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”Il faut cultiver notre jardin”
Stefan Björkman, vd för Konstsamfundet
garderar sig. Konstsamfundets roll är att
främja verktyg med vilka man kan förhålla sig till verkligheten och framtiden.
Konst är ett verktyg. Bildning ett annat.
Journalistik ger byggstenar att förstå sin
samtid. Yrkesutbildning ger helt konkreta
kunskaper för att själv bygga sin framtid.
Vi både möjliggör och bidrar själva. Alla
dessa är klassiska upplysningsideal. Det
är inte ett sammanträffande. Det är vårt
arv och vår framtid.

Lördagen den 26 mars 2022. Det är tidig
morgon. Det har redan ljusnat. Kaffet är
redan kokat och tidningen är läst. Dags
att jobba.
Ute börjar det bli vår. Jag är ensam
hemma med vår tax Ernst och har satt
mig vid skrivbordet. Förra veckan kunde
jag inte resa. Jag hade sett fram emot
det. Det blev covid-karantän i stället. Jag
samlar mina tankar. Då morrar Ernst till.
Det har blåst upp till storm. Det viner i
taket. Stockarna knakar och huset rätar
på sig som ett gammalt träskepp. På ett
ögonblick är natten tillbaka där ute. Det
blir helt mörkt. Sedan kommer snön.
Stora vita flingor.

Söderlångvik gård var Amos Andersons sommarresidens på Kimitoön.

Konstsamfundet
Föreningen Konstsamfundet rf grundades år 1940 av Amos
Anderson (1878–1961), som testamenterade hela sin kvarlåtenskap till föreningen.
Konstsamfundet är en allmännyttig förening som delar ut stipendier och understöd för bland
annat medborgaraktivitet, visuell konst, musik, media och publikationer, scenkonst, yrkesutbildning, film och medieproduktion. De allmänna ansökningstiderna är februari och september
varje år.
Konstsamfundet driver museet Amos Rex i Helsingfors och Söderlångvik gård i Dragsfjärd i Kimitoöns kommun. Konstsamfundet äger medieföretaget KSF Media som är det ledande svenskspråkiga medieföretaget i Finland och utgivare av landets största svenskspråkiga dagstidning
Hufvudstadsbladet samt lokaltidningarna Östnyland och Västra Nyland. Därtill
ger bolaget ut HBL Junior. Konstsamfundet är delägare i förlaget Schildts
& Söderströms.
Konstsam utkommer årligen. Prenumerera gratis genom att skicka e-post
till k
 ontoret@konstsamfundet.fi med namn + gatuadress + postnr + ort.

Från stundens nyhetsflöde, låt oss göra en
djupdykning i upplysningens källor. En av
klassikerna är Voltaires satir Candide. Efter
alla stora tankar om rätt och fel, orättvisor och elände i världen valde Voltaire att
avsluta Candide med att huvudpersonen
konstaterar: ”Det är väl talat, men låt oss nu
odla vår trädgård”. Poängen: det är viktigt
att tankar också leder till handling. Att idéerna och diskussionerna blir manus, som
blir film, som ses av människor och som
påverkar deras liv. Det är här vi har en roll.
Att möjliggöra att människor
möts, tankar ges utrymme
och att saker blir av.

Tanken var att blicka framåt. Mycket bra
är på gång. Helt lätt är det inte att låta bli
att skriva ett förord utan att tala om eller
skriva om elefanten i rummet. Konstsamfundet grundades i skuggan av ett snarlikt
mörkt moln i samma väderstreck.
Med i detta nummer finns en beskrivning av Konstfonden. Konstfonden är ett
uttryck för Amos Andersons beslut att
ta höjd också för sämre utfall, trots en
generell optimism och tro på ett Finland
som nyligen blivit självständigt.

Bland alla stora samhällsomvälvningar, djupa
tankar och intensiva
timmar, veckor
och månader av
skapande är det
viktigt att kunna
njuta av stunden. Till exempel
med ett färskt
inhemskt äpple
mitt i vintern. En
hälsning packad
med sol och
livslust från fjolårssommaren.

Att blunda hjälper inte. Vi har inte att göra
med spöken under sängen som försvinner om vi struntar i dem. Det vi måste
förhålla oss till är verkligheten. En verklighet som tidvis kan vara orättvis och ond.
Alla de fantastiska möjligheter som finns i
framtiden är uppblandade med de sämre
sidorna av mänskligheten. Att förvalta
ett arv över generationer kräver att man
både är öppen för framtidens möjligheter
och ser sämre utfall i vitögat samt aktivt

Läs mer på www.konstsamfundet.fi.
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Framåt och utåt
Gunvor Kronman, styrelseordförande för Konstsamfundet
emat för Konstsamfundets årsmagasin är i år “Framåt och utåt”. Det
här kunde också ha varit mecenaten
och finansmannen Amos Andersons
livsmotto. Framåt gick Amos alltid och
mycket av sin inspiration hämtade han
utifrån.

första interrailgenerationen som under en
månads tid varje sommar kunde besöka
vilket hörn vi ville i Europa. Vi är generationen som fick uppleva allt billigare flyg som
möjliggjorde weekendresor till europeiska
destinationer. I våra jobb blev en dagsresa
till Stockholm inte konstigare än att ta bussen hem från kontoret. Och plötsligt stannade allt detta av när pandemin slog till.

20 år gammal reste den unga Amos Anderson ut i världen, till Göttingen, Berlin och
London. Senare kom han att göra årliga
och ofta långa utlands- och studieresor
till ett stort antal europeiska destinationer. Med sig hem hämtade han idéer och
intryck som han snabbt omsatte i handling
både när det gällde nya affärer och när det
var frågan om att anskaffa ny konst.

De senaste åren har präglats av nedstängning, isolation, studier och arbete på
distans samt stängda gränser. I och med
det brutala kriget i Ukraina upplever vi nu
förtvivlan över det lidande och den förstörelse som pågår samtidigt som vi också
oroar oss för vad det här innebär för resten av Europa. Plötsligt gäller inte mottot
“framåt och utåt” – i stället riskerar vi att vi
går bakåt och vänder oss inåt.

Det råder ingen tvekan om att Amos resor
hade en avgörande betydelse för hur hans
liv kom att utformas. Amos var en självlärd
kosmopolit som lämnade bestående fot
avtryck i Finlands kultur- och samhällsliv.

Det råder stor enighet om att det är dagens
unga generationer som betalar det högsta
priset för den samhällsutveckling vi levt igenom de senaste åren. Just de här generationerna som behöver tro att det blir bättre
i morgon än i dag och som vågar och kan
ta sig ut i världen riskerar att tappa tron på
en bättre framtid. Just nu känns det därför
extra viktigt att Konstsamfundets fokus på nya generationer är starkt. Vi
måste och vill ge
de nya generationerna samma
möjlighet som
både Amos och
vi som i dag är
äldre haft att
ta oss framåt
och utåt.

I skrivande stund har vi brinnande krig i
Europa. Det min generation trodde att aldrig kunde hända igen, pågår som bäst. Det
här sker precis som vi trodde att vi skulle
återgå till en ny slags normalitet, där världen igen skulle ligga öppen och vänta på
att vi i det priviligierade Europa kunde ta för
oss av globaliseringens fördelar.
Min generation som föddes på 60-talet
har varit med om en resa som verkligen
lever upp till mottot “framåt och utåt”. Vi
är generationen som fick uppleva övergången till mobiltelefoner och internet,
att det blev möjligt att resa till månen och
att de flesta sjukdomar kan botas tack vare
den medicinska utvecklingen. Vi var den
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Nytänkande på residensfronten

Donnerska residenset
och Katy Gyllströms arv
Text: Sophie & Daniel Kawecki

Foto: Anna Betlehem

Det Donnerska huset på Norra Kajen har varit en nod i Finlands kulturella och politiska liv under 130 år. Efter Jörn Donners död år 2020
bestämde sig sönerna Rafael och Daniel Donner för att i samarbete
med Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden på prov göra om
lägenheten till ett residens för kreativa arbetsgrupper. I höst fortsätter
projektet, nu som ett samarbete mellan Donner Productions, Konstsamfundet och produktionsbolaget Aurora Studios. Samtidigt gör
Konstsamfundet också andra satsningar på residens med hjälp av ett
arv från konstnären Katy Gyllström.
tankar; dynamiska möten mellan kreativa
människor i olika branscher. Därutöver
finns två arbetsrum; ett större som vetter
mot Norra Kajen, och ett mindre som vetter mot innergården.
Det är Rafael som är ansiktet utåt för residensverksamheten, men han poängterar
att han och brodern Daniel, som är bosatt
i Bryssel, jobbar jämlikt med satsningen
genom sitt företag Donner Productions.

et Donnerska residensets bibliotek är omfattande. Bokhyllorna
sträcker sig från golv till tak och
stämmer till ödmjukhet: en livstid
av böcker, kanske flera livstider för de flesta
människor. Det är litteratur som Jörn Donner samlade på sig under de 60 år som han
använde bostaden som sin arbetsplats.
– Här finns ungefär fyra–femtusen böcker,
berättar Rafael Donner. Kanske en femtedel
av de böcker min pappa läste och ägde.
Biblioteket ligger i mitten av den 109
kvadratmeter stora bostaden och här är
det meningen att de som arbetar i residenset ska kunna träffas och utbyta

Rafael Donner säger att kultur måste leva
och hitta nya former. Därför var det bättre att
göra om bostaden till ett residens än till ett
museum över något som varit.
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– Huset är byggt av min farfars far år
1890 och ritat av Magnus Schjerfbeck,
berättar Rafael Donner. Min pappa bodde
här som barn och år 1962 övergick bostaden i hans ägo.
Före Jörn Donners era användes bostaden också av Kaj och Otto Donner som
bägge var samhällspolitiskt, vetenskapligt
och kulturellt väldigt aktiva.
– Faktum är att den här bostaden har
varit en nod inom finländsk kultur och
vetenskap i 130 års tid, säger Rafael och
pekar ut en stol som Mannerheim brukade
sitta i när han kom på besök.

och skapa något nytt, säger han. Residenset
ska vara en plats där nya idéer och samarbetsformer förverkligas.

Koldioxidsnålt resande
Vid planeringen av den Gyllströmska
residens
verksamheten har man öronmärkt en summa för att möjliggöra en ”all
inclusive”-upplevelse för stipendiaterna.
– Utgångstanken är att det finns knappt
om pengar i residensverksamheten. Ofta
måste konstnären söka stipendier från olika
håll för att ha råd att åka bort och leva någon
annanstans. Nu har vi skapat ett residensstipendium som ska omfatta ett arbetsstipendium för konstnären, residensets kostnader
såsom hyran, de administrativa utgifterna
och också kostnaderna för en utställning,
workshop eller något liknande som konstnären vill ordna, berättar Klara Paul.
Det speciella med detta generösa stipendium är att det är meningen att konstnären ska resa till målet så koldioxidsnålt
som möjligt.
– Oftast är det billigast och snabbast att
flyga. Om man kan unna sig koldioxidsnålt
resande kan det innebära att resan tar längre
tid och blir dyrare, men det ska inte vara ett
hinder i vårt all inclusive-tänk, säger Klara.

