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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 Glaspalat
set 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 Hufvud-
stadsbladet, Östnyland, Loviisan Sanomat, Västra Nyland och Hangötidningen – Hangon lehti. 
Konstsamfundet är majoritetsägare i Affärsmagasinet Forum. Schildts & Söderströms Ab 
är intressebolag.

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.

av Kaj-Gustaf Bergh

Kaj-Gustaf Bergh är VD för Föreningen Konstsamfundet.

Mycket har förändrats under de tolv år 
som jag fungerat som VD för Föreningen 
Konstsamfundet. Förändringen har varit 
möjlig trots att föreningens stadgar inte 
ändrats. Det som förvånat mig mest 
under alla dessa år är den stora mängd 
individer som har mycket starka åsikter 
om vad Föreningen Konstsamfundets 
uppgift är, trots att de kanske aldrig 
läst föreningens stadgar eller diskute-
rat frågan med grundaren och donatorn 
doktor Amos Anderson.

Enligt stadgarna skall Föreningen Konst
samfundet upprätthålla ett museum i Hel
singfors och ett på Söderlångvik. Något 
annat skall ej upprätthållas, endast under
stödas. Det finns enligt stadgarna inget 
tvång att understöda sådant som kan under
stödas!

Ofta har jag hört att ”detta måste Konst
sam fundet understöda” eller att ”detta 
hade nog doktor Anderson understött”. 
Ibland sägs det att Konstsamfundet är en 
finlandssvensk fond och därför är det vår 
uppgift att vara med om det ena eller det 
andra.

Stiftelser och med dem jämförbara insti
tutioner har allt mer tillgångar och därmed 
ett ökat inflytande. Hur dessa institutioner 
använder sina medel har en stor betydelse. 
Därmed ökar institutionernas beslutfatta-
res inflytande, makt och ansvar. När grund
aren och donatorn ej längre är vid liv är 
det andra beslutsfattare som tar över. Nya 
beslutsfattare med en egen livshistoria, 
egna engagemang och egna preferenser. 

Det finns så mycket som är värt att 
understöda. Så mycket lidande och nöd som 
ropar på hjälp. Ofantligt många områden 
som är så viktiga. Hur skall en beslutsfat
tare lyckas lösgöra sig från sina egna och 
andras tankar och preferenser och helt obe

roende av dessa kunna följa institutionens 
stadgar? Vem skall övervaka detta och hur 
skall övervakningen vara tillräckligt obero
ende och tillräckligt resurserad? 

När man beslutar om understöd är det 
lätt att få vänner. Viktigare är att våga få 
ovänner, vilket är sannolikt och kan vara 
mycket tungt i dagens värld med sociala 
medier. Mången som tolkar en donators 
vilja eller en institutions stadgar har starka 
egna preferenser för sådant som man varit 
engagerad i eller där man har någon som 
man känner och respekterar. Det har ofta 
förflutit en lång tid sedan institutionen 
grundades och problemen vid den tid
punkten var andra än dagens problem och 
utmaningar.

Sannolikt kommer en betydande för
ändring i lagstiftningen gällande stiftelser 
och därmed jämförbara institutioner att 
ske, detta trots att vi nyligen fått en förny
else. Förhoppningsvis skapas strukturer 
som hjälper beslutsfattarna att lösgöra 
sig från sina mänskliga preferenser och 
därmed rikta alla resurser på att stöda det 
som stadgas – trots att hjälp behövs på 
många områden. Detta blir inte enkelt. Att 
bestraffa konkret monetär egennytta eller 
skadlig försummelse är 
enkelt jämfört med detta, 
men jag hoppas att 
det lyckas. Det finns 
så mycket tyckande 
och ”vetskap” om vad 
grundarna och dona
torerna egentligen 
hade önskat! 

Att välja mellan goda ting
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Bild: Söderlångvik gård var Amos Andersons sommarresidens på Kimitoön.
Foto: Tero Koski



3

Konstsam
2018

ISSNL 17991099
ISSN 17991099

Adress
Mannerheimvägen 18. 6 vån.

00100 Helsingfors

Telefon
(09) 642 315

Redaktion
kontoret@konstsamfundet.fi

Ansvarig utgivare
KajGustaf Bergh

Kontakt
Klara Paul 

Text
Mia Berg-Lundqvist 

Niclas Erlin 
Daniel Kawecki

Klara Paul 

Foto
Lina Enlund 

Daniel Kawecki 
Jani Laukkanen 
Peter Lundqvist

Tuomas Uusheimo

Produktion
Idelhöjd  Ab

www.idelhojd.fi

Tryck
Grano, Vasa

Gunvor Kronman: Förändringens vindar

Från charmig labyrint till Amos Rex

Glaspalatset från 1830 till 2018

Medpassagerare med huvud och hjärta

Tuomo Nuorluoto – den förste mottagaren av 
Amos Andersons stipendium vid Finlands Rom-institut

Christoffer Taxell: Rum för mera samarbete

Åsa Salvesen – teaterchef i förändring

Rock Donna – här får alla bli stjärnor

Musiken svetsar samman – musikgruppen Cismet

Grundläggande konstundervisning handlar om personlig utveckling

Konst och musik ger identitet – musik och bildkostskolan Art-Dur

Föreningen Konstsamfundet rf:s 77:e verksamhetsår

Resultat- och balansräkning

Våra museer

4
6

12
16
20
24
26
32
37
41
45
50
58
60

Glaspalatset från
1830 till 2018

12

Glaspalatsets historia började 
under ryska tiden då en gar
nison byggdes på platsen. Följ 
med genom nedslagen i histo
rien fram till våra dagar då det 
nya museet Amos Rex invigs.

20
Tuomo Nuorluoto är mottagare av det 
första Amos Anderson-stipendiet vid 
Finlands Rom-institut.

37
Ett porträtt av musikgruppen Cismet.

4041 0797

Konstsamfundets  
årsmagasin 2018

Pärm: Museilektorerna Elsa 
Hessle och Melanie Orenius 

Foto: Jani Laukkanen 26
Vi träffar Åsa Salvesen som är direktör för Wasa Teater i en 
tid av förändring. Teatern renoveras inför 100-årsjubileet som 
infaller 2019.

45
Vi besöker musik- och bildkonstskolan 
Art-Dur i Nagu.

2

32
Rock Donna ordnar läger och ger flickor 
möjlighet att bli stjärnor.



4 5

Världen, och därmed också Finland, 
har om inte precis genomgått några 
jordskalv, så åtminstone ruskats om 

grundligt så att det som för bara några år 
sedan kändes som beständiga, självklara 
pelare att stå på har satts i svaj. Vart tog det 
multilaterala engagemanget och stödet för 
världens fattiga vägen? Och vad hände med 
respekten för internationell lag och viljan 
att ta emot dem som flytt krig och konflik
ter? När blev ”vi tillsammans” reducerat till 
ett ”jag först”?

försvårat tillgången till samhällsservice 
på svenska. Samtidigt är det ett ofrånkom
ligt faktum att finländarnas kunskaper i 
svenska fortsätter att tunnas ut, både vad 
gäller antal personer som behärskar språ
ket och nivån på språkkunskaperna. Det 
här sker inte för att finländarnas förmåga 
att tillägna sig språk försvagats, utan är 
ett logiskt resultat av ett kraftigt minskat 
antal undervisningstimmar i kombination 
med att den obligatoriska studentexamen 
i det andra inhemska språket avskaffats. 
När man till detta lägger den tilltagande 
utflyttningen av unga, välutbildade fin
landssvenskar till exempel till karriärmag
neten Stockholm, är det lätt att se hur den 
samlade nationella kompetensen i svenska 
språket krymper. 

En relevant fråga som en kolumnist förra 
året i Expressen frågade sig är ett hurudant 
nordiskt land Finland är om 30 år, ifall det 
inte längre talas svenska i någon större 
utsträckning? Ifall det svenska språket 
reducerats till familjen och privatsfären, i 
stället för att vara en samhälls och identi
tetsbärande kraft i ett levande tvåspråkigt 
land?

Men visst finns det ljusglimtar. Reger
ingens språkförsök med att ersätta under
visningen i svenska med ett annat språk 
krympte ihop till att omfatta några få kom
muner. Kommunala tjänstemän, besluts-
fattare, föräldrar och lärare tog aktivt ställ
ning för att eleverna i deras kommuner 
också i fortsättningen ska få undervisning 
i svenska. Köerna till språkbad är långa och 
behovet av språkbadslärare är större än 
utbudet på marknaden. Intresset för den 
finlandssvenska kulturen är stort på många 
håll och attityderna till svenska språket 
positiva. 

När förändringens vindar drar fram är det 
tur att det finns fonder och stiftelser som 
både kan puffa på och fungera som stöt
dämpare där det behövs. Som nytillträdd 
ordförande för Konstsamfundet känner jag 
ett ansvar att kontinuerligt försöka tolka 
de förändringar som sker i vår omvärld 
och förstå hur de påverkar Konstsamfun
dets verksamhet och vårt uppdrag. Kons
ten är att inom ramen för de syften som 

vår grundare Amos Anderson definierat 
för Konstsamfundet, kunna stöda kultur, 
utbildning och medier så ändamålsenligt 
som möjligt. 

Behoven för stöd minskar inte, tvärtom. 
Där samhället skär behövs extra stöd. När 
hela branscher såsom mediebranschen 
genomgår strukturomvandlingar behövs 
mer stöd åtminstone under en övergångs
period. När statens finansiering av kultur 
och konst omprioriteras, behövs mer stöd. 
Och där fantastiska nya idéer uppstår 
behövs också stöd. Konstsamfundets stora 
utmaning, som vi delar med andra fonder 
och stiftelser, är att både trygga det goda 
existerande och förverkliga det nödvändiga 
nya.

Ett specifikt område som kräver en 
allfinlandssvensk kraftansträngning är 
utbildning på svenska. Konstsamfundet har 
i enlighet med sitt uppdrag, fokus på yrkes
utbildning, men det är inte ändamålsenligt 
att helt förbise de övriga stadierna när vi 
fattar beslut om stöd. Här behövs ett sam
lat krafttag av alla relevanta aktörer i form 
av en gemensam vision, dialog, modiga 
ställningstaganden och ledarskap för att 
säkerställa att utbildningen på svenska 
är konkurrenskraftig och attraktiv också i 
framtiden. 

Förändringens vindar når också Konst
samfundet. Så har i alla tider skett när en ny 
ledning tagit vid. Konstsamfundets styrelse 
kommer under det kommande året att se 
över sitt hus för att förvissa sig om att vårt 
stöd riktas på bästa möjliga sätt. Vi behöver 
göra det här inom föreningen, men också i 
samråd med andra finlandssvenska aktörer, 
fonder och stiftelser. 

Att ständigt fördjupa vår förståelse, att 
lyssna och att samverka är ledstjärnor jag 
gärna lyfter fram.

Gunvor Kronman
Konstsamfundets ordförande

Det finns ingenting som är så beständigt som förändring, brukar 
det sägas. Ibland kommer förändringarna långsamt krypande, näs
tan omärkliga för blotta ögat. Och ibland sker förändring genom 
stora jordskalv, som på ett ögonblick vänder upp och ned på allting.

av Gunvor Kronman

Förändringens 

vindar

Finland, som i år utsetts till världens 
lyckligaste land utifrån en rad välfärdsmä
tare, har i stort sett klarat sig väl i global 
jämförelse. Det är faktiskt skäl att påminna 
oss om det självklara, att vi hör till de mest 
privilegierade länderna i världen. Vi top
par i utbildning, innovation och trygghet. 
Vi ligger långt framme vad gäller hållbara 
miljölösningar och frånvaro av korruption. 
Och det går allt bättre för ekonomin.

För det svenska i Finland har de senaste 
åren varit tuffa. Ett flertal reformer har 

Foto: Hanaholmen/Robert Lindström
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I januari 2016 kördes den första grävskopan ner i marken för 
att inleda bygget av det nya konstmuseet Amos Rex. Men hur – 
och framförallt varför – kom man på idén att bygga ett helt nytt 
museum, mitt i Helsingfors centrum? Vi träffar Kai Kartio, musei-
chef vid Amos Rex, och Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör 
vid Föreningen Konstsamfundet. Diskussionen i museichefens 
arbetsrum med utsikt över byggarbetsplatsen ger oss insyn i hur 
den storslagna satsningen tog form.

 Text: Klara Paul     Foto: Jani Laukkanen    

Bergh: 
– Det var när vi diskuterade de nuvarande 
utrymmena på Georgsgatan 27 som plane
ringen av Amos Rex inleddes. Vi var mitt 
i en strategiprocess och funderade på hur 
vi skulle möta framtiden. Då såg vi gan
ska snabbt att väggarna kommer emot på 

Georgsgatan. Ambitionsnivån var högre än 
vad som kunde förverkligas. 
Kartio: 
– Den så kallade bassängen, alltså utställ
ningsutrymmet på bottenvåningen, bygg
des först när Forums köpcenter kom i 

mitten av 1980-talet. Följande utvidgning 
gjordes i slutet av 1990-talet i samband 
med en renovering. Då tog vi också vin
den och källaren i bruk. Våningarna mel
lan utställningsutrymmena var uthyrda till 
externa hyresgäster. 
Bergh: 
– För 12 år sedan hade vi inte ens hela 
Georgsgatan 27 i bruk. Jag tror att det var 
först år 2007 som vi öppnade upp hela 
huset för museets ändamål.
Kartio: 
– Det var ju visserligen en charmig labyrint.
Bergh: 
– När vi började arbeta med strategin utgick 
vi från att vi måste operera i de utrymmena 
som vi hade på Georgsgatan. Vi hade en 
jullunch på Glaspalatsets restaurang med 
Konstsamfundets personal då tanken slog 
mig, och jag frågade Björn Teir, som då 

jobbade på Forum Capita, om man skulle 
kunna ha ett konstmuseum i Glaspalatset?
Kartio: 
– Jag minns att vi, du och jag, hade ett van
ligt möte och alldeles i slutet av det sade 
du plötsligt ”skulle vi kunna ha ett museum 
i Glaspalatset?” Jag blev jätteivrig, natur
ligtvis! Det är en fantastisk byggnad, men 
frågan var om man skulle kunna bygga om 
den för museiändamål.
Bergh: 
– Ja, den har t.ex. stora, gamla funkis
fönster. Endera blir det jättehett – eller så 
jätte kallt – i byggnaden. Fönstren släpper 
in mycket ljus, vilket kan vara besvärligt 
för vissa utställningar. Och luftfuktigheten 
måste anpassas för museiverksamheten. 
Det skulle ha krävt så radikala föränd
ringsåtgärder att omvandla Glaspalatset 
till museum att byggnaden hade förstörts. 
Vi blev nog besvikna när vi insåg det.

till 
AMOS
REX

Från
charmig labyrint

76
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Kartio: 
– Jag kom att tänka på själva gården. Tänk 
om! Men jag visste att marken i Helsingfors 
är full av allt möjligt så det skulle knappast 
gå att genomföra... Det visade sig senare att 
där trots allt inte fanns så mycket, bara jord 
förutom några ledningar. Och så metro
tunneln förstås, längre ner.
Bergh: 
– Det var du Kai, som föreslog att vi skulle 
gå ner under jord. Vid det skedet hade vi 
inte ännu talat med staden, men jag minns 
att jag visste om att staden sökte en ny 
användning för området efter att buss-
stationen flyttat bort. 
Kartio: 
– Vi började med att låta undersöka vad 
som fanns under torget. Björn Teir och jag 
talade med dåvarande stadsdirektör Jussi 

Pajunen som blev jätteivrig. Jaakko Stauf-
fer blev vår kontaktperson från tekniska 
verket.
Bergh: 
– Processen hade många steg – först det 
teoretiska, att utreda om det vi drömde om 
alls var möjligt? Pekka Timonen, (från 
Helsinki WDC, som senare kom att jobba 
på Finland 100, red. anm.) kom tidigt med i 
bilden för att hjälpa oss att föra fram ären
det till olika parter. 
Kartio: 
– Ja, vi hade mycket hjälp av Pekka Timonen.
Bergh:
– Det var en liten arbetsgrupp i början, bara 
du Kai, och jag, Björn och Pekka Timonen. 
Christer Nyholm, (ekonomidirektör på 
Konstsamfundet, red. anm.) stod för eko
nomin i vår lilla arbetsgrupp. Björn höll 
hårt i den ekonomiska förhandlingen med 
staden. Den förhandlingen är grunden för 
vem som i dag äger museet och Glaspalat
set. Jag hade i något skede talat med Toffe 
(Christoffer Taxell, dåvarande styrelse
ordförande för Föreningen Konstsamfun
det, red. anm.), som blev ivrig. Men som i 
alla projekt var pengarna avgörande.
Kartio: 
– Det gällde att få en ungefärlig uppskatt
ning av priset så snabbt som möjligt. Det 
var då som byggbolaget Haahtela och arki
tektbyrån JKMM kom med. JKMM hade 
faktiskt redan bekantat sig med tomten i 
samband med att centrumbiblioteket pla
nerades och Glaspalatstorget ännu var ett 
alternativ för bibliotekets placering. 
Bergh:
– För oss var det viktigt att redan i ett 
tidigt skede kunna bedöma kostnaderna, 
så därför kom arkitektbyrån med redan nu.
Kartio: 
– Dessutom tyckte vi om deras skiss. Vi 
funderade nog på en tävling, men det var 
ett utmanande objekt med svåra krav på 
att kombinera nytt och gammalt. Dess
utom visste vi redan från början väldigt 
tydligt vad vi ville.

