingfors 
respektive Vasa. Hur skiljde seminarierna sig åt?  
Vad gav de?

Om vi inte lyckas 
vända trenden är vi 

finlandssvenskar  
snart osynliga för alla  

andra utom för oss  
själva. 

WIVAN: Båda var välbesökta men blev rätt olika. I Helsingfors 
kom det att handla rätt mycket om Svenska Finlands folkting, som 
vi hoppas att som lagstadgad intressebevakare skulle bevaka också 
kultursektorn på samma sätt som andra sektorer. Lite olustig var 
kommentaren från en finskspråkig byråkrat att finlandssvenskarna 
ska satsa på charm istället för krav. Jag tycker vår eventuella charm 
eller trevlighet är helt ovidkommande i en diskussion om kultur
politik.

I Vasa hölls seminariet samma dag som regeringens reform av 
landskapsförvaltningen fanns på Vasabladets paradsida. Vi har 
lyft fram samkommunen SÖFUK (Svenska Österbottens förbund 
för utbildning och kultur) som en bra modell att bygga ut i två
språkiga regioner. Nyheten aktualiserade det förslaget och vi hade 
en bra och konstruktiv diskussion.

MIKAEL: Båda seminarierna var lyckade på sitt sätt. I Helsing
fors handlade det förstås mest om centralorganisationernas roll 
och relationerna till det finska. I Vasa fördes samtalen mer kring 
gräsrötternas behov. När man jobbar med kultur nära människan 
blir perspektivet ett annat.

Diskussionen visade att kulturarbetare på lokalnivå behöver 
mer stöd och resurser. Intressant var det också att seminariet hölls 
på en kulturarena för det mångkulturella. Det blev en påminnelse 
om det mångkulturella och att kultur i olika former har en central 
roll.

Hur är förhållandet till det finska – handlar det om balansgång 
eller om samarbete?

WIVAN: Både och. Som sångerska har mitt arbetsfält i första 
hand funnits på finskt håll, och där spelar språket en underordnad 
roll. Jag skulle inte ens använda ordet samarbete, det finns bara 
ett ”vi” av professionella musiker i landet. Men när det kommer till 
lokala evenemang och till musikpedagogik handlar det om språk
liga rum, och då behövs samarbete och balansgång. 

MIKAEL: Visst är det många gånger en balansgång. Å ena 
sidan behöver vi svensk kultur på egna villkor. Men det kan 
också vara befogat med en varning för isolerande bubblor. Sam
arbete över språkgränsen ger kvalitativa måttstockar. Om vi som 
exempel tar tvåspråkiga skolor så måste det finnas en jämvikt 
med hänsyn till minoritetens situation och behov. När det gäller 
språkminoritetens behov kan betydelsen av större samverkan 
mellan språkgrupperna inte överbetonas, samtidigt som kultur på 
svenska ska skapas på egna premisser. Det är en balansgång som 
jag tycker alla aktörer borde bli bättre på, särskilt i småskaliga 
organisationer och kommuner som inte har stora resurser att röra 
sig med.
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Vad har kulturprojektet gett dig personligen?
WIVAN: Många långa dagar vid datorn, och tillfälle att 

borra djupt i något jag är bottenlöst intresserad av. Och en aha 
upplevelse: om vi inte lyckas vända trenden är vi finlandssvenskar 
snart osynliga för alla andra utom för oss själva. Peter Lüttge, 
som kommenterade rapporten i Vasa, sade att finlandssvenskarna 
är Europas minst kända minoritet. Folk vet att ladinska talas av 

30 000 i Sydtyrolen men inte att 300 000 talar svenska i Finland.
MIKAEL: Jag är i grunden kulturjournalist också om jag 
som ledarskribent på Hufvudstadsbladet fått sätta mig in 

i samhällsfrågor, politik och ekonomi. Men det har va
rit en befriande känsla av att få komma hem. Trevligt 
har det också varit att verkligen få fördjupa sig i sitt 
uppdrag och kunna se de större perspektiven.

Finns det rum för samverkan mellan samhället 
och fonderna, och hur skulle det se ut?

WIVAN: När det offentliga skär ner ökar trycket 
på fonderna, också fast medlen inte växer. Det är klart 

att prioriteringar och samverkan då behövs. Men det 
är det offentliga som bär det nationella ansvaret för kultur 

på svenska i Finland, det kan inte avknoppas. Inom EU:s kultur
program Kreativa Europa finns pengar att söka, men kraven på 
ansökningarna är så tuffa att ett litet och rätt splittrat kulturfält 
har mycket svårt att ta sig över ribban. För att inte tala om utma
ningen att skrapa ihop till egenfinansieringsandelen. Här kan 
fonderna hjälpa och få mångdubbelt igen till Svenskfinland.

Sedan tycker jag att vi missar att se om vårt hus i en tid när det 
gäller förändringar i förutsättningarna för konst och kultur på 
svenska i Finland

MIKAEL: När det gäller kulturfinansiering kan man knappast 
förvänta sig att stödet från den offentliga sektorn ökar. Jag ser 
nog ett behov av en samverkan mellan det offentliga och fonder
na. En större samverkan kunde behövas för att följa upp kultur
finansieringens mål och verkningar. Gällande samverkan mellan 
det offentliga och fonderna kunde det tilläggas att också fonderna 
sinsemellan borde ha en större, kulturstrategisk syn.

Kan man redan se resultat av era rekommendationer?
WIVAN: Kulturministeriet har visat intresse för flera av våra 

förslag, och vi har blivit ombedda att komma och berätta mera. 
Överlag har vi mött en påfallande positiv och öppen inställning 
på kulturministeriet. De förstår vad vi är ute efter och verkar 
också dela vår oro.

FOTO: MAGNUS 
WIKSTRÖM

Den finlandssvenska 
kulturen tillhör alla
FD Maria HirviIjäs påvisade på uppdrag 
av tankesmedjan Magma i sin rapport om 
kulturpolitiken på svenska i Finland Ni 
har ju era fonder – Vi har ju våra fonder 
(2104) att kulturarbetare på svenskt håll 
alltför mycket förlitar sig på fondernas 
stöd. Kulturfinansieringen är splittrad och 
olika institutioner arbetar utgående från 
sin respektive agenda utan någon egent
lig samverkan. Denna brist på helhetssyn 
ger stor frihet utan styrning ovanifrån, 
men samtidigt finns en risk att resurserna 
blir ojämnt fördelade inom finlandssvensk 
kultur.

Rapporten ledde till en uppföljnings
fråga: behövs det en kulturpolitik på 
svenska i Finland och hur kunde den 
utformas? Wivan NygårdFagerudd och 
Mikael Kosk ställde fram sina rekommen
dationer i Magmapamfletten Riktlinjer 
för en kulturpolitik på svenska i Finland 
(2016). I sin utredning drar de slutsatser 
om vad de ser som centralt i en kultur
politik för det svenska i Finland och ger 
rekommendationer för fortsatt arbete. 