Unik miljö för ett residens
Klara Paul är stipendiesakkunnig vid Föreningen Konstsamfundet och hon berättar
mer om Konstsamfundets övriga aktuella
residensarbete. Hon har arbetat med frågan om hur bildkonstnär Katy Gyllströms
(1933–2018) arv kunde komma konstnärerna till godo i form av stipendier för residensvistelser. Planen för residensstipendierna sträcker sig ända till år 2037.
– Katy Gyllström lämnade efter sig en
lägenhet i Tölö och hennes tanke var att den
skulle kunna användas som ateljé för bildkonst
närer. Eftersom lägenheten inte var lämplig
för det ändamålet såldes den och pengarna
används nu för att möjliggöra residensverksamhet för konstnärer, berättar Klara.
Den första delen av Katy Gyllströms stipendium lediganslås i år. Tanken är att en
del av pengarna på längre sikt kunde användas för att utveckla ett residenssamarbete
med Villa Lante i Rom.
En residensvistelse ska inte bara gå ut på
att en konstnär åker till en viss plats, utan
det är viktigt att det finns en fungerande
infrastruktur och att konstnären får kontakt
med lokalsamhället.
– Tanken är att konstnären ska kunna
nätverka med andra konstnärer eller ha
kontakt med lokalbefolkningen. Konstnären ska alltså växelverka med andra och ge
något tillbaka, säger Klara.
Rafael Donner är inne på samma spår:
– Jag vill att människor ska komma hit

Klara Paul, stipendiesakkunnig på Konst
samfundet, poängterar att residens kan
se väldigt olika ut och att det finns en stor
mångfald på fältet. Foto: Daniel Kawecki
Bland arbetsgrupperna som provade på
residensvistelsen under år 2021 fanns många
som arbetade med film, teater och musik,
men också med forskning och skrivande. I
residensets vision ingår att skapa kontaktytor
mellan människor från olika inriktningar.
I bokhyllorna hittar man böcker om allt
sådant som intresserade Jörn Donner:
allt från Mannerheim och inbördeskriget
till Östeuropa och Tysklands historia; från
böcker om det finska och svenska samhället
till nordisk och finlandssvensk skönlitteratur,
och mer därtill.
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En annan intressant detalj som gäller
Katy Gyllströms residensstipendium är att
det är själva residenset som ansöker om stipendiet från Konstsamfundet, inte konstnären. Det här förfarandet ger också trygghet,
eftersom den konstnär som residenset väljer vet att finansieringen är säkrad.

Till de unika företeelserna hör också att
huset har en egen gårdsmadam, som bor i ett
separat hus på bakgården – ett egnahemshus med egen gård i centrala Helsingfors.
– Det kom flera hundra ansökningar när
tjänsten utlystes för tjugo år sedan och hon
och hennes man valdes. Det är trevligt att
någon aktivt sköter om det här stället.

Residens på prov

Renovering och anskaffningar

Hösten 2021 drog residensverksamheten i
den Donnerska lägenheten i gång på prov.
Ansökningarna resulterade i att ett flertal
arbetsgrupper med totalt 42 konstnärer
och kulturarbetare fick tillgång till lägenheten dagtid under en vecka per grupp.
– Vi ville få feedback på vad som fungerar och vad som inte fungerar, säger Rafael
Donner. Har det här residenset en funktion
i samhället?
Reaktionerna var överraskande positiva
och residensverksamheten kommer att
fortsätta. En av de mest konkreta förändringarna är att residensperioderna förlängs
från en vecka till två–fyra veckor.
– Den främsta responsen har varit att
detta är en otroligt inspirerande miljö. Och
det handlar kanske inte bara om böckerna,
rummen, de höga taken och utsikten, utan
om att bostaden obrutet har varit en del av
något större under så lång tid.
Atmosfären i det Donnerska residenset
ska bevaras. Därför har Rafael och Daniel
inte velat göra några stora förändringar. I
ena arbetsrummet finns till exempel film
arkivet från Donner Productions kvar – rulle
efter rulle i gamla filmformat.
Några omfattande renoveringsarbeten
gjordes inte heller innan residensverksamheten drog i gång, utöver en grundlig
städning. Dit hörde även att organisera biblioteket.
– Det känns som om man är inne i Jörns
huvud när man är här, säger Rafael och
berättar att arbetet med böckerna kändes
som ett sista samtal med fadern. Det är inte
bara blanka sidor, utan många av böckerna
har ett årtal när han köpt den, och det finns
en massa dedikationer och markeringar
med post-it-lappar.

Provomgången i det Donnerska residenset resulterade också i en hel del praktisk
feedback.
– Vi fick till exempel höra att stolarna
inte var speciellt ergonomiska, säger Rafael.
Innan nästa omgång arbetsgrupper får
anlända ska residenset därför rustas upp.
Arbetena ska inte ändra platsens karaktär, utan främst handlar det om att skaffa
ergonomiska möbler och förnya elsystemet och badrummet.
– Sen ska vi också skaffa en del teknisk
utrustning, berättar Rafael. Bland annat en
projektor, ett mediespelarsystem och en
duk som man kan rulla ner när man ska
visa något.
Rafael demonstrerar även hur man
kommer in i en hemlig skrubb bakom en
av bokhyllorna. Den har använts som en
städskrubb, men inbjuder till nya idéer.

Bakom en lönndörr döljer sig det Don
nerska residensets städskrubb. Framöver blir
den sannolikt ombyggd till ett ljudisolerat
telefonbås.
Den omfångsrika whiskybuteljen är en
gåva till Jörn Donner från filmproducen
terna Misha Jaari och Mark Lwoff. Inne
hållet sägs ha minskat något undet residens
experimentet.
I det större av de två arbetsrummen ryms
det en arbetsgrupp om sex personer. Här
finns både plats för kreativa diskussioner
och enskilda skrivbordsplatser med utsikt
över Norra Kajen.
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Konstnären Katy
Gyllströms självpor
trätt ”Hushållerskan”
(1974). Arvet efter Katy
Gyllström kommer att
omvandlas till bland
annat stipendier för
konstnärer som åker
på residensvistelser.
Bild: Föreningen Konst
samfundets samlingar/
Amos Rex.

mottagaren fick dela med sig av vad hen lärt
sig. Det bästa skulle vara ett dubbelsidigt
utbyte under flera års tid, så att alla kan dra
nytta av de nya kontaktband som knutits.
Därför planerar vi också ett alumnforum för
dem som åkt på residens, säger Klara.
Rafael Donner föreställer sig att residensverksamheten på Norra Kajen ska
fungera som en smältdegel där människor
inom kultur, vetenskap, konst och politik
kan hitta nya kontaktytor.
– Visst finns det ett värde i att åka ut
till residens som erbjuder avskildhet, men
här är man i händelsernas centrum, säger
han. Framtidsplanerna för bostaden är mer
omfattande än bara residensverksamheten.
– Här ska inte bara finnas människor
som sitter och jobbar, säger Rafael. Man ska
också kunna ha olika tillställningar, möten
och evenemang, till exempel cocktailpartyn.
Rafael är tacksam för att bostaden får
ett nytt liv och en fortsättning på sin 130åriga historia.
– Jag hoppas det blir en plats som alla
inom konst, kultur och vetenskap känner
till. Att det blir något som uppskattas och
hittar en plats i samhället.

– Folk som jobbar här kan behöva
vara ostörda, så vi behöver ett telefonbås
någonstans, säger Rafael. Om man inreder
det mysigt, ljudisolerar och öppnar upp
det lite med en glasskiva så blir det som en
telefonkiosk.

Mer än bara en plats
Klara Paul förklarar att ett residens är mer
än bara en plats dit man åker. Begreppet
inkluderar den förening eller organisation
som har hand om det administrativa för
själva residensplatsen.
– Konstsamfundet har låtit göra en kartläggning av residensverksamheten i Finland.
Den utfördes av Riitta Heinämaa och hittas
på vår hemsida. Där finns mer information
om olika formers residens, berättar Klara.
Katy Gyllströms arv är till för bildkonst
närer, men det finns andra residens för
författare, översättare, cirkusartister, skåde
spelare … Listan är lång. I den moderna residensverksamheten är det också viktigt att
dra nytta av residensvistelsen efteråt.
– Efter en residensvistelse finns det
mycket tyst kunskap, som tyvärr ofta går förlorad. Då skulle det vara viktigt att stipendie
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Yrkeslärare tar
pulsen på arbetslivet
Text: Niclas Erlin Foto: Lina Enlund

Lärare inom yrkesutbild
ningen får en möjlighet att
jobba en period på arbetsplat
ser inom de ämnesområden
som de undervisar i. På det
sättet utvidgar de sitt kontakt
nät och får en djupare insikt i
förhållandena i branschen.

I

nom de närmaste tre åren får långt över
100 lärare och studiehandledare inom
den svenska yrkesutbildningen en möjlighet att arbeta en period utanför sin
skola, närmare bestämt på en arbetsplats
inom den bransch som de själva undervisar
i. Det handlar om ett stort projekt som sex
olika utbildningsanordnare deltar i.
Syftet är att hjälpa lärarna att hålla sig
ajour med det som sker inom arbetslivet, där
datorprogrammen, verktygen och arbetsmetoderna hela tiden utvecklas. Lärarna
stärker sitt kunnande och får nya kontakter.
– Visst för vi hela tiden en dialog med
arbetslivet, men samtidigt förändras arbetslivet väldigt snabbt, säger Lena Johansson
som är rektor för Axxell och samtidigt den
som håller i trådarna för det nya projektet.

Yrkesskolan Axxell är en av de sex utbild
ningsanordnare som deltar i projektet
”Lärare i arbetsliv”. De övriga är Yrkesinstitu
tet Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten,
Optima, Ålands yrkesgymnasium och Folk
hälsan Utbildning. Foto: Niclas Erlin

Johansson säger att det centrala inte utgörs
av själva hantverket eller detaljkunskapen.
– De som deltar lär sig inte nödvändigtvis
innehållsmässigt så mycket nytt under den här
perioden. Det viktiga är att lärarna upprätthåller en kännedom om arbetslivets tänkesätt
och den dagliga ruljansen på arbetsplatserna.
– Därför har vi varit noga med att perioden
blir sammanhängande, så att deltagarna faktiskt känner arbetsplatsens puls. De ska följa
de arbetstider och principer som gäller där.

Samma arbetstider
Satsningen heter Lärare i arbetsliv och de
som hakar på ska jobba minst fyra veckor
i sträck på en extern arbetsplats. Lena
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Lyckat pilotprojekt

– Ingen skola har råd att skicka ut sina
lärare under fyra veckor.
Arbetsplatserna som tar emot lärarna
betalar 250 euro per vecka till skolorna.
– De får en duktig person för 1 000 euro
i månaden, säger Lena Johansson och konstaterar att alla parter vinner på upplägget.
– Arbetsplatserna ser att vi är intresserade av vad de sysslar med. Hos oss höjs
lärarnas motivation och samtidigt stärks
våra kontakter utåt. Det igen höjer undervisningens kvalitet, vilket ger ett mervärde
för de studerande.
– Det här är ett verkligt bra projekt.

Konstsamfundet och Svenska kulturfonden
stöder projektet med sammanlagt 300 000
euro. Det ger verksamheten en god bredd.
– Totalt får skolorna ut 120 lärare på 4
veckor var, säger Lena Johansson.
Hon konstaterar att det är en ansenlig
mängd, men ändå bara en del av de kring
550 lärare och studiehandledare som arbetar inom den svenska yrkesutbildningen.
Modellen för den här formen av praktik bygger på liknande projekt som Utbildningsstyrelsen tidigare finansierade. Idén till
den färska satsningen föddes tack vare goda
erfarenheter från ett pilotprojekt som Axxell
genomförde åren 2020–2021. I det deltog tio
lärare från skolan och de var ute i arbetslivet
under fyra veckor var, några dubbelt längre.
– De representerade flera olika branscher.