Bergh:
– Vi gjorde en lyckad resa till Europa för att 
titta på museibyggnader under jord.
Kartio: 
– Det var en kort, men givande resa. Det är 
en trend att utvidga museibyggnader under 
jorden. Det finns många lösningar och alla 
är inte lyckade! Jag gjorde fler resor senare 
och såg bland annat en utvidgning vid ett 
mellaneuropeiskt museum, där man fick 
känslan av att komma ner i underjorden!
Bergh: 
– Och det var ju det vi inte ville ha, en 
känsla av klaustrofobi. Det är viktigt med 
rymd och högt i tak.
Kartio: 
– Städel Museum i Frankfurt am Main hade 
en lyckad lösning. Fastän man är under jord 
är det viktigt att man kan orientera sig med 
omvärlden.
Bergh: 
– Precis, och det har vi jobbat med. En sak 
som vi märkte var hur viktigt det är med 
ingången till det underjordiska utrymmet.
Kartio: 
– Det är viktigare än man skulle tro. Vi 
besökte också Graz i Österrike där man löst 
kontakten med yttervärlden genom ljus
brunnar på ett lyckat sätt...
Bergh: 
– ... men snabbt märkte vi, att med vårt kli
mat går det inte att göra så, med snö som 
smälter, vatten som fryser och utvidgar sig.
Kartio: 
– Den första planen var en platt yta, ett torg 
... men ingen var så entusiastisk, inte ens 
arkitekten själv, så kupolidén utvecklades 
snabbt därefter.
Bergh: 
– Torget blir annorlunda med kupolerna 
som man kan klättra på och sedan återse 
inifrån museibyggnaden. Det blir en unik 
miljö. Tekniskt var det givetvis väldigt 
utmanande.
Kartio: 
– Budgeten har varit och är 50 miljoner. Det 

är förstås mycket pengar, men för den sum
man har vi också fått ett enormt projekt. 
Bergh: 
– Det är bra att påpeka, att Konstsamfun
dets utdelning inte påverkas av detta pro
jekt. Utdelningen bygger på placeringarnas 
avkastning och Konstsamfundet har under 
de senaste åren gjort lyckade placeringar. 
Vi förväntar oss att avkastningen fortsätter 
på samma nivå eller t.o.m. växer under de 
kommande åren. 
– Henca (Henrik Johansson, VD för Fastig
hetsaktiebolaget Glaspalatset i Helsingfors, 
red. anm.) har varit en dirigent som hållit i 
taktpinnen när det gäller budgeten! Både 
vår huvudkonsult, arkitekten, ingenjörs-
konsulten, museet – alla har gjort sitt 
yttersta för att hålla kostnadsplanen. Det 
hade vi lovat styrelsen. Toffe har sagt, att 
en av hans största insatser som ordförande 
för Konstsamfundet var att han INTE sa nej 
till projektet. En sak som är bra att komma 
ihåg är att innan vi började bygget av Amos 
Rex måste vi också förbinda oss till att upp
rätthålla museet, det som ska ske innanför 
väggarna under kommande år.
Kartio: 
– Museiverksamhet är långsiktig verksam
het. Och det var bra Kobbe, att du redan i 
det skedet sade att unga vuxna och ungdo
mar är en mycket viktig målgrupp. 
Bergh: 
– På något sätt är det en naturlig plats, 
ungdomar gillar att vara i centrum och för 
att ha ett levande centrum krävs att ung
domarna är med. Förstås är vår målgrupp 
större än så och inbegriper skolor, barn och 
vuxna, men utmaningen ligger i hur vi kan 
få de unga vuxna att förstå att ett museum 
är lätt att besöka? Hur kan vi få dem att 
känna sig välkomna?
Kartio: 
– Vi blev mycket väl mottagna när vi hade 
kommit så långt att det var tid att berätta 
för den stora allmänheten.
Bergh: 
– Att det planerade Guggenheimmuseet 
inte blev av hade öppnat upp för en diskus

98
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sion och förståelse för att ett nytt konst
museum behövs. Och att någonting måste 
göras på konstmuseifronten i Helsingfors. 
Vi var svaret på detta ”någonting”. Ju fler 
starka museienheter, desto starkare kluster 
blir det, ett bättre Helsingfors och ett svar 
på hur man kan fortsätta göra Helsingfors 
attraktivt.
Kartio: 
– Vi hade förstås gärna tagit Guggenheim 
också. I stadsfullmäktige blev det sedan ett 
enhälligt beslut för Amos Rex, vilket inte 
är helt vanligt.
Bergh: 
– Staden har på alla sätt gett ett starkt och 
bra stöd, börjandes från stadsdirektör Paju
nen.
Kartio: 
– Vi var kanske lite otåliga ibland på sta
dens – som vi trodde – långsamma besluts
processer. Men när vi råkade nämna detta 
möttes vi med ett ”Hej, aldrig har någonting 
gått så här snabbt i stadens organ!”
Bergh: 
– Vi ville inte börja bygga innan beslutet 
vunnit laga kraft, vilket ledde till en tre–
fyra månaders fördröjning på byggstarten. 

Kartio: 
– Sen kom det en del överraskningar, som 
alltid när man renoverar gammalt. Schakt
ningen var tuff och marken bestod av mer 
berg än vi förutsett.
Bergh: 
– Det här är den dyraste skorstenen i Fin
land, jag lovar. I ett skede av bygget hängde 
den helt i luften och måste stödas med 
krävande arrangemang. Samma sak gällde 
pelarna vid Glaspalatset.
Kartio: 
– Det är läckert att kunna svara att både 
budget och tidtabell hållit!

Är det fortfarande samma museum 
som Amos Andersons konstmuseum?
Kartio: 
– Det är inte samma museum! Det är ett 
helt nytt museum med helt egen profil. Vi 
har en ny organisation och en ny strategi 
och står för ett nytt tänk i allt vi gör. 
Bergh: 
– Amos Rex är också en biograf. Och det 
är Glaspalatset. Och det är torget och allt 
som sker på det – ett jättestort utomhus
område. Tillsammans med staden ansvarar 
vi för en av de viktigaste byggnaderna i Hel
singfors. Det här är ett koncept i samarbete 
med en massa samarbetspartners, bl.a. med 
näringslivet. Amos Rex är en helhetsupp
levelse, då det tidigare huvudsakligen var 
frågan om utställningsverksamhet. Spin
deln i nätet för allting är Kai. Jag tror inte 
att alla ännu tagit till sig hur stort det hela 
verkligen är!
Kartio: 
– Flytten hit till det nya kontoret på Glas
palatset var viktig för personalen. Även om 
det här är nytt så är vi stolta över vår bak
grund. Och Amos hemmuseum och kapell 
ska öppna igen.
Bergh: 
– Vi har många fotografier från Amos tid 
som visar hur det sett ut hemma hos 

honom, men Amos hemmuseum ska bli ett 
museum och inte ett mausoleum. Men det 
får vänta – först gör vi klart det här!
Kartio: 
– Nog har det varit ett äventyr och vi är bara 
halvvägs.
Bergh: 
– Ja, det här är bara ramen för konstverket.

Hur går det med konstsamlingen i det 
nya museet?
Kartio: 
– Vi bygger för de kommande generationer
nas visuella kultur. Vi har ju ingen aning om 
hur konsten ser ut om 20 år. Därför strävar vi 
efter ett utrymme med så få begränsningar 
som möjligt. Den Frosteruska samlingen, 
som är den internationellt mest betydande 
delen av vår äldre konst, får en egen sal.  På 
Söderlångvik och i hemmuseet kommer vi 
att ha en permanent hängning av konstverk 
ur samlingarna. Och samlingen kommer 
att synas på olika sätt i utställningarna på 
Amos Rex. 
Bergh: 
– Det är viktigt att vi har en samling. Vi vet 
inte i dag vad ur samlingen som i framtiden 
kommer att vara av intresse för kommande 
generationer!

”
Det här är den dyraste 
skorstenen i Finland, jag 
lovar. I ett skede av byg-
get hängde den helt i luf-
ten och måste stödas med 
krävande arran gemang.

– Kaj-Gustaf Bergh

Kai Kartio är mycket nöjd med att både bud-
geten och tidtabellen har hållit.

11



12 13

1830
I Helsingfors byggs en rysk kasern längs vägen mot Åbo (nuvarande 
Mannerheimvägen). I folkmun kallas byggnaden  ”Åbo kasern”.

Den ryska kasernen förstörs under 
striderna i slutet av inbördeskriget. 

1918 Endast en ekonomibyggnad på kasern-
området klarar sig från förödelsen. Den 
används på 1920-talet av försvarsmak
ten och blir sedan busstation.

GLASPALATSET

I slutet av 1930-talet är Glaspalatset ett 
modernt inslag i gatubilden längs Henriks-
gatan (omdöpt till Mannerheimvägen år 1942).

1934–35
Fastigheten övergår i stadens 
ägo. Byggandet av Glaspalatset, 
en funktionalistisk affärsbygg
nad ritad av arkitekterna Viljo 
Revell, Niilo Kokko och Heimo 
Riihimäki, inleds.

Bio Rex öppnar i februari 1936 som en del av 
Glaspalatset och är en av Helsingfors största 
biosalonger.

1936

från 1830 till 2018

Foto: Helsingfors stadsmuseum/Hoffers Eugen (CC BY 4.0)
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Foto: Helsingfors stadsmuseum/Pietinen Aarne (CC BY 4.0)
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Källa: Helsingfors stadskansli , Plan af Helsingfors 1900 (CC BY 4.0)
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Bland annat chefen för Helsingfors centrum
projekt anser att Glaspalatset är moget för riv
ning, men både stadens invånare och Musei-
verket är av annan åsikt.

År 1997 inleds en grundlig renovering enligt arkitektbyrån Alli Oy:s 
planer på att omvandla byggnaden till ett kultur- och mediecenter. 
Under åren 1998–2007 sänder YLE morgon-tv från 
studion i byggnadens hörn.

20
07 En ny tradition tar form när det kine

siska nyåret firas på Glaspalatsets torg. 
Som värd för evenemanget står både 
Helsingfors stad och Peking.

GLASPALATSET
1970-talet

19
97

År 2007 
flyttas busstrafiken bort 

från Glaspalatset till den nya underjor
diska terminalen vid Kampens nya köpcentrum

2013 
Planerna på att bygga 
Amos Rex offentliggörs.

2014
Helsingfors stadsfullmäktige 
godkänner förslaget.

2016
Byggnadsarbetet inleds.

från 1830 till 2018

Amos Rex öppnar för 
allmänheten

2018

Amos Rex två utställnings hallar 
ligger under  

torget.

Foto: Helsingfors stadsmuseum/Hoffers Eugen (CC BY 4.0)

Foto: Helsingfors stadsmuseum/Kari Hakli (CC BY 4.0)

Foto: Seppo Sarkkinen/Yle

Några fakta om 
Amos Rex 
Portarna till Amos Rex öppnas i  
augusti 2018.

Arkitekt och huvudplanerare är  Asmo 
Jaaksi från arkitektbyrån JKMM. 

5 stora takfönster släpper in ljus.

100 000+ besökare per år väntas till 
utställningarna.

ca 1/2 av Glaspalatsets gamla  
utrymmen blir en del av museet.

600 platser har Bio Rex som är en del 
av Amos Rex.

10 000 takpaljetter och 200 000 golv
plattor har använts i utställningshallarna.

Foto: Public domain, via Wikimedia Commons
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med huvud och hjärta

– Allt som berör publikens besök i museet, 
besök på våra webbsidor eller på våra sociala 
medier är en del av publikar betet. Egentligen 
kan man säga att publikarbetet finns i allt 
som publiken ser – utställningarna, kund
tjänsten, marknadsföringen, verkstäderna, 
guidningarna, skolsamarbetet och allt annat 
samarbete, säger Elsa Hessle. Vårt team 
hänger med på ett hörn i all verksamhet. Vi 
försöker se allt genom kundens ögon och se 
till att vårt museum är lättillgängligt för så 
många olika besökare som möjligt.

Även biljettförsäljningen är en del av 
publikarbetet. Hessle och Orenius talar om 
den så kallade kundstigen, det vill säga den 
väg som kunden tar från dörren till biljett

luckan och vidare in i utställningssalen. 
– Vårt arbetssätt är konkret, ser vi 

någonting i kundstigen som inte är kund
vänligt, så ändrar vi på det, konstaterar 
Hessle. Vi kommer att satsa mycket på 
kundtjänst. Personal som finns tillgänglig 
i aulan ser till att alla som besöker oss blir 
sedda och välkomnade. 

Under våren 2018 har bägge museilek
torerna varit involverade i rekryteringen 
av 30 nya personer som guider, biljettför
säljare och kundpersonal. Utgångsläget 
är att det inte ska finnas någon tudelning 
mellan kontorets personal och personalen 
i kundbetjäningen. Alla strävar efter samma 
mål, att skapa en fin helhet för besökarna. 

Det nya konstmuseet Amos Rex satsar stort på publikarbete. 
Museilektorerna Elsa Hessle och Melanie Orenius förklarar vad 
publikarbetet på Amos Rex kommer att innebära. 
Text: Klara Paul     Foto: Jani Laukkanen

MEDPASSAGERARE 
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Orenius och Hessles utmaning är nu att ge 
personalen verktygen som behövs för att 
tillsammans kunna bygga ett Amos Rex 
med låg tröskel.

Inne i utställningarna kommer ett tiotal 
diskussionsguider att finnas redo för publik-
ens behov. En diskussionsguide vägleder 
och hjälper besökaren, och finns på plats 
precis som titeln säger – som någon man 
kan diskutera konsten med. Diskussions
guiden känner till verken och kan erbjuda 
nya tolkningsmöjligheter samt precis som 
en utställningsguide berätta om verkets 
tillblivelse eller konstnärens avsikter. Dis
kussionsguiden är också lyhörd för publi
kens respons.

– Det är viktigt att vi som planerar publik-
arbetet tar oss tid att lyssna på det som 
diskussionsguiderna och den övriga per
sonalen har att berätta om publiken och 
publikens respons. Den som står i direkt 
kontakt med publiken måste lyssna på vad 
publiken har att säga. Kommunikationen är 
essentiell, betonar Orenius.

Utställningsguiderna leder verksamheten 
i den 200 kvadratmeter stora konstverk
staden. Verkstaden finns direkt vid ingången 
och är synlig genom en stor glasvägg.   

– Det är en väldigt stor insats av museet 
att göra verkstaden så synlig och central. Vi 
är mycket noggranna med våra guidnings 
och verkstadskoncept. Vi gör vårt bästa för 
att skapa någonting nytt och för att hitta 
Amos Rex egna pedagogiska stil. Det här 
är en av våra huvuduppgifter, säger Hessle, 
och tillägger att även evenemang och fester 
kommer att ordnas i verkstadsutrymmet

Barn och unga är en viktig målgrupp och 
det märks konkret i planeringen. I samar
bete med Helsingfors stads ungdomstjäns
ter har en grupp för unga ”influencers”, 
d.v.s unga påverkare (”Vaikuttajanuoret”), 
byggts upp.

 – Det är inte bara vi som ska tänka ut 
vad vi tror att de unga vill ha, utan de ska 
själva ha möjlighet att säga vad de önskar 
och hur de skulle vilja utveckla kulturlivet, 
säger Orenius.

– Vi vet inte ännu över huvud taget vad 
gruppen kommer att vilja göra, men det vi 
kan erbjuda dem är en chans att bli hörda, 
inflikar Hessle. Det är med spänd förvän
tan vi ser fram emot det första mötet med 
gruppen. 

Bägge är försiktiga med att ge konkreta 
exempel på vad publikarbetet med de unga 
kunde gå ut på. De vill vara öppna för att 
möta ungdomarna fördomsfritt och lyssna 
på vad de vill, i stället för att styra in tanke
gångarna genom att ställa ledande frågor. 

– Vår uppgift är att göra det möjligt för 
saker att ske inom de ramar som finns.

Också för yngre barn kommer man att 
ha egna referensgrupper. Till en början 
samarbetar museet med en skola i Vanda 
och kommer ytterligare att få bli fadder 
till några eftisgrupper. När det är fråga 
om publikarbete med barn och unga gäller 

samma regler som för vuxna – det gäller att 
se barnen och se dem som individer, inte 
som en grupp. 

– Och det gäller förstås också alla våra 
besökare – redan innan man stiger in i 
Amos Rex ska man känna sig välkomnad. 
Vi vill beakta alla sorters människor och 
minoriteter i planeringen, säger Hessle. När 
barnen blir ungdomar eller vuxna ska de 
fortfarande känna sig hemma här på Amos 
Rex eftersom de redan under första besöket 
har fått en positiv upplevelse, säger Hessle. 
Man kan sammanfatta vårt uppdrag med att 
säga att vårt jobb är att vara en medpassa
gerare innan, under och efter besöket.