Författarna konstaterar att det är ett 
övergripande finlandssvenskt kultur
politiskt intresse att i stat och kommun se 
till att det svenska följer med hela vägen i 
kultursektorns planering, verksamhet och 
information. Både professionell och ama
törkultur är av största betydelse för identi
teten i de finlandssvenska regionerna.

– Det är den offentliga sektorn, stat, 
kommun och institutioner med nationella 
uppdrag som har ansvar för kultur. Det är 
angeläget att inget av ansvaret avknop
pas från de myndigheter och institutioner 
som ska bära det. Det svenska i Finland 
är en nationell angelägenhet också inom 
kulturen, säger författarna.

Det framstår klart att kulturverksam
het över språkgränserna inom landet 
kräver särskilda satsningar. Samarbete 
med finskspråkiga aktörer knyter den 
svenska kulturen i Finland till en större 
referensram. Den svenska kulturverksam
heten kan öppnas upp genom att tänka 
två språkigt. Till exempel kan man texta 
svenska pjäser till finska eller inkludera 
finska sånger i en övrigt svenskspråkig 
körverksamhet. Detta signalerar att den 
svenska kulturen tillhör alla.

Läs båda rapporterna  
i sin helhet på www.magma.fi.
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”Ni har ju era fonder”/ 

”Vi har ju våra fonder”Maria Hirvi-Ijäs

Vem bär ansvaret för den svenskspråkiga kulturens framtid i Finland? 

Är det möjligt att tala om en hållbar kulturpolitik på svenska? Hur 

definieras svenskspråkig kultur och hur finansieras den?

Diskussionen om kulturpolitiken i Svenskfinland handlar ofta om 

fonderna och stiftelserna, men en granskning av kulturstrategierna 

måste omfatta också många andra aktörer. Staten, kommunerna, 

fonderna, stiftelserna, föreningarna och de kommersiella aktörerna 

bidrar alla på sitt sätt till kulturens olika uttrycksformer och alla har 

sina egna utdelningsprinciper.

Den här utredningen kartlägger institutionerna inom den offent-

liga, privata och tredje sektorn som alla påverkar den svenskspråkiga 

kulturens verksamhetsförutsättningar. Utredningen ger fakta om hur 

förvaltningsmässiga och finansieringsinriktade beslut fattas på olika 

håll. Skillnaderna i kriterier och beslutsgång är stora. Kulturfinansie-

ringen är mycket splittrad.

Författaren för diskussioner kring det svenskspråkiga kulturfältets 

styrkor och svagheter som summeras till konkreta slutsatser om hur 

en hållbar kulturpolitik kunde formuleras.

FD Maria Hirvi-Ijäs arbetar tvåspråkigt med konstforskning, kritik 

och kulturanalys.

– hållbar kulturpolitik på svenska i Finland?

Maria Hirvi-Ijäs 3 • 2014

– hållbar kulturpolitik på svenska i Finland?”Ni har ju era fonder”

”Vi har ju våra fonder”

1

Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland

M agM a-s t u di e 1 ●  2016

Riktlinjer för en kultur-
politik på svenska i Finland

Wivan Nygård-Fagerudd & Mikael Kosk

- bakgrund och analys

MIKAEL: Lagförslaget från regeringen som riksdagen behandlar 
som handlar om gräsrostfinansiering är en sådan rekommendation. 

En annan sådan är att Svenska kulturfonden tillsammans med 
Suomen kulttuurirahasto beslutat satsa åtskilliga miljoner på att 
ge alla åttondeklassister i landet tillgång till museer, konserter, 
teatrar och så vidare – det tycker jag är en oerhört viktig satsning 
på barn och unga. Och Tre Smeder har beviljat 200 000 euro till 
Konstuniversitet. Med privata medel kan man förbättra attityder
na till det svenska och försvara viktiga satsningar. 
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Vi vill freda 
mera

U
ppe på berget breder en vidunderlig utsikt ut sig. Vi 
ser huvudbyggnaden på Söderlångvik gård, vi ser 
viken och ända bort till Högsåra. Jensen pekar ut över 
landskapet.

– Där ligger Purunpää, där är lunden Fallkil som vi besöker 
senare i dag. Och området längst där borta hör redan till Pargas! 

Här uppe på berget växer martallar, renlav, bägarlav, lingon och 
ljung. Jensen förklarar att detta kallas impediment på fackspråk.

– Just det här området råkar inte vara fredat, säger Mikael 
Jensen. Hit går jag gärna på långa promenader för att njuta av 
naturen. 

När det är frågan om liknande impediment finns det inga träd 
att driva skogsbruk med. Det vill säga, man kommer aldrig att 
fälla martallarna för virkets skull. Tvinmark i sin tur är ett om
råde där man kanske kunde tänka sig att fälla en tall eller två, 
men bedriva ekonomiskt skogsbruk gör man inte. På tvinmarken 
växer det lite och långsamt. Söderlångvik gård har sammanlagt 

Vi byter promenadskorna till vandrings kängor och 
börjar klättra uppför berget. Vi passerar en lya vid 
bergsbranten invid stranden. Gropar, grävmärken 
och en grävlingstoalett avslöjar vems lya det är. 
Vi klättrar vidare och försöker hinna med i Mikael 
Jensens takt. Han är Söderlångvik gårds förvaltare 
och presenterar ägorna, vars lundar, impediment 
och våtmarker är värda att skyddas.

493 hektar mark som lyder under Naturabeteckningen, varav 249 
hektar är så kallad växtlig skog och 244 hektar består av tvinmark 
eller impediment. Totalt har gården 1564 hektar impediment, 451 
hektar tvinmark, och 4445 hektar växtlig skogsmark. 

Skogsägare kan skydda på eget initiativ
– Medeltalet för fredade privatägda skogar i Södra Finland ligger 
på cirka två procent av totala skogsarealen av så kallad växtlig 
skog. Söderlångvik är inte där ännu, för vi har bara 18 hektar totalt 
fredade skogar av sammanlagda 6460 hektar. Nu vill vi freda mer 
av våra skogar för att komma upp till åtminstone två procent, 
säger Jensen. En del av närliggande fredade skogar på Kimitoön 
är sådana som tidigare tillhört Söderlångvik. Nu tillhör de Skär
gårdshavets Nationalpark.

– Rent statistikmässigt skulle det förstås vara bra om till exem
pel Sandön eller Sandskär, Kolaskär och Jungfruholmen fortfaran
de hörde till oss. Men det viktigaste är ju att de är fredade, säger 
Jensen.

– Vi utreder möjlighet att freda 75 hektar växtlig skogsmark och 
137 hektar impediment och tvinmark, på områden vid Hammars
bodaträsks västra strand och Purunpääuddens stränder.

