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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 användas
och skötas.
Konstsamfundet driver Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors och Söderlångviks museum i hans sommarresidens i Dragsfjärd.
År 2018 öppnar nya Amos Rex under Glaspalatset i Helsingfors. Till Konstsamfundets huvudsakliga uppgifter hör också att stöda och främja finlandssvensk 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. Konstsamfundet är majoritetsägare i Affärsmagasinet Forum. Schildts &
Söderströms Ab är intressebolag.

Ledarskap
av Kaj-Gustaf Bergh

Drömmen om goda ledare är
stark. Redan i grottan valdes
någon till ledare för den lilla
gruppen. Den lilla gruppens
framgång var beroende av
ledarens skicklighet. Med
makten följde ansvaret, även
den svagaste medlemmen
tillhörde gruppen och åtnjöt
därmed gruppens skydd.
Gruppen gav trygghet, alla
hade sin funktion, trots att
ledaren bestämde var alla
medlemmar trygga.
Detta urbeteende har följt människan
under artens framgångsrika kamp i att
ta över och styra verksamheten på denna
planet. Människan har alltid prefererat
trygghet framom frihet. Detta har naturligtvis möjliggjort extrema övertramp av
dåliga ledare genom hela mänsklighetens
historia.

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

Följ med
Konstsam utkommer årligen vid månadsskiftet maj/juni. Prenumerera gratis genom att
skicka e-post till kontoret@konstsamfundet.fi med namn + gatuadress + postnr + ort.
Läs mer på www.konstsamfundet.fi.

I dag finns det många som poängterar den
enskilda individens ansvar för sitt eget liv
och sin egen framgång. Var och en är sin
egen lyckas smed. Man är misslyckad, inte
värd att vara en del av gruppen om man
inte är framgångsrik. Det är inte gruppens, läs samhällets uppgift att ta hand
om alla sina medlemmar. Många arbetsuppgifter försvinner i framtiden eller
har redan försvunnit. Eget fel om man
utbildat sig till en sådan uppgift.

Jag tror att de nordiska länderna och
vissa andra länders framgång baserar
sig på respekt för varendaste en individ
i vårt samhälle. Vi skall vara stolta över
dem som lyckas, så som Konstsamfundets donator doktor Amos Anderson.
Men både med individens framgång och
samhällets framgång följer ett ansvar
för att ta hand om alla medlemmar i vår
grupp. Var och en av oss kan göra det på
sitt sätt, vår donator gjorde det genom att
grunda Konstsamfundet och donera sin
förmögenhet till föreningen.
Framgångsrika individer har ofta ett
starkt självförtroende. De kloka vet dock
att framgång kräver en struktur som
erbjuds av det system som man växer upp
i. Vi som har svenska som modersmål kan
inte enbart tacka vår egen grupp för att vi
har det så bra som vi har det. Majoriteten
i Finland har stött det svenska språkets
ställning, om majoriteten inte gjorde det
i dag och inte gjort det igår vore Finland
inte ett land med två officiella språk.
Därför hoppas jag att vår lilla grupp även
framledes förstår vikten av att inte enbart
hänvisa till lagparagrafer utan med de
åtgärder vi gör i praktiken visar att vi är
viktiga för majoriteten, inte endast för
vår egen skull utan för hela samhället.
Lyckas vi är svenskan fortsättningsvis ett
nationellt språk i Finland även om ytterligare 100 år.
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Byggchef Tukka Turunen
och arkitekt Asmo Jaaksi
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bygga det nya museet i Glaspalatset.
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Enligt tidtabellen ska arbetet
vara färdigt våren 2018 så
att museet kan öppna på
sensommaren.
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Louis Sparre: Hemvändande kyrkofolk, 1890
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Bygget av Amos Rex

Foto: Eva Tordera

Konstsam

Utan risktagande
ingen kreativitet
av Christoffer Taxell

När dessa rader skrivs har stora delar av Europa med intresse
och spänning, också med oro, följt med utgången av det franska
presidentvalet. Mera än en fråga om person har det för oss andra
än franska medborgare gällt huruvida detta viktiga land väljer
öppenhet och samarbete eller en väg som vill se mera stängda
gränser, inte bara för människor utan också ekonomiskt och
kulturellt. Samma diskussion, liksom också val som gällt just
dessa grundläggande frågor, har vi på senare tid sett inte bara
i ett större antal europeiska länder och USA utan också hos oss
här i Finland.
Vi skall inte undervärdera den oro som
många människor känner inför förändringar som de fruktar skall drabba dem
och deras arbetsplatser eller som redan
gjort det. Men de som underblåser en
sådan stämning gör det sällan av omtanke
om sina medmänniskor, utan ofta primärt
av cyniska, maktpolitiska skäl.
När Finland i år firar sina etthundra år
som självständig nation är det nämligen
skäl att påminna om att en central faktor
i landets utveckling, just både ekonomiskt
och kulturellt, har varit den öppenhet
mot världen som nära nog kontinuerligt
tilltagit under de hundra åren, ibland
dock med mycket svåra avbräck. Negativa effekter av öppna gränser på arbetsplatser och näringar, för sådana finns
också, väger ändå lätt i jämförelse med
vad fri rörlighet för människor, varor och

ja kräva, att man inom den förmår lyfta
blicken och se framåt och kunna ställa
nya ambitiösa mål.
Att bara komma ihåg det som redan
uppnåtts är att inte ge värde åt dem som
gjort sin insats just för att man kontinuerligt skall kunna gå vidare. Än värre är att ta
steg tillbaka. Att med mot undervisningen
i svenska riktade åtgärder minska språkkunskaperna hos dagens och morgondagens skolelever är ohistoriskt och undergräver förutsättningarna för nordiskt
samarbete, en grundsten för vår säkerhet
och vårt internationella samarbete.
På denna spalt har jag också tidigare
hävdat att det inte finns någon konflikt
mellan satsningar på kultur och en positiv
ekonomisk utveckling. Tvärtom tror jag
starkt på ett samband. Men vi skall inte
glömma bort att kultur har ett värde i sig.
Och vi kan inte heller bara satsa på vad
som kan anses ”säkert”. I allt nyskapande,
vad än det sedan gäller, måste man accep-

tera risktagande. Utan risktagande ingen
kreativitet, utan kreativitet ingen ljus
framtid.
Det gäller också Föreningen Konstsamfundet och gällde egentligen redan
vår grundare Amos Anderson, i de
dubbla rollerna att stöda kultur och att
skapa resurser för det. Och det gällde det
djärva beslutet att i början av 1980-talet
bygga Forum i centrum av Helsingfors, en
lysande investering som kunnat omsättas
så att den varje gång skapat nytt kapital.
Delar av det har nu kreativt allokerats till
att bygga det nya spännande Amos Rex.
Samma utmaning gäller också för
följande generationer i Konstsamfundet,
att skapa ständigt nya resurser för att
kunna fullgöra föreningens viktiga uppdrag, inte bara i dag och i morgon utan för
de följande hundra åren.

kapital ger ett litet avlägset nordligt land.
Det är sorgligt att de senare tidernas
utveckling lett till behov att också understryka betydelsen av ett fritt informationsutbyte. Men ökande juridiska och faktiska
begränsningar och utomståendes intrång
i informationskanaler skapar just ”falska
nyheter”. Men må det sägas att nyheter
inte är sådana bara för att man inte gillar
dem…
Konstsamfundet har till uppgift att
stöda konst, kultur och utbildning och
informationsspridning på svenska. Dagens
samhällsdebatt kanske inte alltid ser att
dessa områden haft och har en central
position i nationens utveckling. I bygget
av landet för de följande hundra åren
har de fortfarande en viktig roll. I det officiella Finland är det landets regering som
här har huvudansvaret. Låt oss hoppas,
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Christoffer Taxell är ordförande i
Föreningen Konstsamsamfundets styrelse.

Amos Rex och
Glaspalatset
Vid Glaspalatset i Helsingfors byggs ett underjordiskt museum
för det nya konstmuseet Amos Rex. Bygget påbörjades i januari
2016. Samtidigt grundrenoveras hela glaspalatsbyggnaden.
Arkitekt Asmo Jaaksi:
Vi kombinerar gammalt och nytt

också från början klart att det nyaste –
Amos Rex – ska få synas, utan att dominera helheten. För mig var det en grundläggande tanke, att skapa kontakt mellan
gammalt och nytt, både ute och inne samt
ovan och under jord.
Den centralt synligaste delen av
museet Amos Rex är kupolerna som
sticker upp på innergården.
– Att använda kupoler och valv är ett
gammalt beprövat sätt att tekniskt lösa en
rumsbyggnad utan pelarelement. Här var
vi ute efter att skapa stora, flexibla utställningsutrymmen, som vid behov kan delas
upp med icke-bärande väggar. Kupolerna
ger samtidigt en identitet åt Glaspalatstorget och gör den öppna platsen intressant utan att dominera helheten. Det ska
gå att sitta och klättra på kupolerna, och

– Amos Andersons museum och Konstsamfundet kontaktade mig första gången
år 2013. Det var då jag hörde om avsikten
att bygga ett konstmuseum på Glaspalatsets tomt. Förutom Glaspalatset, färdigställt år 1936 och ritat av Viljo Revell,
Heimo Riihimäki och Niilo Kokko, var
också den gamla busstationen med i
planerna. Ganska snabbt under förplaneringsskedet fastställdes ändå att det inte
skulle gå att enbart utgå från de gamla,
delvis skyddade fastigheterna, eftersom
modern museiteknik ställer sina krav.
Idén om att bygga konstmuseet under
Glaspalatsets torg dök raskt upp, berättar
arkitekt och huvudplanerare Asmo
Jaaksi.
– I planeringen av Amos Rex har
huvudtanken
varit
att
kombinera
gammalt och nytt. Det är en speciell tomt
och byggplats – mitt i stan på en central
plats, ett helsingforsiskt själslandskap
– som vi går in på. Här finns tre kulturlager liksom tre sekler representerade;
Åbo kasern från 1800-talet, Glaspalatset
från 1900-talet och Amos Rex som står
för 2000-talet, förklarar Jaaksi. Det var
Asmo Jaaksi (född 1966) blev arkitekt från Tammerfors tekniska universitet 1997. Han är
huvudarkitekt för Amos Rex och har tidigare planerat bland annat OP-Pohjola-gruppens
kontor i Vallgård, Seinäjoki huvudbibliotek och Åbo huvudbibliotek.

Glaspalatset
»»
»»
»»
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Färdigställdes 1936.
Byggdes inför de planerade
olympiska spelen 1940.
Arkitekter: Viljo Revell, Heimo
Riihimäki och Niilo Kokko.

det ska vara möjligt att kika in i de små
fönstren som leder ner till utställningsutrymmet under jord.
– Jag ville att man som besökare ska
veta var man befinner sig, trots att man
är under marken, därför placerade jag in
fönstren i valven så att man från dem ska
se bekanta landmärken ovan jord.
Amos Rex och Glaspalatset är ett
unikt byggnadsprojekt, där kontrasten
mellan den moderna arkitekturen och
den äldre byggnaden utgör en fascinerande helhet. Redan från början av planeringen har Museiverket som övervakande
myndighet varit engagerat. Samarbetet
har varit gott. I praktiken är det arkitekt
Mikko Lindqvist från Helsingfors stadsmuseums kulturmiljöenhet som representerat Museiverket.
– Framför allt har det hos Museiverket
funnits en förståelse för tanken om att vi
med Amos Rex skapar ett nytt kulturlager,
säger Jaaksi.
– En speciell detalj, som jag vill fram-

hålla med den här byggplatsen, är att våra
arkeologer fått möjlighet att dokumentera
nya underjordiska fynd. På platsen har
funnits en byggnad kallad Åbo kasern,
och vi har nu fått tillgång till nytt material
som hjälpt oss att förstå exakt var byggnaden stått samt olika byggnadstekniska
detaljer. Det här ger ytterligare ett lager
till Helsingfors kulturmiljö, säger arkitekt
Mikko Lindqvist.
– I egenskap av representant för
byggnadsskyddet har jag varit med om
att förbereda detaljplanens skyddsbeteckning för området. Jag har också styrt
och övervakat restaureringen av Glaspalatset. Samarbetet mellan oss, byggherren
och leverantörerna har varit gott. Vi har
fokuserat på att tillsammans hitta bra
lösningar.

Byggchef Tuukka Turunen:
Ett krävande och unikt byggprojekt
Byggchef Tuukka Turunen blickar ner
över den väldiga grop som ska bli det

Amos Rex
»»
»»
»»

»»

Renoverade fönster och glasdörrar: sammanlagt ca 250 st. med totalt 492 glasrutor.

»»

Planerat av JKMM Achitects med
Asmo Jaaksi som huvudarkitekt.

20 nya dörrar och fönster
tillverkade enligt gammal modell.

»»

Nybygget färdigställs våren 2018,
museet öppnar sensommaren 2018.

33 000 m3 grus, sand, lera och annat
jordmaterial har förts bort från byggplatsen.

»»

500 sprängningar har utförts.

»»

Sammanlagt 1,6 miljoner kg armeringsjärn
och ca 7 500 m3 betong har använts.

100–120 personer arbetar dagligen
på byggplatsen.
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Byggchef Tuukka Turunen poängterar
säkerheten på byggplatsen
så att de i mån av möjlighet sker utanför
rusningstid.
– För mig är säkerheten det viktigaste,
fortsätter Turunen. Det är en stor sak att
ansvara för andra människors säkerhet,
inte bara på byggplatsen utan också i
omgivningen runt den.
Att säkerheten är en viktig del av
jobbet syns alldeles konkret vid en rundvandring på bygget tillsammans med
Turunen. Utfarten till byggplatsen är
noga avgränsad från fotgängare och
övrig trafik; en byggarbetare i reflexväst
och bygghjälm står vid porten och leder
trafiken in och ut samt håller ett öga på
den omgivande trafiken. Inne i Glaspalatset, som vid vårt besök är under renovering, är alla potentiellt farliga ställen
som låga dörröppningar, ojämnheter i
golvet med mera noga markerade eller
övertäckta med skivor.
– Att förutspå och förebygga risker är
centralt, säger Turunen.
Metrotunnlarna som löper rakt under
tomten har varit en alldeles speciell utmaning för bygget. På sina ställen är avståndet

kommande konstmuseet. I egenskap av
byggchef kom han med redan år 2014 för
att planera projektet.
– Min uppgift är framför allt att skapa
förutsättningarna som krävs för att
byggandet ska kunna ske. Tillsammans
med planerarna lägger jag upp tidtabeller,
räknar ut kostnader och ser helt enkelt till
att allting på byggplatsen ska kunna löpa.
Bygget vid Amos Rex har ingen huvudentreprenör. Arbetena beställs via Haahtela, där Turunen verkar som beställarens
intressebevakare. Själva byggnadsarbetet
utförs av delleverantörer med vilka man
skrivit ca 80–90 kontrakt.
Också för Turunen utgör Amos Rex
och Glaspalatset ett unikt byggprojekt.
Eftersom byggplatsen befinner sig mitt i
centrum av Helsingfors så är det många
saker som tagits i beaktande.
– Vi har noga förberett transporterna
till och från bygget. Redan mängden jord
som forslats bort är totalt ca 33 000 m3,
och då en lastbil tar ungefär 12 m3 i taget
så kan du ju räkna ut hur många rundor
det blir... Vi har planerat in transporterna
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ytorna och materialen så långt som det
bara är möjligt. Min egen favorit är det
röda taket i forna Bio Rex foajé. Ytan är
som skiftande sammet. Det allra bästa är
att lämna taket orört. Tillsammans med
Helsingfors stadsmuseum har vi regelbundet gått igenom mallar för alla nya
material. Vår tanke är att det som är nytt
borde se gammalt ut. Och vi har gjort
modeller av allting innan vi gått vidare
med att förverkliga dem. Det är en varsam
process.
Trots att Turunen leder en både
krävande renovering och ett utmanande
nybyggnadsprojekt, behåller han lugnet:
– Att lösa problemen innan de hinner
uppstå, det är mitt jobb, det.

Mozart på åländska
I augusti 2017 får Mozarts opera
Figaros bröllop nypremiär som
Figaro 1917 i Kulturföreningen
Katrinas version.