– Vi är lyhörda curlingspelare som sopar 
vägen för våra besökare, säger Orenius.

– Museiupplevelsen kan vara precis som 
man vill, man behöver inte förstå allt, säger 
Hessle. Huvud och hjärta räcker!

Elsa Hessle, ansvarig museilektor på 
Amos Rex, började hösten 2015 vid 
Amos Andersons museum. Konst
fostrare från Aaltouniversitetet 
med CuMMA-magisterprogrammet 
som biämne (Curating, Managing 
and Mediating Art). 

Melanie Orenius, började vid Amos 
Rex som museilektor i februari 2018. 
Tidigare har hon arbetat på Amos 
Andersons konstmuseum med olika 
arbetsuppgifter. Orenius är konst
magister och studerar nu vid magis
terprogrammet för konstfostran vid 
Aaltouniversitetet.

Publikarbetet börjar redan vid biljettförsäljningen och fortsätter hela vägen fram till besöket i 
utställnings salen. Även det nyrenoverade och moderniserade Bio Rex ingår i Amos Rex.
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Tuomo 
Nuorluoto

Den första mottagaren av Amos Andersons 
stipendium vid Finlands Rom-institut

Som Finlands Rom-instituts och Konst
samfundets allra första Amos Ander
sonstipendiat är jag glad över att få 

säga några ord om min forskning.
Efter att jag hade avlagt min magister

examen vid Helsingfors universitet år 2014 
började jag år 2015 doktorera i latin vid 
Uppsala universitet. I min doktorsavhand
ling undersöker jag det kvinnliga namn
beståndet i romarriket. Jag vill poängtera 
att även om ämnet heter ”latin” skulle 
det inte göra det full rättvisa att definiera 
forskningen endast som forskning om det 
latinska språket. Visst är namnforskning 
alltid även språkvetenskap – men det kan 
också vara forskning om kultur och sam
hälle, om frågor kring status, identitet och 
genus, bland annat. Namn och namnval är 
alltid förknippade med en specifik kulturell 
och samhällelig kontext och därför får man 
ofta spännande resultat när man betrak

Det nyinstiftade Amos Andersonstipendiet för tre månaders vis
telse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom delas ut en gång 
per år. Tuomo Nuorluoto, den förste stipendiaten, presenterar sig 
själv och sin forskning.

tar dem inom en större referensram. Med 
andra ord är valet av ett personnamn alltid 
ett resultat av olika språkliga, kommunika
tiva och kreativa faktorer som råder vid en 
specifik tid och plats samt under specifika 
sociokulturella, -politiska och -ekonomiska 
omständigheter. 

Namnsystemet i antikens Rom erbjuder 
fruktbar jord för en ovannämnd undersök
ning på grund av namnsystemets kompli
cerade och mångfacetterade karaktär. Ett 
romerskt personnamn i sin fullständigaste 
form avslöjar inte bara vad personen i 
fråga hette, utan också dennes juridiska 
och ofta socioekonomiska status: om man 
var fri eller slav, en friboren eller frigiven 
medborgare, och så vidare. Romarriket var 
ett ytterst hierarkiskt samhälle, och detta 
faktum återspeglas också i romarnas namn
skick. Som ett resultat av kvinnornas lägre 
juridiska och sociala status var namnsyste

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

Text: Tuomo Nuorlouto    Foto: Daniel Kawecki
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met också lite annorlunda för dem. Ett bra 
exempel på hur detta kunde ta sig uttryck 
är kvinnornas generella brist på individua
liserande förnamn. I själva verket hade de 
under hela den romerska republiken van
ligtvis bara ett namn: sin faders släktnamn 
i femininform. Ett sådant system kunde 
naturligtvis bli problematiskt i situationer 
när man hade mer än en dotter i familjen 
– som alla skulle få bara släktnamnet (t.ex. 
Claudia). Till slut, under första århundra
det f.Kr., tog romerska medborgare, både 
kvinnor och män, ett nytt namn i bruk, ett 
slags binamn (cognomen på latin) – som till 
slut kom att bli det förnämsta individua
liserande namnet. Genom etableringen av 
detta nya namn fick romerska kvinnor för 
första gången en genuin individuell identitet 
i samhället (t.ex. systrarna Iulia Agrippina, 
Iulia Drusilla och Iulia Livilla som alla vid 
sidan av släktnamnet Julia har ett indivi
dualiserande cognomen). Det är just bruket 
och utvecklingen av dessa nya namn som 
jag fokuserar på i min forskning.  

På grund av de ovannämnda faktorerna 
är romersk namnforskning i högsta grad ett 
interdisciplinärt forskningsområde där man 
kontinuerligt pendlar någonstans mellan fil
ologi och historia. Därtill, eftersom de flesta 
romerska namn är bevarade i inskrifter på 

latin och grekiska, är det också viktigt att 
vara insatt i epigrafisk forskning, dvs. den 
vetenskapsgren som sysslar med texter 
skrivna på hållbart material. I epigrafisk 
forskning måste man i sin tur ta hänsyn 
till den större arkeologiska kontexten där 
texterna påträffas; med andra ord får man 
inte glömma omständigheten att det inte är 
bara en text utan ett större monument med 
en viss funktion (t.ex. en gravsten eller en 
statypiedestal). Här kan också vissa kunska
per i antikens materiella kultur och konst
närliga traditioner vara till hjälp.  

Rom med omnejd har fortfarande en 
enorm koncentration av latinska och gre
kiska inskrifter, antika monument och 
annat forskningsmaterial. Den eviga staden 
med Finlands Rom-institut på Villa Lante 
som bas har redan länge varit en viktig 
arbetsplats för oss finländska antikforskare. 
Jag är stolt över att kunna vara en del av 
denna tradition och vill uttrycka min tack
samhet till Konstsamfundet som har valt 
att stödja mig med detta nya stipendium 
för en tre månaders vistelse i Rom.

Tuomo Nuorluoto

Amos Anderson invigningstalar vid öppningen av Institutum Romanum Finlandiae den 29 april 1954.

Ville Lante är en av Roms mest välbevarade 
renässansvillor. Den ägdes under 1500-talet 
till början av 1800-talet av familjen Lante och 
användes därefter bland annat som kloster. 
Finska staten köpte huset år 1950 med medel 
donerade av Amos Anderson. 

Idag är Villa Lante årligen hem och arbetsplats 
för över 100 studenter, forskare och konstnärer. 
Ett omfattande vetenskapligt bibliotek finns i 
huset och det arrangeras månatligen konser-
ter, föredrag och andra kulturevenemang.

Läs mer på: www.irfrome.org

Stipendiet sammanför historieforskning, 
konst och ekonomi

Stipendiet är instiftat 2017 av Förenin -
g en Konstsamfundets styrelse i samarbete 
med stiftelsen Institutum Romanum Fin-
landiae

Amos Anderson, Föreningen Konst
samfundets grundare och donator, stod för 
en betydande insats både vid grundandet av 
Finlands Rom-institut och vid anskaffandet 
av Villa Lante. 

Stipendiet gäller tre månaders vistelse 
på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom 

Stipendiet delas ut en gång per år till 
en stipendiat med forskningsområde inom 
Roms och Italiens historia, antikens kul
turarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi 
eller konsthistoria. 

Forskning inom dessa områden med en 
vinkling på konst och ekonomi premieras. 

Stipendiaten ska vara doktorand, post 
doc eller på därmed motsvarande utbild
ningsnivå.

Forskningsarbetet ska vara avsett att 
publiceras primärt på svenska. 

Till Finlands Rom-instituts allra första 
Amos Anderson-stipendiat valdes FM 
Tuomo Nuorluoto

Nuorluoto är doktorand i latin vid Upp-
sala universitet och har tidigare avlagt 
magistersgraden i latin och romersk litte
ratur vid Helsingfors universitet.

AMOS ANDERSONS STIPENDIUM VID FINLANDS ROM-INSTITUT 
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I enlighet med den goda tradi tion 
som råder inom Konstsamfundet 
lämnade jag en bit in på detta år 
medlemskapet i förenin gen och 
följaktligen också Konstsamfun
dets styrelse.

Jag är anhängare av principen att när man 
går ska man gå. Också därför undviker jag 
nu och framgent att ha synpunkter på den 
nya ledningens avvägningar och beslut. 
Men låt mig ändå säga att den är värd för
troende. Jag har lovat att inte ropa från 
läktaren. Jag hoppas få applådera Konst
samfundet och vad föreningen gör och 
åstadkommer. Liksom många andra ser jag 
fram mot öppningen av Amos Rex om några 
månader. 

Jag vill minnas att det är Torsten Stein  
by som i någon av sina böcker om Amos 

Anderson beskriver två olika Amos, förmid
dagens Amos och eftermiddagens Amos. 
På förmiddagen ägnade han sig åt affärer, 
på eftermiddagen åt de sköna konsterna.  
På samma sätt har Konstsamfundet en dub
bel uppgift. Föreningen skall se till att den 
förmögenhet som Amos lämnade utvecklas 
väl så att dess avkastning kan användas för 
föreningens mångsidiga uppdrag: att stöda 
konst, kultur, utbildning och informations
spridning på svenska. Det är områden där, 
om inte mängden krav, så i alla fall mäng
den förnuftiga användningsändamål, är 
nära nog bottenlösa.

Föreningens dubbla uppgift har aldrig 
gått att sköta enligt principen ”så här har vi 
alltid gjort”. Framförallt när det gäller den 
ekonomiska basen har föreningen under 
åren sett stora utmaningar, inte minst 
under tiden ”efter Amos”. I dagens förän
derliga värld är det uppenbart att utma
ningarna inte kommer att vara mindre än 
tidigare, varken på förmiddagen eller på 
eftermiddagen.

I den finlandssvenska debatten talas 
med ett generaliserande begrepp om 
”fonderna”. För dem gäller, liksom på 
andra områden, iakttagelsen att  det inte 
räcker att anpassa sig till förändringen, 
det gäller att vara med om att skapa den. 
Det är ingen lätt uppgift, men nödvändig.

Den som vill skapa något nytt, vare sig 
det gäller ekonomi eller innehåll, måste 
vara beredd att ta risker. Utan risk, ingen 
förändring och inga nya resultat. Men till 
riskens natur hör också att den kan realise
ras. Det är knappast orättvist att konstatera 
att i samhällsdebatten ägnas i allmänhet 
den realiserade risken större uppmärk
samhet än också utmärkta resultat. Men 
fondernas verksamhet ska inte bedömas av 
läktar publiken, utan av hur väl den svarar 
mot sina uppdrag. 

I medierna har på senare tid ägnats upp
märksamhet åt att ett generationsskifte är 
på gång i en rad finlandssvenska fonder. En 
del av den generation som nu går, initierade 

för över fyrtio år sedan samarbete mellan 
”fonderna” både när det gällde förmögen
hetsförvaltning och understödsverksamhet. 
Detta samarbete, som bland de etablerade 
fondledarna hade C.O. Tallgren som aktiv 
uppbackare, innebar när det begav sig en 
stor förändring. Den uppfattades på sina 
håll som radikal och ansågs t.o.m. ge onödig 
publicitet åt fondernas verksamhet, fram
förallt i fråga om placeringar.  – Därom kan 
jag ge besked... för jag var med.

Min starka syn är att fondsamarbe
tet under åren varit till stor nytta för de 
berörda fonderna och de syften de tjänar. 
Emellertid ser det ut som om intresset för 
samarbete klart har avtagit på senare år.

Det kan finnas flera orsaker. En kan tän
kas vara att flera finlandssvenska fonder 
i dag är ekonomiskt klart starkare än för 
några decennier sedan. Men jag vill hävda 
att uppfattningen om ökad styrka delvis är 
en chimär. På de områden där samhället har 
en central roll i finansieringen, inte minst 
gäller det utbildning och kultur, ser vi i dag 

en försvagning av samhällets insats. I en 
sådan utveckling ökar betydelsen av fond
finansiering och övrig privat finansiering, 
vare sig vi vill det eller inte.

Det är en förändring det tyvärr gäller 
att anpassa sig till, samtidigt som det kan 
förut sätta nya grepp av fondvärlden. Här 
tror jag det finns skäl att söka ett gemen
samt handlingsmönster för fonderna, sam
tidigt som det gäller att trygga mångfalden.

 I ett läge då samhället fortsättningsvis 
minskar sitt engagemang inom kultur och 
utbildning räcker det inte att säga fy. Det 
gäller att göra något, en högst krävande 
utmaning! Här finns plats för nya initiativ 
– av den nya generationen fondansvariga 
och av alla andra som ser att när dagen är 
slut är det resultaten som räknas. 

Christoffer Taxell

föreningen Konstsamfundets styrelse-
ordförande 31.5.2004–23.1.2018.

Öppningen av nya Amos Rex med de två underjordiska utställningshallarna är en milstolpe för 
Föreningen Konstsamfundet. 

Rum för mera samarbete
av Christoffer Taxell
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Åsa Salvesens arbete för henne då 
och då till Helsingfors på grund av 
möten och intervjuer som denna. Vi 

träffas på en restaurang och börjar prata 
om den moderna människan som lever med 
mobilen i handen, omgiven av skärmar där 
underhållning och spänning ständigt finns 
ett knapptryck bort. Vilken plats har teatern 
i en sådan värld?

– Det är inte längre självklart att man 
går på teater, säger Salvesen. Förr var det 
vanligt att större grupper, till exempel en 
hel arbetsplats, bokade en föreställning 
långt i förväg. Numera är grupperna mindre 
och man gör ad hoc-bokningar med kortare 
varsel.

Trots att teaterbesökarnas beteende 
har förändrats har teatern fortfarande 
något unikt att erbjuda, en kärna som gör 
att besökarna ändå kommer trots konkur
rens en från digitala medier och lättillgäng
lig underhållning.

– Teaterns kärna är den fysiska upple
velsen och närvaron, säger Salvesen. Män-
niskan har ett djupt behov av att sitta ned 
tillsammans med andra och dela en berät
telse. Det är något genuint och autentiskt. 
Teatern är en fortsättning på att man satt 

ned tillsammans runt lägerelden och berät
tade historier.

Teater som livsval
För Åsa Salvesen handlar teater om mycket 
mer än att bara roa och underhålla en 
publik.

– Det ligger något vackert i att kunna 
låna sig själv till att gestalta en annan 
människa, säger hon. Det är en stark gest av 
givande, att låta sin egen person ta ett steg 
åt sidan och bli någon annan för en stund. 
Det finns alltför lite av osjälviskt givande i 
vår värld i dag.

Teatern samspelar med samhällsutveck
lingen och kan både överraska och skapa 
igenkänning, menar Salvesen. Som exempel 
tar hon upp pjäsen ”Den första dagen” som 
spelades vid Wasa Teater fram till i början 
av mars 2018. Den har skrivits av Anna 
Krogerus och handlar om de tragikomiska 
händelserna på ett äldreboende. Respon
sen har varit omfattande eftersom pjäsen 
sätter fingret på dagens puls. Den gestaltar 
och skapar igenkänning i en mängd frågor 
som berör oss alla, bland annat åldrings
vård, integrering av invandrare och olika 
inbesparingar.

År 2019 fyller Wasa Teater 100 år. Vi träffar skådespelaren, regissö
ren och teaterchefen Åsa Salvesen och pratar om förändring och 
nya utmaningar samt de livsval som ledde till teatern och hennes 
nuvarande roll.

Teaterchef  i
Text: Daniel Kawecki     Foto: Jani Laukkanen
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Men hur kom det sig att Åsa Salvesens 
livsbana förde henne till Wasa Teater?

Hon återkommer flera gånger till nyfi
kenhet som drivkraft och nya utmaningar 
som en del av livet. Redan som barn var hon 
intresserad av teater, men som tonåring 
började hon fundera alltmer på hur världen 
egentligen fungerade. Hon hade under sin 
uppväxt bott och gått i skola i både Israel 
och Tyskland, vilket präglat hennes syn 
på omvärlden. Som 20-åring började hon 
därför studera på Svenska social och kom
munalhögskolans journalistutbildning i 
Helsingfors.

Tre år senare sökte Salvesen även in till 
Teaterhögskolans svenskspråkiga skåde
spelarutbildning och blev en av de få som 
blev antagna.

– Jag ville gå på djupet och återkom till 
teatern, berättar Salvesen.

Under utbildningen upplevde Salve
sen en period där arbetsglädjen försvann. 
Då var det boken Till skådespelaren. Om 
skåde spelarkonsten som hjälpte henne att 
komma vidare genom att med konkreta 
exempel visa hur begrepp som ”atmosfär”, 
”skapande individualitet” och ”inre bilder” 
kunde användas för att uppnå olika mål. 
Boken är en praktisk handledning för skå
despelare där den egna fantasins betydelse 
betonas. Den är skriven av skådespelaren 
Michail Tjechov (brorson till den kände 
dramatikern Anton Tjechov) som tvinga
des gå i exil från Sovjetunionen och till slut 

flyttade till USA där hans bok gavs ut under 
50-talet.