Söderlångvik gård har nyligen gjort upp en skogsbruksplan för 
de kommande tio åren. I enlighet med den finns stora områden 
utmärkta som man hoppas på att kunde börja lyda under Metso
skydd, det vill säga frivilliga skyddsobjekt på skogsägarens eget 
initiativ. Resultatet av processen klarnar småningom. 

Våtmarker och naturskyddsbrand planeras
En annan naturvårdsåtgärd som finns under planering är anlagda 
våtmarker. Genom att anlägga våtmarker skapar man en större 
ekologisk diversitet samt samlar upp näringsämnen ur vattnet. 
Jensen visar på kartan och berättar om ett projekt som han hop
pas på att någon gång kunna få förverkliga; en grund våtmark 
med en lite holme i mitten som skyddad plats för fåglar. 

– Man måste ju alltid ha några projekt på gång, småler Jensen. 
Ett annat projekt, som bara existerar på pappret än så länge, är 
en anlagd naturskyddsbrand som miljöskyddsåtgärd. Att bränna 
skog gynnar den biologiska mångfalden. Det finns flera växt och 
djurarter som är beroende av bränd skog för sin överlevnad. Till 
exempel gror svedjenävans frön först efter en brand, och det brän
da träet ger upphov till insekter som i sin tur gynnar fågellivet. 
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Mikael 
Jensen håller 

koll på skogsskötseln 
i Söderlångvik. Men ef-
ter arbetsdagen tar han 
sig ofta en promenad i 

skogen bara för att 
slappna av. 

– Det kräver väldigt specifika förhållanden för att bränna skog, 
tidpunkten och vädret måste vara rätt. Det innebär en brandrisk 
för omkringliggande skogar och kräver naturligtvis också olika 
lov. Men som sagt ska man ju alltid ha något projekt på lut.

– Enligt skogsplanen hoppas man i alla fall på att någon slags 
naturvårdsbränning kunde ske inom en femårsperiod. 

Socialt rekreationsvärde
Det var Amos Anderson som på 1930talet köpte upp stora skogs
områden för Söderlångvik gård. Flera av de skogar som han för en 
relativt billig peng köpt av bruket i Dalsbruk var hårt avverkade – 
virket hade använts för ved till masugnarna. I dag är dessa skogar 
populära rekreationsskogar för invånarna i Dalsbruk. I samband 
med att man avverkade blev många ledsna. 

– Det här är en aspekt som tidigare saknats i tänket kring sko
gen – att det förutom det ekonomiska värdet och det biologiska 
värdet också finns ett socialt rekreationsvärde. Vi har i och med 
den nya skogsplanen också lärt oss begreppet generell natur
vårdshänsyn som innebär att man beaktar olika värden i samband 
med skogsbruket – en generell eller övergripande helhetssyn 
gällande bland annat naturvård, social hänsyn, säger Jensen. 
Tätortsnära skogar kommer framledes att i den egna planen be
tecknas som rekreationsskogar, där eventuell avverkning sker så 
försiktigt att skogen fortfarande ska vara njutbar för människorna. 

Skonsam transport en utmaning
– Också tidigare har vi sysslat med att skydda marken med ris och 
kvistar mot maskinernas tunga hjulspår, så det känns fint att en 
sådan aspekt nu synliggörs, konstaterar Jensen. 

Han nämner några alternativa avverkningsmetoder som mer 
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och mer används inom skogsbruket. Vid skärmställning avverkar 
man glest och lämnar kvar både fröträd och andra träd. Delning 
av större bestånd innebär att man avverkar i mindre luckor istället 
för stora fält för att skapa en omväxlande miljö. Blädning liknar 
skärmställning och innebär att man enbart fäller vissa träd på 
området. Utmaningen är att transportera de fällda träden bort från 
området. 

– Här i den här lunden måste blädning eller gallring utföras 
för att hindra granen att ta över och börja dominera. Då vi fällt 
granarna kvarstår problemet hur vi ska få bort dem ur lunden. 
Marken är mjuk och känslig, vi kan inte gå in med traktorn i 
lundvegetationen. Dessutom står de andra träden som inte fällts 
i vägen. Just här har vi löst saken på ett sätt som för det mänsk
liga ögat ser lite ”rojsigt” ut, vi har lämnat de fällda granarna 
kvar på marken och ringbarkat granar som lämnats stående. Inte 

så snyggt kanske, men vi måste 
komma ihåg att en enda rutten 
stock som ligger kvar på marken 
kan härbärgera ett hundratal olika 
mossor och lavar samt tusentals 
nöjda insekter. 

En mängd olika skydd
Under dagen ute i skogen får vi 
också lära oss de olika nivåerna av 
skydd som finns för skogarna på 
Söderlångvik. Metsoskyddet är 
ett heltäckande skydd; ingenting 
avverkas på ett sådant område. 
Söderlångvik gård har bland annat 
fått Metsoskydd för två små öar 
i Dragsfjärden och fler områden 
finns under utredning. Vissa natur
formationer, som till exempel den 
rullstensås som vi passerar under 
dagen, är skyddade per automatik. 
Lunden Fallkil som vi besökte och 
närbelägna lundområdet Ekhamn 
är bägge skyddade år 2002 i sam
band med Naturaavtalet. I dessa 
lundar är allt skogsbruk förbjudet, 
förutom skötselåtgärder för att 
behålla dem som lundar. På Natura
områden ska alltid specialhänsyn 

Söderlångviks skogar
Skogsarealen utgör 6460 hektar av 
gårdens totala areal på cirka 7000 
hektar. Skogs arealen består av:

• 1564 hektar impediment
• 451 hektar tvinmark
• 4445 hektar skogsmark, varav:

• 18 hektar fredad skog
• 75 hektar växtlig skog som pla

neras skyddas
• 493 hektar Natura 2000områ

den (249 hektar växtlig skog 
samt 244 hektar tvinmark och 
impediment)

• 18 hektar totalskyddat Metso
objekt och lundskydd

• 74 hektar rekreationsskogar
• 4020 hektar produktionsskogar

• 4 utmärkta vandringsleder
• Skogarna har 79 km strandlinje, 

varav
• 35 km obebyggda stränder vid 

havet, kan nås landvägen
• 20 km vid insjöar, kan nås med 

bil 
• 24 km på holmar i havet

tas och enligt Naturaavtalet som Söderlångvik gjort får man 
avverka enligt skogslagen, förutsatt att man får lov från NTM
centralen. Innan lov beviljas informerar NTMcentralen intres
seorganisationerna om kommande avverkningar så att de hinner 
reagera ifall det finns en anledning att motsätta sig avverkningen. 
Naturaavtalet på Söderlångvik har gjorts för att skydda gårdens 
stränder från byggande. 