År 2016 beviljades Kulturföreningen
Katrina 10.000 € av Konstsamfundet
för Figaro 1917.

Foton: Nicolas Kroeger

från botten av gropen till metrotunnelns
tak endast åtta meter, och förankringar
och borrhål förekommer så nära som fem
meter från tunnlarna. Att spränga och
gräva så nära metrotunnlarna har krävt
en omfattande planering och en minutiös tidtabell – sprängningarna måste
anpassas efter metrons tidtabeller.
– Metrotågen har stannat lite längre
vid stationerna i Kampen och vid Järnvägstorget när vi har sprängt, berättar
Turunen. Under sprängningarna har vi
varit i oavbruten kontakt med metrons
ledningscentral. Sist och slutligen har de
förlängda uppehållen blivit så korta som
ca en minut att de flesta passagerare inte
tagit notis om dem.
– Renoveringen av Glaspalatset har
också varit krävande. Utgångsläget har
varit att använda oss av de ursprungliga

Foton: Lina Enlund

Frida Johansson

Regissören Laura Ruohonen har skrivit
ett helt nytt libretto tillsammans med
Katarina Gäddnäs. Handlingen är förlagd
till det numera nerbrunna Badhushotellet
i Mariehamn under det omvälvande året
1917. En rysk kommendant, åländska
frihetskämpar, svenska spioner och trippelagenter från kontinenten återfinns i
persongalleriet. Det viskas om en rysk
revolution, om ett möte i parken, om en
romans med Jean Sibelius och om en
namnlista till svenska kungen... Och hur
ska det egentligen bli med Figaros och
Susannas bröllop? Enligt gänget i Kulturföreningen Katrina är Figaro 1917 en
”helkaklad komedi om en Ålandsrörelse
som badar medan vattnet är varmt och
inte skyr några medel för att nå sitt mål:
Finland fritt och Åland svenskt.”
Operan visas fyra gånger i Mariehamn
på Åland – ön med anmärkningsvärt
många operasångare. Av nio sångare är
hela fem ålänningar; Philip Björkqvist,
Frida Johansson, Therese Karlsson,
Jenny Carlstedt och Elina Granlund.
Västerås sinfonietta, som är operans
orkester, dirigeras av Anna-Maria Helsing.

Foto: Jonas Bilberg/Västmanlandsmusiken

Amos Rex kommer att ligga under markytan och bygget sker i en stor grop vars botten på sina
stället endast är åtta meter från metrotunnlarna. Vid10
sprängning nära dessa eller andra befintliga
konstruktioner används alltid en minimal mängd sprängämne för att undvika komplikationer.

Philip Björkqvist

Philip Björkqvist gör rollen som Figaro.
Han har en examen från Hochschule
für Musik und Theater i Hannover och
studerar nu på Operahögskolan i Stockholm. Rollen som Susanna sjungs av
sopranen Frida Johansson som också hon
har sina rötter på Åland. Frida Johansson
har gjort flera av Mozarts sopranroller,
som Papagena i Trollflöjten och Despina
i Cosi fan tutte, samt sjungit rollen som
Gerda i Malmöoperans uppsättning av
operan Die Schneeköningin.
– Vi gör detta för att det är så gränslöst roligt och spännande och av kärlek
till Mariehamn och alla operaälskare –
och alla som kommer att bli operaälskare
efter Figaro 1917, säger Barbro Sundback, ansvarig producent och ordförande
för Kulturföreningen Katrina.
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Operans orkester utgörs av Västerås sinfonietta
med Anna-Maria Helsing som dirigent.

Foto: Sjöscoutkåren Vikingarnas arkiv

Alltid redo
för nya tag
Sjöscoutkåren Vikingarna har drivit scouting på ett barnhem,
genomfört en programturné under brinnande krig och byggt
sin egen drömbåt. Kåren som är jämngammal med det självständiga Finland har aldrig varit rädd för att slå in på ny kurs.
Av Niclas Erlin, författare till historiken om Sjöscoutkåren Vikingarna

Hlewagastir kryssar över Ålands hav sommaren 2015 med Victor Lindh vid
12 till vänster och Mikael
rodret. Övriga personer på bilden är Niklas Stockmann
Nastamo och Jacob Sandell till höger.

”Ett sundare liv” hette kampanjen som
Sjöscoutkåren Vikingarna sparkade i
gång en kall februaridag 1980. Öppningen
som hölls invid Helsingfors Segelklubb på Drumsö samlade ett trettiotal
medlemmar, vilka bland annat bjöds på
glass i det frostiga vintervädret. Kampanjens mål var att samla in pengar till en ny
segelbåt.
– Vi har inte kunnat finna någon
lämplig båttyp och kommer därför att låta
bygga en båt direkt enligt våra kriterier,
citerades kårchefen Ulf Holm i Hufvudstadsbladet som bevakade kampanjstarten.
Fem år senare, rejält efter i tidtabellen, döptes Vikingarnas nya stolthet
Hlewagastir, en Finn 35:a som kåren hade
köpt som skrov och sedan utrustat själv. I
tre decennier förde den elva meter långa
båten scouter till Östersjöns alla hörn,
för att sommaren 2016 få en efterträdare
i den något längre Comfortina 39:an
Heimdal.
De här sentida vikingarna som seglar
omkring i båtar med fornnordiska namn
firar i år sin kårs 100-årsjubileum. Det var
i april 1917 som Svenska Metodistförsamlingen i Helsingfors hakade på trenden

att börja erbjuda scouting åt de unga och
sedan dess har föreningen hållit i gång,
till en början som en del av församlingen
och senare som en självständig scoutkår.

Nya former av sysselsättning
Den första scoutvågen hade svept in
över Finland några år tidigare. Våren
1910 startades scoutkårer på flera håll i
storfurstendömet, och ivern var stor. Nu
kunde man ge ungdomarna nya former
av sysselsättning – äventyr, naturupplevelser, samhörighet – och därtill en dos
god uppfostran, enligt den tidens uppfattning.
Den här nya formen av verksamhet
hade startat några år tidigare i England,
där det första scoutlägret hölls sommaren
1907 under Robert Baden-Powells ledning. Lord Baden-Powell, scoutrörelsens
grundare, gav året därpå ut sin bok
”Scouting for boys”, som blev en riktig
bestseller och som bidrog till att scoutidén
började sprida sig över hela världen.
Sommaren 1911 fanns det redan ett
femtiotal kårer runtom i Finland. Scouternas antal uppskattas då ha rört sig
kring 6 000, så det var en verklig massrörelse som tog form.
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och den är i flitig användning för färder
och strandhugg både i väster och öster.

Men snart blev det stopp. De finländska
scouterna hade blivit en nagel i ögat på
de ryska myndigheterna. Förryskningen
pågick och på hösten förbjöds scoutingen
som ansågs ge näring åt en finländsk
patriotism.

Utrustningen var inte den bästa

Ut i naturen

Två separationer

Lanseringen lyckas mer än väl. Inom
knappt två veckor efter det första mötet
hemma hos Torsten Ekholm har inte
mindre än 80 pojkar och lika många
flickor anslutit sig till Juniorscouterna,
som blir den nya kårens första namn.
Leden organiseras snabbt och sedan
är det dags att ta sig ut i en scouts rätta
element, naturen. Det blir mycket av den
biten redan den första sommaren.
Ägaren till Degerö-Uppby gård ställer
ett skogsområde på Degerö öster om
Helsingfors till scouternas förfogande,
och det kommer att frekventeras flitigt
under den första sommaren. Kårens allra
första läger hålls i slutet av juli.
I Måsen har scouterna en öppen skötbåt

Flickorna föll ut ur kåren redan efter den
första sommaren, men 1920 kom de med
igen med full kraft. Sex år senare ställdes
de ändå inför ett faktum: Pojkarna ville gå
sin egen väg och nu följde delning av det
gemensamma boet.
I stället utvecklades ett särboförhållande som fortfarande gäller. De två
kårerna Vikingarna och Vikingaflickorna
har genom åren hållit både läger och
förläggningar tillsammans.
Nämnvärt är ändå att bohagen inte
slogs ihop igen, då det för några årtionden
sedan blev allt vanligare med scoutkårer
för både flickor och pojkar.
– Vi tänkte att vi stärker varandra om
vi fortsätter som skilda kårer, och det lyck-

Församlingen slår till
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»»

I april 1917 startar Svenska Metodistförsamlingen i Helsingfors en egen scoutkår,
Juniorscouterna. På hösten samma år tas
namnet Vikingagossarna. Då hade flickorna
fallit bort på grund av ledarbrist.

»»

År 1920 kommer flickorna med igen och
namnet ändras till Vikingagossar och -flickor.

»»

År 1926 bildar pojkarna och flickorna varsin
kår och nu får pojkkåren namnet Sjöscoutkåren Vikingarna.

»»

År 1928 flyttar scouterna in i sin nuvarande
lokal på Apollogatan i Tölö.

»»

År 1963 ordnas det första lägret på Stora
Bredskär i Porkala.

»»

År 1985 är det dags för jungfruseglats med
Hlewagastir, som kåren till stor del byggt
själv.

»»

Vikingarna har kring 100 medlemmar i dag.

Uppe: Sjöscouter i vattnen kring Hagalund på 1920-talet.
Mitten: Robert Weiss vid rodret under en seglats med Hlewagastir sommaren 1986.
Nere: I augusti 1953 köpte kåren långfärdsbåten Marila, en ketch i furu med mahogny- och ekdetaljer.
Foton: Sjöscoutkåren Vikingarnas arkiv

Våren 1917 blåste nya vindar i skuggan
av det stora kriget som rasade längre ner
i Europa. I moderlandet Ryssland tvingades kejsar Nikolaj II avgå efter revolutionen under vårvintern och den tillfälliga regering som tog över makten lättade
på tyglarna kring Finland.
Nu får också scoutingen ny fart och
kårer börjar igen grundas på olika håll i
landet.
Metodistförsamlingen hakar på och
ger studeranden Torsten Ekholm i uppdrag att sparka i gång scouting bland
församlingens ungdomar och söndagsskolelever.
Målet är klart: Att ge de unga en chans
att bli medlemmar i en scoutförening
”som har blick för det religiösa, så att de
ej skulle dragas bort från kyrkans kristliga inflytande”, för att citera Vikingarnas
tioårshistorik.

Främst rörde sig scouterna i Helsingfors
närmaste omgivning. Man bör minnas att
trakterna såg helt annorlunda ut för ett
sekel sedan än de gör i dag.
Skogarna i Munksnäs var populära mål
under dagsutflykterna, medan vattnen
kring Drumsö var ypperliga för seglatser
och båtturer. Fölisholmen i Esbo skärgård
blev ett ”andra hem” för ungdomarna, ett
kärt ställe för läger och utfärder.
Utrustningen under den här tiden var
inte den bästa.
– Gamla rysstält, halvruttna paltåer
och gamla båtar. Tänk pojkar att det
inte hände några olyckor, minns en av
de första medlemmarna på bandinspelningar som gjordes på 1970-talet och som
finns i scoutkårens arkiv.
I takt med att bebyggelsen bredde
ut sig sökte sig scouterna allt längre
västerut. Mellan åren 1935 och 1961 höll
Vikingarna till på Stor-Aisarn i Esbo och
sedan 1963 har kåren fått använda Stora
Bredskär i Porkala östra skärgård som
lägerholme.
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kåren scouting bland barnen i hemmet.
Källorna talar sitt tydliga språk: Verksamheten var väldigt viktig för de unga på
Tallbo, som hemmet hette.

Program drog fulla hus
”Ett sundare liv” har varit det största
enskilda projektet under kårens 100 år,
men ingalunda det enda. Egentligen har
hela seklet varit ett enda stort projekt för
att killarna ska ha en vettig verksamhet
och något att segla med.
Vintern 1944, under brinnande krig,
genomförde kåren en programturné i
Väst- och Mellannyland, med nedslag
bland annat på Casino i Hangö där 400
personer deltog i publiken. Syftet var
att samla medel till en ny båt och det
uppnåddes över förväntan.
För pengarna köptes drygt sju meter
långa Margit, som uppkallades efter den
populära vargungeledarinnan Margit
Österman som hade avlidit 1940 som följd
av ett luftbombardemang mot Helsingfors.
Totalt har kring 30 kölbåtar i olika
storlek passerat revy under åren, vid
sidan av cirka 20 jollar och andra båtar.
Senast i raden är flaggskeppet Heimdal,
som skaffades år 2016.

Kilo, Källstrand, Mejlans…
När Vikingarna hösten 2015 startade
vargungeverksamhet i Storängens skola
i Esbo var det ingalunda nya jaktmarker
som beträddes. Från slutet av 1950-talet
fram till början av 1970-talet hade Vikingarna en egen avdelning i Kilo, och 1973
tog kåren vid också i Källstrand där verksamheten sedan pågick i flera år.
År 1930 inleddes ett väldigt speciellt
samarbete. Då öppnade Barnavårdsföreningen i Finland ett barnhem i Mejlans och
samtidigt vände sig föreståndaren Maria
Londén till Vikingarna med en önskan
om att scoutverksamhet skulle inledas
bland barnen. Svaret blev jakande och
under de följande tre decennierna drev

De skrev en historik

Niclas Erlin och Niklas Stockmann är skribenterna bakom
sjöscoutkåren Vikingarnas 100-årshistorik Klart för slag. Här
berättar de om arbetet som ligger bakom boken och ger sina
bästa tips till andra historikskribenter.
Niclas Erlin är historiker och har i flera
år jobbat som reporter på tidningen
Västra Nyland. Niklas Stockmann
jobbar som matematiklärare. Båda är,
eller har varit, aktiva inom scoutkåren.
Stockmann har bland annat varit kårchef i sju års tid. De säger att de mer
eller mindre halkade in på historikskrivandet.
– Det bara blev så, säger Stockmann.
Att skriva en 100-årshitorik är ett tidskrävande arbete som består av mycket
mer än endast skrivande. Bakgrundsarbetet tog närmare tio år, medan det
intensiva arbetet med att sätta ihop historiken har sträckt sig över tre–fyra år. Till
arbetet hörde också att gå igenom allt

Foto: Sjöscoutkåren Vikingarnas arkiv

Max Ekman tillreder mat ombord.

Foto: Lina Enlund

ades, säger tidigare kårchefen Erik Holmberg i Vikingarnas färska 100-årshistorik.
År 1932 skiljdes scouterna och församlingen. Synen på religionens roll i den
dagliga verksamheten fick de två att sakta
glida ifrån varandra, men separationen
blev aldrig total.
Vikingarna har nämligen fram till
denna dag fått hyra en lokal i församlingens byggnad vid Apollogatan i Tölö,
ett utrymme som scouterna förfogat över
sedan 1928 då huset restes.
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arkivmaterial och sätta kårens arkiv i
skick, vilket Niklas Stockmann jobbat
med.
– Jag blev intresserad av kårens båtar
och märkte att det inte riktigt fanns klara
uppgifter om dem, så det var startskottet
för arkivarbetet, säger Stockmann.
Boken har dels en löpande textdel och
dels en båtbilaga där de båtar som kåren
haft genom åren presenteras med text
och bild. Det är Erlin som stått för den
löpande texten medan Stockmann har
satt ihop båtbilagan.
– Eftersom jag är historiker så har
detta varit en rolig uppgift. I början av
arbetet hade vi också en liten styrgrupp
som vi kunde bolla idéer med, säger Erlin.
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Digert material

Det är inte meningen att man ska vara
tvungen att läsa hela boken från pärm till
pärm, säger Stockmann.
– Det roligaste har varit när vi hittat
något speciellt, som till exempel kassetterna, eller lyckats lösa någon gåta, fortsätter han.

Materialet från år 1917 fram till i dag är
stort och omfattar bland annat protokoll,
lägerböcker, korrespondens, patrulldagböcker, loggböcker och rapporter. Dessutom har historikskribenterna gjort några
nya intervjuer med äldre ”vikingar”.
Ett överraskningsmaterial hittades
också under arbetets gång i form av gamla
c-kassetter, som man nästan höll på att
kasta bort av bara farten. De visade sig
innehålla 25 timmar inspelat intervjumaterial från 1970-talet som nu har digitaliserats.
– Tack vare detta material har vi fått
levande citat av personer som vi inte
skulle ha haft möjlighet att intervjua,
vilket är ganska unikt när man skriver en
100-årshistorik, säger Erlin.
Det står klart att arbetet har varit
intressant och givande. Skribenterna
har också strävat efter ett läsarvänligt
upplägg.
– Vi har tänkt att man ska kunna slå
upp boken nästan var som helst och börja
läsa där och ändå kunna hänga med.