Åsa Salvesen var sedermera med och 
grundade nätverket Michael Chekhov 
Europe där hon nu är styrelseordförande. 
I nätverket ingår europeiska skådespelare 
och regissörer. 

– En Tjechovworkshop under Hangö 
teaterträff som hölls av Lenard Petit i slu
tet av 90talet var en riktig ögonöppnare 
för mig, konstaterar Salvesen. Jag har också 
åkt på många andra workshoppar runt om i 
världen där jag träffat andra människor som 
jobbar enligt Tjechovs idéer.

Boken har följt Åsa Salvesen genom livet, 
bland annat genom att hon tillsammans 
med sin far, Lars Karlsson, arbetat på en 
svensk översättning som gavs ut på Schildts 
& Söderströms under år 2014.

Salvesen har prövat på en hel del under 
sitt liv. Bland annat har hon arbetat som 
journalist på YLE och varit grundande med
lem och konstnärlig ledare för Ozon teatern, 
en fri professionell teatergrupp som sätter 
upp nyskapande och engagerande tolk
ningar av klassiska pjäser. 

Salvesen har bott en stor del av sitt 
yrkesverksamma liv i Helsingfors, men när 
hon fick jobbet som ledare för teaterlinjen 
vid Västra Nylands Folkhögskola (VNF) i 
Karis år 2004 bar flyttlasset av till det när
belägna Ekenäs. Att familjen hade småbarn 
gjorde också att det kändes rätt att flytta 
bort från storstaden närmare arbetet.

Salvesen konstaterar att man som skåde
spelare ofta blir intresserad också av regis
sörens roll.

– Det blir mer intressant att försöka hålla 
ihop helheten än att själv stå på scen, kon
staterar hon. 

Utöver att vara skådespelare och regis
sör fick Salvesen på VNF också undervisa. 
Hon arbetade som ledare för teaterlinjen 
i tio år. Under den tiden fick hon utveckla 
sina undervisningsmetoder och tillämpa 
idéerna från bland annat Tjechovs hand
ledning.

– Jag hade en egen arena och frihet att 
pröva olika arbetssätt med de studerande, 
berättar Salvesen. Det var en viktig och bra 
tid för mig.

”Det var dags för nästa steg, 
säger Salvesen. Både som 
regissör och som ledare för 
teaterutbildningen har jag 
hanterat stora helheter. Att 
leda och ta ansvar har gått 
som en röd tråd i det jag 
gjort.

– Över en tredjedel av mina studerande 
antogs till olika teaterutbildningar på hög
skolenivå såväl i Finland som utomlands 
efter året på VNF, tillägger hon, inte utan 
stolthet.

Till Wasa teater
Livet går i sjuårscykler enligt Salvesen, som 
förtydligar att det lika gärna kan vara fem 
eller tio år. Men efter en sådan cykel kom
mer en känsla av att man har gjort det 
mesta inom sitt nuvarande område och är 
redo för nästa utmaning. När Wasa Teater 
började söka efter en ny chef år 2014 hade 
hon varit ledare för teaterlinjen vid VNF 
tillräckligt länge för att vilja gå vidare till 
något nytt. Så när möjligheten kom ansökte 
hon om jobbet och fick det.

– Det var dags för nästa steg, säger Sal
vesen. Både som regissör och som ledare för 
teaterutbildningen har jag hanterat stora 

helheter. Att leda och ta ansvar har gått som 
en röd tråd i det jag gjort.

Den största omställningen när hon bör
jade det nya jobbet var att vara borta från 
familjen hela veckorna. Salvesen vecko
pendlar till Vasa och tar ibland också 
arbetsdagar i Helsingfors, medan familjen 
finns hemma i Ekenäs.

– Det krävs samarbete för att få det att 
fungera, fortsätter Salvesen. Det måste 
finnas en annan vuxen hemma. Både min 
man, Erik Salvesen och jag är verksamma i 
teaterbranschen och vana vid att flytta på 
oss och pussla ihop livet enligt premiärer, 
möten och resor på olika orter.

Renoveringen
Wasa Teater grundades år 1919 och firar 
således 100 år nästa år, en historia som 
inte saknar dramatik. Bland annat ödela
des teatern av en brand på 1950-talet (se 

Åsa Salvesen ser livet i sjuårscykler. Efter ca 5–10 år inom ett och samma område börjar man vara 
redo för nya utmaningar.
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faktaruta). Inför jubileet kommer  teatern 
att genomgå en grundlig renovering. 

– Det var min mans farfar, Sam Salve
sen, som tillsammans med Bertel Liljeqvist, 
bägge arkitekter, ritade den nya teaterbygg
naden efter branden 1953, berättar Salve
sen. Det är en extra rolig detalj, att få vara 
med och bevara och samtidigt uppdatera en 
vacker 50-tals byggnad, ritad av en släkting. 

Salvesen berättar att renoveringen av 
Wasa Teater görs med publikupplevelsen i 
fokus.

– Vi har haft ett internt visionsarbete 
tillsammans med Annika Tidström som 
är professor i företagsamhet. Det har lett 
fram till vårt motto ”lokala upplevelser i 
världsklass”.

I planeringen kring renoveringen har 
mottot varit ett viktigt verktyg för att hela 
tiden sätta publikens upplevelse först. 

Restaurangen återuppstår
Studioscenen tas bort och i stället omvand
las utrymmet till en restaurang som serve
rar både lunch och middag. Den viborgska 
kristallkronan återvänder till sin rätta plats 
i restaurangen efter flera år i exil. Baren i 
teaterhuset kommer att finnas kvar.

Renoveringen berör främst publikutrym
mena. Genom att göra om teatern till ett 
öppet kulturhus sänks trösklarna för att 
besöka teatern och ta del av utbudet.

– Man ska kunna besöka huset när som 
helst under dagen och kvällen, inte bara då 
det spelas en pjäs, säger Salvesen.

I den förra renoveringen av Wasa Teater 
för 20 år sedan ville man ha fler scener och 
den dåvarande restaurangen togs bort till 
förmån för studioscenen. Men nu kommer 
restaurangen tillbaka som en del av sats
ningen på att kunna erbjuda helhetsupp
levelser.

– Studioscenen kommer att tas bort och 
i stället återuppstår restaurangen, berät
tar Salvesen. Men vi kommer att bygga en 
krogscen så att man kan njuta av mat och 
dryck medan man tittar på en liten före
ställning. Det är en del av målsättningen 

Wasa Teater grundades 1919 och 
verksamheten inleddes i en provi
sorisk salong på dåvarande hotell 
Ernsts övre våning. Stiftelsen bakom 
teatern hade inte råd att uppföra en 
egen byggnad, utan genomförde i 
stället en renovering av hotellbygg
naden i början av 50-talet. En brand 
totalförstörde dock byggnaden år 
1953. Detta bittra öde fick många 
företag och privatpersoner att enga
gera sig i en insamling som ledde till 
att ett nytt teaterhus kunde byggas 
år 1955. Wasa Teater fick status som 
regionteater år 1980. Den senaste 
renoveringen genomfördes år 1997.

RENOVERINGSFAKTA:  
Wasa Teater Scenteknik och förråd förnyas

Kulisserna kommer att kunna bytas 
med ett nytt motoriserat system. Dess
utom kommer ett nytt lager för kulisser 
att byggas på gården. Det möjliggör en 
repertoar med flera olika pjäser under 
samma vecka

Större foajé
Foajén förstoras och ger direkt tillgång 
till restaurang, kassa, salonger och alla 
andra utrymmen. En del av dekorverk
staden blir synlig genom en glasvägg.

Salongen förstoras
Antalet stolar utökas med 20 % till 327.

Bättre ljudupplevelse
Ljudteknikernas mixplats flyttas ned i 
salongen vilket hjälper dem att skapa 
en bättre ljudupplevelse för publiken.

Tillgängligheten förbättras
Ingen ska behöva komma in på omvä
gar till teatern. Den nya entrén rull
stolsanpassas och salongen kommer 
fortsättningsvis att ha lättillgängliga 
platser på sidorna. 

att erbjuda helhetsupplevelser.
Att leda en teater innebär att arbeta 

med det konstnärliga och kreativa samti
digt som man måste tänka affärsmässigt. 
Bakom beslutet att utöka antalet platser 
i stora salongen finns kalkyler som visar 
att det är ekonomiskt hållbart. Genom att 
kunna sälja fler biljetter skapas möjligheter 
till ett större och bredare utbud. 

– Med fler platser kan vi göra större pro
duktioner, t.ex. musikaler, och ta in gästspel 
som annars skulle ha varit för dyra, säger 
Salvesen.

Framtiden
Wasa Teaters framtidsutmaning är att fort
sätta vara en relevant och lättillgänglig del 
av samhället. Men det är inte bara reno-
veringen som lägger grunden för detta, utan 
det pågår också andra satsningar.

– Våra teaterpedagoger jobbar aktivt 
med andra organisationer, företag och skolor 
för att sänka tröskeln och göra dem intres
serade av att komma till teatern, berättar 
Salvesen.

De renoverade utrymmena kommer att 
göra det möjligt att spela en repertoar av 
flera olika uppsättningar samtidigt, samt 
anpassa sig efter publikens önskemål. Om 
en viss pjäs går bra kan man förlänga den 
så länge som det behövs.

– Det känns lite banbrytande att jobba 
strategiskt med konst och kultur, säger Sal
vesen. 

Bilder: LA
A

JA
 arkitekter

Glaset sammanbinder  
byggnaderna
Ett utrymme på innergården glasas in 
och sammanbinder huvudbyggnaden 
med teaterns andra hus. Utrymmet, 
som kallas Glaset, kommer också att 
fungera som ett serveringsutrymme 
med utsikt över innergården.
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Tidtabell och budget
Den nyrenoverade teatern öppnar dörrarna 
för publiken igen hösten 2019, personalen 
flyttar in våren 2019. Renoveringens totala 
budget är 6,8 miljoner euro. Drygt hälften 
kommer från stat och kommun. Föreningen 
Konstsamfundet bidrar med 100.000 € till 
projektet.
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här får alla bli stjärnor Med musikens hjälp stärks självförtroendet. I nedre raden Anna 

Stadius, Miira Holländer (ansvarig producent), Emma Moen och 
Sofia Stenstrand. Stående Rakel Sandler, Anna Wilkman (ledare) 
och Sofia Fri-Xavier (ledare).

Rock Donna ger flickor och kvinnor ett lyft genom att stärka deras 
musikaliska och sociala självkänsla. Det långsiktiga målet är mer 
jämställdhet inom hela musikbranschen.

– Jag har fått bättre självförtroende både musikaliskt och allmänt. Jag känner mig mer bekväm 
med den jag är och jag har fått ett nytt nätverk inom musiken.

Det säger Emma Moen när vi bänkat oss för att tala om Rock Donna, föreningen som jobbar 
för att stärka flickors och kvinnors musikaliska och personliga självtillit. 

Emma Moen har bland annat hunnit delta på flera Rock Donna-läger, precis som Sofia 
Stenstrand, Rakel Sandler och Anna Stadius. De ger verksamheten ett väldigt gott betyg:

– Jag har blivit mer självsäker inom musiken. Jag hade aldrig tidigare sjungit inför publik, 
säger Rakel Sandler och berättar att Rock Donna också gett henne insikter i jämställdhet.

Text: Niclas Erlin     Foto: Lina Enlund
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– Jag har fått ett nytt nätverk med män
niskor som har samma intresse som jag, 
säger Anna Stadius.

– Det har stärkt mig musikaliskt. Jag 
hade aldrig spelat gitarr tidigare, men det 
har jag fått prova här. Jag har också lärt 
mig grunderna inom ljudteknik, säger Sofia 
Stenstrand som likt Emma Moen även varit 
med i en bandklubb i Rock Donnas regi.

Ska vara en trygg plats
Vi har samlats strax utanför centrum i Hel
singfors, närmare bestämt på ungdomsgår
den Sandels i Tölö. Den finns vägg i vägg 
med Tölö gymnasium, där både Emma Moen 
som vuxit upp i Sibbo och Sofia Stenstrand 
som är från Lovisa numera är elever. Båda 
lockades hit av musiken, som hör till sko
lans specialiteter – och båda intygar att 
erfarenheterna de fått inom Rock Donna 
bidrog till valet.

Den unga musikföreningen verkar 
an vända en god pedagogik, rentav ett vin
nande koncept. En viktig del av verksam

heten är de olika lägren.
– Rock Donna är en trygg plats. Det finns 

så mycket positiv energi i verksamheten. 
Ledarna försöker medvetet skapa en god 
atmosfär, förklarar Sofia Stenstrand.

– Att få spela i ett band är alltid roligt. 
Det är något som alla inte har möjlighet att 
göra, säger Rakel Sandler.

Anna Stadius konstaterar att stämnin
gen verkligen är god och uppbyggande på 
lägren. Emma Moen håller med. Hon säger 
att den intima känsla som byggs upp bland 
deltagarna bidrar till att slutresultatet blir 
gott. 

Normer bryts
Principerna för verksamheten bygger på 
erfarenheter från många olika håll. Mycket 
har man utvecklat själv, men mycket har 
också tagits in utifrån. Rock Donna ingår 
i ett internationellt nätverk, vilket gör att 
man har en god insikt i vad som händer i 
den här genren även i andra länder.

– Trygghet är ett nyckelord i hela verk

Emma Moen, Sofia Stenstrand, Rakel Sandler och Anna Stadius har fått ett nytt nätverk inom musiken.

samheten, säger Miira Holländer som är 
ansvarig producent för Rock Donna.

Hon poängterar att inlärningsmiljön kan 
beskrivas som helt könsneutral.

– Verksamheten är fri från könsnormer. 
Här kan du vara dig själv och spela vad du 
vill utan förväntningar på att du ska bete 
dig på ett visst sätt.

Deltagarna sporras att testa sina gränser, 
men ingen tvingas göra något den absolut 
inte gillar.

– Kraften ligger i att vi gör allt tillsam
mans, säger Sofia Fri-Xavier som är en av 
ledarna inom verksamheten.

Hon förklarar att också den som inte 
spelar på en väldigt avancerad nivå kan få 
en viktig roll i bandet eller ensemblen som 
övar på lägret.

Åldern är inte heller något som betonas 
då deltagarna börjar musicera tillsammans. 

Rockdonnorna 
sprider sig

Bandklubb startas i 
Helsingfors och ny 
verksamhet plane
ras i Österbotten.

Läger, bandveckoslut, 
klub bar, verkstäder – Rock 
Donna är i praktiken ett stort 
nätverk. 

– Verksamheten utvecklas hela tiden, 
säger Miira Holländer (bilden) som håller i 
trådarna för allt som sker inom föreningen.

Lägren utgör en form av flaggskepp och 
de är flera dagar långa. De har ordnats kon
tinuerligt sedan starten och hålls numera 
på Villa Christine i Tenala i Västnyland. I år 
ordnas ett sommar och ett höstläger.

Bandveckosluten som hålls på olika orter 
utgör en komprimerad form av lägren, utan 
övernattning.

– Det här är en ny form av verksamhet som 
inleddes i fjol, säger Miira Holländer.

I Borgå har föreningen en band
klubb och en sådan ska starta 

också i Helsingfors. 
Verkstäder ordnas spo

radiskt på olika orter och 
utgör helheter som lätt 
kan skräddarsys för olika 
behov och grupper. 

– Till exempel en fören
ing kan beställa en band

workshop av oss. 

Samarbete med Novia
Programutbudet har hittills varit 

rätt koncentrerat till Nyland.
– Det beror helt enkelt på att alla som är 

med i arbetsgruppen bor här.
En geografisk utvidgning är på gång. 

När den här texten skrivs planeras ny verk
samhet i Jakobstadsregionen i samarbete 
med yrkeshögskolan Novia. Projektet drivs 
framåt av en lokal arbetsgrupp, i vilken 
bland annat Evelina Salonen är med.
– Evelina studerar till musikpedagog och 
har tidigare deltagit på våra ungdomsläger.

– På det sättet vill vi också bryta ålders
normerna. Speciellt i tonåren kan man för
hålla sig till en annan person på olika sätt 
beroende på åldern även om det bara är 
frågan om några års skillnad, säger Miira 
Holländer.

De medverkande uppmanas att hålla 
kontakt med varandra också mellan lägren 
och samtidigt får de rådet att börja göra 
musik även med andra.

Lär ut på olika nivåer
Emma Moen spelar trummor och är med i 
ett band i sin skola. Sofia Stenstrand spe
lar gitarr i ett band som övar i Sandels och 
därtill sjunger hon i ett band i Borgå. Rakel 
Sandler och Anna Stadius, som till vardags 
går i Åshöjdens grundskola i Helsingfors, är 
också medlemmar i ett band i skolan. Rakel 
sjunger och Anna spelar basgitarr.
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Rakel spelar också gitarr, basgitarr och 
piano – de här unga rockdonnorna trakte
rar överlag flera instrument och alla hade 
musikalisk erfarenhet redan innan de kom 
med på musiklägren.