Höga stubbar behövs
Hela skogsarealen på drygt 6 200 hektar är certifierad enligt 
PEFCsystemet, som inte är en skyddsnivå, utan en garanti på att 
man driver ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Certifieringen 
för med sig vissa konkreta naturvårdsaspekter som att sparträd 
alltid lämnas. Skogslagen styr att den närmaste zonen kring 
bäckar lämnas ohuggen. Inom PEFCcertifieringen förekommer 
också begreppet eurostubbar.

– Det betyder, förklarar Jensen, att man sågar av trädet på 
tre meters höjd och lämnar en hög stubbe som ökar mängden 
rötvirke i skogen. Enligt PECF räknas dessa eurostubbar som 
sparträd om man kapar trädet och lämnar det i skogen, vilket kan 
vara bra att göra om man vill att hela trädet inte ska falla omkull 
i vinden, vilket sparträd ofta gör. Vi har börjat lämna höga stub
bar redan i gallringen fast varken PEFC eller lagen kräver det. På 
det sättet får man lite rötvirke redan i yngre skogar. Den som är 
PEFCcertifierad auditeras regelbundet av en kommitté som synar 
att alla myndighetslov har följts och att entreprenörerna som man 
använt sig av har intyg över att de inte har obetalda skatter eller 
pensionsavgifter. De kontrollerar även att säkerhetsutrustningen 
följer direktiven vid skogsarbetet och försäkrar sig om att de som 
utför skogsarbetet säkert vet vad de håller på med, samt att man 
avverkat enligt uppställda planer. 

Skogen ger vila
Ett unikt särdrag för Söderlångviks skogar är att det finns väl
digt få fritidsbostäder längs stränderna, tack vare att området 
varit så stort och genomgående. Söderlångviks skogar består 
av flera olika skogstyper; lundar, torr moskog, frisk moskog, 
bergiga impediment, träsk och kärrmarker, strandskogar, 
björklövskogar och ekonomiskogar med tall och gran. Trots 
att skog i olika former tar upp en stor del av Jensens arbete, 
berättar han att han också efter arbetsdagens slut gärna vistas 
i skogen.

– Här ute går man inte till krogen, utan man går till skogen. 
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År 2015 var Föreningen Konst
samfundets 75:e verksamhetsår. 
Amos Andersons konstmuseum 
firade under år 2015 sitt femtion
de verksamhetsår sedan museet 
invigdes 14 januari 1965. Under 
jubileumsåret visades sam
manlagt nio nya utställningar, 
varav utställningarna Donatorns 
verk och Amos forever hörde till 
50årsprogrammet.
     Planeringen av det nya mu
seet i Glaspalatset tog under året 
stora kliv framåt. Under hösten 
beviljades nödvändiga lov, bland 
annat godkändes stadsplanen för 
området och tomtlegoavtalet för 
tomten godkändes av fastighets
nämnden, så att bygget kunde 
inledas med ett första skoptag i 
januari 2016.

På Landsfastigheterna gjordes en totalre
novering av Café Vivan. Den nya värme
centralen som eldas med flis togs i bruk 
under hösten 2015. Att sommaren var kall 
och regnig syntes i äppelskörden, som blev 
senare än vanligt.

Den nya placeringsportföljen är vid si
dan om Forum Fastighets Kb en betydande 
inkomstkälla. Den nya placeringsportföljen 
gör långsiktiga placeringar i främst finska 
och svenska noterade aktier. Placeringsrå
det, som har som uppgift att diskutera ak
tuella frågeställningar på aktiemarknaden 
sammanträdde fyra gånger. Intäkterna från 
den nya placeringsportföljen var 5,3 miljo
ner euro (4,7 miljoner euro år 2014). Mark
nadsvärdet på den nya placeringsportföljen 
uppgick 31.12.2015 till 128,6 miljoner euro 
(120 miljoner euro år 2014).

Föreningens årsmagasin Konstsam 

utkom med sitt sjätte nummer. Temat för 
magasinet var Till nytta och nöje i 75 år.

År 2015 var KSF Media Ab:s åttonde 
verksamhetsår. Bolaget gav ut tidningarna 
Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östny-
land (efter att tidningarna Borgåbladet och 
Östra Nyland den 13 januari slogs ihop), 
Loviisan Sanomat samt Hangötidningen-
Hangonlehti.

Under år 2015 slutfördes det omfattande 
utbyggnads och förnyelseprojektet som 
sedan 2012 pågått i Forums köpcenter. 
Slutresultatet är lyckat och har markant 
ökat köpcentrets konkurrenskraft, försälj
ning och besökarantal. Försäljningen i köp
centret ökade med hela 18 procent jämfört 
med försäljningen än 2014 och innebar 
ett nytt försäljningsrekord för köpcentret. 
Bolagets ägare Forum Fastighets Kb under
tecknade 4.2.2016 ett köpebrev med Sponda 
Oyj med vilket hela aktiestocken i bolaget 
överläts till Sponda Oyj. Affären verkställ
des 29.2.2016. 

Föreningen Konstsamfundets resultat för 
verksamhetsperioden var 2,7 miljoner euro 
mot 4,6 miljoner euro år 2014.

Organisation
Konstsamfundet hade under år 2015 tolv 
föreningsmedlemmar; Max Arhippainen, 
Marianne Bargum, Kaj-Gustaf Bergh, 
Niklas Geust, Mikael Ingberg, Gunvor 
Kronman, Per-Edvin Persson, Elina 
Pirjatanniemi, Ann Sandelin, Christoffer 
Taxell, Astrid Thors och Anders Wiklöf. 
På föreningens årsmöte i maj 2015 avgick 
på grund av uppnådd ålder medlemmarna 
Marianne Bargum och Ann Sandelin. Som 
nya medlemmar invaldes Paula Salovaara 
och Wivan Nygård-Fagerudd. 

Styrelsen som år 2015 leddes av ordfö
rande Christoffer Taxell bestod av Niklas 
Geust, Gunvor Kronman, Ann Sandelin 
och Max Arhippainen. Styrelsen höll 12 
möten under året. Ann Sandelin avgick 
på grund av uppnådd ålder i maj 2015. Till 
styrelsemedlemmarna har enligt stadgarna 
inte utbetalats arvode.

Verkställande direktör var jur.kand.,  
dipl.ekon. KajGustaf Bergh.

Revisorer har varit CGRrevisorerna 
Sixten Nyman och Jan Holmberg med 
revissionssamfunden KPMG Oy Ab och 
PriceWaterhouseCoopers Oy som supple
anter. 

Vid behandlingen av ansökningar om 
stipendier och understöd har Föreningen 
Konstsamfundet anlitat sammanlagt ett 
30tal sakkunniga, som grupperats i åtta 
stipendienämnder, vilka är allmänna 
kulturbidrag, bildkonst, filmproduktioner, 
journaliststipendier, musik, publikationer, 
teater och utbildning.