Foto: Lina Enlund

Vad var då det svåraste?
– Egentligen var inget svårt, men det
var en viss utmaning att inte låta boken
svälla ut för mycket. Det finns mycket
källmaterial och massor med händelser
att beskriva, för kåren har alltid varit
jätteaktiv. Det finns egentligen hur mycket
som helst att berätta, men då gäller det att
kunna avgränsa sig, säger Erlin.
Att ta fram en historik är alltså arbetsdrygt och tidskrävande, speciellt med
tanke på att skribenterna gjort det som
frivilligverksamhet vid sidan av sina ordinarie jobb.
– Det hör till scoutingens anda att
man ställer upp för kåren ideellt, konstaterar Erlin. En del arbetar med båtarna, vi
skrev en bok.

NIKLAS & NICLAS

BÄSTA TIPS
Från Konstsamfundet kan man ansöka
om bidrag för 100-årshistoriker. Här
ger Niklas Stockmann och Niclas Erlin
sina bästa tips till historikskribenter.

Skriv för din läsare, din

Välj ut lyckade bilder och se till att
bilderna har tillräckligt hög kvalitet.

Gör texten personlig
och
levande genom att lyfta fram
människorna bakom verksamheten.

”Kill your darlings!” Ibland
måste man kunna förkorta och lämna
bort också sådant som är intressant.

Använd språkliga grepp på ett
medvetet sätt, t.ex. historiskt presens
när händelser längre bak i tiden
beskrivs.

Spräng in citat ur t.ex. intervjuer,
gamla handlingar, dagböcker och
protokoll för att ge läsaren en levande
bild av hur man skrev och tänkte.

Bryt

ut vissa detaljer eller
större helheter i faktarutor

Satsa på

eller kortare avsnitt.

skribenter blir blinda för sina egna fel
eller språkliga egenheter.

målgrupp. Hitta stilen.

språkgranskning och
korrekturläsning. Även säkra

Satsa på layouten. Ett grafiskt
proffs kan bidra med idéer som
gör boken mer läsarvänlig. Också
trycket är viktigt. Fundera på
detaljer så som pappersval, bokens
På äventyr med vikingar
format, hur bokryggen ska se ut och
vilken yta pärmen ska ha.

KLART
FÖR
SLAG

Hur klarade sig vikingarna ur knipan då de stoppades av ett ryskt
vaktskepp utanför Helsingfors 1917? Vilka var villatjuvarna som
scouterna grep på Sommaröarna en smällkall januarikväll 1968?
Sjöscoutkåren Vikingarnas första 100 år präglas av både spänning
och glädje, tvister och vänskap. Det handlar om en kår som drivit
scoutverksamhet på ett barnhem, som gjort sig känd för sina
människopyramider och som tillverkar sin egen glögg.
Vikingarna har haft verksamhet på flera olika ställen och även hjälpt
andra kårer på traven. Läs mer om hur killarna byggde sin egen båt, om
seglatser på Östersjön och om lägerliv ute i skärgården.
Kasta loss och följ med på ett riktigt sjöscoutäventyr!
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I boken Klart för slag kan du läsa om Sjöscoutkåren Vikingarnas 100-åriga historia.
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Sjöscoutkåren Vikingarna 100 ÅR
Niclas Erlin
Niklas Stockmann

OMORGANISATION
FÖR FRAMTIDEN

”Det är annorlunda nu. När vår enhet har
möten sitter vi tillsammans med människor
från både utbildningen och försäljningen.
Tidigare hade vi väldigt lite kontakt, men nu
när man träffas regelbundet får man en helt
annan förståelse för varandras vardag.”
– Marianne Fred, forskningsledare

Röster från Yrkeshögskolan Novia
Under de senaste åren har regeringen dragit ned på
högskolefinansieringen, vilket påverkat inte minst yrkeshögskoleutbildningen på svenska. I denna artikel berättar några röster inifrån Yrkeshögskolan Novia om hur
nedskärningar och organisationsförändringar påverkat
deras arbete samt vilken framtid de ser för yrkeshögskoleutbildningen.
Örjan Andersson är rektor vid Novia,
vilket han varit sedan yrkeshögskolan
bildades år 2008, då Yrkeshögskolan
Sydväst och Svenska Yrkeshögskolan slogs
samman. Andersson var redan tidigare
rektor vid Svenska Yrkeshögskolan och
ledde den långa fusionsprocessen.
– Redan år 2005 började vi diskutera
och sedan planera fusionen, berättar
Andersson. Det viktigaste skedde redan
år 2007, då vi jobbade intensivt i arbetsgrupper med personal från båda högskolorna för att välja det bästa ur bägge
världarna som grund för den nya organisationen. På det här sättet lärde folk känna
varandra inför starten 2008.
Efter att Novia funnits i tre år blev det
kärvare tider för den nya yrkeshögskolan.
– På hösten år 2011 fick vi ett meddelande från ministeriet om att man skulle
skära ned på antalet nybörjarplatser. Detta
var bara början och fram till år 2016 har
omkring en fjärdedel av finansieringen

försvunnit. Vi har fått minska personalen
både genom naturliga avgångar och
genom att lägga ned utbildningar. Men
det gör man inte i en handvändning, utan
en nedläggning kan ta upp till sex år. De
som påbörjat utbildningen måste få slutföra den och har dessutom rätt att vara
frånvarande i upp till två år. Vi har valt
att i första hand lägga ned utbildningar,
framom att hyvla och tunna ut all utbildning. Det vi väljer att ha kvar ska trots
mindre resurser hålla hög klass.
Som ett resultat av de olika nedskärningarna ändrade Novia sin organisation från och med 2017. Fem geografiskt
utspridda enheter slogs ihop till tre. Verksamheten inom enheten för forskning
och utveckling samt fortbildningsenheten
integrerades i de nya enheterna. Administrationen skulle på detta sätt göras effektivare och fastighetskostnaderna krympa.
Novia fortsatte ändå ha verksamhet på
alla orter.
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Foto: Eva Tordera

Stod det klart redan i ett tidigt skede
att enheternas antal skulle minskas,
eller är det en idé som uppstått efter
hand som olika inbesparingar genomförts?
– Hade vi vetat hur stora nedskärningarna skulle bli så kunde vi ha planerat
en helhet, men nu har vi fått anpassa oss
bitvis. Jämfört med att lägga ned ett tiotal
utbildningar, är organisationsändringen
en relativt liten sak och bara delvis en
sparåtgärd. Eftersom bredden och antalet
utbildningar hade minskat så mycket
behövde vi inte längre den gamla strukturen med fem enheter, utan kunde göra
arbetet effektivare genom att slå ihop
enheterna.
Organisationsförändringen genomfördes så att den skulle påverka de studerande så lite som möjligt. Utöver att de
studerande inom social- och hälsovård
flyttade till en ny byggnad på Brändö i Vasa
förändrades inte antalet campus. Administrationen för Åbo och Raseborg slogs ihop
till en enhet, likaså de två enheterna i Vasa

medan Jakobstadsenheten fortsatte som
tidigare. Yrkeshögskoleforskningen hade
tidigare skett inom enheten för forskning och utveckling och inom forskningsinstitutet Aronia i samarbete med Åbo
Akademi. Nu införlivades forskningen och
fortbildningen i de nya enheterna.
– Det var inte en fråga om kostnader
utan vi ville utnyttja bredden av vår
kompetens inom både utbildning och
forskning bättre. Avsikten är att forskare
och lärare ska jobba nära varandra och ha
mycket lättare att utbyta kunskaper och
erfarenheter, säger Andersson.

Rektor Örjan
Andersson.

FAKTA OM NOVIA

Forskningsledare
Marianne Fred

den första gruppen specialforskare vid
institutet och arbetade med sin forskning
och inom olika projekt fram till 2011.
Yrkeshögskolan Sydväst hade tre år tidigare ombildats till Yrkeshögskolan Novia
och sökte efter en forskningsledare. Fred,
som hela tiden arbetat vid Raseborgscampuset, övergick från specialforskarrollen till att bli Novias forskningsledare
inom naturresursförvaltning, sedermera
bioekonomi. Aronia lades ned år 2015 i
och med nedskärningarna i högskolefinansieringen.
– Åbo Akademi ville inte längre finansiera olika externa institut utan ville
använda sina medel till kärnverksamheten, berättar Fred.
För Aroniaforskarnas del innebar det
att de i stället blev anställda direkt av
Novia inom enheten för forskning och
utveckling.

Marianne Fred arbetar som forskningsoch utvecklingsledare inom bioekonomi
vid campuset i Raseborg. Hennes forsknings- och arbetskarriär har varit nära
sammanvävd med Novias utveckling.
Hon studerade biologi vid Helsingfors
universitet och doktorerade år 2004 med
en avhandling om apollofjärilar.
– Efter min examen arbetade jag
under en tid som utbildningskoordinator vid Helsingfors universitet. Jag
upptäckte hur givande det var att arbeta
med människor och praktisk tillämpning
av forskning. Då lediganslogs de första
tjänsterna vid forskningsinstitutet Aronia
på Yrkeshögskolan Sydvästs campus i
Ekenäs. Det var lockande att komma hit
för att jobba med tillämpad forskning och
projekt. Yrkeshögskolevärlden är annorlunda än universitetet.
Forskningsinstitutet Aronia skapades
år 2000 som ett samarbete mellan Åbo
Akademi och dåvarande Yrkeshögskolan
Sydväst. Fred anställdes som en del av

Hur påverkades arbetet då enheten
kort därefter integrerades med den
nya enheten för Åbo och Raseborg?
– Det var positivt, konstaterar Fred.
Det är annorlunda nu. När vår enhet
har möten sitter vi tillsammans med

Yrkeshögskolan Novia upprätthålls av Åbo Akademi, Svenska Österbottens förbund för
utbildning och kultur (Söfuk) samt Utbildningsstiftelsen Sydväst.

Fem olika campus:

Forskning inom fem fokusområden:

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

Campus Vasa
Campus Åbo
Aboa Mare Åbo
Campus Raseborg
Campus Allegro Jakobstad

Hållbar energiteknik
Bioekonomi
Fartygssimulation
Kultur och entreprenörskap
Hälsa och välfärd
Foto: Novia/Isabella Alén

Sju olika utbildningsområden:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Företagsekonomi
Naturbruk/bioekonomi
Kultur
Skönhetsbranschen
Sjöfart
Social- och hälsoområdet
Teknik
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Foton: Novia

Yrkeshögskolan Novias campus i Raseborg

Foto: Eva Tordera

– Det blev en livsarbetsplats för mig,
berättar Juslin.
I dag är Juslin som avdelningschef
ansvarig för personalen och administrationen inom avdelningen för social- och
hälsovård. Men hon är också utbildningsansvarig för socionomutbildningen i Åbo
och både planerar och undervisar inom
utbildningen. Mer än hälften av arbetstiden är hon lärare och undervisar främst
i barnskydd.

”När de slagit ihop oss till en och samma
enhet igen känns det egentligen trevligt, som om vi är tillsammans igen.”
– Eva Juslin, avdelningschef

Eva Juslin, avdelningschef och utbildningsansvarig

människor från både utbildningen och
försäljningen. Tidigare hade vi väldigt lite
kontakt, men nu när man träffas regelbundet får man en helt annan förståelse
för varandras vardag. De får en mycket
bättre inblick i hur mycket forskning som
finns och kan tillgås. Och vi på forskningssidan känner att vi äntligen har en kanal
där vi kan nå ut till våra kollegor.
Att enheten för Åbo och Raseborg är
geografiskt utspridd medför vissa utmaningar. Bland annat sköts möten ofta via
videokonferens eller Skype.
– Enheten för forskning och utveckling har alltid varit utspridd på Novias
olika campus, berättar Fred. Vi var vana
vid att kommunicera på distans. Så för oss
på forskningssidan var det inte en särskilt
stor omställning när enheterna slogs
ihop. Vi träffas lika mycket som tidigare,
men det som är nytt är att jag numera
också träffar alla enhetscheferna direkt.
Det blir betydligt mer samarbete nu, både
inom den nya enheten och över enhetsgränserna.

Inom samma enhet som Marianne Fred
arbetar Eva Juslin som är avdelningschef för social- och hälsovård samt utbildningsansvarig för socionomutbildningen
i Åbo. Hennes arbetsplats finns på Novias
campus i Åbo. Juslins väg in på området
social- och hälsovård gick via studier i kemi
och historia samt socialpolitik och socialt
arbete. Efter några år i arbetslivet ville hon
prova på något mera praktiskt och deltog i
en förberedande utbildning till trädgårdsodlare. Lärarna märkte att hon brydde
sig om de minsta och svagaste plantorna
som egentligen borde slängas bort. ”Du
är socialarbetare”, konstaterade de på
skämt. Men för Juslin var det en insikt som
gjorde att hon återfann intresset för socialt
arbete och började arbeta inom socionomutbildningen vid Yrkeshögskolan Sydväst i
Åbo.
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ta många år på sig och prova på annat
emellan, men nu ska man bli klar snabbare.
Vi följer regelbundet upp studieprestationerna och satsar mycket på studiehandledning för att hjälpa de studerande, både
med studier och andra frågor.

Mathias West, studerande
I Vasa studerar Mathias West företagsekonomi för tredje året. Han hade redan
länge varit intresserad av ekonomi och
ansökte om studieplats direkt efter gymnasiet. Att det blev företagsekonomi i Vasa
berodde på att utbildningen verkade
utvecklad med tanke på verkligheten och
arbetslivet. Men att hans hemort också är
Vasa gjorde att han först var tveksam till
att fortsätta studera där och funderade
på att söka sig till någon annan ort. Vasa
visade sig trots allt vara ett lyckat val.
– Jag var i armén innan jag började
studera, berättar West. Det gjorde att jag
kom bort hemifrån. Sedan när man börjar
studera så träffar man helt nya kompisgäng, även om det är på hemorten. Studielivet är annorlunda än livet innan.

Hur hinner du med allt?
– De här rollerna går in i varandra och
jag brinner för mitt jobb. För mig är det
en glädje att gå till jobbet varje måndagsmorgon.
Inbesparingarna och organisationsförändringen har inverkat också på Juslins
arbete.
– På den tiden då vi var Yrkeshögskolan Sydväst fungerade Åbo och Raseborg inom samma enhet, säger Juslin.
Först när vi blev Novia så blev Åbo och
Raseborg separata enheter. Så nu när
de slagit ihop oss känns det egentligen
trevligt, som om vi är tillsammans igen.
Men hon tillägger att det märks att organisationen är mer slimmad nu.
– Det var hårda neddragningar före
organisationsförändringen. Hela utbildningar lades ned, så jämfört med det har
enhetssammanslagningarna inte varit
särskilt drastiska. Inom social- och hälsovårdsutbildningen blev ingen av med
jobbet, men timlärare anställdes inte
längre och vi som är kvar har därför
fördelat uppgifterna mellan oss. Nu borde
vi alla arbeta ca 10 % mer med samma
timresurser. Det går att hålla ett sådant
tempo, men det förutsätter att allting annat
i livet är i skick. Den innovativa sidan av
jobbet är fortfarande kvar, men jämfört
med tidigare börjar man märka att folk är
lite trötta.