Förhandskunskaper i musik är ändå ingen 
förutsättning för att få haka på, poängterar 
Anna Wilkman som är ledare. 

– Vi anpassar undervisningen enligt 
olika kunskapsnivåer. Det vi lär ut ska 
lämpa sig för alla deltagare. 

Målen är högt ställda
På lägren och inom verksamheten i allmän
het tas frågor kring bland annat jämställd
het, normer och roller upp jämsides med 
musiken.

– Vi har lekar och övningar som berör 
olika samhälleliga aspekter, vi diskuterar 
och vi ser på filmer och annat som kan 
inspirera, säger Anna Wilkman.

– Det är jätteviktigt att de unga växer 
upp med förebilder som de kan identifiera 
sig med. Vi vill visa att kvinnor kan göra 
vad som helst inom musik, säger Miira Hol
länder.

– Många av de unga visar ett mod som vi 
själva inte hade i vår ungdom. För dem som 
vill mer inom musiken vill vi ge en konkret 
och realistisk bild av vad som väntar bakom 
dörren, säger Anna Wilkman.

– Vår långsiktiga strävan är att göra 
musikbranschen mer jämställd.

Nya nätverk skapas
Rock Donna fungerar på både ideell och 
professionell grund. Miira Holländer är 
den enda anställda och hennes jobb defi
nieras som 40 procent av full tjänst. Hon är 
kulturproducent till sin utbildning, medan 
Anna Wilkman är musikpedagog och Sofia 
Fri-Xavier sångerska med kandidatexamen 
i popsång.

De ansvariga ledare och lärare som Rock 
Donna anlitar är professionella musiker, 
pedagoger, kulturproducenter eller ung
domsledare. 

– Det är en viktig poäng att kunna 
erbjuda en så professionell undervisning 
som möjligt, säger Anna Wilkman.

Fakta om Rock Donna
Rock Donna registrerades som egen för

ening i december 2014. Åren 2012–2014 
var Rock Donna ett projekt inom De Ungas 
Musikförbund i Svenskfinland, DUNK, som 
fortfarande är den huvudsakliga samar
betspartnern.

Föreningen är medlem i Girls Rock 
Camp Alliance, som är en internationell 
takorganisation.

Verksamheten stöds av stiftelser, fonder, 
sponsorer och staten. Föreningen Konst
samfundet hör till bidragsgivarna.

Girls Rock Finland – Tyttöjen rokkileiri-
yhdistys heter den förening som driver 
motsvarande verksamhet på finska i landet.

Målgruppen är flickor, kvinnor och andra 
underrepresenterade könsidentiteter inom 
musikbranschen.

Foto: M
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Cismet utvidgar sin repertoar och har redan flera uppträdanden 
bakom sig. Bandet föddes på ett Rock Donna-läger.

”I walk by, I try to look nice, Oh I try to but you´re so blind,
I see you, I hear you, I fall, Oh I stumble and I fall down”.

Refrängen till låten ”Falling” fyller musiksalen i Seminarieskolan i Ekenäs. Det är söndag 
förmiddag och bandet Cismet har samlats för att spela.

Maria Hujanen som sjunger och spelar gitarr accompanjeras av Teresa ”Tesa” Lindholm 
på bas, Maria ”Mia” Malmsten på trummor och Cecilia ”Cilla” Kevin på keyboard. Cilla 
Kevin sjunger också i bandet.

Det är Maria Hujanen som komponerat och skrivit orden till ”Falling”, som handlar om att 
hitta den rätta. Sången är vacker och det är lätt att ta den till sig.

Text: Niclas Erlin     Foto: Lina Enlund

Musiken 
svetsar samman

Musikgruppen Cismet
Cecilia Kevin, Teresa Lindholm, Maria Hujanen och Maria Malmsten har spelat tillsammans i några 
år och upprätt flera gånger med sitt band. 

Läs mer på: www.rockdonna.com
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Maria berättar att Cismet filat på arrange-
mangen för att få låten att sitta rätt, vilket 
bandet alltid gör med nya musikstycken.

– Visst kan det vara krävande att få allt 
att passa och låta bra, säger hon.

Men uppgiften är rolig och belönande:
– Ofta kommer vi på idéer tillsammans 

och prövar på dem. Det gäller också rytmen 
– när ska basen börja, när kommer trum
morna in, säger Mia Malmsten.

– Hela bandverksamheten går ut på sam
arbete, säger Cilla Kevin.

Cismet är ett väldigt sammansvetsat 
band och Tesa Lindholm säger att medlem
marna ogärna spelar ifall någon av de fyra 
saknas. Det märks genast om det är en lucka 
i leden, förklarar hon.

Såg hur roligt barnen hade
För att få ett bättre grepp om den här musi
cerande fyrväpplingen tar vi en snabb blick 
i backspegeln.

Det var genom en artikel i det finlands
svenska sång- och musikförbundets tidning 
Resonans som Tesa Lindholm för flera år 
sedan fick upp ögonen för Rock Donna-
verksamheten och då närmare bestämt 
för musiklägren som riktar sig till flickor. 
Det här kunde vara någonting för de egna 
döttrarna, tänkte hon. Att spela i band var 
inget som man satsade på i undervisningen 
i skolan just då.

– Jag anmälde flickorna till ett sommar
läger och båda två blev ivriga, säger Tesa 
Lindholm och berättar att den ena av dött
rarna sedan deltog i lägren flera år i rad.

– Vi såg hur roligt flickorna hade. Då 
sade vi till arrangörerna att det här vill vi 
mammor också uppleva.

På läger varje år
Önskemålet föll i god jord och jullovet 2014 
var det dags för det första Rock Donnalägret 
för vuxna. Det hölls på Lärkkulla i Karis.

Maria Hujanen som sjunger och spelar gitarr i Cismet skriver också egna låtar.

– Vi var 15 deltagare, säger Mia Malmsten 
som tillsammans med Tesa Lindholm, Cilla 
Kevin och några personer till bildade den 
första Cismet-uppsättningen, ett av fyra 
band på det lägret.

Snart föll några medlemmar bort och då 
kom Maria Hujanen med i stället. Också hon 
har hunnit delta i några Rock Donnaläger.

– Vi är med varje år. Programmet är roligt 
och vi lär oss något nytt varje gång, säger 
Mia Malmsten. 

Hon förklarar att lägerdeltagarna alltid 
delas in enligt förutsättningar och mål. 
På det sättet hittar var och en sin plats 
– ingen pressas, ingen bromsas, och alla 
utvecklas.

Kunde spela
Alla fyra Cismetmedlemmar har en musi
kalisk bakgrund. Cilla Kevin är musiklärare 
i Seminarieskolan och hakade på lägret 

närmast för att lära sig mer om att spela i 
band med tanke på sin egen undervisning. 
Nu beskrivs hon som den drivande kraften 
inom Cismet. 

Också Mia Malmsten undervisar i musik, 
närmare bestämt i Katarinaskolan i Karis.

– Men trummor hade jag inte spelat 
tidigare, säger hon och berättar att hon 
ursprungligen kom i kontakt med Rock 
Donna via sin egen dotter.

Tesa Lindholm spelade redan piano 
sedan tidigare. För henne var basgitarren 
ett nytt instrument.

Maria Hujanen har en lång erfarenhet 
som vissångare och hon har i många års tid 
skrivit egna låtar. Hon värdesätter att flera 
av dem nu finns på Cismets repertoar, som 
redan omfattar ett tjugotal musikstycken. 
En handfull av dem är egna, däribland 
”Summerjoy” som bandmedlemmarna 
skrev tillsammans på ett musikläger.

Maria Malmsten började spela trummor i vuxen ålder.
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Också coverlåtarna blir fler på listan.
– Just nu har vi fyra nya musikstycken 

som vi övar på, säger Mia Malmsten.
– Vår stil lutar lite mot country-pop, säger 

Cilla Kevin medan Mia Malmsten tillägger 
att också inslag av disco finns med.

Uppträtt flera gånger
Cismet har bland annat spelat på Pride-
festivalen i Raseborg och fungerat som 
förband åt sångaren Mikko Sipola och 
hans ensemble. Sommaren 2017 var Cis
met likaså förband åt den kända trummi
sen Vicky O´Neon alias Vicky Österberg 
då hon uppträdde med sin grupp Electric 
Skywalkers i Ekenäs. 

På ett sätt slöts en cirkel då – Vicky Öst
erberg hör nämligen till de musiker som 
fungerat som lärare och inspiratör på Rock 
Donnalägren.

Bandet saknar en fullständig orkesterut
rustning, vilket sätter gränser för bandets 
erövring av världen. De anläggningar för 
ljudförstärkning som används under spel
ningarna i skolan är inte medlemmarnas 
och kan därför inte användas då bandet 
står på scen.

– Därför har vi främst fungerat som för
band hittills, säger Tesa Lindholm. 

Tiden är på kort
Cismet har som mål att samlas till spelning 
en gång i veckan. Det lyckas inte alltid. Tid 
är en bristvara och under vissa perioder av 
året kan det gå en månad mellan träffarna.

Bandet har i alla händelser gjort att 
medlemmarna utvecklats. Mia Malmsten 
berättar att hon fått stärkt självförtroende 
genom sin medverkan.

– Har jag börjat spela trummor som 
45-åring och uppträtt på scen så klarar jag 
nog av det mesta som kan komma emot. Det 
handlar om att våga sätta sig själv i blöt, 
våga misslyckas – och känna sig lycklig då 
det lyckas!

Tesa Lindholm säger att bandet är en 
värdefull sysselsättning och något att se 
fram emot i vardagen. 

Cilla Kevin intygar att musiken betyder 

väldigt mycket för henne.
– Det är trevligt att göra något för sin 

egen skull också, säger hon visavi bandet.

Vad är det roligaste?
– När vi märker att vi spelar bra. Det är en 
njutning.

Fakta: Cismet
Cismet bildades på ett Rock Donna- 

läger 2014.

Bandet samlas regelbundet för att öva 
och spela.

Cismet har en egen Youtubekanal. 
Den hittas med sökorden ”Cismet band”.

Det är femtio år sedan Finland fick sin första lag som reglerade 
musikinstitutens verksamhet och tjugo år sedan lagen om grund
läggande konstundervisning kom till. I dag handlar undervisningen 
inte bara om att utbilda konstnärer utan också den personliga 
utvecklingen är viktig.

Grundläggande 
konstundervisning 
handlar om personlig utveckling

– Det finns många anledningar att jubilera, 
konstaterar Leif Nystén, rektor vid Musik- 
och kulturskolan Sandels i Helsingfors.

Grundläggande konstundervisning är ett 
samlingsnamn för långsiktig undervisning 
i olika konstformer. Undervisningen fram
skrider från nivå till nivå och riktar sig i 
första hand till barn och unga. Det är med 
andra ord en utbildning med möjligheter 
till fördjupning i de olika konstarterna.

Bland konstformerna kan bildkonst, 
dans och teater nämnas. Musiken har de 
längsta traditionerna i Finland.

– Ett nätverk av musikinstitut började 
växa fram genast efter kriget. Under 1950-
talet och framåt var den främsta målsätt
ningen att utbilda musiker till de regionala 
orkestrarna, berättar Nystén.

Nystén tillägger att vårt system med 
stadsorkestrar är väldigt ambitiöst. Om 

Text: Mia Berg-Lundqvist     Foto: Peter Lundqvist 
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man ser till befolkningsunderlaget har vi 
väldigt många orkestrar. Som jämförelse 
kan nämnas att Helsingforsområdet har lika 
många orkestrar som Hamburg, som är ett 
fyra gånger så stort ekonomiområde.

Musiken förebild
År 1998 förnyade riksdagen undervisningen 
grundligt. Då skapades många av de riktlin
jer som fortfarande gäller. Alla konstarter 
– arkitektur, bildkonst, slöjd, mediekonst, 
musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och 
teater konst – skulle samlas under samma 
lagstiftningsnorm. Innan dess var det i prin
cip endast musikinstituten som fick stöd 
både från staten och den kommun där de 
var verksamma.

– Eftersom musiken har den längsta 
traditionen i Finland, har man inom den 
övriga grundläggande konstundervisningen 
försökt att bygga upp strukturerna enligt 
musikens tillvägagångssätt, berättar Nystén.
Musikutbildningen var en helhet med flera 
komponenter. Det ville de andra konstfor
merna tillämpa, men konstspecifikt.

Många privata initiativ
Det är inbyggt i kommunens ansvar att se 
till att grundläggande konstundervisning 
erbjuds. Staten ordnar ingen utbildning, 
utan beviljar i stället medel enligt statsan
delssystemet. Vi har ett system med både 
kommunala och privata musikinstitut där 
de kommunala (55  %) är aningen vanli
gare än de privata (45 %). I små städer och 
på landsbygden finns främst kommunala 
musikinstitut, medan de privata i första 
hand finns i storstäderna. 

– Många av skolorna har startats på ini
tiativ av privatpersoner. I synnerhet under 
1960–70-talen skulle varje kommun med 
självaktning ha ett eget musikinstitut. Man 
bildade en understödsförening som byggde 
upp grunderna, berättar Nystén.

I kommuner med privata aktörer lyder 
instituten under kulturtjänsterna eller 
utbildningsmyndigheterna. I Helsingfors, 
där Sandels finns, lyder man under kul-
turen. Nystén berättar att man i vissa kom
muner bytt från kulturen till utbildnings
sektorn, vilket har varit ändamålsenligt.

– Jag tror att utbildningssektorn på ett 
annat sätt uppfattar den grundläggande 
konstutbildningen som en seriös utbild
ning. Tyvärr handlar kulturprojekt rent 
generellt ofta om korta målsättningar, vilket 
går emot den grundläggande konstunder
visningens andemening.

Idén med utbildningen är tvärtom lång
siktighet. Barnen ska ha en hobby i tio år 
framöver och ges möjlighet att avancera 
och utvecklas från nivå till nivå. 

– Hur kommunen hanterar frågan är helt 
klart beroende av tjänstemännens kunska

Leif Nystén
Leif Nystén är rektor vid Musik- och kul
turskolan Sandels i Helsingfors. Han har 
under sin tid som ordförande för Finlands 
musikläroinrättningars förbund (2006–
2015) varit med och utarbetat den första 
egentliga rapporten där man utvärderat 
läroplansgrunderna och den pedagogik den 
företräder (2012), en rapport som beaktats 
vid utarbetningen av den nationella läro
planen. Han har också varit med och tagit 
fram den svenska språkdräkten för den 
nationella läroplanen.
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per och engagemang, oavsett sektor. Kultur
tjänstemännen kan förstås också förhålla 
sig ytterst sakkunnigt till utbildningsfrågor, 
konstaterar Nystén.

Musiken dominerar
I början fick man endast ansöka om årliga 
bidrag från stat och kommun. Men med 
tiden uppstod ett system där statsandelarna 
är permanenta, så länge instituten fungerar 
enligt gällande regler och krav. Systemet 
med tillsvidaregällande finansieringsbeslut 
byggdes helt ut kring 1990-talets början.

– Det är i regeringens händer att se till 
att anslagen för följande års grundläggande 
konstutbildning finns då man gör upp bud
geten, summerar Nystén.  

Hela statsbudgeten för den grundläg
gande konstundervisningen ligger i dag 
på cirka 81 miljoner euro. Av dessa medel 
slukar musiken den absolut största biten, 
hela 73 miljoner euro. De övriga åtta konst
formerna delar på den resterande potten. 

Att musiken dominerar har att göra med att 
den fortfarande är en av de mest efterfrå
gade konstarterna, men också med under
visningsmetoderna. 

– I musik sker undervisningen enligt 
principen mästare–gäsell. Det är en lärare 
som undervisar en elev åt gången, vilket är 
resurskrävande. Visst finns det också olika 
typer av gruppundervisning, men de kom
pletterar den individuella undervisningen, 
funderar Nystén.

Efter musiken, kommer bildkonsten som 
klar tvåa i efterfrågan. Dessa två konstarter 
tillsammans har det största elevunderlaget 
i vårt land. Detta följer samma preferens
mönster som man kan se i övriga Väst
europa.  

Minskat elevunderlag
Den grundläggande konstundervisningen 
har genomgått en del förändringar genom 
åren. Eftersom musikinstituten under 
många år hade långa köer till studieplat
serna, så har efterfrågan på studieplatser 
numera minskat, men samtidigt stabili
serats. Nystén konstaterar att vi lever i en 
föränderlig värld där barnen har många 
möjligheter till stimulans, ibland nästan 
för mycket. 

– Traditionella hantverk, såsom konst, 
har förlorat lite i den här utvecklingen. 
För att få de unga att hitta tillbaka måste 
vi kanske ändra på vårt sätt att undervisa, 
funderar han.

Nystén omnämner den tidigare obliga
toriska musikteorin som ett typexempel där 
man fått tänka om. Tidigare var det viktigt 
att de elever som gick på spellektioner 
också skulle delta i gruppsamspelsunder
visning och i teorilektioner. Just teorin tros 
ha tagit kål på många barns musikintresse. 
Man har därför på många håll slopat den 
enskilda teorin och försöker i stället att 
integrera den med huvudinstruments och 
samspelsundervisningen.