Konstsamfundets personal var i medel
al 59 personer, varav 4,5 personer på 
Konstsamfundets kontor, 40 personer på 
Amos Andersons konstmuseum och 14,5 
på Landsfastigheterna. På kontoret skedde 
personalförändringar då stipendieombud 
Helena Blomqvist efter 23 år på Konst
samfundet gick i pension i september. En 
ny kultursekreterare/informatör anställdes.

Stipendier och understöd
De viktigaste instrumenten för utdelningen 
av bidrag och stipendier är de två stora 
ansökningsomgångarna. På hösten ansöker 
allmänheten om bidrag i september och på 
våren i februari. År 2015 inkom under dessa 
ansökningsomgångar sammanlagt 966 
ansökningar om en sammanlagd summa på 
cirka 6,9 miljoner euro. Av dessa beviljades 
cirka 44 %, det vill säga 424 ansökningar 
om en sammanlagd summa på 1,9 miljo
ner euro. Utöver dessa beviljade styrelsen 
övriga bidrag för filmer och andra kultu
rella ändamål till en sammanlagd summa 
av 10 miljoner euro. Den totala utdelningen 
under året uppgick därmed till cirka 11,9 
miljoner euro (11,05 miljoner år 2014).

År 2015 beviljades totalt 9 533 320 euro 
i stipendier och understöd. Samarbetet 
med Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita 
Maria Renlunds minne, Svenska folksko
lans vänner, Lisi Wahls stiftelse och andra 
finlandssvenska fonder har fortsatt under 
året. Gemensamma satsningar är bland 
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annat Samarbetsgruppen för läromedelsun
derstöd, Svenska skolan i Lahtis, Svenska 
Studiefonden och Tankesmedjan Magma.

Bland de allmänna kulturbidragen 
beviljades Finlands Svenska Idrott r.f. ett 
bidrag på 50 000 euro för barn och ung
domsverksamheten samt föreningsstöd. 
Åbolands hantverk r.f. beviljades också 
50 000 euro för planering och utförande 
av Konstrundan 2016. För verksamheten i 
Åboland beviljades Sydkustens landskaps
förbund r.f. 28 000 euro.

Föreningens satsning på bildkonst sker 
främst genom stödet till Amos Andersons 
konstmuseum för verksamheten och inköp 
av konstverk. Stödet till konstmuseet vid 
Georgsgatan och på Söderlångvik gård 
var totalt 2 092 770 euro. 28 finländska 
bildkonstnärer fick understöd för projekt i 
hemlandet.

För olika finlandssvenska film- och TV-
produktioner utdelades totalt 411 500 euro 
mot 733 500 euro år 2014. Periferia Produc
tions beviljades 100 000 euro för produk
tionen Tyst kunskap och Nice Drama 
beviljades 50 000 euro för samproduktio
nen Tjockare än vatten II. Konstverkstaden 
Malakta understöddes med 40 000 euro för 
julkalendern Småfolkens jul (Det jättestora 
juleljuset).

Inom kategorin musik beviljades Sibelius 
födelsestads stiftelse 35 000 euro för att 
under jubileumsåret uppföra alla Sibelius 
sånger och för information om Sibelius liv 
och kompositioner. För verksamheten med 
musikkurser, konserter och andra musikpro
jekt beviljades Stiftelsen för Martin Wegelius 
Institutet 25 000 euro. DUNK, De Ungas Mu
sikförbund i Svenskfinland r.f., erhöll 10 000 
euro för Musik & Talang 2015 och 10 000 
euro för den ordinarie verksamheten 2015.

När det gäller publikationsverksamhet 
utgavs den finlandssvenska bokkatalogen 
för 30:e gången. Bokkatalogen utdelades 
med Hufvudstadsbladet, Östnyland, Västra 
Nyland och Åbo Underrättelser samt i sam
arbete med ÖP i november. Upplagan var 
130 000 ex. Föreningen Konstsamfundets 
andel av totalkostnaderna var 45 000 euro. 

Tidskriftprojektet, som är ett samarbete 
med Svenska kulturfonden och Svenska 
folkskolans vänner, koordinerades också 
detta år av Thomas Rosenberg. Bland annat 
samordnades de finlandssvenska tidskrifter
nas deltagande i Bokmässan i Helsingfors 
och i Vasa och i Bokkatalogen. Understödet 
till Konstsamfundets tidningsgrupp uppgick 
till 4 892 040 euro.

Inom publikationsgruppen beviljades 
Svensk Presstjänst totalt 67 500 euro för 
verksamheten. Nya Ålands tidningsaktie
bolag, Mariehamn, Projektet Nyan i klassen 
för grundskolor och gymnasieskolor på 
Åland beviljades 35 000 euro. Tigertext Ab, 
Helsingfors beviljades 10 000 euro för utgiv
ning av kultur och samhällstidskriften Ny 
Tid och Svenska Studerandes Intressefören
ing r.f., Helsingfors beviljades 15 000 euro för 
utgivningen år 2015 av Studentbladet. 

Inom teater beviljades Svenska Öster
bottens förbund för utbildning och kultur 
100 000 euro för renovering av Wasa Teater 
åren 2017 och 2018, samt 26 000 euro för 
verksamheten år 2015. Klockriketeatern r.f., 
Helsingfors fick 32 000 euro för verksamhe
ten, Viirus fick 24 000 euro.

När det gäller understöd för utbild-
ning var Konstsamfundets andel i Svenska 
studiefonden 75 000 euro. Stödordningen 
för läromedel som är ett samarbete mellan 
Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, 
Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls 
stiftelse delade ut medel för nya läromedel 
för totalt 310 565 euro. 68 bidrag beviljades 
som författarstipendier, ett bidrag beviljades 
för fortbildning av läromedelsförfattare. 
Konstsamfundets andel utgjorde 30 000 
euro.

Journaliststipendierna utdelas i sam
arbete med Svenska kulturfonden. Konst
samfundet beviljade totalt 60 000 euro för 
journalistpraktikanter på de olika finlands
svenska dagstidningarna, för journaliststi
pendier och för verksamma journalisters 
vistelser på rikssvenska tidningshus. 

Amos Andersons konstmuseum
Georgsgatan: Den 14 januari 1965 invigdes 

Amos Andersons konstmuseum på Georgs
gatan 27. År 2015 firade museet alltså sitt 
femtionde verksamhetsår. Jubileumsåret 
markerades av ett storskaligt utställnings
program samtidigt som det stora steget 
till ett nytt museum i Glaspalatset förbe
reddes alltmer intensivt. Vårsäsongens 
stora satsningar bland utställningarna var 
Vilhelm Hammershøi och Kinas landskap i 
förändring. Hela utställningsverksamheten 
presenteras i museets egen årsberättelse. 
Sigurd Frosterus konstsamling stod i 
fokus med en stor utställning i oktober. Den 
unika samlingen, som Frosterus stiftelse 
permanent deponerat i museet, rönte stor 
uppmärksamhet. Den sista utställningen 
inom samarbetsavtalet med Föreningen 
Finländska konststiftelser var Helsinki Noir. 
Susanna Luojus djärva experiment med 
en utställning i form av en detektivhisto
ria togs mycket varmt emot av publiken. 
Samtidskonsten representerades av grupp
utställningen Den heliga Teresas extas som 
berömdes starkt av flera kritiker.

