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Initierat om kustsvenskarna
Skärgård är en av Svenskfinlands viktigaste och mest oumbärliga tidskrifter.

IKanske har Håkan Eklund 
rätt. Han talar i årets första num
mer av tidskriften Skärgård, vars 
redaktör han är, om samlings
namnet finlandssvensk som en 
sentida, intetsägande ”generali
sering angående språktillhörig
het”. Men han gör det inte med 
det frystorkade ovanifrånper
spektiv som Jörn Donner expo
nerade i en kolumn i tankesmed
jan Magma. 

Tvärtom vill han förtydliga 
språket och vässa terminologin.

Eklund noterar att finlands
svensk numera allt oftare byts ut 
till ett ”ännu mera anonymt och 
politiskt önskvärt tvåspråkig”. 
Han föredrar att ” kalla skärgår
dens och kustlandets stationära 
befolkning med rötter i maritim 
kustkultur för kustsvenskar. Det 
är mera specifikt. De represente
rar en gammal kustkultur i land
höjningsbygder; detta folk hade 
inget med makt att göra.”

På en punkt behövs kanhända 
en precisering: Med ”stationär” 
syftar Eklund säkerligen på 
kustsvenskarna som folk och 
deras hemhörighet över tid. 
Kustsvenskarna som individer 
har som känt varit allt annat än 
stationära.

På det sistnämnda är kos
mopoliten Eklund själv ett gott 
exempel. Han har bott i andra 
världsdelar en betydande del av 
sitt liv. 

Men i motsats till en inter
nationalist som Jörn Donner 
har han tillägnat sig sin syn på 
sitt ursprung från ett underifrån
perspektiv. Den vittfarnes röt
ter är i dag fastare än någonsin 
bundna till myllan i Pandros, 
Kimo.

Pandrosperspektivet är vik
tigt. Det tycks mig som vi lever 
i en tid när de sista splattrande 
ansträngningarna pågår för att 
frysa bilden av finlandssvenskar

na som medeltida erövrare, kolo
nisatörer och blivande överklass. 
Det är fortsättningsvis mycket 
sådant i debatten, men det blir 
alltmer patetiskt.

Ibland är det väl bara anings
löst och oreflekterat, som i senas
te numret av Språktidningen, där 
Kaarlo Voionmaa bidrar med en 
i och för sig intressant artikel om 
finskans etablering i det offent
liga Finland. Han konstaterar 
att svenskan före etableringen 
var maktens språk och finskan 
allmogens, men låter nyanse
ringen inskränka sig till detta 
lilla tillägg: ”även om det fanns 
svenskspråkiga även i lägre sam
hällsklasser”. 

För mig som likt Håkan Ek
lund vuxit upp på ljusårs av
stånd från maktens boningar blir 
Voionmaas funderingar minst 
sagt summariska och missvis
ande.

Temat i det färska numret av 
Skärgård är arkeologi, men där 
ryms också bland annat ort
namnsforskning och historie
skrivning.

Redaktör Eklund förvånar sig, 
som så många andra i dag, över 
den seglivade tomrumsmyten. 
Han lyfter fram Ralf Norrmans 
(1946–2000) analyser och kritise
rar Kari Tarkiainens färska bok 
”Sveriges Österland”. 

Eklund:
”Nu kan man ju tycka att detta 

med arkeologi och forntid kvittar, 
att det inte har någon relevans i 
dagens vinstorienterade och po
pulistiska flärdsamhälle; men så 
är det inte. Alla pusselbitar be
hövs, och de skall vara på sina 
rätta platser, också beträffande 
landets befolkningshistoria.”

Ralf Norrman brukade betona 
att rätten att existera är odelbar 
och gäller nuet, framtiden och 
– förflutenheten. Därav hans 
starka engagemang i jakten på 
fakta om Österbottens forntid.

Skärgård nummer 1 2009 sum
merar på ett utmärkt sätt en del 
av denna strävan efter fakta om 
det förgångna. Numret är inne
hållsrikt och varierat med ge
nomgående välskrivna artiklar 
och utmärkta bilder.