Sittichan Krissada, också kallad Dom, 
jobbar koncentrerat på sitt konstverk för 
vårens avslutande utställning vid musik- och 
bildkonst skolan Art-Dur.
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Individen i centrum 
En annan klar förändring som skett under 
åren är att den grundläggande konstun
dervisningen inte längre strävar efter att 
utbilda goda konstnärer till samhället, utan 
fokuserar på personlig utveckling. 

Nystén konstaterar att den nya läro
pla nen poängterar att undervisningen ska 
bygga på barnens preferenser, stödja elev
ernas utveckling och sporra till lärande. 
Varje elev ska få känna att han eller hon 
har lärt sig nya saker. Men samtidigt ska 
undervisningen kunna erbjuda färdighe
ter för att söka till högre utbildning, såsom 
Sibelius akademin. Den individuella planen 
är viktig.

– Läroplanen genomsyras av idén att 
under visningen ska ske på elevens villkor. 
Det ska vara möjligt att anpassa och indi
vidualisera undervisningen enligt behov. 

Nystén konstaterar att detta givetvis 
ställer sina krav på lärarkåren. 

– Lyckligtvis är det inte i dag längre en 
utmaning att hitta personal på svenska 

inom musiken. För tjugo år sedan var det 
ett problem, men saken har korrigerats. I 
dag finns ett stort utbud på kompetenta 
pedagoger i snart sagt alla instrument.

Sättet att bedöma har också förnyats. 
Vitsorden har strukits och man ger i stället 
en verbal bedömning som ska vara kon
struktiv och ges i positiv anda. Den bästa 
läraren är ju den egna motivationen. 

Digitaliseringens spår
En av de mest genomgripande förändring
arna står trots allt digitaliseringen för. Den 
har dels gett upphov till nya konstarter, dels 
förändrat dokumentationen av studierna. 
Barnet samlar på sig olika prestationer i 
elektroniskt format och får sin egen elek
troniska portfolio som kan utvärderas. 

– Digitaliseringen medför många nya 
möjligheter. Trots det tror jag att det mänsk
liga hantverket alltid kommer att överleva, 
det finns en respekt för den mänskliga 
dimensionen, avrundar Nystén.

Trots att alla utbildningsanordnare 
inom den grundläggande konstun
dervisningen följer den nationella 
läroplanen, ger den stor flexibilitet 
för de enskilda instituten till indivi
duella profileringar.

Det krävs tillstånd från ministeriet 
eller kommunen för att få ordna 
sådan verksamhet som kallas grund
läggande konstundervisning. 

Bestämmelserna om den grundläg
gande konstundervisningen finns i 
lagen (633/1998) och förordningen 
(813/1998) om grundläggande konst
undervisning.

Grundläggande 
konstundervisning

Med grundläggande konstundervis
ning avses undervisning som fort
skrider från nivå till nivå och som 
i första hand riktar sig till barn och 
unga.

Studierna ska ge eleverna förmåga att 
uttrycka sig och söka sig till yrkes
utbildning och utbildning på högre 
nivå inom konstområdet i fråga.
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Små händelser kan ibland få stor betydelse 
och göra skillnad i vardagen. För tjugo 
år sedan flyttade lärarparet Helena och 
Martin Hartman till Nagu. De slogs av 
den kännbara konstrasten i det kulturella 
 utbudet jämfört med Esbo, där de tidigare 
varit bosatta. Konstrasten är i och för sig 

naturlig med tanke på skillnaden i befolk
ningsunderlag. Men Hartmans lät inte detta 
vara ett hinder. Varför skulle inte också bar
nen i periferin ha möjlighet att utöva bild
konst och musik?

– Helena Hartman, som också själv är 
bildkonstnär, bildade en förening tillsam

Text: Mia Berg-Lundqvist     Foto: Peter Lundqvist 

ArtDur i Nagu vill vara ett lågtröskelalternativ för att uppmuntra 
till ett personligt konstnärligt intresse hos barn och unga. Det är 
viktigt att engagera barnen i ung ålder. Många av dem som börjar 
tidigt hänger kvar i verksamheten under flera år och utvecklar en 
stark konstnärlig identitet.

Musik- och bildkonstskolan Art-Dur 

Konst och musik 
ger identitet

Konst och musik 
ger identitet

Tom Grönroos, producent och gitarrlärare vid Art-Dur, instruerar Ella Rejström.
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mans med några andra familjer för  att 
inleda undervisning för barn och unga, 
berättar Tom Grönroos, producent vid 
musik- och bildkonstskolan Art-Dur.

I början hade man bildkonst, musiklekis 
och gitarrundervisning på schemat. Verk
samheten har efter hand vuxit till sig och 
man kan i dag erbjuda undervisning inom i 
stort sett alla instrument; piano, gitarr, bas, 
trummor och blåsinstrument, men också 
bandundervisning och sång.

– Vi är ganska flexibla, man kan säga att 
verksamheten byggts ut efter vad det funnits 
efterfrågan på, säger rektor Åsa Sundström.

Stort intresse
Intresset för ArtDur var stort redan från 
starten. Då man inledde verksamheten 
under hösten år 1998 hade man 21 elever. 
Bara ett år senare hade elevantalet nära på 
fyrfaldigats till 81 elever. Till saken hör att 
det vid den tidpunkten inte fanns så mycket 
annan konkurrerande fritidsverksamhet 
i Nagu. Men också i dag, när utbudet är 

större, är man noggrann med att försöka 
koordinera verksamheten, så att den inte 
krockar med annan ledd verksamhet. 

– Man kan inte undvika krockar helt, 
men vi försöker tänka på att det ska finnas 
en fungerande helhetsbild, säger Sund
ström.

– Alla som erbjuder fritidsaktiviteter bru
kar stå i kontakt med varandra då höstens 
schema läggs upp. Det är särskilt viktigt 
när elevunderlaget är begränsat, tillägger 
Grönroos.

Elevunderlaget har gått i vågor under 
åren, lite beroende på återväxten och hur 
många som flyttat bort för vidare studier. 
För tillfället har Art-Dur ganska exakt 
hundra elever, vilket får ses som bra. Under
visningen sker mestadels i Nagu, men också 
i Korpo.

Tidig ålder
De yngsta eleverna är förskolebarn som 
erbjuds musik- och konstverkstad. Sund
ström och Grönroos betonar vikten av att 

En stor del av undervisningen äger rum på övre våningen i ungdomsföreningshuset Framnäs i Nagu.

fånga upp musik och konstintresset i tidig 
ålder. 

– Det är A och O. Tanken är ju att 
musik och konstverkstäderna ska utgöra en 
språngbräda till andra kurser, konstaterar 
Sundström.

– Många av dem som börjat tidigt 
fortsätter ända fram till gymnasiet eller 
yrkesstudier på andra stadiet. Faktum är 
att vi också haft flera elever som senare 
valt yrken inom musik och konst, berättar 
Grönroos.

Men även om det är en fördel att börja i 
unga år får åldern aldrig utgöra ett hinder 
för att börja med en ny hobby eller lära sig 
nya saker. Trots att ArtDur i första hand 
vänder sig till barn och unga, har man tid
vis också haft möjlighet att ta emot vuxna 
som vill lära sig att spela ett instrument. 
Det har till och med funnits pensionärer 
bland eleverna. 

– Tyvärr har vuxna ofta väldigt hårda 
krav på sig själva. Det kan bli mentalt tungt 
då man ofta också har mycket annat man 

måste hinna med. Men rent kunskaps
mässigt kan man givetvis lära sig spela ett 
instrument i vilken ålder som helst, för
säkrar Sundström som själv började spela 
klarinett för något år sedan.

Beroende av donationer
Art-Dur Musik- och Bildkonstskolan rf är en 
förening vars verksamhet är helt beroende 
av donationer och bidrag. Under pågående 
verksamhetsår har man haft en årsbudget 
på cirka 75 000 euro, varav över 50 000 euro 
kommit som understöd, bland annat från 
Konstsamfundet. 

Terminsavgifterna står för cirka 15–20 
procent av budgeten och den resterande 
delen kommer i form av verksamhetsbidrag 
från Pargas stad och understöd från privat
personer, föreningar och företag.

Statsandelar har man aldrig ansökt om. 
För att erhålla statsandelar måste man vara 
en utbildningsanordnare som utbildnings
ministeriet godkänt, och kön till en dylik 
status är lång.

– Vi vet att det finns många som skulle gå 
före oss i den kön. Dessutom skulle det inne
bära att vi skulle komma upp på instituts
nivå, där eleverna har en plikt att avlägga 
examen. Jag vet inte om det skulle fungera 
här, funderar Grönroos. Han säger att Art-
Durs målsättning är att utveckla ett person
ligt intresse för konst och musik hos bar
nen. Eftersom verksamheten är småskalig 
har man möjlighet att utforma undervis
ningen enligt den enskilde elevens intres
sen och behov – och framskrida i den takt 
som känns lämplig. 

Lågtröskelalternativ
En av ArtDurs viktigaste funktioner är att 
finnas till som ett lättillgängligt alternativ. 
Man har därför inga inträdesprov, om efter
frågan överskrider utbudet använder man 
kölistor. 

– Vi vill vara en lättillgänglig musik och 
konstskola. Vi har varken inträdesförhör 
eller nivåprov och hoppas att det ska ha 
en avdramatiserande effekt. Vi vill kunna 
bjuda på glädjen i att få skapa och att vara 
nyfiken, förklarar Sundström. 

För den skull ska man inte utesluta möj

Art-Durs rektor Åsa Sundström säger att skolan vill 
bjuda på glädjen i att få skapa.
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ligheten till fördjupning och avancemang. 
De som behöver avlägga prov har möjlighet 
att göra det vid musikinstitutet Arkipelag i 
Pargas, eftersom man sedan många år till
baka har en överenskommelse om samar
bete. 

Också Grönroos ser lättillgängligheten 
som en styrka. I ArtDur ges inga separata 
teorilektioner, utan man försöker att fläta 
in teorin med instrumentundervisningen. 
Man har inte heller några särskilda utvär
deringstillfällen där eleverna bedöms enligt 
de framsteg de gjort under läsåret.

– Men i stället ger vi respons i samband 
med varje lektion, i alla fall till de elever 
som är lite längre hunna, säger Grönroos.

Utställning och konsert
Varje år avslutas läsåret med en konsert och 
en konstutställning. Sundström konstaterar 
att dessa är resultaten av läsårets ansträng
ningar. 

 – Att se slutprodukten är tillfredsstäl
lande för såväl lärare som elever. Då man 
arbetar fram konstutställningen eller kon
serten avancerar eleverna i sina hantverk. 
Det är en viktig del av undervisningen. Det 
är också viktigt att barnen får se vad man 
gör i andra grupper i skolan.

Konserten brukar bestå av allt från sång 
och pianospel till dans och blåsorkestrar. I 
åtta års tid har också skolans två gitarrlä
rare, Tom Grönroos och Fredrik Ekelund, 
låtit skolans alla gitarrister spela tillsam
mans i ett uppträdande. Det är en utmaning 
att sätta ihop en repertoar som passar alla 
elever, då vissa endast spelat ett halvt år 
och andra kanske redan i tio år.

– Det är väldigt inspirerande för de mindre 
att se vad de längre hunna kan, men också 
vice versa. Det är viktigt för de äldre att få vara 
en förebild för de yngre, säger Grönroos.

Ger identitet
Varför är det viktigt att barn får prova 
på konst och musik? Vad ger det utö-
ver kunskaper i ämnena?

– En känsla av att ha uppnått något efter 
att man gett något lite mer tid och framför
allt inte gett upp. Den känslan är värdefull, 
summerar Sundström.

Art-Dur Musik- och Bildkonstskolan rf 
grundades år 1998 i Nagu på initiativ av 
Helena och Martin Hartman. 

Skolan har i dag hundra elever och tret
ton lärare. 

Verksamhet erbjuds främst i Nagu, men 
viss undervisning ges också i Korpo.

ART-DUR

Barnen kommer med i verksamheten av 
olika skäl; någon tycker att det är vackert 
med konst och musik, någon för att man 
tycker det är tufft och någon annan för att 
man får göra saker tillsammans.

– Konsten och musiken ger också en 
identitet, det handlar om ett viktigt sökande 
efter sitt kreativa jag. De som hänger med i 
många år utvecklar en väldigt stark konst
närlig identitet, säger Grönroos.

”Som att få flera språk”
Inne i konstverkstaden sjuder det av akti-
vitet. Det är sista lektionen för terminen 
och barnen sätter sista finishen på sina 
konstverk som ska visas upp på den avslu-
tande konstutställningen. 

Frida Hausen, 12 år, skulpterar på ett 
huvud i lera och är fokuserad på att få till 
en tandrad. Freja Sarlin,11 år, klipper till 
manen på den svarta häst hon målat. Freja 
har varit med i verksamheten under flera 
år, för Frida har det här varit första året. 

– Jag tycker det är roligt att pyssla, 
rita och göra skulpturer av lera, berättar 
Frida.

Båda tjejerna är nöjda med det gångna 
läsåret. De har fått prova på olika mate
rial och tekniker, arbetat både utifrån 
givna teman och låtit fantasin flöda fritt 
i sina alster. Konstgruppen har också 
hunnit delta i ljusfestivalen Lux Archi
pelago som ägde rum under hösten.

Bildkonstläraren och keramikern 
Anna Nyréen rör sig mellan borden 
och ger ett handtag där det behövs. 
Hon gillar ArtDurs koncept med musik 
och konst under samma tak. Hon tycker 
att samhället ofta gör en artificiell tudel
ning mellan konst och musik, så som i 
skolan där eleverna måste välja ett av de 
två ämnena.

– Det finns säkert en praktisk anled
ning till det, men det leder ju tyvärr till 
fördomar om att den som kan sjunga inte 
kan teckna och liknande tankar. Men det 
är ju precis tvärtom!

Nyréen konstaterar att musikalitet och 
konstnärlighet ofta går hand i hand.

– Både konst och musik är ju sätt att 
uttrycka sig, det är som att få flera språk, 
konstaterar Nyréen innan hon återgår till 
att uppmuntra eleverna att aktivt delta i 
planeringen av den förestående konstut
ställningen.
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År 2017 var Föreningen Konstsamfundets 77:e verksamhetsår.  Förening-
ens ändamål är enligt stadgarna att stöda bildkonsten ävensom den dra
matiska konsten och tonkonsten i Finland samt väcka och befrämja ett 
fördjupat konstintresse; att även i övrigt stöda den finlandssvenska kul
turen och det svenska språkets ställning i Finland med särskild tonvikt på 
spridning av information på svenska; att främja ungdomens yrkesutbild
ning. Föreningen skall förverkliga sitt ändamål genom att upprätthålla 
Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors och Söderlångviks museum 
i Dragsfjärd samt genom att dela ut stipendier och bidrag och stöda publi
kationsverksamhet. Konstsamfundet driver därmed Amos Andersons 
museum i Helsingfors och Söderlångviks museum.

Föreningen Konstsamfundet rf:s

77:e verksamhetsår
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Bidrag och stipendier kan sökas vid 
de två stora ansökningsomgång
arna. På hösten ansöker allmän
heten om bidrag i september och 

på våren i februari. År 2017 inkom under 
dessa ansökningsomgångar sammanlagt 
805 st (1 045 st år 2016) ansökningar om 
en sammanlagd summa på ca 6,1 milj (6,8 
miljoner €). Av dessa beviljades ca 48 % (45 
% år 2016), d.v.s. 391 (474) ansökningar 
bidrag om en sammanlagd summa på 1, 6 
miljoner (1,8 miljoner  € år 2016). Utöver 
dessa beviljade styrelsen övriga bidrag för 
filmer och andra kulturella ändamål till en 
sammanlagd summa av  9,0 miljoner € (ca  
9,9 miljoner € år 2016). Den totala utdel
ningen under året uppgick därmed till ca 
31,9 miljoner € (30,6 miljoner € år 2016). I 
denna totalsumma ingår projektkostnader 
för det nya museet Amos Rex på 19,0 mil
joner € (16,5 miljoner år 2016).

Föreningens årsmagasin Konstsam ut kom 
med sitt åttonde nummer. År 2017 firade 
Finland sitt hundraårsjubileum, vilket 
avspeglades i årsmagasinet. Magasinet 
uppmärksammade firandet av Finland 100 
och innehöll artiklar om bland annat fin
ländsk konst under 100 år, bygget av nya 
Amos Rex, projektet Sol i minnet som för 
in kultur i äldrevården samt två artiklar om 
läromedel på svenska. 

Intresset för Föreningen Konstsamfun
det i media gällde främst nybygget Amos 
Rex, KSF Media och ägandet i Sponda och 

Stockmann. I juli sålde Mercator Invest Ab 
sitt innehav i Sponda Abp, vilket noterades 
av medierna. 