De egentliga 50års utställningarna 
kretsade kring Amos Andersons personliga 
samling, museets verksamhet och själva 
museibyggnaden. Jussi Tiainens mäster
liga fotografier av huset på Georgsgatan 27 
visades på sjätte våningen. Donatorns verk 
presenterade Amos Andersons intressanta 
och individuella samling av gammal konst 
i hans tidigare bostad i femte våningen. 

Amos Forever illustrerade museets verk
samhet genom de otaliga utställningsaf
fischerna som tryckts under femtio år. På 
Söderlångvik visades ett urval av Amos 
Andersons förvärv av sin egen tids konst. 
En gedigen och variationsrik jubileumshis
torik Amos 50 – Minnen från Georgsgatan 
sammanställdes av intendent Kaj Martin.

Firandet kulminerade i en 50årsfest den 
12 november 2015 i museets lokaler. Mu
seet besöktes år 2015 av 46 786 personer. 
Besökar antalet på Söderlångvik var 6 242.

Glaspalatset: Planeringen av det nya 
museet i Glaspalatset pågick alltmer inten
sivt under hela året. Stadsplanen godkän
des enhälligt av stadsfullmäktige 7.10.2015 
och den vann laga kraft 20.11.2015. Tomt
delningen verkställdes och registrerades 
23.11.2015. Fastighetsnämnden godkände 
tomtlegoavtalet för tomten vid sitt möte 
den 26 november 2015 och beslöt att Glas
palatsbyggnaden överlåts till FAB Glas
palatset i Helsingfors per 1.1.2016 i enlighet 
med tidigare uppgjort apportavtal.

Byggnadslovsansökan inlämnades 
20.11.2015 och en ansökan om ett så kallat 
Mutlåtande i december 2015, det senare för 
att kunna inleda grävararbetet 12.1.2016.

Styrelsen för FAB Glaspalatset i Hel
singfors godkände för sin del vid sitt möte 
den 25 november 2015 tomtlegoavtalet, 
de uppdaterade byggnadsplanerna och 
tidtabellen för byggnadsprojektet samt 

< Foto: Dieter Bergmans/Malakta.
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Beviljade stipendier och understöd 

 2011 2012 2013 2014 2015

Amos Andersons museum 1 799 093 2 058 974 2 136 561 2 069 974 2 364 018 
Projektkostnader Glaspalatset    1 500 000 2 000 000
Allmänna kulturbidrag 1 613 867 992 978 1 766 850 1 857 925 717 336
Bildkonst 120 150 84 500 87 000 104 000 82 000
Filmproduktioner 766 124 790 620 602 585 733 500 411 500
Musik 331 700 311 600 287 000 336 500 396 950 
Publikationer 4 097 417 3 452 577 4 442 968 3 245 690 5 449 151
Teater 538 000 617 200 610 500 338 000 450 000
Utbildning 3 023 627 1 153 853 429 500 865 000 704 164
Ej realiserade projekt från tidigare år     677 781
TOTALT 12 289 978  9 462 302 10 362 964 11 050 588 11 897 338

fattade det formella beslutet om att inleda 
byggnadsarbetena. 

Konstsamfundets dotterbolag Gra
fiska Industri Ab ändrade namn till Amos 
Anderson Glaspalatset Ab och fick en ny 
bolagsordning. Registreringen skedde 
den 29 januari 2015. Bolagets syfte är att 
handha utställningsverksamheten och till 
den relaterade aktiviteter i det nya museet i 
Glaspalatset när det öppnar 2018.

Museinämndens sammansättning har 
inte ändrat sedan det andra mötet 2014. 
Konstsamfundets verkställande direktör 
KajGustaf Bergh har liksom tidigare delta
git i museinämndens möten, liksom Henrik 
Johansson, direktör för Forum Capita. 
Föredragande för nämnden var museichef 
Kai Kartio och sekreterare Kaj Martin 
(ett möte) och Sofia Vainio (tre möten). 
Nämnden sammanträdde sammanlagt fyra 
gånger under året. Medlemmarna är Roger 
Broo, ordförande, Max Arhippainen, Niklas 
Geust, Gunvor Kronman, PerEdvin Pers
son, Ann Sandelin, Björn Springfeldt och 
Christoffer Taxell.

Landsfastigheterna
På våren röjdes 7,5 hektar gamla äppel
träd på trädgårdarna Tolfsnäs. Under de 
kommande åren ska äppelträdsbeståndet 
förnyas på området. Odlingssäsongen var 
kall och solen kom fram ordentligt först i 
augusti, vilket ledde till att skörden blev 
ovanligt sen. Extremt kalla nätter orsakade 

frostskador på en stor del av de sena äp
pelsorterna. Ett nytt fenomen var trastarna 
som förstörde en del äpplen. Den totala äp
pelskörden blev 88 000 kg, varav 41 000 kg 
såldes som handelsäpplen, 13 000 kg blev 
äppelmust och äppelsylt och hela 34 000 kg 
hade frost eller fågelskador.

Tomatodlingen i växthusen gav en 
skörd på cirka 35 000 kg. Utöver det odla
des sommarblommor, kryddor, jordgubbar, 
potatis och julstjärnor. 

Uthyrning: Landsfastigheternas alla 
sommarvillor har varit uthyrda på lång
tidskontrakt. Nya villor har inte byggts, de 
gamla har renoverats enligt behov.

Årets avverkningar av skog köptes av 
Westas Group oy. Skogsplanen uppdate
rades för kommande tio år. Sammanlagt 
planterades 150 930 stycken nya plantor, 
främst tall (cirka 135 000 tallplantor) men 
också granar (cirka 16 000) samt några 
hundra björkar (450 st).

Följande investeringar gjordes: Café 
Vivan totalrenoverades. Nya toaletter, inva
lidtoalett och nytt kök byggdes. Dessutom 
förnyades centralvärmen och ventilatio
nen. Den nya värmecentralen togs i bruk 
under hösten 2015. Värmecentralen har 
en kapacitet på 950 kw och använder flis 
som bränsle. Värmecentralen värmer alla 
byggnader på gården. Man investerade 
även i ett nytt avloppssystem, nya elkablar 
och de flesta vattenledningarna förnyades. 
För att försäkra gårdens eldistribution 

införskaffades ett aggregat. Mellan gårdens 
alla byggnader drogs fiberoptik, men vid 
utgången av år 2015 var nätverket inte ännu 
kopplat till internet.