Många bilder är tagna av Mi
kael Herrgård, som ägnat snart 
femton år åt systematisk fotogra
fering av fornminnen och sedan 
trettio år tillbaka funderat på sin 
idé om en bok i ämnet. Boken 
blev verklighet 2005, med text av 
Peter Holmblad som även han 
bidrar med utmärkta artiklar i 
tidskriften.

Jag visste att Herrgård är ut
märkt fotograf – han är min kol
lega på Vasabladet – men jag kän
de inte till att han också skriver 
utmärkt. Hans reflektioner om 
fotografering av fornminnen är 
fascinerande läsning och berät
tar om erfarenheter som någon 
knappast skrivit om tidigare.

Herrgård talar om att avbilda 

objekten som man uppfattar 
dem i verkligheten, vilket låter 
lätt men inte är det:

”Kameran har nämligen inte 
människosinnets oslagbara 
verklighetsuppfattning. För att 
få ett bra resultat måste en del 
knep användas för att levande

göra kamerans tvådimensionella 
registrering.”

Herrgård är känd för att i sin 
jakt på fornminnen vandra ge
nom skogarna med en metallste
ge balanserande på axlarna. Det 
brukar löna sig se från ovan. Han 
berättar hur en fin cirkelstruktur 

i ett vidsträckt röse i Kimo fram
trädde först när han fotograferat 
det från sju meters (!) höjd.

Nya numret av Skärgård inne
håller mycket mer, lika betydel
sefullt och initierat som det jag 
nämnt i denna anmälan. Skär
gårdsinstitutets tidskrift har un

der Håkan Eklunds ledning bli
vit en av de viktigaste och mest 
oumbärliga i Svenskfinland.

Det är en tidskrift i tiden, inte 
minst när den avhandlar förflu
ten tid.

BErTEl Nygård
bertel.nygard@vasabladet.fi

FraNSBErgS FilmPlocK
Veckans tv-filmer 27 februari – 5 mars

den osynlige (Sverige 2001). Joel Bergvalls och Simon 
Sandquists filmatisering av Mats Wahls bok fick kanske inte 
riktigt vid sin biopremiär den uppmärksamhet den var värd.

Filmen kan nämligen, i mitt tycke, fungera som en ypperlig 
introduktion 
till en dis
kussion om 
mobbning.

 Niklas 
(Gustaf 
Skarsgård) 
drömmer om 
att bli förfat
tare, men 
hans mor 
har andra 
planer för 
honom. Hon 
vill att han 
ska bli något 
fint, inte 
författare. 

En dag 
hamnar 
Niklas i skolan i bråk med den småkriminella Annelie (Tuva 
Novotny) och utsatt för misshandel. När han vaknar upp efter 
slagsmålet är allt som vanligt, ända tills han märker att han 
egentligen inte längre finns.

 Filmen innehåller några scener med ganska grafiskt våld, men 
skådespelarprestationerna är ypperliga och temat håller hela fil
men igenom. Absolut sevärd. – FST5 lördag 28.2 kl 21.15

den dödsdömde har rymt (Frankrike 1956). Robert Bres
sons klassiker om en dödsdömd fånge som mycket metodiskt 
börjar planera sin flykt. I huvudrollen ses Francois Leterrier. 

– Yle Teema fredag 27.2 kl 22.15

med Pancho Villa som sig själv (USa 2003). Bruce Beres
fords film om ett amerikanskt filmteam som köper filmrättig
heterna till den mexikanska revolutionen under tidigt 1900tal. 
Ingen mindre än DW Griffith skickas till Mexiko för att följa 
Pancho Villas kamp. I huvudrollerna ses Antonio Banderas 
och Jim Broadbent. – Sveriges tv 2 lördag 28.2 kl 23.35

Henrik V (England 1944). Laurence Oliviers starka filma
tisering av Henrik V:s fälttåg till Frankrike. I huvudrollerna ses 
Laurence Olivier själv samt Harcourt Williams. 