Har du märkt något av nedskärningarna inom Novia de senaste åren?
– Jag såg mest det som stod i pressen
och lärarna har ibland nämnt något i
förbifarten, säger West. Det var först efter
ett tag som man började pussla ihop saker
och ting och förstod varför det blev färre
timmar närundervisning och mer eget

Märker de studerande också av det
hårdare tempot?
– Studietakten kan vara ganska hög,
säger Juslin. Då jag studerade kunde man
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Mathias West

arbete. Men studietempot har över lag
blivit hårdare. Jag är engagerad i studiepolitiken och har talat med många i skolan.
Det syns kanske inte så mycket på ytan,
men de studerandes psykiska hälsa är inte
så bra i dag. Trycket på att bli färdig snabbt
kommer inte inifrån högskolan utan är
mer samhälleligt. Studiestödsreformen är
ett exempel på hur staten vill få folk att bli
färdiga så fort som möjligt.
När de två utbildningsenheterna i Vasa
slogs ihop till en enda flyttade också utbildningarna inom social- och hälsovård och
skönhet till nya lokaler på Brändö, bredvid
Novias övriga utbildningar i Vasa.
– Som jag ser det var det bara logiskt
att slå samman enheterna samtidigt som
allt hamnade på samma plats. Den enda
skillnaden jag märkt som studerande är att
schemat inte längre är fast, utan timmarna
kan byta plats från vecka till vecka.
– Det kan bli svårt för dem som har
ett jobb vid sidan om studierna, konstaterar West, som själv jobbar på Aktias
bankkontor. Men för mig har det inte varit
något större problem.
Han upplever inte heller att studielivet skulle ha förändrats i och med att det
kommit fler Novia-studerande till Brändö.
– Det är förstås positivt med fler
människor men vi var redan så många
studerande här från början i och med att
Foto: Novia/Julia Ajanko

Yrkeshögskolan Novias sjöfartsutbildning vid Aboa 26
Mare finns i Auriga Business Center i Åbo.

VAMK (Vasas finskspråkiga yrkeshögskola)
också finns här så det blev inte någon
märkbar skillnad på campuset.

Hur ser framtiden ut?
– Finansieringen för yrkeshögskolorna
kommer fortsättningsvis från staten, säger
rektor Örjan Andersson. Men det finns
särskilda utvecklingsbehov för att kunna
upprätthålla utbudet på svensk yrkeshögskoleutbildning. När finansieringen skärs
ned och stora enheter blir norm beaktar
inte staten att allting är mindre och därför
mer utmanande på svenska. Då behövs
privat finansiering för att stärka verksamheten, i synnerhet då vi satsar på något
specifikt som t.ex. att utveckla entreprenörskap bland studerande eller forskning och utveckling till stöd för undervisningen. För det har Konstsamfundets stöd
till Novia haft en avgörande betydelse.
– Ändringarna i högskolefinansieringen
har gjort det ännu mer nödvändigt än
tidigare att samarbeta med andra yrkeshögskolor, säger Marianne Fred. När vi
blir kontaktade av andra yrkeshögskolor
så är det ofta svenskan och kontakterna
med Sverige som är viktiga. Den nordiska
dimensionen verkar inte kännas lika självklar inom den finskspråkiga yrkeshög-

skolevärlden. Som länk till Norden fyller vi
en viktig roll.
Mathias West resonerar i liknande
banor om samarbete.
– Det blir allt viktigare att kunna dra
nytta av gemensamma resurser. Högskolebiblioteket Tritonia här i Vasa är ett
exempel – det är gemensamt ägt av flera
skolor. Detsamma gäller en del av våra
tekniska utrymmen som vi delar med
VAMK. Genom att dela på utrymmen kan
var och en få tillgång till större resurser än
annars. Samarbete leder också till annat
positivt, som gemenskap och ett äkta
tvåspråkigt klimat.
– Inom forskningen måste vi bli bättre
på att ta tillvara resultat och skapa långsiktighet, säger Fred. Vi utvecklar till
exempel en utbildning inom mathantverk och landsbygdsutveckling. Där kan vi
utbilda ungdomar i nya modeller för hur
man driver verksamhet. Samtidigt skapar
vi de nätverk som behövs för att kunna
starta företag och tillämpa sina kunskaper,
t.ex. kontakter till råvaruproducenter och
förädlare.
För Eva Juslin är det inte bara ändringarna i högskolefinansieringen som skapar
huvudbry, utan social- och hälsovårdsreformen gör också framtiden oviss.
– För oss inom social- och hälsovård
gäller det att fundera ut hur vi ska anpassa
utbildningen så att den motsvarar reformens krav. Arbetsplatserna kommer att
flyttas till landskapen och vården kommer
att bolagiseras. Vi kommer också att se mer
valfrihet i vården. I utbildningen arbetar vi
mångprofessionellt och projektbaserat så
våra studerande är redo för de utmaningar
som kommer i arbetslivet. Men ser vi på
den svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildningen bortom social- och hälsovårdsreformen så har vi en situation där vi konkurrerar om de studerande med hela världen.
Våra studerande förstår sig på kvalitet
och kommer att söka sig till den bästa
utbildningen. Om inte den svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildningen är bland
de bästa internationellt sett kommer vi att

få svårt att locka studerande.
Också Andersson ser internationell
konkurrens som en av utmaningarna i
framtiden.
– Det finns ett växande intresse bland
finländare för att studera utomlands. För
oss gäller det att i motsvarande grad attrahera utländska studerande till oss. Men
det kan också komma nya överraskningar
i finansieringen.
Då dessa intervjuer görs firar Finland
100-årsjubileum som självständig stat.
Vad ser man med tanke på svenskspråkig yrkeshögskoleutbildning om
man blickar framåt i tiden 100 år till?
– Ja, hur ser arbetslivet och samhället ut om hundra år? frågar sig Örjan
Andersson. Kunskap och utbildade människor kommer alltid att behövas så det
kommer alltid att finnas behov av praktiskt inriktad högskoleutbildning. Framför allt tror jag att den som söker sig till
en utbildning kommer att vilja ha ett jobb
efteråt. Precis som i dag.
West tänker på liknande sätt.
– Högskolans roll växer troligtvis i
framtiden, säger West. Det konkreta och
praktiska kommer att bli viktigare än
enbart teori. Det är därför man söker sig
till yrkeshögskola i stället för universitet.
Fred tror att gränsen mellan universitet och högskolor kommer att suddas ut
allt mer vad gäller forskningen.
– Forskning kommer att vara forskning oavsett i vems regi den görs. Jag tror
att vi också kommer att se gränsen mellan
forskande och undervisande personal
lösas upp. Också entreprenörskap kommer
att ingå som en självklar del i både forskning och undervisning.
Den utveckling som Marianne Fred
och Mathias West båda tar upp summerar
Örjan Andersson så här:
– Vi ser hur universitet och högskolor
blir allt mer lika varandra. Universiteten
blir mer arbetslivsanpassade och forskningen får en allt större roll inom yrkeshögskolorna.
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Dagens
läromedel
– mer än en skolbok

Hösten 2016 fick Finland en ny läroplan som också påverkar skolornas
läromedel. Hur ser dagens finlandssvenska läromedelsproduktion
ut? Vad karaktäriserar ett modernt läromedel? Läromedelscheferna
Magdalena Lindberg (Otava) och Nils Saramo (Schildts & Söderströms) reder ut begreppen.
Magdalena Lindberg som är chef för den
svenska läromedelsutgivningen på Otava.

Det finns flera aktörer av olika storlek på
den finlandssvenska läromedelsmarknaden men förlagen Schildts & Söderströms och Otava räknas till de största.
Av dessa var Schildts & Söderströms till
en början två skilda, konkurrerande
finlandssvenska förlag som år 2012 slogs
samman. De finlandssvenska förlagen har
under årens lopp gett ut översättningar
av finskspråkiga läromedel, bland dem
ett flertal läromedel från Otava. Klivet ut
på den finlandssvenska läromedelsmarknaden som självständig producent av
svenskspråkiga läromedel tog Otava efter
fusionen av förlagen Söderströms och
Schildts. Det stora finska förlagets intåg
innebär att den konkurrens som annars
skulle ha försvunnit i och med förlagsfusionen fortfarande finns på marknaden.
– Vi är konkurrenter, men det ser
jag som något positivt för skolorna. Det
gör att kvaliteten hålls hög och lärarna
kan välja mellan olika läromedel, säger

Otava – läromedel på två språk
De två förlagens läromedelsproduktion
ser olika ut. Exempelvis ger Otava inte ut
läromedel i ämnena modersmål och finska
för den finlandssvenska målgruppen.
Otava har inte heller någon läromedelsproduktion enbart på svenska, utan det
finns alltid en finsk motsvarighet till läromedlet. Magdalena Lindberg förklarar:
– Vi producerar läromedel med två
språk i åtanke. Vi har en stor finsk redaktion och oftast tar man redan i produktionsskedet i beaktande att läromedlet ska
ges ut också på svenska.
Det här innebär att många läromedel översätts från finska till svenska.
I processen behövs ofta en viss bearbetning.
– Vi märker redan i skrivstadiet ut
delar som måste omarbetas för att passa
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den finlandssvenska målgruppen, berättar Lindberg.
På Otava består ett svenskt läromedelsteam oftast
av en redaktör, en skolrepresentant, en översättare, en
språkexpert och en ämnesexpert.
– Ibland kan samma person inneha samma roller,
förklarar Lindberg. Översättaren är kanske också lärare,
eller så kan redaktören vara språkexpert.

Schildts & Söderströms – finlandssvensk utgivning
Schildts & Söderströms ger till största delen ut läromedel som från början skrivits av finlandssvenska författare.
– Vi har en egen nyproduktion av läromedel men ger
också ut vissa översättningar av bland annat förlaget
Sanoma Pros material, främst gymnasieböcker, berättar
Nils Saramo på Schildts & Söderströms.
I t.ex. ämnet engelska behövs ett lite annat grepp
när man gör läroböcker för svenskspråkiga än för finskspråkiga, eftersom engelskan ligger närmare svenskan
än finskan.
– Det här beaktas i våra översättningar av finska
läromedel. När det gäller historia så har vi en helt
egen produktion som också tar den finlandssvenska
målgruppen i beaktande, säger Saramo.

Vad är ett modernt läromedel?
Det är lätt att man har en föråldrad syn på läromedel om
man inte gått i skola under de allra senaste åren. Från sin
egen skoltid minns man kanske att det fanns en textbok
och en övningsbok per ämne. Situationen i dag ser helt
annorlunda ut. Nu räcker det inte längre med ett så
begränsat material. Till alla läromedel hör också digitalt
material i olika former. Det kan vara en helt digitaliserad
version av en textbok, kompletterad med lärarhandledning, interaktiva övningar, ljud och film. Ofta finns det
också spel och kodningsuppgifter. Det här är mer en regel
än ett undantag i dag.
Blir det inte dyrt för skolorna eller gymnasieeleverna
att köpa in allt?
– Man måste inte köpa in allt, utan man kan i de allra
flesta fall välja mellan det tryckta och det digitala materialet eller så kan man välja en kombination av tryckt och
digitalt material, säger Lindberg.
Nils Saramo är inne på samma linje och berättar att
bland annat gymnasieelever getts möjlighet att köpa
både det tryckta och det digitala läromedlet till ett reducerat pris, vilket många nappat på.
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Vilka är utmaningarna?
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Vart är vi på väg?
I den nya läroplanen liksom i världen i övrigt
ser vi hur det digitala har fått mer utrymme än
tidigare. Går det att förutspå vart vi är på väg?
– Det är nog svårt att sia alltför mycket, säger
Saramo. Men jag tror vi i framtiden kommer att
erbjuda olika komponenter som lärarna kan välja
mellan. Lärarna vill ha ett centralt innehåll som
följer läroplanen. De vill gärna ha färdiga paket. Jag
tror förlagens uppgift allt mer blir att ge råd, göra
val och sätta ihop helheter.
Tankegångarna är desamma på Otava:
– Jag tror att vi går mot ett modultänkande.
Skolorna kommer kanske att följa egna läroplaner
och behöva läromedelshelheter som inte nödvändigtvis är ämnesspecifika, utan mer tematiska,
säger Lindberg.
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Foto: Schildts & Söderströms

Digitala läromedel från förlagen
Schildts & Söderströms och Otava.

En ny läroplan sätter press på förlagen. I fallet
med den aktuella läroplanen blev tidtabellen först
fördröjd för att i slutet bli mycket pressad. Detta
resulterade i att alla gymnasiekurser inte hann bli
uppdaterade i tid.
– Det här var verkligen inte något som drabbade enbart den svenskspråkiga utgivningen, utan
också de finska förlagen måste kämpa med en tajt
tidtabell, poängterar Saramo.
Det finns nu ett digert utbud på aktuella, läroplansanpassade läromedel. Schildts & Söderströms
gav under år 2016 ut över 100 nya titlar och lika
många nytryck. På Otava utkom under år 2016
totalt 102 svenskspråkiga titlar, varav 58 digitala.
Men efterfrågan släpar efter. Skolorna och kommunerna har inte alltid råd att förnya sina läromedel i samma takt som läroplanen förändras. Alternativt kanske kommunerna i första hand satsar på
de digitala hjälpmedlen, eftersom digitalt lärande
är en viktig del av läroplanen. Det innebär å sin sida
att man sätter pengar på till exempel surfplattor
och datorer, men sedan kanske saknar läromedel
att använda med dem. Om det inte finns pengar så
får skolorna fortsätta använda gamla läromedel.
I sådana fall kan det hända att lärarna själva blir
tvungna att komplettera gamla läromedel med nytt
stoff för att den nya läroplanen ska kunna följas
– Det här är något jag tycker vi borde diskutera djupare. Vilken rollfördelning ska vi ha? Vad
är förlagens roll? Vad är lärarnas roll? Och när det

gäller digitala läromedel borde vi överväga om det
är ändamålsenligt att förlagen skapar skilda lärmiljöer, eller borde man hellre utnyttja de plattformar som finns, så som Google Drive, Office 365
och Moodle? Skolan ska förbereda eleverna för
verkligheten och i verkliga livet använder man inte
heller skolspecifika plattformar, funderar Saramo.

M

– Då får man de absolut största fördelarna av
läromedlet, konstaterar Saramo.
Däremot är långt ifrån alla läromedel som säljs
i dagsläget digitala.
– Branschstatistiken berättar att de digitala läromedlen utgör ca 4 % av omsättningen, så det tryckta
materialet är fortfarande populärt, säger Saramo.
– Om eleverna och lärarna får bestämma så
dör inte läroboken under den allra närmaste framtiden, konstaterar Lindberg.
Böcker anses fortfarande relevanta, oberoende
av vad forskning eller prognoser säger. Att det digitala ändå kommit för att stanna går inte att förbise.
I takt med att olika samhällsfunktioner digitaliseras
blir också det digitala ett naturligt inslag i skolorna,
även om det går långsamt.
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Läromedel från Schildts & Söderströms

Framtidens
undervisning

Vad innebär externa bidrag
för läromedelsproduktionen?
Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse och Svenska folkskolans vänner bildar tillsammans Samarbetsgruppen
för läromedelsunderstöd som delar ut medel till
finlandssvenska läromedelsförfattare, -sakgranskare och -översättare. Det är alltså inte förlagen som
beviljas medel av denna grupp, utan bidragen ges
till personerna som ligger bakom själva innehållsproduktionen av svenska läromedel.

är inte bunden till plats och tid
Marikki Sjöström är en relativt ny läromedelsförfattare som
jobbar med Ovi auki (S&S), en ny läromedelsserie i finska för
svenska gymnasielever. Hon ingår i en läromedelsgrupp med
både erfarna och nya läromedelsförfattare.
Finsklärarföreningens upprop om nya
läromedelsförfattare väckte Marikki Sjöströms nyfikenhet och läromedelsarbetet
passade bra in i hennes livssituation.
– Jag skriver mycket på fritiden och
har finska som modersmål, så det bidrog
också till att jag kom med, säger hon
om hur hon blev engagerad av förlaget
Schildts & Söderströms.
De sex läromedelsförfattarna som
skapar Ovi Auki bor på olika håll i Finland

och jobbar ofta i par. De håller kontakt
med e-post och via Skype-möten samt
träffas några gånger årligen.
– Vi har alla våra styrkor och i en
grupp blir summan av kompetensen
större än vad vi som enskilda individer
kunde bidra med, konstaterar Sjöström,
som också poängterar redaktörens roll.
– Vi har en underbar redaktör,
Roland Juthman. Hans roll är jättviktig,
i synnerhet eftersom fyra av oss är

Foto: Eva Tordera

– Extern finansiering är verkligen viktig med tanke
på de finlandssvenska läromedlen, konstaterar Nils
Saramo på Schildts & Söderströms. I praktiken kan
understödet vara det som gör det möjligt för våra
författare att lägga ner den tid som behövs för att
skapa ett läromedel. Man kan kanske ta tjänstledigt
en tid för att koncentrera sig på skrivandet.
– För vår del så innebär det att vi verkligen kan
anlita rätt personer som översätter eller sakgranskar. Vi får de bästa inom respektive ämne. Stödet
innebär helt enkelt kvalitet, säger Magdalena Lindberg på Otava.
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Marikki Sjöström är lärare vid
Katedralskolan i Åbo.

läroplanen ska genomsyra den här bokserien: hur man närmar sig stoffet, hur
man arbetar och hur man aktiverar eleverna. Eftersom jag tänkt så mycket på
detta när jag arbetat med bokserien, så
har det också präglat mitt sätt att vara
och min undervisning. Så jag drar absolut
nytta av läromedelsarbetet i min undervisning.