Museerna och turism
Museets 50årsjubileum inleddes med tre 
utställningars vernissage den 13 maj. Ama
nuens Synnöve Malmström var kurator för 
mangårdsbyggnadens (museet) utställning 
Med Amos ögon (13.5–27.9) som presenterade 
den tidigare godsägarens egna samlingar. I 
det nyrenoverade Café Vivan presenterades 
Kaisa Erikssons askporträtt i utställningen 
Vid minnets rand (13.5–17.9). Museikoordina
torn Kerttu Raittila var kurator för utställ
ningen Berättelser om Söderlångvik i Galleri 
Alma (13.5–) som genom fotografier och 
föremål ger en inblick i museets närhistoria. 
Utställningen är permanent.

Precis som föregående sommar satsade 
Söderlångviks museum på publikarbete vid 
sidan av utställningsverksamheten genom 
att både producera innehåll och öppna nya 
verkstadsutrymmen. I juni renoverades 
Amos Andersons gamla garage för peda
gogisk verksamhet och i juli ledde Linda 
Granfors verkstäder med natur och växt
tema i tre veckors tid. Efter det arrangerades 
i samma utrymmen en dropinverkstad där 
Hans G. Hästbacka introducerade camera 
obscura för intresserade. På Café Vivan 
presenterades ett urval av de fotografier som 
togs i december 2015. De allmänna guid
ningarna som före gående sommar visat sig 
vara populära fortsatte också denna sommar, 
liksom morgonyogan på mangårdsbyggna
dens takterrass. För guidningarna svarade 
Kimitoöns Guider r.f. Dessutom fortsatte de 
traditionella konserterna i museets utrym
men i juli i bland annat Baltic Jazz och 
Kimitoöns musikfestivals regi.

Söderlångviks museum anslöt sig till 
museikortprojektet som instiftades av Fin
lands Museiförbund våren 2015. Med beak
tande av att museet sålde 25 kort och att 163 
besökare hade ett sådant kort (uppgifterna 
per den 13 augusti 2015) visar att projektet 
är lönsamt för museet och avsikten är att 

museikort ska säljas på Söderlångvik också 
nästa säsong. Under sommarsäsongen 2015 
hade Söderlångvik 6242 besökare.

På Söderlångvik gård arrangerades 
också evenemang som inte direkt har med 
museiverksamheten att göra, men som är 
av betydelse för museets synlighet både på 
Kimitoön och längre in i landet. I början 
av säsongen arrangerades Trädgårdsdagar 
23.5 och 6.6, och under skördetiden 26.9 
firades Äppeldagen som har visat sig vara 
en publiksuccé. Dagen bjöd på program 
för hela familjen och lockade drygt 1000 
besökare till Söderlångvik. Över 400 perso
ner tog tillfället i akt och deltog i museets 
kostnadsfria guidningar.

Vid sidan av museets egen verksamhet 
arrangerade Nordiska Akvarellsällskapet 
verkstaden Fri Akademi på Söderlångvik 
under ett veckoslut. Deltagarna utnyttjade 
museets pedagogiska utrymmen och fick 
inspiration från både museets interiörer 
och den omgivande parken. 

I oktober deltog Söderlångviks personal 
i en tvådagars exkursion som gick till Kone
stiftelsens herrgård Saari, Ahlströms bruk i 
Norrmark, Serlachius museer i Mänttä och 
vingården Rönnvik i Pälkäne. 

I Café Vivan ordnades konserter av duon 
Shut up and kiss me, Duo Kerstin Stubb 
och Ralf Eriksson och en jazzkonsert av 
Kimitoöns big band.

Föreningens bokslut
Verksamheten visar för räkenskaps
perioden ett disponibelt resultat på 
2 714 374,48 euro.

Avkastningen från Forum Fastighets Kb 
uppgick till 12,4 miljoner euro (11,3 miljoner 
euro). Dividendintäkterna var 6,0 miljoner 
euro mot 7,8 miljoner euro året innan.

Under året beviljades ansökta stipendier 
och understöd för totalt 3,3 miljoner euro. 
Det totala beloppet beviljade understöd, 
som ännu inte utbetalats uppgick till 2,7 
miljoner euro. 

Styrelsen föreslår att det disponibla 
resultatet 2 714 374,48 euro överförs till 
styrelsens dispositionsfond. 
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AKTIVA 31.12.2015 31.12.2014
Bestående aktiva
Materiella tillgångar
  Tomtmark                             6 782 788,01 6 822 949,20
  Byggnader                            3 857 749,67 4 196 775,55
  Maskiner och inventarier 264 011,30 308 784,74
  Övriga utgifter med lång verkningstid 119 671,28 135 045,33
  Äppelträdgård under arbete             120 319,21 11 144 539,47 87 671,21 11 551 226,03

Värdepapper ingående i anläggnings-
tillgångar och långfristiga placeringar
  Aktier och andelar              436 050 798,44 420 056 144,39
  Övriga långfristiga placeringar                       7 906 133,70 443 956 932,14 7 717 134,31 427 773 278,70

Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar
  Material och förråd                  32 241,73 31 189,91

Fordringar
  Kundfordringar 184 661,52 7 809,99
  Kortfristiga koncernfordringar                       33 232,50 32 789,00
  Övriga kortfristiga fordringar 45 361,06 3 628,59
  Resultatregleringar 2 551 922,16 2 815 177,24 1 976 892,37 2 021 119,95

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

  Kassa och banktillgodohavanden 20 704 814,46 25 697 362,54
481 653 705,04 470 074 177,13

PASSIVA
Eget kapital
Grundfonden 1.1. 51 679 094,42 51 318 201,57
Förändring 364 926,35 52 044 020,77 360 892,85 51 679 094,42
Övriga fonder 1.1. 31 678 472,35 31 458 122,52
Förändring 222 812,57 31 901 284,92 220 349,83 31 678 472,35
Reinvesteringsfond 1.1. 26 694 606,98 26 353 622,49
Förändring 3 310 255,38 30 004 862,36 340 984,49 26 694 606,98
Fond för gängse värde 1.1. –3 530 243,94 22 126 399,00
Förändring 5 961 679,77 2 431 435,83 –25 656 642,94 –3 530 243,94
Styrelsens dispositionsfond 1.1 330 088 980,28 323 735 272,50
Förändring 4 555 011,48 334 643 991,76 6 353 707,78 330 088 980,28

Disponibelt resultat 2 714 374,48 4 555 011,48
453 739 970,12 441 165 921,57

 Obligatoriska reserveringar 396 267,00 418 535,00

Främmande kapital
Långfristigt
   Lån från penninginrättningar 22 000 000,00 22 000 000,00
   Beviljade stipendier och understöd 1 137 844,00 23 137 844,00 1 740 000,00 23 740 000,00
Kortfristigt
  Leverantörsskulder                   297 675,85 121 302,21
  Kortfristiga koncernskulder           896 618,54 194 131,49
  Resultatregleringar                  453 344,09 400 101,82
  Beviljade stipendier och understöd 1 521 427,00 3 503 984,07
  Övriga kortfristiga skulder          1 210 558,44 4 379 623,92 530 200,97 4 749 720,56