– Yle Teema söndag 1.3 kl 18.00

Beck – den japanska shungamålningen (Sverige 2007).
Kjell Sundvalls thriller. En kvinna hittas mördad på ett hotell, 
i en säng och i en ställning som påminner om en Chagall
målning. 

Beck och hans mannar är snart inne i en utredning som leder 
till en kriminell konstvärld. I huvudrollerna ses Peter Haber 
och Mikael Persbrandt. – Sveriges tv 4 söndag 1.3 kl 22.00

Ett land utan kvinnor (indien/Frankrike 2003). Manish 
Jhas starka skildring av en urgammal sed, som innebär att man 
på den indiska landsbygden dödar alla flickebarn. I huvudrol
lerna ses Pankai Jha och Tulip Joshi. 

– Yle Teema måndag 2.3 kl 21.55

låt de små barnen… (danmark 2004). Paprika Steens film 
om Claes och Britt som förlorat sitt enda barn i en trafikolycka.

Claes har svårare än sin hustru att komma över sorgen och 
söker upp den kvinna som är orsaken till olyckan. I huvudrol
lerna ses Sofie Gråböl och Mikael Birkkjaer. 

– Sveriges tv 1 tisdag 3.3 kl 22.45

mystery Train (USa 1989). Jim Jarmuschs tragiska episod
film om några människoöden i Elvis hemstad. I huvudrollerna 
ses Masatoshi Nagase och Youki Kudoh. 

– Yle Teema torsdag 5.3 kl 21.45

dålig uppfostran (Spanien 2004). Pedro Almodovars mus
tiga berättelse om två unga män som återförenas i ett Spanien 
utan Franco i början av 1980talet. De har båda för femton år 
sedan gått i en sträng katolsk skola. I huvudrollerna ses Fele 
Martinez och Gael Garcia Bernai. 

– Sveriges tv 2 torsdag 5.3 kl 23.30

KlaS FraNSBErg

Gustaf Skarsgård och Tuva Novotny i Den 
osynlige, som visas på lördag i FST5.

i KorTHET

lawast lämnar Scriptum
IGustav Lawast avgår som ordförande för Scriptums styrelse. 
Det österbottniska bokförlaget får nu se sig om efter en efter
trädare till honom. Valet av den nya styrelsen sker vid bolags
stämman i början av april.

– När jag i tiderna åtog mig uppdraget sa jag att jag skulle 
sitta högst tre år. Nu har jag i alla fall suttit i fyra år, säger den 
avgående ordföranden Gustav Lawast.

– Det ligger ingen dramatik bakom beslutet. Men jag är 
sådan att när jag går in i något gör jag det med frenesi. Och 
jag vill ägna mig också åt annat medan jag ännu har hälsa och 
krafter, säger Lawast.

I början av veckan ledde han sitt sista möte som ordförande 
för Scriptums styrelse.

Förlagets huvudägare är Svenska Österbottens förbund för 
utbildning och kultur. Max-Ola NORDluND

Forntiden kan vara vacker, fångad i form av de minnen den lämnat 
efter sig i landskapet. Bronsåldersröset finns på Stenringsbacken i 
Sideby. Foto: Mikael Herrgård

Den som fotograferar fornminnen har nytta av att betrakta dem 
ovanifrån. Cirkelstrukturen hos detta röse i Kimo syntes inte på 
marknivån.  Foto: Mikael Herrgård

Varför skulle inte dagens kustsvenskar kunna ha sina rötter långt tillbaka i tiden? frågar sig Håkan Eklund i nya numret av Skärgård. 
Stenbordet vid Kasackhällorna i Vörå finns i anslutning till fornlämningar av bronsålderskaraktär. Stenborden är svårdaterade och deras 
funktion omtvistad.  Foto: Mikael Herrgård

Håkan Eklund gör en angelägen 
tidskrift.  Foto: Anita Eklund

rEcEnsion TidSKriFT
Skärgård nr 1, 2009
Tema: arkeologi
Redaktör Håkan Eklund
Utges av Skärgårdsinstitutet 
vid Åbo Akademi.