Foto: Schildts & Söderströms

Hur skiljer sig den gamla och nya läroplanen åt?
– Olika kompetenser betonas nu mer
än tidigare. Men visst har vi jobbat på
liknande sätt tidigare, så helt revolutionerande är det ändå inte. Elevens egna
ansvar understryks kanske mer än tidigare och nu är det också mer självvärdering. Det finns lärandemål i boken så eleverna kan själva hålla reda på hur bra de
är på någon viss aspekt. De kan göra en
självvärdering innan vi går igenom något
och en ny självvärdering efter att vi gått
igenom stoffet. Då ser eleverna sin egen
nivå. Det här tankesättet är nytt.
Dagens läromedel och undervisning
innehåller också överlappande kunskap
som förbereder eleverna inför kommande
studier, arbetslivet och livet i allmänhet.
I finskundervisningen lär man sig till
exempel att skriva olika texttyper så som
resuméer, kåserier och artiklar. Det är
viktigt att lära sig hur man sammanfattar
information, något som inte nödvändigtvis handlar enbart om språket. Man kan
säga att undervisningen ges på ett metaplan.
– Jag tror vi går ännu mer mot ämnesöverskridande helheter. Jag skulle vilja ha
mer sådant. T.ex. historia eller info kring
entreprenörskap inom finskundervisningen, säger Sjöström.

oerfarna läromedelsförfattare. Först bildade han sig en uppfattning om vad vi är
bra på och sedan lyfte han ut oss ur våra
bekvämlighetszoner så att vi alla gör lite
av varje.
Arbetet går i vågor och är mer intensivt när en deadline närmar sig med
lugnare veckor där emellan. Det känns
sällan betungande, men takten är rätt
hård.
– Vi är nu inne på arbetet med bok
fyra och det ska ännu komma två böcker
till. Det gäller att hålla ångan uppe, för
man känner sig lätt lite ”urkramad” på
energi i det här skedet, säger Sjöström.

Lärare skriver läromedel
De flesta läromedelsförfattare är lärare
och har alltså fingret på skolpulsen, vilket
är mycket viktigt för att läromedlen ska
fungera i skolverkligheten. Marikki Sjöström jobbar som finsklärare i Katedralskolan i Åbo. Hon använder nu sin egen
lärobok i undervisningen och är nöjd med
innehållet. Sjöström bekräftar att arbetet
med läromedlet också stöder undervisningen:
– Vi har verkligen försökt att den nya

nu med detta läromedel. Det finns också
facit i materialet, så det slipper varje
lärare knåpa ihop själv, säger Sjöström.
Undervisningen håller på att förändras
och det digitala har säkert sin del i denna
utveckling.
– Jag tror nog det digitala är på kommande allt mer, mycket beroende på
lärarna. Jag tror platsen där vi undervisar kommer att förändras. Man kan
kanske sitta på distans och ”träffas” via
digitala plattformar, t.ex. via Skype. Eleverna kan videofilma en dialog och dela
den med resten av gruppen och kommentera varandras filmer. Vi kommer inte att
behöva vara fysiskt bundna till ett rum
eller en tid. Man ska ändå inte glömma
bort att det är trevligt att samlas rent
fysiskt också, säger Sjöström.

– Jag brukar säga åt mina elever att
de inte klarar sig om de endast köper den
tryckta boken. Bäst är om de kan köpa
paketet med både bok och digitalt material, men de klarar sig också med endast
det digitala läromedlet.
– Många tycker om den fysiska boken,
men i digiboken finns ännu mer material
än i den tryckta boken. Bland annat de
självrättande uppgifterna i digiboken är
mycket nyttiga. Dessutom har vi noveller
i digimaterialet och uppgifter i processskrivning, så att eleverna får avsluta
påbörjade skönlitterära texter, säger
Sjöström som är den i arbetsgruppen som
stått för novellerna.

Vad efterfrågas av lärarna?
– Som lärare vill man gärna ha en helhet.
Jag har inte behövt något extramaterial

Foto: Eva Tordera

Vart är läromedlen och undervisningen på väg?
Trots att läroboken fortfarande är populär poängterar Sjöström de digitala läromedlen:
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Foto: Lina Enlund
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bakom kulisserna

Svenska
teatern

Svenska teatern i hjärtat av Helsingfors står där
den har stått i drygt 150 år. Teatern har under
årens lopp gått igenom många förändringar,
senast då den renoverades år 2010–2012. De
flesta av dagens helsingforsare och teaterbesökare skulle ändå säga att teatern ser ut som den
alltid har gjort. Det är också meningen.
– En bra renovering kännetecknas av igenkännbarhet, säger arkitekt Stefan Ahlman som tar oss
på en tur bakom kulisserna.
Johan Storgård, teaterchef 2002–2017, berättar
om hur renoveringen har påverkat verksamheten på teatern.

Tillgänglighet, modern teknik och arbetstrygghet
Svenska teatern har en lång historia och Stefan Ahlman är inte
den första arkitekt, och knappast den sista, som varit involverad i
utvecklingen av byggnaden. Den senaste renoveringen föregicks av
en noggrann planering. Ett av de viktigaste önskemålen var att göra
teatern tillgänglig också för personer med funktionshinder. Dessutom
var all teknik i behov av förnyelse, det vill säga allt från avlopp och
ventilation till ljud och ljus. Det tredje stora målet med renoveringen
var att skapa en trygg och bra arbetsplats för personalen.
– Tekniskt sett så var byggnaden i rätt bra skick, säger Stefan
Ahlman. Men den är byggd på fin sand som blir en riktig ”plörö” när
den blir våt. Byggnaden pålades år 1936 men pålarna hade ruttnat så
det var bara en tidsfråga innan det kunde gå riktigt illa för teatern i
händelse av till exempel ett rejält störtregn eller en översvämning.
När det drog ihop sig till ekonomiskt dåliga tider och bankkris år
2008 beslöt sig staten för en nödlösning där projektbidrag omedelbart
beviljades till stora projekt som stod i startgroparna. På detta sätt ville
staten försäkra sig om att arbetstillfällen inte försvann. För teatern
innebar det en snabb spurt med att få planeringen till ett sådant
stadium att finansiering kunde beviljas. Staten stod för 30 miljoner,
Helsingfors stad för 5 miljoner och teaterstiftelsen med för ändamålet
under åren reserverade medel och lån för 8 miljoner. Utomstående
stiftelser, föreningar, fonder, privatpersoner och företag bidrog med
sammanlagt 7 miljoner, varav Konstsamfundets bidrag utgjorde 1,25
miljoner euro.
– Renoveringsbudgeten var 50 miljoner och det fanns inget spelrum
att överskrida den. Och det gjorde vi inte heller, säger Ahlman.
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Istället för att anlita en huvudentreprenör tecknades ungefär 200 entreprenadavtal. En upphandling i små delar går
enklare att styra och om något verkar bli
för dyrt får man tänka om med kostnaderna för någon annan del i projektet.
Både budget och tidtabell höll, men mot
slutet av renoveringen blev det bråttom.
– Om vi från början var inställda på
ett maratonlopp så fick vi ändra taktik
och spurta i slutet, berättar Ahlman.
Teatern satte nämligen upp storsatsningen Kristina från Duvemåla i januari
2012 och behövde tillgång till byggnaden
redan innan produktionen startade.

men både brand- och byggnadsinspektionen var mycket förstående, berättar
Ahlman.
I teaterns bakre regioner finns också
en varuhiss som är drygt 6 meter lång
och möjliggör transport av bland annat
dekoren från snickeriet till scenen. Snickeriet ligger nu under markytan, i helt
nybyggda utrymmen.
Inne i salongen har man förnyat
stolarna och placerat dem omlott, så
att publiken kan titta över den framförsittande personens axel. Det finns också
fler sittplatser och de tre första raderna
kan skjutas undan och ge plats för ett
orkesterdike. Balkongerna har försetts
med diskreta stålräcken, en säkerhetsåtgärd eftersom de sammetsklädda,
ursprungliga räckena är farligt låga.
Dörrarna in till balkongerna har också
ljudisolerats.
Salongens karaktäristiska takmålning
har också reparerats varsamt. En av
puttina (änglafigurerna) var i så dåligt
skick att den borde ha målats om. Det

Vad har gjorts?
För den vanliga teaterbesökaren är det
svårt att sätta fingret på vad som egentligen förändrats. Det man ändå lägger
märke till är personhissen i aulan utanför
stora scenen. Hissen var ett radikalt ingrepp.
– Museiverket gav ett negativt utlåtande till möjligheten att sätta in hissar,
Foto: Lina Enlund

satte dock Museiverket stopp för och i
stället är denna putto i dag övertäckt av
en digitaliserad bild. Om man tittar efter
noga ser man att en av puttina är ljusare
än de övriga.
Det handlar ändå om relativt små
ingrepp, som man knappt kan se om man
inte vet vad man ska titta efter.
– Meningen är att känslan ska finnas
bevarad, man ska kunna känna igen sig,
säger Ahlman.
Något helt nytt är Amos foajé.
– Den är mitt bidrag till teaterhelheten, konstaterar Ahlman. Men eftersom
den är helt ny så kan teaterbesökarna
inte heller minnas något av den.
Amosscenen fanns förvisso redan före
renoveringen, men var då en repetitionsscen, stängd för allmänheten.
– Byggnadstekniskt är Amosscenen
ganska speciell, eftersom bland annat
stora scenen ligger under den och repetitionsscenen Eros finns ovanpå. Ljudisoleringen var utmanande, säger Ahlman.

Foto: Lina Enlund

scenerna så har utbudet kunnat breddas.
Att personalen också fått bättre arbetsförutsättningar kan ses som en bidragande
faktor, säger Ahlman.
Man kan alltså sluta sig till att alla delar
hänger samman och stöder varandra.
Bra förutsättningar bäddar för bra verksamhet.
Vid en renovering är det viktigt att
förstå hur teatern har använts och vad
som är centralt i dagens användning av
byggnaden.
– Vi har också funderat på hur man
tänkte bakom de lösningar som fanns i
teatern. Hur tänkte till exempel teaterns
mecenat Amos Anderson på 1930-talet
och hur mycket påverkade han? Bland
annat hade arkitekt Saarinen tänkt sig
plafonder till spegelsalen, men där finns
i stället kristallkronor. Det här kan ha
varit ett resultat av Andersons inflytande,
funderar Ahlman. Jag tror att Amos skulle
ha varit nöjd med vår renovering.

En byggnad stadd i ständig förvandling
Arkitekten har en mycket pragmatisk syn
på sitt renoveringsobjekt.
– Det här är en byggnad stadd i ständig förvandling. Huset används och måste
kunna användas till det som verksamheten kräver.
Likaså anser Ahlman att byggnaden
definieras av sin verksamhet, inte av arkitekturen i sig. Han drar paralleller till en
kyrka:
– Hus och byggnader är bara ramar
för verksamheten i dem. Hur fin en kyrka än är spelar ingen roll om det som
predikas inte når fram till åhöraren; om
produkten är dålig så spelar det ingen roll
i vilket skick kåken är.
I Svenska teaterns fall har produktionerna haft bra genomslagskraft efter renoveringen.
– Och det är tack vare ett bra val av
produktioner. Också tack vare de olika

Den karaktäristiska takmålningen inne i
salongen har reparerats varsamt.
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Hur ser framtiden ut?
– Det är svårt att veta vad framtiden
för med sig. De tekniska lösningarna har
kanske en livstid på 25–30 år, beroende på
den tekniska utvecklingen.
Men en sak är enligt Ahlman säker:
– Byggnaden måste kunna leva med
verksamheten.
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Tack vare personhissen i aulan utanför stora
scenen har tillgängligheten förbättrats.

Renoveringen av Svenska Teatern
– hur gick det sen?

Foto: Lina Enlund

Plock ur teaterns historia
»»

1860: Teatern invigs under
namnet Nya Teatern, arkitekt
Theodor Chiewitz.

»»

1863: Efter en brand återuppbyggs teatern enligt Nikolai
Benois ritningar.

»»

1887: Namnet Svenska Teatern
tas i bruk.

»»

1915–1936: Arkitekterna Jarl
Eklund, Eliel Saarinen och Eero
Saarinen planerar teaterns
utveckling.

»»

1916: Teatern blir landets svenskspråkiga nationalscen.

»»

1928: Amos Anderson donerar
500 000 mark till teaterns renovering.

»»

1930-talet: Det finns planer på
att riva byggnaden eller inkorporera ett tornhus med hotell med
teatern.

»»

1980-talet: Husets teknik förnyas.

»»

1990-talet: Fönstren vid biljetthallen öppnas.

»»

2016: Teaterhuset firar sitt
150-årsjubielum (räknat från
invigningen av Benois teaterhus).

»»

2017: Garantiföreningen för
Svenska Teatern firar sitt
150-årsjubileum.

Johan Storgård tillträdde som teaterchef
år 2002 och hade då ingen personlig
erfarenhet av Svenska Teatern.
– Byggnaden var ju inte dålig, utan
fin på många sätt. Men under regin av
Bröderna Lejonhjärta hösten 2002 fick
jag uppleva teaterns produktionsapparat i praktiken. Snickarverkstaden var
liten, metallverkstaden ännu mindre,
dekoren skulle transporteras från snickarverkstaden upp till översta våningen,
längs smala korridorer, och sen ner till
scenen igen... Alla viktiga avdelningar låg
långt borta från scenen. Skådespelarnas
loger låg längst bort, medan administrationen och chefen fanns närmast scenen,
berättar Storgård.
Det stod klart för den nya teaterchefen
att något måste göras för att teatern skulle
hålla i 100 år till. Det behövdes energisnåla lösningar, ändamålsenliga hissar

och teknisk-logistiska lösningar. Visionen
presenterades för stiftelsens ordförande
Olof Olsson kort efter att Storgård hade
inlett sitt arbete hösten 2002.
– Jag är glad och stolt över att kunna
säga att vi förverkligade min vision!

Lång väg till förnyad teater
År 2006 slogs det fast att teatern skulle
renoveras och själva renoveringen genomfördes åren 2010–2012.
– Så fort beslut fattats involverades
hela personalen som fick jobba med arkitekten i frågor som berörde dem. Jag
blandade mig inte i. Alla blev på detta
sätt delaktiga, så när vi flyttade tillbaka
från Alexandersteatern, där vi varit utlokaliserade i ett och ett halvt år, så gick
flyttprocessen smärtfritt. Alla var entusiastiska och inflyttningen var en framgång, eftersom alla hade planerat sina
Foto: Svenska Teatern

Källor: Svenska Teatern. Byggnadshistorisk utredning och färganalys, 2008
Arkitektbyrå OKULUS och Svenska
Teaterns webb:
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www.svenskateatern.fi/sv/teatern/historia
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Stora scenen under ombyggnad.