481 653 705,04 470 074 177,13

Föreningen Konstsamfundet rf 
Balansräkning

ORDINARIE VERKSAMHET 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Intäkter
Museet
     Intäkter Helsingfors                   771 718,45 797 053,30
     Intäkter Söderlångvik                  16 654,01 788 372,46 18 053,69 815 106,99

Kostnader
Museet Helsingfors
  Löner och arvoden        945 921,16 920 194,59
  Socialkostnader 251 862,11 245 023,27
  Hyror 615 563,55 594 915,40
  Övriga kostnader 1 185 065,93 –2 998 412,75 950 432,94 –2 710 566,20
Museet Söderlångvik
  Löner och arvoden 31 593,85 25 808,02
  Övriga kostnader                122 383,80 –153 977,65 148 706,41 –174 514,43
Föreningen
  Löner och arvoden               555 512,60 648 991,40
  Pensioner                       47 431,59 51 872,56
  Socialkostnader                 368 284,40 388 947,48
  Hyror 110 163,42 111 097,17
  Övriga kostnader                785 849,97 –1 867 241,98 1 319 111,53 –2 520 020,14
Utdelning
  Utdelning av stipendier och understöd 6 749 319,51 6 790 614,49
   Utdelning från Konstfonden 784 000,00 690 000,00
  Projektkostnader Glaspalatset 2 000 000,00 –9 533 319,51 1 500 000,00 –8 980 614,49

–14 552 951,89 –14 385 715,26
Verksamhetens underskott          –13 764 579,43 –13 570 608,27

Medelsanskaffning
Intäkter
  Donationer                      753 061,79 714 733,66
  Medlemsavgifter                 12,00 753 073,79 12,00 714 745,66

Placerade medel
Intäkter
  Dividendintäkter                6 033 647,88 7 757 627,32
  Ränteintäkter                   262 348,42 287 751,87
  Vinstandelar 12 722 703,58 11 561 990,98
  Hyresintäkter                   469 561,24 464 202,71
  Landsfastigheterna              1 711 893,54 1 610 884,66
  Realisationsvinster och –förluster 3 310 255,38 24 510 410,04 340 984,49 22 023 442,03
Kostnader
  Landsfastigheterna              1 245 927,36 1 534 033,07
  Underhåll och reparationer av fastigheter 1 701 147,13 572 627,96
  Omvärdering av aktier
  och långfristiga placeringar 1 097 956,93 –4 045 031,42 974 564,97 3 081 226,00
Finansiella kostnader
  Räntekostnader                  –820 141,84 –547 934,23
Resultat före skatt och boksluts–
dispositioner  6 633 731,14 5 538 419,19

Direkta skatter                   –21 362,36 –61 180,54

Periodens resultat 6 612 368,78 5 477 238,65
Bokslutsdispositioner
  Överföring av realistionsvinster och
  –förluster till reinvesteringsfond –3 310 255,38 –340 984,49

  Räntegottgörelse till fonderna –587 738,92 –3 897 994,30 –581 242,68 –922 227,17

Disponibelt resultat 2 714 374,48 4 555 011,48

Resultaträkning
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Våra museer i år
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Trampa vatten 3.6–12.9.2016
Utställningen Trampa vatten presenterar isländ
ska samtidskonstnärers syn på vatten såväl i 
vardagslivet som i konsten. Konstnärerna som 
representerar olika åldrar och tekniker presente
ras på flera ställen i Helsingfors och Ekenäs. Ut
ställningen anordnas i samarbete med stiftelsen 
Pro Artibus.

Helsinki Noir – Ett kriminalfall 
att lösa 2015–9.1.2017
Ett förskräckligt brott har begåtts i sta
den! Den melodramatiska utställningen 
erbjuder besökaren en möjlighet att lösa 
gåtan i 1930–1940talets Helsingfors. 
Vem är skyldig?

Amos Andersons  
konstmuseum

3.6–12.9.2016 
Trampa vatten

17.9.2015–9.1.2017
Helsinki Noir  
– Ett kriminalfall att lösa

14.10.2016–9.1.2017  
Zoltán Popovits 

2.10.2015–23.6.2017
Sigurd Frosterus  
– Konsten som livshållning

13.11.2015–23.6.2017 
Donatorns verk

Våren 2017
Vicente Ameztoy

Utställningar  
våren 2016–
våren 2017

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

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

Inträde 10 € 
Pensionärer 8 € 
Studerande 2 € 
Personer under 18 år 
gratis.

Sigurd Frosterus – 
Konsten som livshållning 
2.10.2015–23.6.2017
Utställningen fokuserar på arkitekt Si
gurd Frosterus postimpressionistiska 
konstsamling och hans estetiska ideal. 
Denna unikt koloristiska konstsam
ling hörde till sin tids mest betydande 
privata samlingar av modern konst i 
Finland.

Donatorns verk  
13.11.2015–23.6.2017
Museet firar sitt 50årsjubileum 
med en utställning av äldre 
konst ur sin donators samlingar. 
Av fyrtio talet konstverk från 
1400–1800talet består den största 
delen av religiösa motiv från Mel
lan och Sydeuropa.

FORUM PLATFORM
Taneli Rautiainen
Zoltán Popovits
Som ett resultat av samarbetet mellan 
Forum och Amos Andersons konst
museum har publiken sedan februari 
kunnat ta del av Taneli Rautiainens 
engagerande installation Sphere på 
köpcentrets översta våning. I oktober 
kommer en skulptur av Zoltán  
Popovits att inta platsen.

Amos Andersons konstmuseum 
på Georgs gatan stänger 
midsommaren 2017. Det nya 
museet Amos Rex öppnar i nya 
utrymmen i Glaspalatset våren 
2018.

Söderlångviks museum 
Amos Andersonvägen 2,  
25870 Dragsfjärd 
tfn (02) 424 662 
www.soderlangvik.fi  
Gruppbokningar  
tfn (02) 424 662 eller 
museum@ soderlangvik.fi.  
Visningar tfn  
040 838 0912  
eller guide@kimitoon.fi.

Öppet 15.5–31.8 varje dag 
kl. 11–18. Stängt 24–26.6. 
Öppet i september under 
veckosluten. 

Inträde 3,50 €. Grupper 
(minst 15 personer) 2 €, fritt 
inträde för alla under 18 år. 
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På hösten 2016 kommer 
Zoltán Popovits verk att 
breda ut sig både i vinds- 
och bottenvåningen av 
Amos Andersons konst-
museum på Georgsgatan. 
Verken formar sig till 
berättelser rika på symbo-
lik, och är ett urval ur den 
ungerskfödde konstnä-
rens mångsidiga karriär, 
utförda i bland annat sten, 
trä och brons.
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