Dörrarna till Amos Andersons konst
museum på Georgsgatan 27 stängdes 
den 3 september i väntan på att det nya 
museet Amos Rex öppnar i Glaspalatset i 
augusti 2018. Året präglades överhuvudta
get starkt av de intensiva förberedelserna 
för Amos Rex. Den 1 januari övergick hela 
den fast anställda personalen vid Amos 
Andersons konstmuseum i Amos Ander
son Glaspalatset Ab:s tjänst. Byggandet 
av det nya Amos Rex-museet beräknas 
slutföras före sommaren 2018 och plane
rat öppningsdatum för museet är den 28 
augusti 2018. Amos Rex’ kontorsutrymmen 
i Simonsgatans flygels andra våning fär
digställdes under hösten 2017 och museets 
personal flyttade in där i november.

Placeringsportföljen är en betydande 
inkomstkälla. Placeringsportföljen gör 
långsiktiga placeringar i främst finska och 
svenska noterade aktier. Placeringsrådet, 
som har som uppgift att diskutera aktuella 
frågeställningar på aktiemarknaden sam
manträdde fyra gånger. Intäkterna från 
placeringsportföljen var 5,4 miljoner € (3,5 
miljoner € år 2016). Under verksamhetsåret 
kanaliserades betydande frigjorda  medel 
från Mercator Invest Ab till placeringsport
följen. Marknadsvärdet på placeringsport
följen uppgick 31.12.2017 till 423,2 miljo
ner € (162,9 miljoner € år 2016). 
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År 2017 var KSF Media Ab:s tionde verk
samhetsår. Bolaget gav ut titlarna Hufvud-
stadsbladet, Västra Nyland, Östnyland, 
Loviisan Sanomat, HangötidningenHangon-
lehti samt PyhtäänlehtiPyttisbladet. 

I samband med Blackstone Groups offent
liga köpeanbud på Sponda Oyj, sålde Merca
tor Invest Ab 20.7.2017 hela sitt innehav i 
Sponda Oyj.  Mercator Invest Ab var innan 
det den största enskilda ägaren i Sponda 
med en andel på cirka 28 %. 

Föreningen Konstsamfundets resultat 
för verksamhetsperioden var 32,4 mil-
joner € mot 5,7 miljoner € år 2016.

Organisationen
Konstsamfundet hade under år 2017 tolv 
föreningsmedlemmar: Max Arhippainen, 
Kaj-Gustaf Bergh, Niklas Geust, Mikael 
Ingberg, Gunvor Kronman, Per-Edvin 
Persson, Elina Pirjatanniemi, Wivan 
Nygård-Fagerudd, Paula Salovaara, 
Christoffer Taxell, Astrid Thors och 
Anders Wiklöf. I juni lämnade Anders Wik
löf Konstsamfundet efter att han uppnått 
åldersstrecket 70 år. Den 6 oktober kallades 
ekonomie kandidat, EMBA, Carl Petters-
son till ny medlem.

Styrelsen
Styrelsen som år 2017 leddes av ordförande 
Christoffer Taxell bestod av Niklas Geust, 
Gunvor Kronman och Max Arhippainen. 
Styrelsen höll 14 möten, varav ett per caps
ulam, under året. Till styrelsemedlemmarna 
har enligt stadgarna inte utbetalats arvode.

Verkställande direktör
Jur.kand., dipl.ekon. Kaj-Gustaf Bergh.

Revisorer
Revisorer har varit CGRrevisorerna Mar-
cus Tötterman och Christian Hällström 
med revissionssamfundet KPMG Oy Ab som 
suppleant. 

Sakkunnignämnder
Vid behandlingen av ansökningar om sti
pendier och understöd har Föreningen 

Konstsamfundet anlitat sammanlagt ett 
trettiotal sakkunniga, som grupperats i 
åtta stipendienämnder, vilka är allmänna 
kulturbidrag, bildkonst, filmproduktioner, 
journaliststipendier, musik, publikationer, 
teater och utbildning.  

Personalen 
Konstsamfundets personal var i medeltal 
51 personer, varav 7,4 personer på Konst
samfundets kontor, 32,1 personer på Amos 
Andersons konstmuseum och 11,5 på 
Landsfastigheterna. 

Konstsamfundets mångåriga ekonomi
direktör Christer Nyholm gick i pension 
31.5.2017. Han efterträddes av Ronny Vil-
janen (tidigare placeringsdirektör) som 
1.6.2017 utnämndes till finansdirektör med 
ansvar för ekonomi och placeringar.

Stipendier och  
understöd
År 2017 beviljades totalt 31,9 milj. € i sti
pendier och understöd. Samarbetet med 
Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita 
Maria Renlunds minne, Svenska folk skolans 
vänner, Lisi Wahls stiftelse och andra fin
landssvenska fonder har fortsatt under året. 
Gemensamma satsningar är bl.a. Samar
betsgruppen för läromedelsunderstöd, 
Svenska Studiefonden och Bokkatalogen. 

Föreningen Konstsamfundet instiftade 
under året i samarbete med Stiftelsen 
Institutum Romanum Finlandiae ett Amos 
Anderson-stipendium vid Finlands Rom-in-
stitut. Stipendiet för tre månaders vistelse 
på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom 
delas ut en gång per år till en stipendiat 
med forskningsområde inom Roms och Ita
liens historia, antikens kulturarv, klassisk 
filologi, klassisk arkeologi eller konsthisto
ria. Forskning inom dessa områden med en 
vinkling på konst och ekonomi premieras. 
Finlands Rom-institut sköter ansöknings
förfarandet och stipendiaten väljs i samråd 
mellan institutet och Konstsamfundet. Sti
pendiaten skall vara doktorand, post doc 
eller på därmed motsvarande utbildnings

nivå och forskningsarbetet skall vara avsett 
att primärt publiceras på svenska. Det för
sta stipendiet utlystes 1.9.2017 med dead
line 30.9.2017 och den första valda stipen
diaten FM Tuomo Nuorluoto, doktorand i 
latin vid Uppsala universitet, inleder sina 
studier i Rom under år 2018. 

De största bidragen i de olika grupperna 
räknas upp nedan, medan ett sammandrag 
över de utdelade stipendierna och under
stöden finns i slutet av verksamhetsberät
telsen.

Allmänna kulturbidrag
Bland de allmänna kulturbidragen bevil
jades Finlands Svenska Idrott rf ett bidrag 
på 50  000  € för barn- och ungdomsverk
samheten samt föreningsstöd.  Åbolands 
hantverk r.f. beviljades också 50 000 € för 
planering och utförande av Konstrun
dan 2018. För verksamheten i Åboland 
beviljades Sydkustens landskapsförbund 
rf 28  000  €. SKUNK Skärgårdsungdomars 
intresseorganisation beviljades 1 000 € för 
verksamheten. Sjukhusclowner rf erhöll ett 
bidrag på 3 000 € för lönekostnader och för 
att upprätthålla den andra verksamhets
dagen på ÅUCS.

Bildkonst
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 2,3 miljoner € (2,1 milj. € 2016). 
Totalt 22  finländska bildkonstnärer eller 
konsthantverkare (29 år 2016) fick under
stöd för projekt i hemlandet. Övriga bidrag 
delades ut till arbetsgrupper och konstför
eningar, ex 

Fastighets Ab Sunnan/Skärgårdscentrum 
Korpoström erhöll ett bidrag på 6 000 € för 
Nya Vyer – Victor Westerholm i skärgården, 
en konstutställning på Skärgårdscentrum 
Korpoström sommaren 2017 och Arkipelag 
Workshop förening rf 2 500 € för projektet 
Atelje360° på Kimitoön. 

Filmproduktioner
För olika finlandssvenska film- och tv-pro
duktioner utdelades totalt 294.500  € 
(302.500 € år 2016).  Bidragen riktades till 
25 olika produktioner (25 st. år 2016). 

De största filmbidragen beviljades till 
Långfilm Productions Oy för produktionen 
av den animerade TV-serien ”Arkipellina”, 

Äppelskörden under år 2017 uppgick till 76 000 kg.
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50 000 €, samt till Making Movies Oy, även 
50 000 €, för Klaus Härös spelfilm Mörke 
Kristus – Tumma Kristus. Antonia Ringbom 
erhöll 10 000 € för produktion av dokumen
täranimationen SINNEBILDER 52’, 8 ani
merade autentiska berättelser om psykisk 
ohälsa och Illume Oy beviljades 17 000 € 
produktionsfinansiering för dokumentär
filmen Tyfonmamman (tidigare Moder slav).

Musik
Inom området musik beviljades 98 st. (143 
år 2016) enskilda bidrag om sammanlagt 
253 200 € (367 700 € år 2016) via de två all
männa ansökningsomgångarna. Ett flertal 
körer erhöll bidrag, bland andra QuinnTon 
rf  som är verksam i Vasa erhöll 1 000 € och 
Evivakören rf, 2 000 €. Stiftelsen för Mar
tin Wegelius Institutet erhöll 25 000 € för 
verksamheten.  

Jenny Spennerts pris delades ut år 2017 
och tillföll Jenny Malmberg. 

Publikationer och understöd till 
Konstsamfundets tidningsgrupp
Den finlandssvenska bokkatalogen utgavs 
för 32:a gången. Upplagan var 133  000 
stycken och den utkom till bokmässan i 
Helsingfors 26–29.10.2017. Ca 1  300 ex 
delades ut på mässan. Bokkatalogen utde
lades med Hufvudstadsbladet, Östnyland, 
Västra Nyland och Åbo Underrättelser samt i 
samarbete med ÖP i november. Föreningen 
Konstsamfundets andel av totalkostna
derna var 45 000 €. 

Tidskriftsprojektet, som är ett samarbete 
med Svenska kulturfonden och Svenska folk
skolans vänner, koordinerades också detta år 
av Thomas Rosenberg. Bl.a. samordnades 
de finlandssvenska tidskrifternas deltagande 
i Bokmässan i Helsingfors och i Bokkatalo
gen. Understödet till Konstsamfundets tid
ningsgrupp uppgick till 5,5 milj €.

Inom publikationsgruppen beviljades 
Svensk Presstjänst 60 000 € för verksam
heten. Nya Ålands tidningsaktiebolag, 
Mariehamn, Projektet Nyan i klassen för 
grundskolor och gymnasieskolor på Åland 
beviljades 25 000  €. Ett flertal tidskrif
ter erhöll bidrag, bl.a. Natur och Miljö rf, 
3 000 € för utgivningen av Finlands Natur år 

2017, Svenska Österbottens litteraturfören
ing rf, 9 000 € för utgivningen av kulturtid
skriften Horisont och Svenska Trädgårdsför
bundet, 2 000 € för Trädgårdsnytt.

Teater
Klockriketeatern rf erhöll 20  000  € för 
verksamheten, speciellt för produktionen 
och urpremiären av De langerhanska öarna. 
Viirus rf beviljades ett specialunderstöd på 
35  000  € för jubileumsår och start-up på 
Busholmen. Garantiföreningen för Svenska 
Teatern rf erhöll 100 000 € för uppsättning 
av Musikalen CHESS av Benny Anders-
son, Björn Ulvaeus och Tim Rise. Hangö 
teaterträff fick ett 8 000 € stort bidrag. För-
eningen Okänd soldat i Harparskog bevilja
des 15 000 € för teaterpjäsen Okänd soldat 
sommaren 2017.

Utbildning
Konstsamfundets andel i Svenska studie
fonden var 75  000  €. Stödordningen för 
läromedel, som är ett samarbete mellan 
Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, 
Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls 
stiftelse, delade ut medel för nya lärome
del för totalt 298 850 € till 132 ansökningar 
(119 st. / 403 250 € år 2016). Den nya läro
planen som trädde i kraft hösten 2016 
innebar att läromedelsproduktionen ökade 
avsevärt och därmed även antalet ansök
ningar. Konstsamfundets andel på 30 000 € 
utökades därför under året med ett extrabe
lopp på 20 000 €. Även de andra deltagarna i 
läromedelsgruppen höjde sina bidrag.

Enligt ändringen i penningsinsamlings
lagen som trädde ikraft 1.4.2017 fick även 
yrkeshögskolor rätt att samla in medel. För 
att motfinansieringen skall träda i kraft bör 
finansieringen vara riktad till yrkeshögsko
lans verksamhet i allmänhet utan begrän
sande villkor. Konstsamfundet donerade 
600 000 € till YH Novias medelinsamling 
och 400 000 € till YH Arcada.

Journaliststipendier
Journaliststipendierna utdelas i samarbete 
med Svenska kulturfonden. Konstsamfun
det beviljade totalt 60 000 € för journalist
praktikanter på de olika finlandssvenska 

dagstidningarna, för journaliststipendier 
och för verksamma journalisters vistelser 
på rikssvenska tidningshus. 

Amos Andersons 
konstmuseum
Museet på Georgsgatan
Dörrarna till Amos Andersons konstmu
seum på Georgsgatan 27 stängdes den 3 
september i väntan på att det nya museet 
Amos Rex öppnar i Glaspalatset i augusti 
2018. Georgsgatan 27 står inför en renove
ring. När den blir färdig ska Amos Ander
sons  hemmuseum  öppnas igen i  våning
arna 5 och 5½. 

Året präglades starkt av de intensiva 
förberedelserna för Amos Rex. I det “gamla 
museet” som man började kalla det, öppna
des under 2017 endast tre utställningar. En 
samlingsutställning under titeln Avskalat 
visades i utställningshallen. Efter att den 
framgångsrika Helsinki Noir-utställningen 
slutade lånades 4:e våningen under mars 
månad till Centralhandelskammaren för 
utställningen Hundra år av framtid.  

Årets viktigaste utställning, och samti
digt den sista på Georgsgatan 27, var Genera-
tion 2017. Generation 2017 bestod av ett urval 
verk av konstnärer i åldersgruppen 14–23.
Generation 2017 var ett samarbete mellan 
Amos Andersons konstmuseum, Helsingfors 
stads ungdomscentral och Hyvinge konst
centrum för barn och unga. Det är meningen 
att Generation-utställningsserien blir en tri
ennal. Generation 2020 kommer att äga rum 
i Amos Rex med betydligt större utrymme 
och resurser. Generation drog också mycket 
publik, speciellt unga. Besökarmängden 
under de åtta månader som museet var 
öppet 2017 överträffade förväntningarna. 

I Söderlångvik blev gamle mästaren Tapani 
Raittilas miniretrospektiv i karaktärshuset 
och Kati Immonens akvareller i Café Vivan 

mycket väl mottagna. Besökarsiffran hölls 
stabil trots den regniga försommaren. 

Museinämnden
Museinämnden sammanträdde med samma 
sammansättning som föregående år. 
Konstsamfundets verkställande direktör 
KajGustaf Bergh har liksom tidigare delta
git i museinämndens möten, liksom Henrik 
Johansson, direktör för FAB Glaspalatset. 
Föredragande för nämnden var museichef 
Kai Kartio och sekreterare Sofia Vainio. 
Nämnden sammanträdde sammanlagt tre 
gånger under året.  Nämndens medlemmar 
var Roger Broo (ordförande), Max Arhip-
painen, Niklas  Geust, Gunvor  Kron-
man, Per-Edvin Persson, Ann Sandelin, 
Björn Springfeldt och Christoffer Taxell.

Museet och museinämnden sörjer sin 

Söderlångviks museum är öppet under som-
maren och i Café Vivan ordnas olika evene-
mang.
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mångårige ordförande Roger  Broo  som 
gick bort 24.10.2017. Roger hann vara ord
förande i fjorton år, 2003–2017. 

Landsfastigheterna
Trädgården
På Landsfastigheterna blev den totala äppel-
skörden 76 000 kg. Föryngringen av äppel
trädgården fortsatte under år 2017; ca 4 ha 
gamla äppelträd revs upp i Söderlångvik 
under våren och på hösten och efter skör
den revs ytterligare gamla äppelträd upp på 
ca 4 ha i Tolfsnäs. Dessa arealer står i träda 
ca 2–3 år före nya äppelträd planteras.

Under försommaren planterades dryga 
9 000 nya äppelträd i Tolfsnäs och ca 500 
st. i Söderlångvik.

Ickeskördegivande träd under uppväxt 
fanns på 5 ha, skörd plockades från 12 ha. 
Skörden var totalt 76 000 kg. En stor del av 
skörden fraktas till Karis-Lojo för lagring, 
sortering och försäljning. Dessa äpplen säljs 
under namnet Herkkutarhat. En liten del 
packas för hand på Söderlångvik och säljs 

i Café Vivan och i matbutiker på Kimitoön. 
Äpplen som inte är handelsdugliga pressas 
till must hos marjajaloste Meritalo i Bjärnå.

Växthusen
Växthusen hyrdes ut åt Diana och Johan 
Kinos från närbelägna Björknäs trädgård. 
De fortsatte med tomatodling i det stora 
blockhuset. I de två mindre växthusen odla
des kruksallad, örter, paprika och chili. Två 
av gårdens anställda fortsatte med växthus
arbetet hos den nya arbetsgivaren.

Uthyrning
Inga nya villor för långtidsuthyrning har 
byggts. De gamla har renoverats enligt 
behov. 

Skogen
Årets avverkningar köptes av UPM. Konst
samfundet avverkade 18  189 m3 skog 2017 
(2016: 25  363 m3).