Arbete i företag gav extra energi
Rasmus Skoog och Eva-Lotta Rehnman,
som båda är lärare vid Axxell, hakade i fjol
på möjligheten att jobba fyra veckor på
en arbetsplats utanför skolan. Det var en
period som gav dem både inspiration och
nya insikter.
– Det är viktigt att ha en koll också på
det praktiska inom arbetslivet i den bransch
som man utbildar folk i.
Det säger Rasmus Skoog som är VVS-
lärare i Axxell i Karis och som våren 2021
var en av dem som deltog i skolans pilotprojekt. Under fyra veckors tid jobbade
Skoog hos VVS-företaget Kinson, vilket gav
honom väldigt mycket.
– Det är nyttigt att vara ute på företag och
få en större förståelse kring det man undervisar i. Jag kände att jag definitivt behövde
arbeta ett tag i branschen. Jag har hunnit verka
ganska länge i skolans värld. Det är alltid bra
att uppdatera sig själv, så att undervisningen i
skolan hålls aktuell och stämmer överens med
vad branschen vill ha, säger Skoog som jobbat
som lärare i drygt tio år.

Ordnar själv sin plats
Deltagarna ordnade själva sin arbetsplats
och det ska de göra också nu. Principerna
för den pågående satsningen är i stora drag
desamma som gällde inom pilotprojektet.
På arbetsplatserna ska lärarna också instruera handledare som i framtiden kan ta hand
om studerande enligt utbildningsavtal, det vill
säga studerande som kommer på praktik.
Satsningen riktar sig naturligt till personer som arbetat länge som lärare och som
därför kan känna ett behov av en praktisk
period på en annan arbetsplats. Men i fokus
finns också de färska lärarna. Den gruppen
utkristalliserades redan under pilotprojektet.
– Det visade sig att också de riktigt nya
lärarna har behov av att få mera erfarenhet
från olika arbetsmiljöer.

Vikarier behövs
Lärarna är normalt anställda av sina skolor när
de är ute på de externa arbetsplatserna och
de får sin vanliga lön, som skolorna står för.
De stora och extra kostnaderna för skolorna
uppstår då vikarier anställs för den tid då de
ordinarie lärarna är borta från skolan.
Lena Johansson säger att fondbidraget är helt avgörande för att projektet ska
kunna genomföras.

Eva-Lotta Rehnman och Rasmus Skoog
deltog i pilotprojektet. Under fyra veckor upp
daterade de sina branschkunskaper på fältet.
Lena Johansson som är rektor för Axxell
säger att det är viktigt att lärarna känner till ruti
nerna och tänkesättet på olika arbetsplatser.
Foto: Niclas Erlin
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Varmt mottagande

Vid Axxell har Skoog arbetat sedan 2020,
då han flyttade från Sverige till Finland. I Sverige var han lärare både på gymnasienivå, vilket
motsvarar yrkesutbildningen på andra stadiet,
och inom den kommunala vuxenutbildningen.
Rasmus Skoog har också arbetat några år inom
bygg- och anläggningsbranschen.

Rasmus Skoog säger att han fick ett gott
bemötande på arbetsplatsen. Detsamma
upplevde Eva-Lotta Rehnman som är lärare
i företagsekonomi vid Axxell i Karis och som
i januari 2021 jobbade fyra veckor på mediebyrån J&Co Digital i Billnäs.
– Jag kände mig närmast som en av
medarbetarna där, säger hon och berättar
att hon jobbade med allt från att skriva och
översätta texter till planering, bearbetning av
annonser och optimering av hemsidor.
Eva-Lotta Rehnman började arbeta som
lärare år 2004 i dåvarande Yrkesinstitutet
Sydväst, som var en av de skolor som gick
samman när Axxell bildades år 2008. Innan
det arbetade hon många år med i huvudsak försäljning och marknadsföring inom
modebranschen. Hon trivs som lärare.
– Jag känner att jag gör ett betydelsefullt
arbete för samhället och de unga.

Olika uppdrag
Uppgifterna på Kinson var mångsidiga. Rasmus Skoog deltog i allt från servicearbeten
och mindre VVS-jobb till rörrenovering och
anläggning av tappvattenrör.
Kinson har sitt säte i Karis men verkar över
ett mycket större område. Bland annat bar
det i väg på uppdrag ut i skärgården med
båt, vilket är ett bra exempel på att allt kring
de dagliga ruljanserna krävde god planering.
– Har man inte rätt utrustning med sig
så blir det svårt att jobba.
Rasmus Skoog berättar att han också fick
större insikter i till exempel vilka material som
företagen i trakten använder i sitt jobb, vilket
är viktigt att känna till i undervisningen.
Till Skoogs uppdrag från skolans sida
hörde att utbilda Kinsons personal i Axxells
styrdokument och hur man tillsammans gynnar skolan, de studerande och företaget.
– Företagen hör till det viktigaste vi har i
dag. Därför måste vi ta väl hand om dem, både
för att de studerande ska få en god utbildning
under sina praktikperioder och för att företagen ska få kompetent arbetskraft i framtiden.

Bekräftelse
Samtidigt passar Rehnman på att gripa chans
erna att utvecklas då sådana erbjuds. År 2010
jobbade hon två månader i ett företagsprojekt på Kristianstads kommun i Skåne, vilket
gav henne väldigt mycket. Detsamma gjorde
de fyra veckorna på mediebyrån i Billnäs.
– Jag fick mycket kraft under den månad
jag var där. Den gav en bekräftelse på att jag
kan mycket och att vi gör de rätta sakerna
i undervisningen. Det gav också energi att
utveckla den egna arbetsplatsen.
Eva-Lotta Rehnman konstaterar att det
också är hälsosamt för en lärare att få erfara
hur det känns att vara på praktik, vilket alla
studerande prövar på under studiernas gång.
– Det är bra att uppleva den situationen.

Lärare i arbetsliv
Projektet Lärare i arbetsliv pågår 2022–
2024. Syftet är att ge lärare inom yrkesutbildningen en djupare insikt i förhållandena
i arbetslivet och på arbetsplatserna.

Det är nyttigt att uppdatera sig själv med kun
skaper från det praktiska arbetslivet. På det sättet
hålls också undervisningen aktuell, poängterar
Rasmus Skoog.

Sex utbildningsanordnare deltar, nämligen
Axxell, Yrkesinstitutet Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten, Optima, Ålands yrkesgymnasium och Folkhälsan Utbildning.

– Jag hade satt som målsättning att lära mig
något nytt, och det gjorde jag verkligen, säger
Eva-Lotta Rehnman om de fyra veckor som hon
arbetade på en mediebyrå.

Konstsamfundet och Svenska kulturfonden
bidrar till finansieringen med 150 000 euro var.
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Stiftelsen Konstfonden
”Amos bakficka”
Amos Anderson var både framsynt och vidsynt, också när det
gällde de utrikespolitiska orosmolnen i dåtidens Finland. Han placerade en del av sin förmögenhet i en svensk stiftelse – ett drag
som skulle ha bevarat förmögenheten i händelse av en sovjetisk
ockupation av Finland. Vi hälsar på i Skandinaviska Enskilda Bankens (SEB) huvudkontor i Stockholm för att ta reda på hur det gick
med denna del av förmögenheten.
Text & foto: Daniel Kawecki
med Peter Svensson, som ansvarar för den
praktiska administrationen av stiftelsen. De
berättar att stiftelsen i dag är en så kallad
anknuten stiftelse, vilket innebär att den inte
har någon egen styrelse utan ytterst är det
bankens styrelse som ansvarar för stiftelsen.
– Kapitalet är sedan 2007 placerat i
en fond, som från början var avsedd för
anknutna stiftelser, säger Peter.
Placeringarna är fördelade på aktier, räntepapper och olika alternativa placeringar
med sikte på att undvika stora svängningar
i utdelningen från år till år, samtidigt som
utdelningen ökar på sikt.
– Det är viktigt så att man kan planera sin
verksamhet, säger Helena. Det blir hopplöst
om det går upp och ner varje år.

en som gör en närmare granskning av Konstsamfundets årsberättelse noterar ett årligt tillskott
av medel från Stiftelsen Konstfonden i Sverige. Ursprunget till denna
fond hittas i ett gåvobrev från 1926 i vilket
Hufvudstadsbladets Förlags och Tryckeri
aktiebolag Ab – där Amos Anderson var
verkställande direktör – donerade ett
belopp till en fond som Skandinaviska
Kreditaktiebolagets i Stockholms notariatavdelning, dagens SEB, fick i uppdrag
att förvalta.
Vid bankens kontor på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm tar stiftelserepresentanterna Helena Wallenberg och
Brita Löfgren Lewin emot tillsammans
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En lång historia

rade banken för att detta var en rimlig försiktighetsåtgärd i en krigshärjad värld och
med tanke på Finlands känsliga situation
gentemot Sovjetunionen, men att världen
och finansmarknaden har förändrats sedan
dess och bestämmelsen numera är uppenbart onyttig. Kammarkollegiet instämde i
argumentationen och gav tillstånd till permutationen.
En av Britas första uppgifter på banken
handlade om beskattningen av Konstfonden. Före 2014 var kultur inte ett skattebefriat
ändamål, medan däremot stöd till undervisning, utbildning och forskning var det.
– Skatteverket ville att stiftelsen skulle
beskattas vartannat år eftersom en del av
stöden gick till sådant som de ansåg vara
kultur, inte utbildning.
Banken motsatte sig detta och fick till
sist rätt i förvaltningsrätten. År 2014 infördes nya bestämmelser så att även kultur
betraktades som ett skattebefriat ändamål.
– Då behövde vi inte vara så oroliga
längre, säger Brita. Förr gick jag igenom
listorna på alla som föreslogs få stöd för att
vara säker på att jag kan stå för besluten
och argumentera inför Skatteverket. Men
sedan vi var klara med skattefrågorna så har
det mest varit ”business as usual”.

Vägen från den ursprungliga donationen till
dagens anknutna stiftelse är lång. I gåvo
brevet från 1926, i vilket Hufvudstadsbladet
gjorde den ursprungliga donationen, gavs
Amos Anderson personligen stora rättigheter att förfoga över avkastningen samt
bestämma hur medlen skulle placeras.
Om han redan då oroade sig för den politiska situationen är oklart, men år 1940, då kriget rasade, överförde Amos Anderson stora
summor till fonden i Sverige, troligen för att
placera dem utom räckhåll för en eventuell
ockupationsmakt. Någon sovjetisk ockupation av Finland inträffade dock aldrig och frågan är hur bra Amos plan hade fungerat?
– Det skulle förmodligen ha lyckats utifrån ramarna som gåvobrevet ger, säger
Brita. Men han skulle inte ha ägt pengarna.
Ändamålet är ju att pengarna ska gå till att
främja det svenskspråkiga kulturlivet i Finland.
– Ja, han skulle inte ha kunnat använda
pengarna för mat och husrum i Sverige,
konstaterar Helena.
År 1950 lämnade Amos ytterligar skriftliga direktiv om hur fondens avkastning
skulle disponeras. Efter att 15 procent av
avkastningen hade återinvesterats i fonden
skulle resterande delas upp jämnt mellan
Stiftelsen för Åbo Akademi och Föreningen
Konstsamfundet rf. I ännu ett brev avstod
han från sin rätt att delta i stiftelsens förvaltning. Vid hans död 1961 splittrades
stiftelsen i två, den ena blev Stiftelsen för
Åbo Akademi och den andra blev stiftelsen
Konstfonden.