Foto: Svenska Teatern

”Så fort beslut fattats involverades hela personalen som fick jobba med
arkitekten i frågor som berörde dem. Jag blandade mig inte i. Alla blev
på detta sätt delaktiga, så när vi flyttade tillbaka från Alexandersteatern
gick flyttprocessen smärtfritt.”
– Johan Storgård
egna förutsättningar för arbetet inom
ramarna för vad som gick att genomföra,
säger Storgård.
Detta är något Storgård är mycket nöjd
över, liksom samarbetet med arkitekten
Stefan Ahlman, som avlöpt smidigt och
också lett till ett annat gemensamt projekt,
kvarteret Victoria på Busholmen.
– Jag träffade honom år 2003 och upplevde genast att han var rätt person för
jobbet. Både tidtabell och budget höll,
säger Storgård.
Det som publiken inte ser är att man
i husets bakre regioner har gjort om det
mesta.
– Alla lösa väggar har bytt plats. Allt har
ändrats, alla logistiska lösningar är nya.
De publika utrymmena däremot är endast
renoverade. Museiverket satte stopp för
alla större förändringar där, säger Storgård.
Bland de mest betydande förändringarna kan nämnas scenernas antal. Före
renoveringen hade teatern två scener,
det vill säga stora scenen och miniscenen.
Dessutom fanns Amos som var en repetitionsscen. Efter renoveringen finns det
tre scener. Repetitionsscenen Amos har

öppnats för publiken. Tack vare att taket
lyfts och dekoravdelningen flyttats ner
till nybyggda utrymmen under markytan
så finns det nu en repetitionsscen, Eros,
ovanför Amosscenen. Dessutom finns den
lilla scenen Nicken, som tidigare var en
festlokal.
– Stora scenen är fantastisk men Amosscenen med fönstren ut mot Esplanadparken är nog unik. Speciellt när man
täcker av fönstren och kan använda
utsikten som en del av dekoren, konstaterar Storgård.

– Största utmaningen är kanske att
vi har för lite lagerutrymme och inga
sidoscener, säger Storgård. Staden gick
som tur var med på att vi kunde bygga ut
teatern under marken. På det sättet fick
vi 1 000 kvadratmeter nytt utrymme som
kan användas för att göra verksamheten
logistiskt effektiv och på så sätt höja kvaliteten.
En annan stor förändring ur personalens synvinkel är personalkaféet som
alltså finns där miniscenen tidigare låg.
En till synes liten förändring i kaffekulturen har visat sig ha positiva effekter.
– Tidigare hade vi kaffeapparater runt
om i huset, på olika ställen. Det finns fem
ingångar till byggnaden, man kunde gå
om varandra och alla höll sig till sin egen
avdelning. Nu har vi inga kaffekokare någon annanstans än i det trevliga personalkaféet där alla kan träffa varandra.
Det här är bra för den sociala gemenskapen och i förlängningen för arbetet,
konstaterar Storgård.

Stefan Ahlman har liknande minnen:
– Det blev en förtätning som inte var
det bästa som kunde hända rent byggnadstekniskt, men det gick eftersom vi
jobbade i två skift, säger Ahlman.
Inga större problem uppstod heller och
man kan säga att Kristina från Duvemåla
var ett riktigt elddop för teatern, där
precis hela byggnaden användes och alla
nya funktioner genast testades under
megaproduktionen. Det enda missödet
som inträffade var att scenens elsystem
slogs ut så att en föreställning måste avbrytas.
– Brandridån skulle inte ha fungerat
och då kan man naturligtvis inte fortsätta,
konstaterar Ahlman.

Fem år efter renoveringen
Visst har man under årens lopp lagt
märke till en del som kunde ha gjorts
annorlunda. Men dessa saker är minimala i förhållande till hur det kunde ha
sett ut i dag.

Amos foajé är arkitekt Stefan Ahlmans
bidrag till den nya teaterhelheten.

Elddopet Kristina från Duvemåla
Den nyrenoverade teatern invigdes med
buller och bång i och med megaproduktionen Kristina från Duvemåla i januari
2012.
– Det var en kall och snörik vinter år
2011 så detta förlängde renoveringstiden
en aning. Det blev lite bråttom i slutet,
men vi jobbade dag och natt. Kristina
från Duvemåla var en enorm satsning
med 100 000 människor som rörde sig i
teatern under speltiden. Den visade att
huset håller och kvalitetsmässigt är över
alla förväntningar.
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Konstsamfundets stöd 2012–2016

Konstsamfundets stöd 2012–2016

BILDKONST

UTBILDNING

Under åren 2012–2016 beviljades sammanlagt 439.000 € i stöd till bildkonst genom de
allmänna ansökningsomgångarna. Detta motsvarar 4,7 % av alla utdelade medel vid de allmänna omgångarna. Stödet fördelades på 55 ansökningar från 28 organisationer och 148
ansökningar från 123 privatpersoner.

Under åren 2012–2016 beviljades sammanlagt 1.311.325 € i stöd till utbildning genom de
allmänna ansökningsomgångarna. Detta motsvarar 14 % av alla utdelade medel vid de allmänna omgångarna. Stödet fördelades på 137 ansökningar från 34 organisationer.

Beviljade ansökningar 2012–2016: ansökta summor och beviljade summor
Beviljade summor (totalt)

Beviljade ansökningar 2012–2016: ansökta summor och beviljade summor

Ansökta summor (totalt)

Beviljade summor (totalt)

Stödet till bildkonst delas ut
en gång om året på våren.
Hur stora medel som beviljas
varierar från år till år beroende på antalet ansökningar
och deras kvalitet. I genomsnitt beviljas ca 60 % av den
ansökta summan.
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Exempel från fältet

Annika Bergvik-Forsander beviljades stöd för
två separatutställningar i Borgå och Vasa.
På bilden The Comfort of Geometry, Konstfabriken i Borgå, 2016.
Mer information:
www.bergvikforsander.com
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enligt ändamål

1753 €

1000 €

Organisationer

Antal beviljade ansökningar

3264 €
3000 €

80

60,7 %

70

60

50

55

2015

28
20
0

Separatutställning Grupputställning

Projekt

Övrigt

2016

Utbildningen Open Minds Media
Västra Nylands folkhögskola (VNF) beviljades
stöd för att finansiera en utbildning i mediakonst för unga vuxna med särskilda behov.
Folkhögskolan samarbetar kring utbildningen
med Kårkulla samkommun.

Beviljat stöd per
utbildningsansökan (medeltal)

9572 €
Genomsnittlig beviljad andel
av ansökt belopp
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Beviljad andel av ansökt belopp
Privatpersoner

2014

Mer information:
www.vnf.fi/studier/openmindsmedia/

Beviljade utbildningsstöd enligt storlek
Andel (%) av de beviljade ansökningarna

Beviljat stöd per
bildkonstansökan (medeltal)

Privatpersoner

2013

Porträtt från kursen i ljusmålning (Foto: VNF/Open Minds Media)

Foto: Annika Bergvik-Forsander
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Exempel från fältet

2012

Konstutställning i Borgå och Vasa

2000 €

Stödet till utbildning delas ut
två gånger om året, på våren och
på hösten. Hur stora medel som
beviljas varierar från år till år
beroende på antalet ansökningar
och deras kvalitet. I genomsnitt
beviljas ca 60 % av den ansökta
summan.
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Victor Westerholms oljemålning Ålandskap om vintern,
Karis, 1912, tillkom under slutet av guldåldern.

100

år av finländsk konst
Under de senaste 100 åren har den finländska
bildkonsten påverkats allra mest av konstmarknaden och stöden till bildkonsten. Det konstaterar museichef Kai Kartio i ett samtal kring den
finska konstens utveckling under självständigheten.

Foto: Staffan Sundström / Agency Leroy

tiska och expressionistiska strömningar
nådde Finland och till exempel Novembergruppen uppstod. Men i den etablerade
konstvärlden rådde en inskränkt nationell stämning under mellankrigstiden
och man ville helst inte se nya utländska
inflytanden i konsten. Det här blir tydligt
exempelvis hos Wäinö Aaltonen som
gjorde djärva kubistiska experiment, men
blev uppmärksammad för den stela klassicism som var i ropet då.
Var det här speciellt just för Finland?
– Att en inriktning blev så dominerande
var speciellt för Finland. Det fanns inte
riktigt utrymme för många olika sorters
konst. Vår konstmarknad var ytterst liten.
Samtidigt var konstfältet mycket bredare
i övriga Norden. Under guldåldern hade
de finländska konstnärerna haft mycket
gemensamt med de nordiska konstnärerna, men nu vände man sig inåt. Fortfarande reste man mycket, bland annat till
Paris, men från hemlandet kom kraftiga
signaler om att konstnärerna skulle hålla
sig till den mera konventionella linjen
som fortfarande företräddes där jämsides
med de nya riktningarna. Det här betyder
absolut inte att konsten från den tiden

Kai Kartio
skulle vara ointressant, det är en mycket
fascinerande period!
Hur kom det sig att man förde fram
nyklassicismen inom mellankrigstidens
konst, den om något är väl utländsk?
– Art Deco och nyklassicismen kom in
i konsten, intressant nog via symbolismen, som en motpol till de moderna
stämningarna. Man sökte trygghet och
fann den i inskränkthet och traditionsbundenhet – i nyklassicismen som på
nytt bearbetar ett gammalt tema. Klart att
man också gjorde modernistiska försök

Museichef Kai Kartio, vad är finländsk bildkonst?
– När folk tänker på finländsk bildkonst, tänker de på den
så kallade guldåldern och tiden då konsten bidrog till att bilda
en nationell identitet. Efter sekelskiftet 1900 hade bildkonsten
egentligen inte längre samma betydelse. Akseli Gallen-Kallela,
Eero Järnefelt, Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg med flera
tillhörde guldåldern, en konstnärsgeneration som skapade vida
kända konstverk med finländska motiv. De hade alla studerat
utomlands, främst i Paris, och kontakterna till kolleger utomlands
var starka. När den generationen gick ur tiden, uppstod en kris.
Kan man alltså påstå att bildkonsten inte var lika nationell
under tiden för självständigheten 1917?
– Ja, på ett sätt. Under 1920–1930-talen skapades inte lika ikoniska, fosterländska bilder som under guldåldern. Nya modernisJohannes Haapasalo:
Stående flicka, 1917.
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Birger Carlstedts inredning till
caféet Chat Doré, 1929.

Sulho Sipilä gjorde under 1930-talet en hel del
modernistiska verk. Vilande kvinna (detalj), 1931.
Hur utvecklades bildkonsten sedan
efter kriget?
– Modernismen fick sitt stora genombrott i Finland under 1950-talet, och kom
så småningom att stå för den etablerade
konsten. Det figurativa föreställande måleriet blev allt mer marginellt ända tills vi
fick en kort period av socialistisk realism
under 1970-talet. Fortfarande kan vi se hur
konstmarknadens småskalighet påverkade
konstlivet i Finland. Storföretag och banker
hade stor betydelse genom sina konstinköp
och påverkade därmed vad som skapades.
Flera av dessa verk behandlar därför industrialiseringen, och bildspråket är ofta
förenklat figurativt. Först på 1980-talet
uppstod det en verklig konstmarknad – vi
hade en boom inom galleriverksamheten
och det fanns privata konstköpare. Tyvärr
var det en kort period som tog slut i och
med 1990-talets depression och den har
inte återuppstått i samma utsträckning.

i Finland under samma tidsperiod, till
exempel Sulho Sipilä och Alvar Cawén.
Birger Carlstedt skapade sina första
modernistiska verk under 1920- och 1930talen. Men allmänheten tänkte ännu på
guldålderns konstverk och bara några få
var redo för experiment. De största beställarna av konstverk var industrin och
det offentliga, och då gällde det oftast
att utsmycka byggnader med passande,
ofta monumentala verk. En privat konstmarknad som skulle ha köpt annorlunda konst existerade inte. (Och Gösta
Stenman* hade flyttat till Sverige.)
Blev bildkonsten mera fosterländsk
under vinterkriget och fortsättningskriget?
– Under kriget hade folket annat att
tänka på än bildkonst. Många konstnärer –
inte bara bildkonstnärer utan också författare, musiker, filmare med mera – jobbade
för staten med att dokumentera krigen. I
viss mån förekom också propaganderande
konst, men det var i huvudsak film, litteratur och musik som dominerade. Bildkonstens roll var mera undanskymd.

Det låter inte särskilt positivt, hur mår
bildkonsten i Finland i dag egentligen?
– Intresset för bildkonst har ökat under
hela självständighetstiden och ökar fort-

* Stenman var konsthandlare och köpte bl.a. in Helene Schjerfbecks konst.

sättningsvis. I dag har vi flera olika konstriktningar som får ta plats och bildkonsten blir allt mer angelägen för människorna. Bildkonsten hittar nya uttrycksformer och medier. Här kan också Amos
Rex spela en roll som forum för experiment.
Dagens konst behandlar den enskilda individen, Finland och världen, vilket gör att
alla kan skapa en känslomässig relation till
den. Samhället blir mer och mer globalt,
samtidigt som livet blir mera individualistiskt. Konstlivet i dagens Finland upprätthålls till stor del med stöd från offentliga
och allmännyttiga instanser, den privata
marknadens betydelse är marginell. Trots
det är bildkonsten privat till sin natur –
konstnärens privata känslor mynnar ut i
ett konstverk, som skapar privata känslor
hos åskådaren.
Finns det någon explicit ”finländsk
konst” i dag?
– Det finns en konstscen i Finland,
som består av konstnärer som är födda
här eller som arbetar här och som lever i
den finländska verkligheten. Den konst de
skapar relaterar därmed medvetet eller
omedvetet till vårt finländska samhälle.
Många av konstnärerna skulle säkert säga
att det inte tänker på sig själva som specifikt
finländska konstnärer, utan att de fokuserar på det personliga och privata eller
på det globala. Men de verkar ändå i det
här jättespeciella landet Finland. Bildkonsten är en utmärkt spegel av dagens
samhälle. Som mest avslöjande är den,
när den inte försöker vara samhällelig.
De omedvetna budskapen är ofta intressantare än de proklamerande.
Blir man blind för dessa omedvetna
budskap när man lever i samma tid?
– Man är onekligen lite blind för dem
när man själv är med. Man ser det typiskt
finländska bättre om man betraktar det
utifrån. För att förstå hurdant Finland är
i dag gäller det att försöka hitta de omedvetna budskapen i den samtida konsten.
Foton: Kari Siltala/Amos Andersons konstmuseum
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Stiina Saaristo: Last Man Standing, 2007–2008.
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Alvar Cawén var medlem i den expressionistiskt orienterade Novembergruppen. Motiv från
Bretagne, 1912 (detalj).

Foto: Terhi Paukku

Lilli Sukula-Lindblom och Taina Semi driver projektet.

Sol i minnet!

Livskvalitet för äldre och minnessjuka
Våren 2017 etablerades ett nytt samprojekt gällande kultur i äldrevården. Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner finansierar ett treårigt pilotprojekt med mål att förbättra
minnessjukas livskvalitet och vardag genom att skapa modeller för
kultur vid vårdenheter. Skådespelare Lilli Sukula-Lindblom från Lillicare fungerar som projektledare tillsammans med andra experter,
bland annat Geroartist Taina Semi. Teater Geist administrerar det nystartade projektet som beskyddas av arkiater Risto Pelkonen.
Arbetet med det nystartade projektet har
nyligen inletts, men projektledare Lilli
Sukula-Lindblom pratar redan om det
treåriga projektets slutfas.
– Verksamheten som vi etablerar i och
med detta projekt ska inte upphöra när
projekttiden tar slut eller när eldsjälen
slutar. Kontinuitet är en förutsättning
för att projektet ska kunna växa, säger
Sukula-Lindblom.