Olika intressegrupper har bjudits på 
skogsdiskussioner där deltagarna har infor
merats om kommande avverkningar och 
andra åtgärder i Söderlångvik gårds skogar.

Museet och turism
Söderlångviks museum  
På Söderlångvik anordnades två special
utställningar sommaren 2017. I karak
tärsbyggnaden visades Tapani Raittilas 
utställning  Rom‒Paris‒Saimen. Utställ
ningen förde betraktaren till platser av 
betydelse för konstnären och människan 
Tapani Raittila, från de stora konststä
derna i Europa till Kyläniemi vid Saimen där 
han tillbringade sina somrar. Kati Immo
nens akvareller ställdes ut på Café Vivan. 
I utställningen  Flora  tämjdes den vilda 
skogens element till trösterika naturupp
levelser som åskådaren lugnt kunde iaktta, 
i skydd från naturens krafter. Kurator för 
båda utställningarna var museikoordinator 
Kerttu Raittila. 

Förutom utställningar arrangerades det 
på Söderlångvik gård både bekanta och helt 
nya evenemang. Den populära nålhåls
kameraworkshopen samt morgonyogan 
uppe på museets altan fortsatte även under 
sommaren 2017. Som en nyhet på Söder
långvik gård ordnades två wellness-vecko
slut med yoga och vildörtstema. Kurserna 
leddes av yogainstruktören Heli Sarpa-
ranta. Därutöver var det möjligt att under 
fyra onsdagar i juli komma sjövägen från 
Dalsbruk till Söderlångvik. Båtkryssning
arna organiserades i samarbete med Niklas 
Löfberg.  

Konstworkshopppar inspirerade av som
marens utställningar ordnades för lokala 
högstadieklasser under ledning av konst
nären och konstpedagogen Pive Toivonen. 
Allmänna visningar, som genomfördes av 
Kimitoöns guider r.f. samt Salon oppaat ry, 
ordnades på museet under juni‒juli. För
utom små enskilda konserter stod Söder
långviks museum värd för konserter arrange
rade av Baltic Jazz-festivalen och Kimitoöns 
musikfestspel. Under sommaren 2017 
kunde man även njuta av scenkonst på 
Söderlångvik gård, då Åbo Svenska Teater 
turnerade med pjäsen Einar.  

Det största evenemanget med ca 1 200 
besökare, som samtidigt avslutade som
marsäsongen, var Äppeldagen. Utbudet på 
evenemang under dagen var riktat till hela 

familjen och innehöll bl.a. barnmusikkon
sert, camera obscura och marknadsvimmel 
med lokala hantverkare. Inför julen höll Café 
Vivan decemberöppet. Julkonsert, traditio
nell jullunch samt en utställning, Black Kaf-
finobox  XI,  med nålhålskamerafoton stod 
på programmet. Utställningen bestod av 
fotografier tagna av besökare under som
maren 2017 och den var sammanställd av 
fotografen Hans G. Hästbacka.    

Som koordinator på Söderlångvik gård bör
jade 1.3.2017 Susanne Grönroos. Susanne 
ansvarar för gårdens evenemang, informa
tion samt sköter gårdens löpande ärenden. 
Siv Vesterlund-Karlsson började 1.6.2017 
som ny skogsansvarig på Söderlångvik gård 
då Christofer Westerback övergick till nya 
utmaningar i annan arbetsgivares tjänst. 
Gårdens tre växthus utarrenderades till 
Björknäs trädgård och gårdens två arbets
tagare flyttade över till dem. Tillbyggnaden 
av Villa Sundsvedja, som blev klar under 
försommaren 2017, bidrog med sex stycken 
nya bäddplatser på Söderlångvik gård.

Under 2017 hade museet 7099 besökare.
     

Föreningens  
bokslut
Verksamheten visar för räkenskapsperioden 
ett disponibelt resultat på 32 359 575, 16 €.

Dividendintäkterna var 68,2 milj. € mot 
15,1 milj. € året innan.

Under året beviljades stipendier och 
understöd för totalt 29,5 milj. € mot 28,5 
milj. € året innan. Det totala beloppet bevil
jade understöd, som ännu inte utbetalats 
uppgick till 4,2 milj. €. 

Styrelsen föreslår att det disponibla 
resultatet 32 359 575, 16 € överförs till sty
relsens dispositionsfond. 

Villa Sundsvedja byggdes till under 2017 vilket bidrog med sex nya bäddplatser till Söderlångvik gård.
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Föreningen Konstsamfundet rf

B A L A N S R Ä K N I N G

AKTIVA 31.12.2017 31.12.2016
Bestående aktiva

Materiella tillgångar
  Tomtmark                             6 803 848,01 6 782 788,01
  Byggnader                            3 568 321,61 3 681 345,23
  Maskiner och inventarier 259 081,66 300 238,14
  Övriga utgifter med lång verkningstid             88 923,18 104 297,23
  Äppelträdgård under arbete             254 245,38 10 974 419,84 216 953,77 11 085 622,38

Värdepapper ingående i anläggnings-
tillgångar och långfristiga placeringar
  Aktier och andelar              364 631 963,40 410 781 254,89
  Övriga långfristiga placeringar                       34 597 530,81 399 229 494,21 7 236 095,78 418 017 350,67

Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar
  Material och förråd                  33 568,50 29 454,84

Fordringar
  Kundfordringar 24 861,76 35 915,93
  Kortfristiga koncernfordringar                       31 204 732,88 26 015,08
  Övriga kortfristiga fordringar 274,98 4 742,57
  Resultatregleringar 394 354,93 31 624 224,55 296 524,40 363 197,98

Kortfristiga placeringar
  Ränteinstrument                44 634 526,00 45 134 526,00

  Kassa och banktillgodohavanden 50 721 973,33 32 801 524,52
537 218 206,43 507 431 676,39

PASSIVA

Eget kapital
Grundfonden 1.1. 52 839 751,12 52 044 020,77
Förändring 1 576 869,80 54 416 620,92 795 730,35 52 839 751,12
Övriga fonder1.1. 32 387 132,87 31 901 284,92
Förändring 987 612,63 33 374 745,50 485 847,95 32 387 132,87
Reinvesteringsfond 1.1. 38 789 231,40 30 004 862,36
Förändring 11 127 235,53 49 916 466,93 8 784 369,04 38 789 231,40
Fond för gängse värde 1.1. 13 519 238,64 2 431 435,83
Förändring -17 063 164,85 -3 543 926,21 11 087 802,81 13 519 238,64
Styrelsens dispositionsfond1.1 337 358 366,24 334 643 991,76
Förändring 5 683 714,42 343 042 080,66 2 714 374,48 337 358 366,24

Disponibelt resultat 32 359 575,16 5 683 714,42
509 565 562,96 480 577 434,69

 Obligatoriska reserveringar 355 699,00 374 667,00

Främmande kapital
Långfristigt
   Lån från penninginrättningar 22 000 000,00 22 000 000,00
   Beviljade stipendier och understöd 1 161 705,00 23 161 705,00 950 000,00 22 950 000,00
Kortfristigt
  Leverantörsskulder                   85 027,31 265 050,03
  Kortfristiga koncernskulder           0,00 10 955,76
  Resultatregleringar                  318 336,42 494 210,98
  Beviljade stipendier och understöd 3 047 116,00 1 962 843,71
  Övriga kortfristiga skulder          684 759,74 4 135 239,47 796 514,22 3 529 574,70

537 218 206,43 507 431 676,39
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Föreningen Konstsamfundet rf

RESULTATRÄKNING 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016

ORDINARIE VERKSAMHET
Intäkter
Museet
     Intäkter Helsingfors                   535 345,52 814 370,11
     Intäkter Söderlångvik                  18 864,96 554 210,48 21 149,14 835 519,25  

Kostnader
Museet, Helsingfors
  Löner och arvoden               858 954,88 959 087,30
  Socialkostnader 233 568,78 253 585,05
  Hyror 610 096,91 623 752,01
  Övriga kostnader 1 050 693,58 -2 753 314,15 949 366,76 -2 785 791,12
Museet, Söderlångvik
  Löner och arvoden 76 641,58 15 190,69
  Övriga kostnader                82 910,76 -159 552,34 101 008,90 -116 199,59  
Föreningen  
  Löner och arvoden               821 856,88 771 303,59
  Pensioner                       50 412,16 48 099,60  
  Socialkostnader                 447 647,71 440 221,95
  Hyror 114 762,50 112 568,20
  Övriga kostnader                685 743,25 -2 120 422,50 912 522,64 -2 284 715,98
Utdelning
  Utdelning av stip. o. understöd 9 772 738,08 11 246 682,64  
      "        från Konstfonden 761 862,00 756 400,00
  Projektkostnader Glaspalatset 19 000 000,00 -29 534 600,08 16 500 000,00 -28 503 082,64  

-34 567 889,07 -33 689 789,33
Verksamhetens underskott          -34 013 678,59 -32 854 270,08  

Medelsanskaffning
Intäkter
  Donationer                      761 752,25 758 527,45
  Medlemsavgifter                 12,00 761 764,25 12,00 758 539,45  
Placerade medel
Intäkter
  Dividendintäkter                68 188 564,80 15 071 694,97
  Ränteintäkter                   293 869,43 220 180,67
  Intäkter andelar o. placeringar 36 786,94 25 549 420,62
  Hyresintäkter                   475 199,40 465 225,85
  Landsfastigheterna              1 388 653,36 1 427 392,49
  Realisationsvinster och -förluster 11 127 235,36 81 510 309,29 8 784 369,04 51 518 283,64

Kostnader
  Landsfastigheterna              1 189 746,04 1 342 835,72
  Underhåll, reparationer av fastigheter 608 323,01 362 955,37
  Omvärdering av aktier
  och långfristiga placeringar 0,00 -1 798 069,05 1 248 772,03 -2 954 563,12
         
Finansiella kostnader
  Räntekostnader                  -401 985,38 -675 414,55

Resultat före skatt  och bokslutsdispositioner 46 058 340,52 15 792 575,34

Direkta skatter                   -31 962,40 -42 913,58

Periodens resultat 46 026 378,12 15 749 661,76

Bokslutsdispositioner
  Överföring av realistionsvinster och
  -förluster till reinvesteringsfond -11 127 235,53 -8 784 369,04
  Räntegottgörelse till fonderna -2 539 567,43 -13 666 802,96 -1 281 578,30 -10 065 947,34

Disponibelt resultat 32 359 575,16 5 683 714,42
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  Hyror 114 762,50 112 568,20
  Övriga kostnader                685 743,25 -2 120 422,50 912 522,64 -2 284 715,98
Utdelning
  Utdelning av stip. o. understöd 9 772 738,08 11 246 682,64  
      "        från Konstfonden 761 862,00 756 400,00
  Projektkostnader Glaspalatset 19 000 000,00 -29 534 600,08 16 500 000,00 -28 503 082,64  

-34 567 889,07 -33 689 789,33
Verksamhetens underskott          -34 013 678,59 -32 854 270,08  

Medelsanskaffning
Intäkter
  Donationer                      761 752,25 758 527,45
  Medlemsavgifter                 12,00 761 764,25 12,00 758 539,45  
Placerade medel
Intäkter
  Dividendintäkter                68 188 564,80 15 071 694,97
  Ränteintäkter                   293 869,43 220 180,67
  Intäkter andelar o. placeringar 36 786,94 25 549 420,62
  Hyresintäkter                   475 199,40 465 225,85
  Landsfastigheterna              1 388 653,36 1 427 392,49
  Realisationsvinster och -förluster 11 127 235,36 81 510 309,29 8 784 369,04 51 518 283,64

Kostnader
  Landsfastigheterna              1 189 746,04 1 342 835,72
  Underhåll, reparationer av fastigheter 608 323,01 362 955,37
  Omvärdering av aktier
  och långfristiga placeringar 0,00 -1 798 069,05 1 248 772,03 -2 954 563,12
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  Räntegottgörelse till fonderna -2 539 567,43 -13 666 802,96 -1 281 578,30 -10 065 947,34

Disponibelt resultat 32 359 575,16 5 683 714,42
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Våra museer

Amos Rex Söderlångviks museum 
Det nya konstmuseet Amos Rex är ett 
konstcentrum med ett underjordiskt 
utställningsutrymme på ca 2000 m². 
I museet ingår även en stor del av det 
gamla Glaspalatset, bl.a. biografen Bio 
Rex med platser för ca 600 personer 
samt det intillliggande torget för olika 
slags friluftsevenemang. 

Restaurang Glaspalatset samt olika slags 
butiker i Glaspalatset utgör ett viktigt 
komplement till helheten. De regelbundna 
bioföreställningarna under veckosluten 
ordnas av samarbetspartnern Korjaamo 
Kino. Nya målgrupper med fokus speci
ellt på barn och unga samt ett mångsidigt 
publikarbete är viktiga beståndsdelar i det 
nybyggda museets verksamhet. 

Amos Rex invigs med pompa och ståt 
under sista veckan i augusti. För allmän
heten öppnar museet sina dörrar den 30 
augusti. Den första utställningen i de split
ternya utställningsutrymmena står det 
japanska konstnärskollektivet  teamLab  
för. Då fylls salarna med immersiva digitala 
och visuellt sprakande konstverk. Under 

öppningsveckoslutet ordnas en hel del eve
nemang och olika slags jippon.

Nyrenoverade och moderniserade Bio 
Rex är ämnat för olika tvärkonstnärliga 
aktiviteter med fokus på film. Den regel
bundna filmvisningen, som Korjaamo Kino 
handhar, inleds i början av augusti. Under 
augusti firar även Helsingfors festspel sitt 
50-årsjubileum i Bio Rex genom att visa 
filmer med året 1968 som tema. Föreställ
ningarna, som inkluderar livemusik, dis
kussioner, performancer m.m., går in på 
djupet i tidens och filmernas anda; från 
psykedelia till yttrandefrihet och framtids
visioner. Senare på hösten arrangeras bl.a. 
film- och videofestivaler samt konserter.

HANS ROSENSTRÖM
I enrum
15.5.–30.9.2018

Bildkonstnären Hans Rosenströms (f. 
1978) utställning I enrum visas på Söder-
långviks museum sommaren 2018.  Ver
ken, som består av ljudinstallationer samt 
meditativa fotogram och videoverk, har 
anpassats till karaktärs byggnadens interi
örer. Människolivets förgänglighet och det 
flyktiga i naturen spelar en betydande roll i 
samtliga konstverk.

Utställningen binder ihop teman som 
tid och mänsklig tillvaro, typiska för Rosen
ström.  Verkens kontemplativa grepp varierat 
med överraskande vändningar leder oss till 
att begrunda frågor som berör oss alla. Vad 
innebär förändring? Vilken betydelse har ett 
ögonblick? På vilka sätt fungerar medvetande 
och språk som både förenande och avskil
jande element i människorelationer?

TIINA VAINIO
Underbara maskiner
15.5.–30.9.2018

Underbara maskiner är ett utställningspro
jekt av Tiina Vainio (f. 1960) i vilket bild
konstnären lärt sig skönja den skönhet som 
är fördold i maskiner och teknik. Utställ
ningen i Café Vivan på Söderlångvik gård 
består av målningar i akryl och tusch, där 
den robusta monumentaliteten kontras
teras mot nyanser som speglar känsla och 
intimitet. De stora och färgmättade maskin
porträtten väcker bildernas maskiner till liv 
och gör dem till unika personligheter som 
var och en har sin egen livsuppgift.

I Tiina Vainios projekt möts två världar 
som skenbart ligger långt i från varandra, 
målarkonsten och de robusta arbetsma
skinerna. Impulsen till denna utställning 
utgick ifrån tanken att låta dessa två världar 
kollidera med konsten som medium.

ÖVRIGA EVENEMANG PÅ SÖDERLÅNGVIK GÅRD
Programutbudet på Söderlångvik gård är mång sidigt 
och fyllt av bland annat musik, teater och olika slags 
workshopar. Säsongens storsatsning på Söderlångvik gård 
är Äppeldagen den 30. september med program för hela 
familjen. Evenemangen genomförs i samarbete med Baltic 
Jazz, Kimitoöns Musikfestspel samt Åbo Svenska Teater. 
Även de populära morgonyogapassen på museets altan fort
sätter i sommar. Dessutom kan man under onsdagar i juli 
hoppa på en båt som kör mellan Dalsbruk och Söderlångvik.

Amos Rex öppettider 
(fr.o.m. 30 aug 2018): 

mån & fre 11–18
ons & tor 11–20
lör–sön 11–17. 
tisdagar stängt

Mannerheimvägen 22-24
00100 Helsingfors

Tiina Vainio, Letkut sekaisin, 2012, 70 cm x 120 cm, 
tusch och akryl på bomullsduk.

Hans Rosenström, Mikado, 2009, ljudinstallation, 
ca 4 minuter lång.

Bild: JKMM Arkkitehdit

Öppettider Söder-
långviks museum 

15.5–31.8:
Varje dag kl. 11–17

sept 2018:
lör–sön kl. 11–17 

Söderlångvik gård
Amos Andersonvägen 2

25870 Dragsfjärd

teamLab: Graffiti Nature
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