Konstfonden i dag
I den senaste årsredovisningen från 2020
uppgår Stiftelsen Konstfondens totala förmögenhet till ca 340 miljoner kronor och
den bidrog med 777 000 euro i avkastning

Permutation och dragkamp med
Skatteverket

Helena Wallenberg är ställföreträdande chef
för stiftelser på SEB och den ena av represen
tanterna för Stiftelsen Konstfonden.

Efter Amos Andersons död fortsatte SEB
förvalta Stiftelsen Konstfonden. Peter
berättar att man vid ett tillfälle var tungen att
ansöka om permutation för att upphäva en
del av Amos föreskrifter. I ett brev från 1951
fastställde Amos att stiftelsens tillgångar
endast fick placeras i svenska papper och
andra svenska tillgångar i svensk valuta. I
ansökan till Kammarkollegiet argumente-

Peter Svensson är den som till vardags
administrerar stiftelsen Konstfonden.
Brita Löfgren Lewin är Konstfondens andra
representant och är skattejurist och stiftelse
expert på SEB.
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I bankhusets käl
lare hittar man ett
klassiskt kassavalv.
Numera är bank
facken på insidan
tomma.

främst gav av sin tid genom att engagera
sig i ideella föreningar. Men nu har det fått
ett uppsving att göra det pengamässigt. Jag
arbetar med fem–sex stiftelsebildningar för
tillfället.
Stiftelser grundas också ofta av entreprenörer som identifierat något område i samhället som inte fungerar. Brita nämner hur
exempelvis utbildningen och sjukvården ute
på bruksorterna under industrialiseringen
inte fungerade, vilket gav upphov till stiftelsebildningar för att främja dessa ändamål.
– När man grundar en stiftelse är det
viktigt att tänka på hur man formulerar
ändamålet. Det får inte vara för snävt.
Tiderna förändras och ett alltför snävt
ändamål kan vara svårt att rätta sig efter.
När det inte längre är möjligt att följa det
ändamål som anges i urkunderna måste
man ansöka om en så kallad permutation,
där Kammarkollegiet beviljar en ändring av
ändamålet.
– Den äldsta permutationsansökan som
jag har haft har sitt ursprung på 1700-talet,
berättar Brita. Där stod det bland annat att
”den som ändra dessa föreskrifter må drabbas av Guds vrede”.
Om Gud har överseende med Kammarkollegiets beslut återstår att se.

till Konstsamfundet. SEB förvaltar Konstfonden helt självständigt, men håller kontakten med Konstsamfundet levande.
– Det kom en rätt stor delegation och
hälsade på för några år sedan, berättar
Helena. Vi blir riktigt glada när vi får besök.
Delegationen anfördes av Konstsamfundets tidigare verkställande direktör
Kaj-Gustav Bergh.
– Han var nöjd med fonden och poängterade att utdelningen skulle vara jämn så det
inte blir för stora svängningar, berättar Peter.
– Det gäller att bygga upp samarbetet
och känna sig trygga med varandra, säger
Brita. Vi har pratat om att åka över till Helsingfors också.

Uppsving för stiftelser
Historiskt har det funnits många skäl för individer att bilda stiftelser. Brita berättar att det
förstås finns en grupp med personer som
inte har några barn och vill att deras förmögenhet går någonstans där den gör nytta.
Det är också vanligt att personer vars närstående drabbats av någon sjukdom bildar
en stiftelse för att stödja vård och forskning.
– Det har alltid funnits ett stort filantropiskt engagemang, säger Brita. Under
en period var det kanske vanligare att man
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Populära
Hallonbacken
blir tv-serie
Text: Mia Berg-Lundqvist Foto: Peter Lundqvist

Under nästa år kommer
Hallonbacken att gå som tre
delad serie på tv. Inspelning
arna börjar denna höst. Det är
en berättelse om både mör
ker och ljus med den modiga
flickan Stina i berättelsens
centrum. Utmaningen lig
ger i att vara trogen känslan i
boken, säger regissören.
en populära barnboken Hallonbacken, som gav författaren Eva
Frantz Runeberg Junior-priset
2019, ska bli tv-serie. I skrivande
stund har rollbesättningsprocessen precis inletts och fimens producent Teresa
Ekman vid Söder Films är upprymd över
att vara så här långt på väg.
– Det här är ett spännande projekt som
fick sin början för några år sedan. Det är så
roligt att nu få komma igång med ”hands
on”-biten, säger hon.
Det hela började då Teresa läste boken
för tre år sedan. Hon tyckte den var väldigt
filmatiskt och visuellt skriven och tänkte
genast att den hade potential att bli en bra

Det var producenten Teresa Ekman (t.h.)
vid Söder Films som satte bollen i rullning
mot att göra en tv-serie av Hallonbacken.
Regissören Saara Cantell ville också gärna
hänga på projektet.
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tv-serie. Hon kontaktade Mikaela Sonck,
som då var chef för barnprogrammen vid Yle.
– Jag frågade henne lite retoriskt om
hon visste vad som borde bli en tv-serie.
Hon utbrast genast ”Hallonbacken”, innan
jag hann besvara min egen fråga. Vi hade
haft samma tankar kring boken och var
genast överens om att driva projektet
vidare, berättar Teresa.
Hon kontaktade bokens författare och
fick en option på boken för Söder Films, som
är en del av Parad Media-koncernen. Därefter inleddes manusarbetet med att adaptera
boken till film. Här kopplade man även in
svenskarna Martin Jern och Emil Stark. Det
kändes som ett bra val, eftersom de båda
tidigare skrivit och producerat för samma
åldersgrupp i Sverige.

Boken handlar i korthet om en tioårig
flicka som heter Stina och har insjuknat i
tuberkulos. Stinas pappa har dött och hon
bor tillsammans med sin mamma och sina
sex syskon. De har inget av livets överflöd.
Lilla Stinas öde är egentligen beseglat, hon
kommer att dö. Men som genom ett lyckoslag beviljas hon en plats på ett sanatorium
där man utför forskning på barn med tuberkulos. I en fin automobil, där hon känner sig
som en filmstjärna, får hon åka den långa
vägen ut till Hallonbacken. Där tas hon om
hand av sturska översköterskan Emerentia
och doktor Hagman, som verkar vara en
mysgubbe. Omgivningen är idyllisk, men då
man skrapar lite på ytan får Stina en känsla
av att allt ändå inte står riktigt rätt till.

Mörker och hopp

Stark huvudperson

Berättelsen om Hallonbacken riktar sig till
barn i åldern 10–12 år.
– Det är just den åldersgruppen som det
inte görs så många program för. Det finns
ett ganska bra utbud för ”Buu-klubbentittarna” och det görs också en hel del ungdomsdrama. Men just den här mellankategorin faller lite mellan stolarna, konstaterar
Teresa.
Berättelsen kan på sina ställen bli väldigt
spännande, med snudd på på läskig.
– Vi har faktiskt diskuterat den biten. Jag
minns att jag själv var väldigt intresserad av
mysterier och skrämmande saker i den här
åldern. Utmaningen ligger i att det få det
tillräckligt spännande i tv-rutan, utan att gå
över gränsen. Men om vi är trogna boken,
hittar vi nog rätt anda, säger Saara.

Filmens regissör Saara Cantell delar Teresas
entusiasm att nu få inleda det konkreta
arbetet med att sätta ihop tv-serien.
Vad gör en bok till ett bra filmmanus?
– Det är en bra fråga, för alla bra böcker
passar inte att bli adapterade till film. Men
just den här boken var skriven på ett sätt
som gjorde att man kunde se berättelsen
framför sig i bilder, svarar Saara.
– Därtill finns det en otroligt bra huvudkaraktär. Stina är både modig och stark,
inflikar Teresa.

Hallonbacken
Bygger på boken med samma namn av
Eva Frantz.
Ska bli en tredelad tv-serie av Söder Films.

I september är det dags att inleda själva
filmandet av tv-serien, men det är ännu oklart
vem som ska sitta i sminkstolarna då det drar
i gång.

Teresa Ekman är producent och Saara
Cantell regissör för tv-serien.
Tv-serien Hallonbacken ska bli klar senast
under 2023 och är en samproduktion
inom Nordvision.

Saara Cantell (t.v.) och Teresa Ekman har
diskuterat mycket kring hur man återskapar
samma stämning i tv-serien som i boken.

Serien kommer att visas inom Norden.
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Tv-serien Hallonbacken baserar sig på
boken med samma namn.

för sin ålder, så det skulle inte alls vara fel att
hitta en flicka som kanske är äldre än Stina,
men som ser yngre ut än sin ålder. Däremot tycker jag inte att vi ska fästa alltför
stor uppmärksamhet vid Stinas utseende,
karaktären är viktigare, säger Saara.
Vilka är de största utmaningarna med
det här projektet?
– Det är nog det här med att arbeta med
barn. Inspelningarna får inte bli för tunga för
dem. Som tur är har vi Saara som tidigare
arbetat mycket med barn, säger Teresa.
– En annan utmaning är att vara trogen
känslan i boken och stilen över lag. Mycket
av handlingen är ju realistisk, men det finns
också övernaturliga inslag som måste göras
på ett sådant sätt att de inte genast avslöjar
för mycket, säger Saara.

– Jag har läst en del forskning om hur
barn processar sina rädslor genom att läsa
skrämmande berättelser eller se en spännande film, säger Teresa
Berättelsen behandlar flera stora, mörka
teman såsom sjukdom, död och onda
människor. Men den omfattar också ljusa
ämnen som vänskapsband och hopp. Och
så har den ett lyckligt slut, vilket kan vara
ganska viktigt med tanke på målgruppen.

Premiärvisas hösten 2023?
Vad som ska få utgöra sanatoriet Hallonbacken är under arbete. Flera olika
platser har utretts. Förhoppningen är att
interiörerna för inomhusscenerna ska hittas någonstans i huvudstadsregionen. Man
har bokat in tjugofyra inspelningsdagar som
kommer att förverkligas i olika sjok.
– Vi börjar troligtvis inspelningarna i
slutet av september. Sedan blir det utomhusscener som måste spelas in under olika
årstider, berättar Teresa.
Projektet är en samproduktion inom
ramen för Nordvision och tv-serien kommer att visas i Norden på YLE, SVT, NRK och
DR. Det blir en tredelad tv-serie, där varje
avsnitt är en halvtimme långt. Projektet ska
vara klart senast under 2023.
– Premiärdatumet är inte fastslaget, men
jag tror det är realistiskt att tänka att serien visas
på tv under hösten 2023, säger Teresa.