– Det har också tidigare genomförts
flera projekt kring kultur i vården, men
har dessa projekt påverkat vårdkulturen på lång sikt? frågar sig SukulaLindblom och konstaterar att man i detta
gemensamma projekt har ställt som mål
att försöka skapa och hitta fungerande
verksamhetsformer för kultur i äldrevården, i pilotdelen specifikt i vården för
minnessjuka. Kultur ska komma att ingå i
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känner stolthet över sin yrkesidentitet, de
boende mår bättre och de anhöriga blir
mera delaktiga. Det handlar ofta om små
saker, som att ge de rätta verktygen för att
våga göra mera.
Som ett konkret exempel nämner Lilli
Sukula-Lindblom egenmonolog-metoden
(omakuva-monologi), som Taina Semi utvecklat. Tillsammans med den minnessjuka och de närstående skriver egenvårdaren ner en utförlig och värdig berättelse
om personen, så att alla ska veta vilken
personlighet man jobbar med. Det ger alla
en förståelse för att se den minnessjuka
som individ, och inte som en klient bland
andra. Lika kraftgivande verkar egenmonologen för vilken person som helst.
– Sist och slutligen handlar det inte
om att vi inom projektet skulle uppfinna
något nytt. Det handlar mera om att
uppmärksamma de personer som bor, jobbar och verkar vid enheterna, och att se
och bekräfta dem och deras behov.

den normala vårdverksamheten.
– Jag ser saker i stora bågar. Det känns
härligt med ett långt projekt som har förutsättning att leda till något mera permanent.
Sol i minnet!-projektet vill engagera
alla personer som har en anknytning till
vården. Först och främst är det ett projekt för den minnessjuka själv, men
också personal, artister, vårdstuderande,
närstående och volontärer är en del av
målgruppen.
– Alla ska få ta del av projektet. Om vi
har nyckelknippan, så försöker vi dela ut
nycklar till alla. Vi vill vara generösa och
inte panta på egna idéer utan uppmuntrar
i stället alla involverade att dela med
sig av alla fiffiga praxisar, säger SukulaLindblom.
– Det förekommer redan många bra
saker inom äldrevården runt hur man kan
aktivera och engagera med hjälp av kultur,
nu gäller det för oss att ta tillvara dessa.
Jag vill hitta det kunnande som redan
finns i vården – dessutom finns det ett
stort kunnande också bland konstnärer,
musiker med flera. Allting är möjligt,
enbart himlen är gränsen. Men, poängterar Sukula-Lindblom, det är bra om du
är utbildad så du förstår ditt ansvar och
till exempel din tystnadsplikt i kontakten
med de minnessjuka.
– Kvalitet är a och o i vårt projekt. Vi
kommer att utbilda både artister, personal och volontärer. Då jag jobbade med
att utbilda sjukhusclowner, som alla hade
gedigna konststudier bakom sig, tog det
ändå ett år att utbilda dem innan de fick
börja jobba på egen hand. Det är lika
viktigt med utbildning i detta projekt.
– Om vi är helt ärliga, så är det största
problemet på våra äldreboenden inte om
det finns tillräckligt med kultur. Men om
vi kan föra in kulturen så att den ingår
som en naturlig del av den vanliga vården,
kommer vi att uppnå positiva effekter. Vi
eftersträvar en förändring av vårdkulturen och vårdatmosfären, där personalen

Foto: Terhi Paukku
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Den personliga kontakten ger Lilli möjlighet
att nå fram till varje individ. En sång ger
inspiration till en försiktig vals.

Föreningen Konstsamfundet rf:s

76:e verksamhetsår

som utkom i september 2016. Utgivningen av
reportageskriften väckte uppmärksamhet i
finlandssvensk press och Konstsamfundet
diskuterades i ett flertal artiklar, radioprogram och i tv.
Föreningen Konstsamfundets resultat
för verksamhetsperioden var 5,7 miljoner €
mot 2,7 miljoner € år 2015.

filmproduktioner, journaliststipendier, publikationer, musik, teater och utbildning.
Konstsamfundets personal var i medeltal 58 personer, varav sex personer på
Konstsamfundets kontor, 38 personer på
Amos Andersons konstmuseum och 14 på
Landsfastigheterna.
Försäljningen av Forum till Sponda
i början av året föranledde personalförändringar på kontoret. Henrik Johansson, tidigare knuten till Forum Capita,
började 1.5 på Konstsamfundets kontor
med ansvar för byggandet av det nya konstmuseet. I augusti anställdes Eva-Marie
Lindholm som ekonomiassistent. En rekryteringsprocess för att anställa en ny
controller inleddes under hösten 2016 och
en ny controller, Ann-Christine Nyström,
anställdes 1.1.2017.

Organisation

År 2016 var Föreningen Konstsamfundets 76:e verksamhetsår. Forum Fastighets Kb undertecknade 4.2.2016 ett köpebrev med Sponda Oyj med vilket
hela aktiestocken i bolaget överläts till Sponda Oyj. Affären, som verställdes
29.2.2016, innebar att köpcentret Forum övergick i Sponda Oyj:s ägo. År
2016 var det sista hela verksamhetsåret för Amos Andersons konsmuseum
på Georgsgatan 27. Satsningarna på utställningarna i det gamla museet
minskade gradvis, samtidigt som siktet alltmer ställdes på den kommande
verksamheten i Glaspalatset.
san Sanomat och Hangö-tidningen-Hangonlehti. Vid sidan av utgivningen drev KSF
Media fram till oktober 2016 ett rotationstryckeri i Mårtensdal, Vanda.
Föreningens årsmagasin Konstsam utkom med sitt sjunde nummer. Magasinets
huvudtema var invandring och integration.
Därtill fanns bl.a. en artikel om Konstsamfundets skogskydd i skogarna vid Söderlångvik, en artikel om filmen En Autobiografi
och en artikel om projektet Okänd soldat i
Harparskog.
Under året uppmärksammades Konstsamfundet även i medierna. I början av
året väckte inledandet av Amos Rex-bygget
nationellt intresse. Också försäljningen av
köpcentret Forum resulterade i flera tidningsartiklar samt radio- och tv-inslag.
Placeringsrådets möte i Nice i maj lyftes
fram av Suomen Kuvalehti i en artikel som
dock inte nämnde att placeringsrådets
medlemmar verkar Konstsamfundet till
godo helt utan att erhålla arvode. Grävgruppen följde Konstsamfundet under våren 2016 och utförde intervjuer med bl.a.
ordförande, VD och styrelsens medlemmar.
Projektet resulterade i skriften Amos Arv.
Kapitalet, Konstsamfundet, Kaj-Gustaf Bergh

Byggnadsarbetena i Glaspalatset inleddes
den 12 januari 2016. Vid samma tillfälle
lanserades det nya museets namn, Amos
Rex. Byggnadsarbetena pågick under årets
gång och i slutet av 2016 var byggnadsarbetena i stort sett inom tidtabell och helt och
hållet inom budget.
På Landsfastigheterna blev den totala
äppelskörden 140 000 kg, att jämföra med
88 000 kg år 2015. De nya planteringarna gav
över halva skörden trots att de utgör endast
1/3 av odlingsarealen. Flera nyplanteringar
gjordes under året.
Den nya placeringsportföljen är en betydande inkomstkälla. Den nya placeringsportföljen gör långsiktiga placeringar i
främst finska och svenska noterade aktier.
Placeringsrådet, med uppgift att diskutera
aktuella frågeställningar på aktiemarknaden, sammanträdde fyra gånger. Intäkterna
från den nya placeringsportföljen var 3,5
miljoner € (5,3 miljoner € år 2015). Marknadsvärdet på den nya placeringsportföljen
uppgick 31.12.2016 till 162,9 miljoner €
(128,6 miljoner € år 2015).
År 2016 var KSF Media Ab:s nionde verksamhetsår. Bolaget gav ut titlarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östnyland, Lovii-
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Konstsamfundet hade under år 2016 tolv
föreningsmedlemmar; Max Arhippainen,
Kaj-Gustaf Bergh, Niklas Geust, Mikael
Ingberg, Gunvor Kronman, Elina Pirjatanniemi, Wivan Nygård-Fagerudd, Per-Edvin
Persson, Astrid Thors, Paula Salovaara,
Christoffer Taxell och Anders Wiklöf.
Styrelsen som år 2016 leddes av ordförande Christoffer Taxell bestod av Niklas
Geust, Gunvor Kronman och Max Arhippainen. Styrelsen höll tio möten under året.
Till styrelsemedlemmarna har enligt stadgarna inte utbetalats arvode.
Verkställande direktör var jur.kand., dipl.
ekon. Kaj-Gustaf Bergh. Revisorer har varit
CGR-revisorerna Sixten Nyman och Marcus
Tötterman med revisionssamfundet KPMG
Oy Ab som suppleant.
Vid behandlingen av ansökningar om
stipendier och understöd har Föreningen
Konstsamfundet anlitat sammanlagt ett trettiotal sakkunniga, som grupperats i åtta
stipendienämnder: kulturbidrag, bildkonst,

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 2016 inkom under dessa
ansökningsomgångar sammanlagt 1 045 ansökningar om en sammanlagd summa på
ca 6,8 miljoner €. Av dessa beviljades ca
45 %, d.v.s. 474 ansökningar, bidrag om
en sammanlagd summa på 1,8 miljoner €.
Utöver dessa beviljade styrelsen övriga
bidrag för filmer och andra kulturella

Beviljade stipendier och understöd
Amos Andersons museum

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 799 093

2 058 974

2 136 561

2 069 974

2 364 018

2 066 471

1 500 000

2 000 000

16 500 000

Projektkostnader Glaspalatset
Allmänna kulturbidrag

1 613 867

992 978

1 766 850

1 857 925

717 336

1 063 500

120 150

84 500

87 000

104 000

82 000

197 500

Filmproduktioner

766 124

790 620

602 585

733 500

411 500

302 500

Musik

331 700

311 600

287 000

336 500

396 950

367 700

4 097 417

3 452 577

4 442 968

3 245 690

5 449 151

8 730 775

538 000

617 200

610 500

338 000

450 000

364 620

3 023 627

1 153 853

429 500

865 000

704 164

996 488

-677 781

-20 000

11 897 338

30 569 554

Bildkonst

Publikationer
Teater
Utbildning
Ej realiserade projekt
från tidigare år
TOTALT

12 289 978

9 462 302

10 362 964
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11 050 589
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skriften Ny Tid och Svenska Studerandes
Intresseförening r.f., Helsingfors beviljades
sammanlagt 17 500 € för utgivningen av
Studentbladet år 2016.
Inom teater beviljades Wasa Teater
– Österbottens regionteater 20 000 € för
projekt i anslutning till Finland 100 år,
region- och turnéverksamhet m.m. Klockriketeatern r.f. erhöll även 20 000 € för
verksamheten, speciellt för produktionskostnader för 3 Musketeers – East of Vienna.
Viirus r.f. beviljades bidrag på 17 000 € för
produktioner under hösten 2016. För regionteaterverksamheten beviljades Åbo Svenska
Teaterförening r.f. ett bidrag på 16 000 €.
Beträffande utbildning var Konstsamfundets andel i Svenska studiefonden
75 000 €. Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd om är ett samarbete mellan
Konstsamfundet, Svenska kulturfonden,
Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls
stiftelse delade ut medel för nya läromedel
för totalt 403 250 € (87 % av sökt belopp) till
119 ansökningar (310 565 € år 2015). Elva
ansökningar avslogs. Orsaken till den höga
beviljningsprocenten är att en bedömning
av ändamål och skribentens lämplighet för
uppdraget görs på förlagen innan ansökan
lämnas in. Hela 118 bidrag beviljades som
stipendier till författare, översättare eller
sakgranskare, medan ett bidrag beviljades
för fortbildning av läromedelsförfattare.
Den nya läroplanen som trädde i kraft hösten
2016 innebar att läromedelsproduktionen
ökade avsevärt och därmed även antalet
ansökningar. Konstsamfundets andel som
utgjorde 30 000 € utökades därför under
året med ett extrabelopp på 30 000 €. Även
de andra deltagarna i läromedelsgruppen
fördubblade sina bidrag.
Journaliststipendierna utdelades i
samarbete med Svenska kulturfonden.
Konstsamfundet beviljade totalt 60 000 € för
journalistpraktikanter på de olika finlandssvenska dagstidningarna, för journaliststipendier och för verksamma journalisters
vistelser på rikssvenska tidningshus.

på den kommande verksamheten i Glaspalatset.
De stora utställningarna från 2015 fortsatte under 2016. Sigurd Frosterus – konsten
som livshållning och Donatorns verk ska
visas ända fram till sommaren 2017. Helsinki Noir pågick fram till slutet av 2016 med
stor framgång och var den utställning som
publiken främst nämnde vid kassan som
anledning för museibesöket. Helsinki Noir
uppmärksammades också internationellt,
bl.a. i New York Times.
Fyra mindre utställningar öppnades
under årets lopp. Olli Lyytikäinen visades
under våren i sjätte våningen. Stuart
Wredes utställning pågick samtidigt i utställningshallen. Helheten The Garden of
Life med monumentala isskulpturer som
blickfång var en imponerande upplevelse
men drabbades också av tekniska missöden.
Under sommaren gästade stiftelsen Pro
Artibus museet med utställningen Trampa
vatten – Isländska nutidskonstnärer vid
finländska kusten.
På hösten intogs utställningshallen av
Zoltán Popovits skulpturer. Det var den

Foto: Eva Tordera

mot 411 500 € år 2015. Bidragen riktades till
25 olika produktioner (23 st år 2015).
Det största filmbidraget, 75 000 €, beviljades Långfilm Productions Oy för serien
med arbetsnamnet 100 år – 12 föremål. Parad
Media erhöll 35 000 € för en TV-serie om
den mytomspunna skandinaviska designens
framtid med Finlands populäraste designbloggare Kasper Strömman. Produktionsbolaget Fri film beviljades 30 000 € för
dokumentärserien Minoriteternas Europa.
Inom området musik beviljades 143
enskilda bidrag om sammanlagt 367 700 €
via de två allmänna ansökningsomgångarna. För verksamheten 2016 beviljades
Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet
25 000 €. DUNK - De Ungas Musikförbund
i Svenskfinland r.f. erhöll 10 000 € för att
förverkliga Skolmusik 2017 i Korsholm
och i Vasa i maj. Kulturföreningen Katrina
beviljades 10 000 € för ett operaprojekt i
Mariehamn med anledning av Finlands 100årsjubileum 2017.
Inom publikationsverksamheten kan
den finlandssvenska bokkatalogen, som
utgavs för 31:a gången, nämnas. Upplagan
var 131 400 st. Tidtabellen för utgivningen
tidigarelades så att Bokkatalogen utkom
redan i oktober inför Helsingfors Bokmässa
27–30.10, där 1 000 exemplar utdelades.
Bokkatalogen distribuerades med Hufvudstadsbladet, Östnyland, Västra Nyland och
Åbo Underrättelser samt i samarbete med
ÖP i november. Föreningen Konstsamfundets andel av totalkostnaderna var 45 000 €.
Tidskriftprojektet, som är ett samarbete
med Svenska kulturfonden och Svenska
folkskolans vänner, koordinerades också
detta år av Thomas Rosenberg. Bl.a.
samordnades de finlandssvenska tidskrifternas deltagande i Bokmässan i Helsingfors
och i Vasa och i Bokkatalogen. Understödet
till Konstsamfundets tidningsgrupp uppgick
till 8,2 milj €.
Inom publikationsgruppen beviljades
Svensk Presstjänst totalt 60 000 € för verksamheten. Nya Ålands tidningsaktiebolag,
Mariehamn, Projektet Nyan i klassen för
grundskolor och gymnasieskolor på Åland
beviljades 30 000 €. Svensk Ungdom,
Svenska Folkpartiets Ungdomsorganisation
r.f. beviljades 12 000 e för att trygga utgivningen av Liber (tidigare Svensk Framtid).
Tigertext Ab, Helsingfors beviljades 10 000
€ för utgivning av kultur- och samhällstid-

ändamål till en sammanlagd summa av ca
9,9 miljoner €. Den totala utdelningen under
året uppgick därmed till ca 30,6 miljoner €
(11,9 miljoner år 2015). I denna totalsumma
ingår projektkostnader för det nya museet
Amos Rex för 16,5 miljoner (2 miljoner år
2015)
År 2016 beviljades totalt 30,6 milj. € i
stipendier och understöd. Samarbetet med
Svenska kulturfon
den, Stiftelsen Brita
Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner, Lisi Wahls stiftelse och andra
finlandssvenska fonder har fortsatt under
året. Gemensamma satsningar är bl.a.
Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd, Svenska Studiefonden och Bokkatalogen.
De största bidragen i de olika grupperna
räknas upp nedan, medan ett sammandrag
över de utdelade stipendierna och understöden finns i slutet av verksamhetsberättelsen.
Bland de allmänna kulturbidragen beviljades Finlands Svenska Idrott r.f. ett bidrag
på 50 000 € för barn- och ungdomsverksamheten samt föreningsstöd. Åbolands hantverk r.f. beviljades också 50 000 € för planering och utförande av Konstrundan 2017.
För verksamheten i Åboland beviljades Sydkustens landskapsförbund r.f. 28 000 €. För
Folktingets deltagande i politikerveckan
SuomiAreena / Finlandsarenan i Björneborg 10–14.7.2017 beviljades 20 000 €. Sydkustens landskapsförbund r.f. beviljades
15 000 € för utvecklandet av ordkonst på
svenska.
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 2,1 milj €. Understöd för projekt
i hemlandet beviljades 29 finländska bildkonstnärer eller konsthantverkare (28 år
2015). Övriga bidrag delades ut till arbetsgrupper och konstföreningar, t.ex. Andelslaget Forum Box som erhöll 4 000 € för
utställningar, nordiskt samarbete och konstpedagogisk verksamhet samt utvecklingen
av galleriet och andelslaget Forum Box och
CAA (Contemporay Art Archipelago) rf,
4 000 € för ett platsspecifikt samtidskonstprojekt på Själö.
För olika finlandssvenska film- och
tv-produktioner utdelades totalt 302 500 €