En modig och känslig Stina
Det kommer att behövas cirka tio personer
för att besätta vuxenrollerna i handlingen.
Här kommer man att vända blicken mot
etablerade skådespelare. Några namn vill
teamet i det här skedet inte avslöja. Castingprocessen av barnskådespelarna har precis
börjat då detta skrivs. Såväl Teresa som Saara
framhåller vikten av att just barnrollerna blir
rätt. Huvudpersonen, Stina, är i boken något
av en gammal själ i en barns kropp.
– Vi behöver en flicka som är både
modig och känslig. Stina är mycket mogen
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Eva Frantz skrev en berättelse som
hon själv hade ”rådiggat” som barn
Hallonbackens “mamma”, författaren Eva
Frantz, tycker det känns lite overkligt, men
fruktansvärt roligt att hennes bok ska bli
tv-serie. Hon har varit med på ett hörn i
processen, men säger också att hon inser
att tv-serien är ett separat projekt som i viss
mån kräver förändringar.
– Jag skrev boken på bara några veckor för
sex år sedan. Jag var så inspirerad att skrivandet gick snabbt. Boken har översatts till
andra språk och jag har precis läst in den som
ljudbok. Nu kommer ännu det här och det är
spännande att hänga på, säger hon.
I vilken mån har du varit engagerad i
tv-projektet?
– Jag har frivilligt hållit mig lite grann på
sidan, eftersom det här är något som jag inte
kan. Jag känner att berättelsen är i väldigt
trygga händer, svarar Eva Frantz.
Hon berättar att hon har fått i uppdrag att
finslipa dialogerna i tv-serien. En del av dialogerna har skrivits rakt av från boken, men det
finns givetvis också förändringar.
– Vi har en regissör som har en väldigt god
svenska, men finska som modersmål, och
det är två rikssvenskar som skrivit tv-manu
skriptet. Därför tror jag att det kan vara en bra
idé att jag skriver dialogen, så att den känns
genuint finlandssvensk, säger hon
Just dialoger är något Eva Frantz känner
sig bekväm med. Hon berättar att hon brukar
höra sina bokkaraktärer prata högt i sitt huvud
när hon skriver. Hon tror själv att det är hennes
många år på radion som gett henne bra verktyg för dialoger.
– Jag har ganska bra pejl på hur finlandssvenskar låter, säger hon.

Författaren Eva Frantz. Foto: Marica Rosen
gård/ Schildts & Söderströms

Just de scenerna kunde vara svåra att göra
intressanta i tv-format. Man har därför skrivit
in några extra barnkaraktärer som Stina kan
föra de här diskussionerna med.
– Man har varit tvungen att göra om intrigen lite. Men det skulle ju bli en väldigt tråkig
film om man bara såg Stina vandra omkring
och tänka. Jag förstår att det skulle bli en
sämre film om man gjorde ordagrant som i
boken, konstaterar Eva Frantz.
En av de viktigaste aspekterna i adapteringen till tv-format kommer att vara att hålla
spänningen på samma nivå som i boken;
man ska sitta lite på helspänn.
– Jag tillhörde de barn som tyckte att det
var underbart när böckerna var lite för hemska. Med Hallonbacken skrev jag en bok som
jag själv skulle ha ”rådiggat” när jag var tio år,
säger hon och tillägger att det är en grundläggande historia om den lilla svaga som vinner över det stora onda; en klassisk hjälte
beskrivning som fortfarande fungerar bra.

Bok att ”rådigga”
I boken Hallonbacken för huvudpersonen
Stina många inre monologer med sig själv;
hon funderar på livets små och stora saker.
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Äppelsatsning på
Söderlångvik
Text: Sophie Kawecki Foto: Daniel Kawecki

En vacker septemberdag får vi besöka Nordens Toscana, äppelod
lingarna på Söderlångvik, för att höra mer om gårdens satsningar.
Bland annat står en helt ny sorteringshall redo, utrustad med syre
fattiga ULO-lager för långtidsförvaring av äpplena. Men vägen
från planta till skörd är längre än man kan tro.

V

stora fält och blir tillräckligt stora på bara två
år. Sedan planterar vi träden här och låter
dem växa i ytterligare två år utan frukt. Vi
plockar bort blommor så att trädet kan sätta
all kraft på att växa och inte till att producera
frukt, berättar Karin.
Man kan alltså säga att det behövs fyra
års framförhållning innan äpplena kan
komma till butikernas fruktavdelning.
Redan den första skörden ger många
äpplen eftersom träden beskärs så att alla
äpplen ska få solljus och kunna mogna på

id Tolfsnäs gård har vi stämt träff
med trädgårdsmästare Karin
Arfman, som lovat berätta om
hur arbetet bakom kulisserna ser
ut. Här, ungefär en halvtimmes bilväg från
Söderlångvik gård, växer också huvuddelen
av Söderlångvik gårds äppelträd. Tillsammans med Karin promenerar vi i väg till ett
av de stora fälten där äppelträden sträcker
sig i långa rader så långt ögat når.

Från planta till frukt
Träden dignar av frukter i granna färger.
Det börjar vara dags att skörda äpplena.
Arbetet som krävs innan det blir en skörd
tar dock flera år i anspråk.
– När vi beställer in äppelträdsplantor
från Belgien tar det först ungefär två år för
plantleverantören att låta trädet växa till sig
innan vi kan få det. De har en längre växtperiod i Belgien, så plantorna växer ute på

Äppelträden står i raka rader och i bak
grunden syns gårdsplanen med den gamla
stenladugården och den nybyggda sorte
ringshallen.
Karin Arfman har lång erfarenhet av
äppelodlingarna eftersom hon började jobba
på gården år 1994.
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bästa möjliga sätt. Träden i äppelodlingen
ser alltså inte riktigt ut som vi är vana vid att
trädgårdsäppelträd gör, utan de har kortare
grenar och är inte lika yviga. Träden får inte
heller växa sig för höga, utan meningen är
att man ska kunna plocka äpplena och
beskära träden.
Innan de nya plantorna planterades togs
gamla träd bort.
– Sedan fick jorden stå i träda i två–tre års
tid. Då hade vi mellanväxter såsom tagetes
och senap på fälten. Dessa tar bort nematoder som äter rötter i jorden och sedan kan
man plantera äppelträd igen, säger Karin.

– När hanarna kommer in i trädgården och vill para sig hittar de inte honorna
eftersom trädgården är helt täckt av doften. Det här är en biologisk bekämpning av
vecklarna.
Karin Arfman poängterar också att finländska äpplen och andra frukter och grönsaker är mycket rena, och att vi finländare
kanske inte ens alltid förstår hur rena produkter vi har här hemma i Finland.
– Egentligen kallas det växtskydd, inte
bekämpning. Det betyder att vi bara i nödfall använder växtskyddsmedel. I stället
använder vi andra metoder som feromoner för att inte behöva använda växtskydds
medel. Dessutom har vi sådana regler i
Finland att vi inte får behandla äpplena alls
efter skörden.
När det är dags att plocka äpplena kallas
tillfällig arbetskraft in. Plockningen sker för
hand i korgar från plattformar som dras av
traktorer.
– Vi har frångått stegarna med tanke på
säkerheten. All frukt plockas från träden.
Fallfrukten får ligga kvar och om vi har tid
plockar vi bort den under hösten så den
inte lockar till sig sorkar, berättar Karin.

Integrerad produktion (IP)
För att få den bästa möjliga äppelskörden, men samtidigt ta hänsyn till miljön,
använder man sig av integrerad produktion i Söderlångvik gårds äppelodlingar.
Det är ett sätt att odla som kan sägas
ligga mellan konventionell och ekologisk
odling. Odlingen ska bära sig ekonomiskt,
men samtidigt ta hänsyn till miljön. Detta
görs genom att endast vattna, gödsla och
bekämpa skadedjur och sjukdomar när
det finns ett dokumenterat behov.
På Söderlångvik gård tar den integrerade produktionen sig uttryck på olika sätt.
– Vi har prydnadsäppelträd inne i
raderna med äppelträd för att stå för kors
pollinering. För pollineringen har vi också
en paviljong med bin och vi för ut bikupor till odlingarna. Totalt har vi ett fyrtiotal
bisamhällen. Vi kan nämligen inte lita på att
det ska finnas tillräckligt med pollinerare
naturligt när de behövs. Honungen säljer
vi i kaféet på Söderlångvik gård och i Glaspalatset i Helsingfors.
En nyhet för säsongen 2021 var fero
monkapslarna som finns upphängda i
träden.
– De hängs upp tätt i trädgården och
avger en doft av honinsektsvecklare, säger
Karin.
Vecklaren är en fjäril som lägger ägg
och larver i äpplena och förstör dem. Det
finns många olika sorter, varav äppelvecklaren är den värsta.

Minst 20 ton äpplen per hektar
På Söderlångvik gård räknar man med en
skörd på minst 20 ton äpplen per hektar.
– I verkligheten blir skörden större, men
vi räknar så här, berättar Karin.
För att veta när frukterna är mogna
mäter man sockerhalten i äpplena.
– Dessutom smakar vi förstås också på
äpplena. När vi klyver dem ser vi på samma

I sorteringshallen finns gott om utrymme
för tvätt, sortering och förpackning av skör
den.
Kaj Eriksson visar ett av ULO-lagren. Detta
lager är inte är i bruk just nu och kan därför
öppnas utan fara eftersom luftens syrehalt är
normal.
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butikerna borde kunna sälja inhemska äpplen året runt, tills det kommer en ny skörd,
berättar Kaj.
– Syrehalten sänks till bara en procent,
så när man jobbar med kylrummen måste
man vara väldigt försiktig. En människa kan
inte vistas i luft med så lång syrehalt, fyller
Karin i.
I hallen finns det rum för ett ULO-lager
till ifall det skulle uppstå ett behov i framtiden. Kylsystemet har också kapacitet att
användas till fler kylrum, så Söderlångvik
gårds äppelproduktion har goda utsikter
att expandera.
I den nya hallen finns också kontor och
en lokal som planeras bli gårdens musteri. I nuläget samarbetar gården med ett
annat musteri som tillverkar äppelmust av
gårdens äpplen, men i framtiden ska detta
göras här.
– Vi har försökt utrusta den här hallen
enligt konstens alla regler så vi kan utveckla
vår äppelproduktion långsiktigt. Golvet här i
musteriet är till exempel målat med en färg
som ska stå emot syran i äpplena, berättar
Kaj.
– Tanken är att vi ska kunna arbeta med
äpplena året runt. I januari–april ska vi till
exempel kunna sortera äpplen, när det är
tystare på odlingsfronten. Det ska bli intressant att se vilka möjligheter den nya hallen
öppnar upp för oss, konstaterar Karin och
Kaj.

gång om kärnorna börjar få färg och då
brukar äpplena vara mogna.
För att optimera skörden gödslas äppelträden och det finns ett bevattningssystem
installerat bland raderna av äppelträd. Tack
vare detta får träden allt vatten de behöver,
särskilt under en varm och torr sommar
som sommaren 2021.
– Bäst och snabbast tar träden upp
näringsämnen genom bladen. Om man
gödslar rötterna tar det sex–sju veckor,
medan det bara tar några dagar för dem
att ta upp näring genom bladen. Vi gödslar
därför oftast bladen.
Äpplena säljs till mataffärerna och de
äpplen som inte klarar av sorteringen förädlas till must och sylt. Det finns också cider
som tillverkats av gårdens äpplen. Populära
äppelsorter som säljs i butikerna är Amorosa, Lobo, Rubinola och Raika. Här odlas
också Santana, Red topas och Rubin samt
nyheten Asfari.
– Det sägs att Santana är en sort som
också allergiker kan äta, berättar Karin. Vi
försöker välja resistenta sorter, men tyvärr
ändrar sig bakterierna och virusen så att
sorterna kanske inte är resistenta för evigt.

Splitterny hall
Den nya sorteringshallen på Tolfsnäs gård
är en storsatsning från coronaåret. Tolfsnäs gårds inspektor Kaj Eriksson visar tillsammans med Karin oss runt i den luftiga
hallen. Här kan äpplena köras in genom
de höga och breda dörrarna och sorteras på den löpande linjen där de samtidigt
tvättas. Stora korgar med äpplen lyfts upp
på linjen och sänks ner i vatten. Äpplena
flyter sedan till ytan och förs varligt vidare
längs linjen, där de också torkas. Äpplen
av sämre kvalitet plockas åt sidan för hand.
Ett kylsystem har köpts från Polen och
möjliggör de så kallade ULO-lagren. ULO
är en förkortning av Ultra Low Oxygen, vilket betyder att syrehalten sänks i kylrummen, så att äpplena håller längre.
– Det här betyder alltså att vi kan förlänga säsongen för inhemska äpplen. Tack
vare ULO-lagren håller äpplena så länge att

Äpplena tvättas genom att korgen sänks
ner i en vattenbalja. Då flyter äpplena upp
utan att bli stötta och förs därefter vidare av
vattenflödet. Det går enkelt att plocka bort
dåliga frukter.
Av gårdens äpplen tillverkas ett flertal olika
produkter. De säljs bland annat i gårdsbutiken
i Söderlångvik. Bland de färdiga produkterna
finns äppelmust, honung, äppelsylt och cider.
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Amos Rex och

Underjorden:
att planera en utställning
Det tar ofta flera år att planera en stor konstutställning. Förberedelserna görs minutiöst. Veckorna innan utställningen öppnas är
speciellt hektiska. När konstverken anländer ska de installeras så
gott som genast.
Text: Niclas Erlin

Foto: Lina Enlund

K

med en stor mängd museer och samlingar
och därtill med de 41 nu levande konstnärer
som deltar i utställningen.

uratorn Anastasia Isakova har radat
upp några vackert bildsatta verk på
ett bord i sitt arbetsrum. Här ligger Dantes medeltida epos Den
gudomliga komedin i svensk översättning
och tryckt 1875, Ludvig Holbergs satiriska
roman Niels Klims underjordiska resa från
1741 i dansk språkdräkt och utgiven 1867
och Jules Vernes Resan till jordens medel
punkt, här i fransk version och likaså i rikt
illustrerad 1800-talsutgåva.
Böckerna tillhör konsthistorikern och
kuratorn Pontus Kyander och kommer att
ingå i utställningen Underjorden på konstmuseet Amos Rex i Helsingfors. Utställningen som öppnade den 2 april har kuraterats av Kyander och Isakova.
– Vårt arbete inleddes hösten 2020,
säger Anastasia Isakova när vi träffas i
museet som ligger i hjärtat av huvudstaden.
Underjorden är en grupputställning som
för samman totalt 62 konstnärer. Flera
hundra verk visas upp – målningar, skulpturer, filmer, installationer, böcker …
– Så gott som alla verk är sådana som
vi lånar in, säger Isakova som är i kontakt

Olika faser
Vi har knackat på för att få en inblick i hur
en konstutställning tar form och landar mitt i
en hektisk vardag. Museets anställda har fullt
upp. Flera av de kommande utställningarna
planeras parallellt – de är i olika stadier av
sin tillblivelseprocess – och Underjorden har
nu kommit in i en verkligt accelererande fas.
När intervjun görs är det exakt två månader
kvar tills utställningen öppnar.
I museets källarvåning, i konservatorsrummet, träffar vi konstkonservator Mia Derichs
och tf konstkonservator Pablo Laune som
förevisar en oljemålning från 1600-talet,
Pablo Laune, Mia Derichs, Anastasia Isa
kova och Jan Förster i museets rymliga kon
serveringsstudio.
De här väldiga däcken kommer att utgöra
stommen i ett av verken som kan ses i utställ
ningen Underjorden.
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Sankta Rosalias död, som genomgår en
grundlig restaurering.
– Vi har avlägsnat de gamla lacklagren
och också äldre retuscheringar, säger Mia
Derichs och berättar att målningen kommer
att repareras på vissa ställen och slutligen
även få en ny skyddande lackyta.
Den här rariteten som är målad på en
kopparplatta tillhör Föreningen Konstsamfundets samlingar, som förvaltas av Amos
Rex. Den kommer att utgöra det första verket
i ordningen i den kommande utställningen.

– Från de första idéerna till att en utställning öppnar tar det i regel minst tre år. Just
nu planlägger vi för åren 2025 och 2026.
Redan idéstadiet är en process med
många faser. Uppslag flyter in hela tiden,
flera i veckan. Konstnärer tar kontakt och
kollegor lägger fram förslag till teman.
– Vårt kuratorteam är väldigt idérikt,
säger Förster och berättar att museet viker
några dagar varje år enkom för att diskutera
teman för nya utställningar.
De olika utställningsidéerna testas mot
en matris med flera kriterier. Vilka resurser
kräver utställningen, vilka värden representerar den, till vem vänder den sig?
– Det är väldigt många punkter som vi
vill att uppfylls. Utvärderingen är en process
som kräver mycket och som tar tid.

Hektiska dagar väntar
Nära konserveringsstudion finns även en
träverkstad, metallverkstad och inramningsverkstad. Vi tittar in i ett lagerrum där enorma
traktordäck upptar en stor del av golvytan.
De kommer att utgöra stommen i ett verk
av konstnären Gustav Metzger, som föddes
i Tyskland.
– Däcken symboliserar trafik och motorvägar, säger Anastasia Isakova och berättar
att utställningen har fyra temaområden.
Utställningen tar med besökaren in i geologiska håligheter, till mytologins olika riken
och ner i litterära kaninhål, samtidigt som
den ger en inblick i människans exploatering
av de underjordiska resurserna. Metzgers
installation ingår i den sistnämnda helheten.
– I det här skedet finns ganska få av
konstverken här på museet. De flesta anländer hit ungefär samtidigt, några veckor innan
utställningen öppnar. Mellanlagring rekommenderas inte, utan verken installeras genast
då de kommer. Tidtabellen för det arbetet är
synnerligen stram, säger Isakova.
Ungefär tio av konstverken är helt nya eller
specifikt utformade för utställningen. Till dem
hör till exempel en uppsättning med teckningar av den danska konstnären Tal R (Tal
Rosenzweig) och en skulptur och tre marmorskivor som hängs på väggen skapade av
den norska konstnären Anne Katrine Dolven.

Inga osäkra kort
Jan Förster säger att det alltid är museichefen som ska ge grönt ljus innan ett projekt
kan förverkligas. De tankar som anses ha en
förutsättning att förädlas vidare landar med
andra ord på Kai Kartios bord.
– Som chef och konstnärligt ansvarig är
det han som bestämmer, säger Förster.
Ofta medför konsten ambivalens och risker men Amos Rex har inte lyxen att satsa
på osäkra kort när det gäller produktionerna.
Dels är det ett begränsat antal utställningar
som museet kan förverkliga per år, dels
handlar det om mycket dyra satsningar.
– Därför måste vi väldigt noga fundera
på vilken målsättningen är med en utställ-

Utställningschefen Jan Förster säger att
Amos Rex alltid funderar väldigt noga på vil
ken målsättningen är med en utställning.
Kuratorn Anastasia Isakova förevisar några
vackert bildsatta verk som kommer att ingå
i Underjorden.

Lång process

Konstkonservatorn Mia Derichs vid en
tavla som är under behandling i museets
konserveringsstudio. Den här delen av arbe
tet kräver väldig precision.

Jan Förster som är utställningschef för Amos
Rex berättar att det tar flera år att planera
och förverkliga en större konstutställning.
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samarbetar intensivt med Linda Bergroth,
som är anlitad som utställningsarkitekt.
Det gäller verkligen att beakta allt, från
golv till tak, bokstavligen. Eller vad sägs
om enorma rotverk som ska hängas upp
så att konstskapelsen med sina trädrötter
kan beskådas underifrån? Hur ska de fästas,
håller taket?
Husets konstruktörer ska också kontaktas för att kolla om ett givet ställe av golvet
tål en tyngd på cirka tio ton, vilket är vikten
på en installation med stora kolsäckar.

ning och vem vi vill nå. Vi vill att många
besöker vårt museum.
Jan Förster säger att Amos Rex också
försöker uppväga olika former av strukturell
obalans som förekommer inom konstvärlden. Museet kan välja positiv särbehandling
om det behövs för att få till exempel en
jämlik könsfördelning när det gäller deltagande konstnärer i en utställning.

Rotverk i taket
Det är Pontus Kyander som skrivit konceptet för utställningen Underjorden och skapat dess berättelse.
– Idén är att föra samman gamla verk
med nutidskonst. De nya skapelserna kommenterar de äldre, de för en form av dialog
med varandra, säger Anastasia Isakova och
berättar att temat också är i samklang med
museets utställningsutrymmen.
– Vi är ett underjordiskt museum!
Till Anastasia Isakovas uppgifter hör
bland annat att planera utställningstexterna
tillsammans med den övriga arbetsgruppen, tänka på hur konstverken ska presenteras för publiken och delta i planeringen
av utställningens fysiska utformning. Hon

Helst lastbil eller flyg
För varje konstverk som lånas in ska museet
ingå ett kontrakt med ägaren, som ofta är ett
annat museum. Lånen som sådana medför
sällan mer än nominella utgifter, berättar Jan
Förster. Det som däremot kan kosta väldigt
mycket är försäkringarna och transporterna,
som den som lånar verken får stå för.
– Med viktiga och dyra verk reser ofta
en kurir, och det kan ytterligare höja kostnaderna, säger Förster.
När det gäller förflyttningen av verken är
strävan att minimera alla risker.
– Traditionen är att undvika transport
med tåg och båt. Vagnar försvinner, containrar kan falla i sjön. De flesta transporter
sker med lastbil eller flyg.
När konstföremålen anländer till museet
får de vila ett dygn innan de lyfts ur sina
lådor. På det sättet acklimatiseras verken till
vårt klimat.
När allt är installerat och utställningen
öppnar vidtar följande viktiga fas, nämligen
publikarbetet. Det är något som Amos Rex
satsar mycket på.
– Också det arbetet planeras långt på
förhand, säger Jan Förster.

Utställningar 2022
Våren, sommaren och hösten 2022 bjuder Amos
Rex på flera utställningar:
Underjorden är en grupputställning som presenterar olika uppfattningar om det underjordiska och som genom samtida och äldre
konstverk riktar ljuset mot dess outforskade
världar. Visas 2.4–21.8.2022.
Boet heter den japanska skulptören Tadashi
Kawamatas tudelade skulpturala helhet som
installeras utomhus på Glaspalatset, det vill
säga museibyggnaden. Helheten skapas av
återvunnet material. Visas 7.5–4.9.2022.

Jan Förster och Anastasia Isakova förevi
sar inramningsverkstaden, som finns i källar
våningen.

The Quiet Parade är det samlande namnet på
konstnären Hans Op de Beecks installationer
när han gör debut i Finland. Belgaren är känd
för sina storskaliga och figurativa skulpturer
som fångar frusna ögonblick. Visas 21.9.2022–
26.2.2023.

De sista veckorna strax innan en utställ
ning öppnar är väldigt intensiva. Då anlän
der största delen av konstverken, berättar
Anastasia Isakova.
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Ny chefredaktör
ska profilera Hbl
När Hufvudstadsbladets nya chefredaktör Erja Yläjärvi inledde sitt
arbete för drygt ett år sedan var förväntningarna från ägarna tydliga: tidningens profil ska förnyas. För Erja står det klart att mest
finns att göra på den digitala sidan. Tidningen måste hitta sin egen
röst och locka till sig fler läsare i en värld där konkurrensen om
individens uppmärksamhet blir allt hårdare.
Text & foto: Daniel Kawecki

N

bra redaktion och en jättefin tradition. Men
någonstans har vi hamnat på efterkälken.
Erja är tydlig med att Hufvudstadsbladet
måste hitta sin egen röst och inte snegla för
mycket på vad andra gör.
– Vi har kanske velat vara allting samtidigt. Men vi kan inte vara som Helsingin
Sanomat och bevaka hela Finland, eller
som Dagens Nyheter på livsstilsområdet. Vi
ska fokusera på huvudstaden, Nyland och
Svenskfinland, samt även Norden.