Amos Andersons konstmuseum
År 2016 var det sista hela verksamhetsåret för Amos Andersons konstmuseum på
Georgsgatan 27. Satsningarna på utställningarna i det gamla museet minskade gradvis samtidigt som siktet alltmer ställdes
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För regionteaterverksamheten beviljades Åbo Svenska Teaterförening r.f.
ett bidrag på 16.000 €.

samheten. En del av skämten var bättre
än andra, men som helhet väckte staketet
en hel del uppmärksamhet och allmänhetens respons var mycket positiv. Ett speciellt inslag i staketet var graffitiväggen som
förverkligades i samarbete med Helsingfors
stads ungdomscentral.
Amos Anderson Glaspalatset Ab, Konstsamfundets dotterbolag som kommer att
driva verksamheten i Amos Rex, fick sin
första anställda när Henrik Johansson
började som ekonomi- och förvaltningsdirektör den 1 maj 2016. Samtidigt fungerar
Johansson som VD för Fastighetsaktiebolaget Glaspalatset i Helsingfors. Museichef
Kai Kartio utnämndes till VD för Amos
Anderson Glaspalatset Ab. Styrelseordförande i bolaget är Kaj-Gustaf Bergh, styrelsemedlemmar är Christer Nyholm och
Ronny Viljanen.
Under 2016 fortsatte man att utarbeta
en verksamhetsstrategi för Amos Anderson
Glaspalatset Ab. Samtidigt pågick arbetet
med att utforma den nya organisationen
som ska starta 2018. Ett antal arbetsgrupper
som förberedde olika aspekter av verksamheten inledde sitt arbete på hösten 2016.
Under hösten slutfördes också samarbetsförhandlingar som gällde nedläggningen av
museiverksamheten på Georgsgatan. Förhandlingarna fördes i gott samförstånd
mellan Henrik Johansson som representerade arbetsgivaren och förtroendeman
Jussi Piironen som representerade arbetstagarna.
Museinämndens sammansättning har
inte ändrat sedan det andra mötet 2014.
Konstsamfundets verkställande direktör
Kaj-Gustaf Bergh har liksom tidigare deltagit
i museinämndens möten, liksom Henrik
Johansson, direktör för FAB Glaspalatset.
Föredragande för nämnden var museichef
Kai Kartio och sekreterare Synnöve Malmström (två möten) och Sofia Vainio (ett
möte). Nämnden sammanträdde sammanlagt tre gånger under året. Medlemmarna är
Roger Broo, ordförande, Max Arhippainen,
Niklas Geust, Gunvor Kronman, Per-Edvin
Persson, Ann Sandelin, Björn Springfeldt
och Christoffer Taxell.

ungerskfödda bildhuggarens stora återkomst till Finland där han tidigare hade
rönt stora framgångar. Ett verk av Popovits
ställdes också fram på Forum Platform i
Forums köpcentrum. Tidigare under året
visades Taneli Rautiainens Sphere där och
gjorde t.o.m. alltför stor succé. Framför allt
ungdomar trängde sig in i klotet till den grad
att det måste repareras i flera omgångar.
Museet besöktes år 2016 av 35 089
personer. Anmärkningsvärt är att ca 40 % av
de betalande besökarna kom in med Museikortet. Produkten som lanserades 2015
har blivit en faktor att räkna med i museibranschen. Besökarantalet i Söderlångviks
museum var 7 054. Mer information om den
mångsidiga verksamheten på Söderlångvik
under rubriken Museerna och turismen.
Byggnadsarbetena i Glaspalatset inleddes den 12 januari 2016. Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Bergh drog i spakarna
för det första skoptaget. Vid samma tillfälle
lanserades det nya museets namn, Amos
Rex. Namnet skulle uppfylla följande kriterier: 1. Innehålla egennamnet Amos, 2. Inte
behöva översättas; 3. Ha en anknytning till
Glaspalatset. Därutöver fanns det ett inofficiellt kriterium: vi skulle ha en känsla av
att Amos Anderson skulle ha gillat namnet.
Amos Rex blev genast glatt accepterat av
den stora allmänheten.
Byggnadsarbetena pågick framgångsrikt
under året. Utmaningarna var många. Byggplatsens ledning berättade att man så gott
som dagligen ställdes inför situationer som
man inte tidigare mött. En av de största
utmaningarna var att hålla den gamla
skyddade skorstenen stående mitt i den allt
djupare utgrävningen. Det visade sig att det
fanns mera berggrund att schakta än vad
som hade framgått i provborrningarna.
Schaktandet gick långsamt och krävde stor
varsamhet p.g.a. närheten till metrotunneln. Renoveringen av det gamla Glaspalatset bjöd också på en del överraskningar, t.ex. avloppsrör i järn som totalt
hade frätts sönder på 20 år. I slutet av 2016
var byggnadsarbetena ändå i stort sett inom
tidtabell och helt och hållet inom budget.
Byggplatsen omgärdades av ett staket
som planerades av designbyrån BOTH.
Staketet pryddes med visualiseringar av
planerna och information om bygget men
framför allt med ordlekar som på tre språk
humoristiskt syftade på den kommande verk-

Landsfastigheterna
I trädgårdarna planterades på våren 4 400
äppelträd av sorten Amorosa på Söderlångvik och i Tolfsnäs 1 400 träd av sorten Rubi-
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morgonyogapassen på museets altan,
hölls även under sommaren 2016. Kimitoöns guider r.f. ansvarade för de allmänna
visningarna i museet. Därtill ordnades kryssningar med rutten Dalsbruk–Söderlångvik–
Dalsbruk i samarbete med sjökapten Niklas
Löfberg under fyra onsdagar i juli.
Utöver små enstaka spelningar ordnades
de traditionella konserterna under juli
månad i gårdens karaktärsbyggnad, bland
annat Baltic Jazz-slutkonserten och en konsert inom ramen för Kimitoöns Musikfestspel. Ett helt nytt evenemang på Söderlångvik var den av Festival Norpas arrangerade konserten som hölls ute på skogsleden
i augusti. Gårdens trädgårdsdagar ordnades
28.5 och 11.6 samt en livligt frekventerad
äppeldag för hela familjen 24.9. Under den
sist nämnda invigdes Marianna Salokannels verk Drömmarnas äppeldans, tillverkat
av gårdens äpplen som ett slags labyrint.
Söderlångvik presenterades även på andra
orter. Under vintern och våren 2016 deltog
gården på resemässan i Helsingfors samt på
seniorernas resemässa i Nådendal.
Året avslutades med Café Vivans traditionella julmarknad. Förutom julförsäljning
och julmatsservering ställdes fotografier ut
på caféet. Utställningen Black Kaffinobox IX
bestod av de bilder som blivit till under nålhålskameraevenemanget på sommaren.
Fotografen Hans G. Hästbacka ansvarade
för projektet. Under året 2016 hade museet
7 054 besökare.

nola. Av den totala äppelodlingsarealen var
10,5 ha gamla träd, 5,5 ha nya planteringar
och 2 ha nya planterade 2016 (icke skördegivande). Den totala äppelskörden blev
140 000 kg. De nya planteringarna gav över
halva skörden trots att de utgör endast 1/3
av odlingsarealen. Dessutom gav de nya
sorterna kvalitativt betydligt bättre skörd.
Tomatodlingen i växthusen gav en
skörd på ca. 31 000 kg. Mera specialtomater
odlades än tidigare år.
I övrigt odlades sommarblommor,
örtkryddor, jordgubbar och julstjärnor.
Uthyrning: Landsfastigheternas alla sommarvillor har varit uthyrda på långtidskontrakt. Nya villor har inte byggts, de gamla
har renoverats enligt behov.
Årets avverkningar av skog köptes av
Metsä Group.
Under året ordnades två skogsdiskussioner med olika intressegrupper på Kimitoön. I diskussionerna informerades om
kommande avverkningar och andra åtgärder i Söderlångviks skogar.

Museerna och turismen
På Söderlångvik anordnades två nya specialutställningar sommaren 2016: Anu
Tuominens Transparente blanche (15.5–
25.9.) i karaktärsbyggnaden och Teija
Lehtos Äpplig (15.5–25.9) på Café Vivan.
Utställningen Berättelser om Söderlångvik,
som öppnades sommaren 2015 i galleri
Alma, pågick även 2016. Anu Tuominens
utställning bestod av talrika, mångtydiga
installationer i huvudbyggnaden och den
omgivande parken. I sina verk använde sig
konstnären av handarbeten samt föremål
som hon funnit på lopptorg, på Söderlångvik
och i naturen. Föremålen införlivades i
huvudbyggnadens interiörer på ett gåtfullt
klurigt och poetiskt sätt. Utställningen fick
exceptionellt mycket beröm och rönte stor
uppmärksamhet. Teija Lehtos utställning
bestod huvudsakligen av färggranna träsnitt
och förmedlade stämningar och detaljer ur
vardagslivet. Inspirerad av Söderlångviks
äppelträdgård valde konstnären äpplen i
olika former som utställningens tema. Museikoordinator Kerttu Raittila fungerade som
kurator för bägge utställningarna.
Såsom föregående år satsade Söderlångviks museum även på övrig verksamhet.
Framgångsrika evenemang, såsom allmänna visningar, nålhålskameraverkstad och

Föreningens bokslut
Verksamheten visar för räkenskapsperioden
ett disponibelt resultat på 5 683 714, 42 €.
Avkastningen från Forum Fastighets Kb
uppgick till 25 milj (12,4 milj €). Dividendintäkterna var 15,1 milj € mot 6 milj € året
innan.
Under året beviljades ansökta stipendier
och understöd för totalt 3,8 milj. €. Det totala
beloppet beviljade understöd, som ännu
inte utbetalats, uppgick till 2,9 milj. €.
Styrelsen föreslår att det disponibla resultatet 5 683 714, 42€ överförs till styrelsens
dispositionsfond.
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och understöd
och understöd 950 000,00
950 000,00
22 950 000,00
22 950 000,001 137 844,00
1 137 844,00
Kortfristigt
Kortfristigt
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder
265 050,03
265 050,03
297 675,85
297 675,85
Kortfristiga
Kortfristiga
koncernskulder
koncernskulder
10 955,76
10 955,76
896 618,54
896 618,54
Resultatregleringar
Resultatregleringar
494 210,98
494 210,98
453 344,09
453 344,09
BeviljadeBeviljade
stipendier
stipendier
och understöd
och understöd1 962 843,71
1 962 843,71
1 521 427,00
1 521 427,00
4 379 623,92
4 379 623,92
1 210 558,44
Övriga kortfristiga
Övriga kortfristiga
skulder skulder
796 514,22
796 514,22
3 529 574,70
3 529 574,701 210 558,44
481 653 481
705,04
653 705,04
507 431 507
676,39
431 676,39
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Våra museer

Amos Andersons konstmuseum

Söderlångviks museum

Amos Andersons konstmuseums
huvudutställning sommaren 2017
och den sista utställningen på
Georgsgatan innan Amos Rex
öppnas i Glaspalatset är utställningen Generation 2017 som
belyser 15–23-åriga aktörers konstnärliga verksamhet.

Under sommaren 2017 presenterar
Söderlångviks museum bildkonstnären Tapani Raittilas (f. 1921)
verk från 1950-talet till 2000-talet.

Verk till utställningen efterlystes hösten
2016. Drygt 400 kandidater skickade in
över 1200 förslag. Utställningens slutliga
sammansättning valdes av kurator Laura
Köönikkä som beskriver förslagen:
– Konstverken visade på självsäkerhet
och mod hos ungdomen att föra fram
fascinerande och samtidigt utmanande
teman. Idéernas spektrum varierade tematiskt från frågor kring identitet och
vardagliga ting till sociala orättvisor samt
tankar kring miljöestetik.
Till utställningen valdes 42 deltagare vars verk kommer att fylla Amos
Andersons konstmuseum från den 19
maj tills museet stänger sina dörrar den
3 september. Största delen av konstnärerna är bosatta i Finland. Den nordligaste
deltagaren är dock hemma i Kautokeino i
Norge och den sydligaste i Michigan, USA.
I utställningen ingår bl.a. fotografi, video,
graffitikonst och performancer. I arbetena betonas såväl digital teknik som olika
handarbetstraditioner.
– Flera av de valda har utforskat sina
liv i dagboksform till exempel genom
rörelse, video, kamera eller digitala teckningar. Till utställningen valdes verk som

Annina Fremgen, Hands No. 2
stöder och står i dialog med varandra.
I helheten steg högklassiga men också
experimentella nya idéer fram, berättar
Köönikkä.
Generation 2017 ger unga en möjlighet
att presentera sin egen visuella värld för
en stor publik. Samtidigt har åskådarna
en chans att se en glimt av hur den unga
generationen uttrycker sig konstnärligt.
Utställningen är ett samarbete mellan
Amos Andersons konstmuseum, Helsingfors stad och stiftelsen Konstcentret för
barn och unga. Generation-utställningarna
återkommer vart tredje år. Generation
2020 kommer att visas i det nya Amos Rex
under Glaspalatsets torg.

Pågående utställningar
»»
»»

Konsten som livshållning – Samling
Sigurd Frosterus till och med 23.6.
Donatorns verk – Gamla mästare i
Amos Andersons konstmuseum till
och med 3.9.2017

Amos Rex öppnar sensommaren 2018
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Utställningen Rom ‒ Paris ‒ Saimen i
Söderlångviks huvudbyggnad för betraktaren till platser av betydelse för konstnären och människan Tapani Raittila –
från de stora konststäderna i Europa till
Kyläniemi vid Saimen där han tillbringade
sina somrar. Tematiskt fokuserar utställningen på de för Raittila karaktäristiska
motiven; porträtt, stilleben, vardagsinteriörer, nakenfigurer och landskap.
På Café Vivan i Söderlångvik ställer
Kati Immonen (f. 1971) ut sina fascinerande akvareller. I utställningen Flora
förenar Kati Immonen den finska skogen
med blomsterarrangemang i små korgar.
Den vilda skogens element, så som lav och
”vinterns väktare” (fjolårets förvissnade
växter) tämjs i hennes arbeten till trösterika miniatyrvärldar; naturupplevelser
som man i lugn och ro kan iaktta, i skydd
från naturens grymma krafter.
Förutom konstutställningar omfattar
programutbudet på Söderlångvik gård
bl.a. morgonyoga på museets altan, wellness-veckoslut, kryssningar och kulturseglatser, musikkonserter i museets salong samt diverse workshops i det nya
verkstadsutrymmet.

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 €

Tapani Raittila, Kylpijät, 1991

Kati Immonen, Törröttäjät, 2016

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

Visningar:
www.kemionsaarenoppaat.fi
www.salonoppaatkemionsaari.fi

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

Öppet 15.5–31.8 varje dag kl.
11–18. Stängt 23–25.6. Öppet i
september under veckosluten.
Inträde 4 € / 3 € / 2 €. Grupper
(minst 15 personer) 2 €. Fritt
inträde för alla under 18 år.

Galeasen Inga vid bryggan i Söderlångvik. (Foto: Pekka Turunen)

Lumi Tuomi: Identitet (2016), Video, gif-animering,
Generation 2017-utställningen på Amos Andersons konstmuseum