är den här intervjun görs har Erja
Yläjärvi redan fått berätta om sin
bakgrund många gånger i olika
sammanhang. Hon är uppvuxen
i Savolax utan kontakt med det finlandssvenska och inledde sin karriär som journalist vid Keskisuomalainen och sedan
som korrespondent i Bryssel. Därefter har
hon bland annat varit nyhetschef på Finska
Notisbyrån.
Innan Erja tillträdde jobbet på Hufvudstadsbladet var hon chefredaktör på Ilta
lehti. Hon lockades till den mindre finlandssvenska tidningen av den unika utmaningen
att skapa journalistik som passar målgruppen. Det första året som chefredaktör har
gått snabbt.
– Tiden har präglats av att vi inte är
många på plats samtidigt. Många distansjobbar på grund av pandemin. Vi har
bland annat diskuterat våra arbetsbilder
och förnyat organisationen. Husis har en

Erja Yläjärvi har varit i nyhetsbranschen i
mer än 20 år. I maj 2021 inledde hon arbe
tet som chefredaktör för Hufvudstadsbladet
– 99 år efter att hennes företrädare Amos
Anderson tillträdde samma post.
Huvuddelen av redaktionen har arbetat
på distans under pandemin och korridor
erna har varit ovanligt tomma.
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spela något spel eller läsa det senaste
Wilma-meddelandet.
I synnerhet när det gäller de yngre
läsarna så måste tillväxten ske på den digitala sidan.
– Vi har redan gjort ett bra jobb med
den tryckta tidningen, men det finns många
yngre som ändå aldrig skulle prenumerera
på den. Enda sättet att intressera dem är att
göra det digitalt.
För Erja finns det inga genvägar: en tidning kan bara förbättras genom att skapa
innehåll som är intressant för målgruppen.
Så kallade telegramnyheter kan läsarna
hitta gratis på vilken nyhetssajt som helst.
– Det finns redan så mycket information
att man inte kan konkurrera genom att göra
mer av samma. Det räcker att tänka på hur
ens egen dag är med den här apparaten,
säger Erja och rör vid sin egen telefon. Det
hjälper inte att ha ett par hundra artiklar
som är lagom. Du måste dagligen ha ett par
saker som är riktigt intressanta. Det kan vara
smått eller stort, lokalt eller globalt, men det
måste fånga läsarens uppmärksamhet.
Som ett konkret exempel konstaterar
hon att många läsare numera lyssnar på
ljudböcker och att detta borde synas mer
i Hufvudstadsbladets recensioner.

Över 70 procent av Hufvudstadsbladets
läsare finns i Nyland och därför är det
naturligt att tidningens fokus ligger här.
Men också övriga Svenskfinland är viktigt.
– Vi måste ha innehåll från hela Svenskfinland, men vi är inte ute efter att få alla
prenumeranter i Österbotten – där har
de egna starka svenskspråkiga tidningar.
Vi måste tro på vad vi kan, och det vi kan
är huvudstaden och Svenskfinland. Vi kan
berätta vem som varit med om vad och
intervjua svenskspråkiga profiler. Det är viktigt för våra läsare. Om vi försöker kopiera
rikstidningarna och bara intervjuar samma
riksexperter som de så förlorar vi närheten.

Vägen in i Svenskfinland
Under sin tid som korrespondent i Bryssel träffade Erja sin man, Yle-journalisten
Stefan Winiger. Han har både schweizertysk och rikssvensk bakgrund, och familjen
blev flerspråkig.
Det är främst barnen som fört det finlandssvenska med sig hem och för Erja har
det aldrig varit någon självklarhet att börja
arbeta på svenska. Därför är det kanske
inte så konstigt att hon i en Yle-intervju
från början av 2021 tänker på sig själv som
någon som kommer utifrån och försiktigt
talar om ”ni finlandssvenskar”. Men den
tveksamheten är som bortblåst i den här
intervjun. Erja använder ledigt orden ”vi”
och ”oss” när hon talar om både tidningen
och finlandssvenskarna.
– Jag har nästan överraskat mig själv.
Det är roligt att märka det och visar kanske
att jag redan kommit in i jobbet!

Samhällsdebatten
Utöver nyheterna ska Hufvudstadsbladet
även höras i samhällsdebatten – en debatt
som ofta präglas av allt annat än trevliga
känslor. I sin första krönika på Hufvudstadsbladet skrev Erja att tidningens uppgift
också är att ge läsarna möjlighet att spegla
sina idéer mot andras och att det därför är
viktigt att lyfta fram röster och åsikter som
rentav kan verka provocerande. Det är en
syn som hon håller fast vid.
– Svenskspråkiga har i allmänhet alltid velat vara öppna och liberala, men det
betyder också att man måste våga se dem
i samhället som tänker annorlunda – och
kanske är allt annat än öppna och liberala.
Samtidigt poängterar Erja att man ska
uttrycka sina idéer med hyfs utan att håna
eller förlöjliga dem som tycker annorlunda.

Fler digitala läsare
Erja konstaterar att många av Hufvudstadsbladets potentiella läsare går in på Helsingin
Sanomats och andra tidningars sajter för att
överblicka nyheterna. Konkurrensen kommer ändå inte direkt från dessa tidningar,
utan från allt som pockar på den moderna
människans uppmärksamhet.
– Folk har inte tid att jämföra flera tidningar. De kan när som helst hoppa av
tidningsläsandet och kolla sociala medier,
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För Erja Yläjärvi finns
det inga genvägar till
framgång för en tidning –
man måste skapa innehåll
som intresserar målgrup
pen varje dag.

– Att lyssna på olika
röster för att förstå hur
människor tänker betyder inte heller att man ska
publicera sådant som inte
stämmer, tillägger hon.
Är det just opinionsjournalistiken som är
vägen framåt för Hufvudstadsbladet? Erja konstaterar att det redan finns
ett sådant överflöd av
tyckande att det inte är
där som man kan vinna
fler läsare. Erjas vision
för Hufvudstadsbladet
handlar snarare om att
ha något för alla delar av
Svenskfinland:
– Jag vill att Hufvudstadsbladet ska vara något som alla finlandssvenskar på något sätt kan identifiera
sig med, hög som låg, från vänster till höger.
Vi ska inte vara där för bara en enskild del
av gemenskapen utan vara en plats där alla
kan hitta något och man kan debattera på
ett civiliserat sätt i de frågor där man tycker
olika.

– Om några år har vi vuxit och har betydligt fler prenumeranter, slår Erja fast. Vi syns
och hörs mer tack vare bättre innehåll.
Även om de flesta satsningarna kommer
att ske på den digitala sidan så fortsätter
den tryckta tidningen att vara viktig. Särskilt
på veckosluten finns det många som föredrar att bläddra i papperstidningen framför
att snabbt skanna av nyhetsflödet på nätet.
Och oavsett om det är det digitala nyhetsflödet eller papperstidningen som läsaren
har framför sig så är tonfallet i tidningen
det som, utöver innehållet, gör att läsarna
kommer tillbaka.
– Rent allmänt måste känslan vara att
du vill komma till tidningen och känner dig
lite mindre frustrerad när du går därifrån,
trots att nyheterna kan handla om allvarliga
saker.

Att hitta till läsarna
Den röda tråden som binder ihop Erjas
framtidsvisioner är att göra tidningen mer
relevant för finlandssvenskarna. Det kan
innebära att ta fram de nyheter som verkligen intresserar läsarna, lyssna till olika
röster i samhällsdebatten eller göra tidningen till en plattform dit det är naturligt
att komma för att få en bild av vad som
händer i Svenskfinland och samhället i stort.
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Amos Andersons

hemmuseum
öppnar under hösten
Text: Mia Berg-Lundqvist

Foto: Peter Lundqvist

Om allt går väl kommer Amos Andersons hemmuseum att öppna
sina dörrar för allmänheten inkommande höst. Hemmet på Georgsgatan 27 i Helsingfors ska göras till en tidskapsel över hur de välbärgade levde under 1900-talets första hälft.
mos Anderson var på sin tid en av
Finlands rikaste män och han hade
en viss stil på sitt boende, säger Kaj
Martin, intendent vid Amos Rex.
– Hemmuseet, som bär namnet Amos
Andersons hem, kommer trots allt inte att
vara en exakt kopia av hans residens. Men vi
kommer att försöka återskapa det i samma
stil och anda.

Då vi besöker det blivande hemmuseet
gapar rummen i stort sett tomma. Lokaliteterna har tömts inför den förestående renovering som precis ska dra i gång och som är
ett led i skapandet av ett hemmuseum. Men
innan vi blickar framåt, ska vi backa bandet
lite. Det var Amos Anderson som år 1913
lät uppföra fastigheten på Georgsgatan 27.
Han var då 35 år gammal och en etablerad
affärsman, om än inte särskilt förmögen
ännu vid den här tidpunkten.
– Man kan säga att han höll på att bygga
upp sin rikedom i det här skedet. Han tog
stora lån och köpte upp fastigheter under
första världskriget, berättar Kaj.

Kaj Martin, intendent för Amos Rex, kon
staterar att Amos Andersons arv lever kvar.
Därför förtjänar han ett hemmuseum också
i Helsingfors.
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turlivet i Svenskfinland. Konstsamfundet
delar ut stipendier till konstnärer, journalister, yrkesläroverk och så vidare. Det finns
också det museala såsom sommarresidenset Söderlångvik och Amos Rex, som är ett
av Finlands ledande museer. Mot den bakgrunden tycker jag att Amos förtjänar ett
hemmuseum också i Helsingfors, säger Kaj.
Den planerade renoveringen är en ytrenovering utan större ingrepp i bostaden.
Det handlar om att piffa upp och i viss
mån återställa ytor. I princip är det rummen i femte våningen som kommer att
användas, plus kapellet och orgelrummet
ett etage upp. Bostadens största rum har
i tiderna haft mellanväggar och utgjort tre
separata utrymmen. Man har inga planer
på att återställa mellanväggarna. Däremot
har man ritningar på pelare och pilastrar
som funnits i Amos sovrum. Man kommer
att låta bygga kopior på dessa och placera
dem så att besökaren kan föreställa sig hur
rumsindelningen såg ut. Likaså kommer
man att möblera ytorna utifrån den funktion de ursprungligen haft.
– Vi kommer att tapetsera med liknande tapeter som på Amos tid och det
finns också en stor del av originalmöblerna
bevarade, säger Kaj.

Inflationen var som häftigast vid krigsslutet och pengarnas värde hade sjunkit,
vilket också påverkade lånen han hade tagit.
Amos Anderson sålde då fastigheterna och
blev en betydligt rikare man än före krigsutbrottet.

Testamente om museum
Huset på Georgsgatan skulle inrymma
Amos Andersons olika företags kontorsutrymmen och hans privata bostad. I bottenvåningen fanns en stor sal där Amos
Anderson tog emot sina företagskunder.
Byggnaden planerades av hans ”hov
arkitekt”, W.G. Palmqvist i samarbete med
Einar Sjöström. Palmqvist var en gammal
vän från ungdomsåren och en betrodd och
ofta anlitad arkitekt. Hemvåningen fanns i
fjärde och femte våningen.
– En lägenhet i fjärde våningen var till
en början hans bostad. Jag tror att pengarna sinade i ett skede och femte våningen
inreddes först på 1920-talet, säger Kaj.
Då samtliga bostadsytor tagits i bruk,
blev fjärde våningen en slags representationsvåning, medan femte våningen hölls
mera privat. Amos Anderson avled år 1961
och i en tilläggsdel i hans testamente framgick en önskan om att hans Helsingforshem
och kontorsutrymmena på Georgsgatan
27 skulle göras till ett museum. Redan i det
skedet fattade man beslut om att bevara
några av rummen från hans privata bostad.
– Övriga utrymmen konverterades till
ett modernt museum med vita väggar och
spotlights i krom, i den modernistiska anda
som då rådde, säger intendenten.
Ombyggnaden till konstmuseum skedde
under åren 1963–65 med Kaj Franck som
ansvarig för planeringen. Sista utställningen
i Amos Andersons konstmuseum plockades
ner den 2 september 2017. Då började man
i stället rikta blickarna mot Amos Rex som
skulle bli det nya flaggskeppet.

Hemmuseet kommer inte att vara en
exakt kopia av Amos Andersons residens,
men ett hem i samma stil och anda.
Fastigheten på Georgsgatan 27 där hem
museet ska inrymmas byggdes år 1913 av
Amos Anderson.
President Kallio med maka på bjudning
hos Amos Anderson. Bland gästerna Axel
Palmgren sittande till vänster, teaterchefen
Nicken Rönngren stående i bakre raden,
minister Rolf Witting och landshövding
Uuno Hannula stående till höger. Foto:
Amos Rex arkiv

Ett ännu synligt arv
Varför är det viktig att skapa ett hemmuseum?
– Amos Andersons arv lever ju kvar. Han
har satt sin prägel på Helsingfors och kul-
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Fyndet på vinden

– I den tidens klassamhälle var det lite
problematiskt att han saknade formell
akademisk bildning och att han kom från
ganska enkla lantliga förhållanden. Han var
vad man kallar ”a selfmade man”, han hade
själv skapat sin förmögenhet. På sätt och
vis hade han trotsat sitt öde, konstaterar Kaj
Martin.
Amos Anderson var med andra ord
något av en katt bland hermeliner. Men
karakteriserande för katter är att de är listiga, alltid landar på fötterna och själva väljer sitt umgänge. Så också Amos Anderson.
Han fann en god vän i socialdemokratiska
politikern Karl-August Fagerholm och även
i exempelvis Nicken Rönngren, som var
teaterchef för Svenska Teatern. Både Amos
Anderson och K.A. Fagerholm älskade
teater och umgicks gärna i teaterkretsar.
Då Svenska Teatern byggdes om år 1936
deltog Amos Anderson i finansieringen av
projektet. Man renoverade då också hans
stamställe restaurang Royal i samma byggnad. Där höll han hov och umgicks med
journalister, chefredaktörer och verkställande direktörer.
– Han firade sin 80-årsdag på restaurang Royal 1958 och blev då uppvaktad av
exempelvis Urho Kekkonen, berättar Kaj.

Besökaren ska givetvis också få en inblick i
vem Amos Anderson var. En liten kul detalj
i det här sammanhanget är det fynd man
gjorde på Söderlångviks vindsvåning för ett
antal år sedan – en gammal dimafon (en
magnetisk diktafon). Med mycket möda
lyckades man finna en person som kunde
återställa dimafonen i brukbart skick.
– Man hittade också inspelningar med
Amos Anderson som är från slutet av 1950talet. Det är en ålderstigen man med lite
knarrig röst som talar med spår av Kimito
accent, säger Kaj och är märkbart upprymd
över vindsfyndet.
Tanken är att dimafonen ska placeras i
hemmuseet och besökarna ska ha möjlighet att lyssna till den cirka femton minuter
långa inspelning som finns av Amos Anderson.
Har du själv några favoritföremål bland
Amos tillhörigheter?
– Det var en svår fråga. Jag har alltid
gillat fotografierna som Amos hade på en
bokhylla i sitt arbetsrum. Det är bilder som
nära vänner, kolleger och damsällskap sänt
till honom. Det är en brokig skara av fotografier, säger Kaj Martin.
Ett annat favoritföremål är hemorgeln,
som fått sitt alldeles egna rum. Kaj konstaterar att det inte finns många hemorglar av denna typ i Finland. Den stod länge
i obrukbart skick, men för cirka tretton år
sedan inspekterade den finska organisten
Jan Lehtola spelverket och rekommenderade att det skulle sättas i skick, vilket man
också gjorde.
– Den har en vacker och lyrisk ton, men
blir lätt ostämd och kräver underhåll. Amos
spelade i viss mån, men höll också konserter med skickliga organister för inbjudna
vänner, berättar Kaj.

Förkärlek till katolicismen
Amos Anderson rörde sig också inom
ekumeniska kretsar. Under ungdomsåren

Kaffebjudningen för Engelbrektskören
från Stockholm i Kapellet i Amos Andersons
hem 1936. Foto: Amos Rex arkiv

Katt bland hermeliner

I Amos Andersons privatkapell inreddes
ett sidorum försett med en ståtlig orgel. Den
stod färdig då kapellet invigdes år 1926. Mål
ningarna med änglamotiv av Henry Ericsson
(1898–1933).

Det konstaterades tidigare att fjärde
våningen användes i representationssammanhang. Men hur såg Amos Andersons
sociala liv ut, var han ett salongslejon som
gillade att frottera sig med makteliten?

Den infattade glasmålningen i Amos
kapell är sammansatt av glasbitar från två
tidsperioder; den nedre delen från 1400-talet
och den övre kan vara från 1600-talet.
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besökte han ofta kyrkan i Kimito och skriftskolan var jätteviktig för honom, så viktig att
skiftskolsdiplomet fanns inramat på väggen
i sommarresidenset på Söderlångvik. Även
i vuxen ålder kom religionen att ha en stor
betydelse i hans liv. Han hade en stark dragning till katolicismen och besökte ofta Rom.
I hans konstsamlingar finns det många tavlor med madonnamotiv.
– Vår lutherska kyrka tittade inte med
helt bilda ögon på Amos Andersons flörtande med den katolska kyrkan, säger Kaj
Martin.
Ett konkret uttryck för Amos Andersons
religiösa behov är det kapell han lät bygga
i det egna hemmet på Georgsgatan, och
som kommer att utgöra en del av hemmuseet. Kapellet var ursprungligen ett väldigt
avskalat utrymme med vitkalkade väggar,
ett altare samt några målningar och stolar.
Lite senare, på 1930-talet, inrymdes också
ett bibliotek i kapellet som då möblerades
med bokhyllor längs långväggarna. De
jordnära toner som väggarna har i dag är
relativt nya och ströks på i samband med
en renovering under åren 1998–99.

Amos Andersons hem
Var: Georgsgatan 27, Helsingfors
Öppnar: Renovering pågår, öppnar under
hösten 2022
Vad: En bostad som återskapar den stil
som fanns i Amos Andersons hem. Konst
från hans samlingar finns till påseende i
bostaden. Amos konstsamling bestod vid
hans död av cirka 450 konstverk, finska och
internationella.
Inträde: Gratis, guidade turer kan bokas
mot en avgift.

Pappila kommer att vara ledande arkitekt
i samarbete med byggnadskonservatorn
Pentti Pietarila. Det var samma duo som
ansvarade för den lyckade renoveringen
av Söderlångvik, som slutfördes för ganska
exakt ett år sedan. Förhoppningen är att
Amos hemmuseum ska kunna ta emot sina
första besökare denna höst. Museet kommer att hålla öppet ett par dagar i veckan.
– Det kommer att vara fritt inträde så
att alla har möjlighet att komma, från slott
och koja. Men man måste boka biljett på
förhand, säger Kaj Martin och önskar alla
välkomna.

Fritt inträde
Om allt går enligt planerna ska renoveringen
i hemmuseet färdigställas under våren och
sommaren. Det är flera rutinerade krafter
som är involverade i projektet. Mikaela

President Kek
konen lyckönskar
Amos Anderson
på 80-årsdagen
den 3 september
1958. Foto: Amos
Rex arkiv

Hur skulle du beskriva Konstsamfundet?
Mary Gestrin, kommunikationsdirektör vid Konstsamfundet

J

Föreningen Konstsamfundet grundades år 1940 av Amos Anderson och vår
verksamhet i dag bygger på föreningens
stadgar och på Amos testamente. I stadgarna nämns konst, kultur, bildning och
det svenska språket i Finland. Det är ganska självklart att samma ord och samma
grundvärderingar återkommer i det varumärkesdokument som nu har tagits fram.

ag började jobba på Konstsamfundet strax före årsskiftet. Sedan dess
tänker jag på föreningen alla vardagar, ofta också på veckosluten. Men
liksom otaliga andra finlandssvenskar har
jag, utan att fundera på saken, haft en relation till Konstsamfundet långt innan jag steg
in på kontoret.
Jag har prenumererat på Hbl sedan jag
flyttade hemifrån, och också i mitt barndomshem fanns tidningen vid morgonkaffet vareviga dag. Jag har sett filmer och
tv-serier, gått på konstutställningar och
teaterföreställningar, läst tidskrifter och
romaner. Mycket av detta har varit möjligt
tack vare stöd från Konstsamfundet – vilket
jag tidigare bara sällan har noterat eller ens
varit medveten om. Jag tror inte att jag är
ensam om det.

I själva verket är det kanske inte heller
särskilt överraskande att Konstsamfundet
– Amos egen förening – och personen
Amos, i hög grad delar karaktärsdrag. I
föreningen Konstsamfundets varumärkes
dokument finns ord som genomförare,
rakt på sak, visionär, kosmopolit, nyfiken, bildad, målinriktad och modig. Amos
Anderson skulle sannolikt inte ha protesterat om samma vokabulär hade använts
för att beskriva honom.

Många har hört namnet, en del har fått
stöd och stipendier av Konstsamfundet,
men trots det är föreningen fortfarande
ofta anonym. Det händer att vi förväxlas
med andra finlandssvenska fonder och
stiftelser.

Vi som finns i Konstsamfundets kärna i dag
arbetar i Amos anda, oberoende av om vi
jobbar med stipendier och stöd, museiverksamhet, äppelodling eller professionell
förvaltning av Amos förmögenhet. Målsättningen med vårt arbete är oförändrad;
Konstsamfundet jobbar för ett bättre Finland. Det innebär att
vi lever med vår tid,
vi är nyfikna och
öppna för nya
idéer, samtidigt
som vi värdesätter det kulturarv
som vårt samhälle bygger
på. Precis som
Amos gjorde.

Under de senaste månaderna har vi därför jobbat med att förtydliga föreningens
varumärke, eller mer korrekt uttryckt: vår
profil eller personlighet. ”Vem” är Konstsamfundet? Hur vill vi att folk uppfattar
oss? I vilka sammanhang vill vi synas, och i
vilka projekt vill vi uppfattas som en naturlig, eller rentav självklar, samarbetspartner?
Vi har låtit våra viktigaste samarbetspartner
och intressenter ge sin syn på saken. Vi har
studerat urkunder och dokument, och vi
har gått till oss själva. Vilka är våra grundvärderingar och fungerar vi i linje med dem
– lever vi som vi lär?
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