Redan när lordi var ak-
tuella funderade Jeppo 
ungdomsförening på att 
återuppta traditionen som 
konsertarrangör. Nu blir det 
av – med Vasabandet Sturm 
und Drang.

NyKarlEBy
– Förra gången föll det ur hän
derna på oss. Börsen var för li
ten och arrangemanget för stort, 
säger Stefan Sandin och Kalle 
Häggblom, styrelsemedlemmar i 
föreningen.

I höstas kände de att de ville 
göra ett nytt försök. Och den här 
gången gick det bättre. Den 21 
mars spelar Sturm und Drang i 
Stjärnhallen i Nykarleby.

– Egentligen ville vi ha konser
ten här i ungdomslokalen, men 
den tiden är förbi. Lokalen är 
för liten och akustiken för dålig, 
konstaterar Sandin.

Stjärnhallen tar in 1500 perso
ner om det behövs. Föreningen 
hoppas förstås på fullt hus, inte 
minst för att det är roligast för 
bandet då.

Julia Dahlkvist, som represen
terar de yngre medlemmarna i 
styrelsen, blir inte förvånad om 
Vasabandet drar fullt hus.

– De är stora här omkring, 
säger hon.

Häggblom konstaterar att 
tidpunkten för konserten är 
perfekt. Veckoslutet innan hålls 
nämligen Emmagalan där Sturm 
und Drang är nominerade i tre 
kategorier: Årets metall/hård

rocksalbum, Årets grupp och 
Årets inhemska artist.

– Först vinner de tre Emma
statyetter och sedan spelar de för 
fullt hus i Nykarleby, säger han 
skämtsamt.

Konsertarrangemangen har 
redan engagerat många fören
ingar runtom Nykarleby.

– Det är kanske unikt här på 
landet. När någon arrangerar 
någonting är många villiga att 
hjälpa till, säger Sandin.

Biljetterna säljs bland annat 
på Jakobstads musik, Nykarleby 

bok och pappershandel, Gros 
bokhandel i Vasa och Info i Kro
noby. Biljettpriset är tolv euro, 
ett rätt förmånligt pris när det 
gäller konserter.

– Vi har inget ekonomiskt syf
te med konserten, vi ordnar den 
bara som ett roligt evenemang, 
säger Sandin.

Sandin och Häggblom minns 
1960talet som en period då Jep
po ungdomsförening var aktiva 
med att ordna konserter.

– Bäst minns jag konserten 
med M.A Numminen, han spe

lade här i uflokalen två kvällar 
i rad och övernattade på Juth
backa, säger Häggblom.

Vilken artist som står som näs
ta på Jeppo uf:s agenda, eller om 
det alls blir någon fortsättning 
på konserterna, avslöjar de inte 
i detta skede.

– Fråga oss igen efter att Sturm 
und Drangkonserten är avkla
rad, säger Julia Dahlkvist med 
ett skratt.

liSa aHlViK
lisa.ahlvik@vasabladet.fi

tel 7848 430

Sturm und Drang till Nykarleby

Jeppo ungdomsförening hoppas på fullt hus i Stjärnhallen den 21 mars. Från vänster Stefan Sandin, 
Julia Dahlkvist, David Back, Jessica Furu och Kalle Häggblom. Foto: Anders Lerbacka

Suominen vann tenortävling
IOlavi Suominen från Helsingfors har vunnit årets interna
tionella tenortävling i Jyväskylä. I finalen tolkade Suominen 
Mozarts aria ”Il mio tesoro intanton” (från operan ”Don 
Giovanni”) samt Händels aria ”Comfort ye, Ev’ry valley” från 
verket ”Messias”. 

På andra plats i tävlingen kom Joska Lehtinen från Åbo, och 
trea var Peter Balczo från Ungern.

Tävlingen är avsedd för tenorer under 35 år. Tidigare segrare 
är Tuomas Katajala (2002) och Juhana Suninen (2005). Första
priset är värt 7500 euro.  FNB

gov’t mule på Puistoblues
IGov’t Mule kommer att vara huvudartist på Puistoblues
festivalen i Träskända i sommar. Bandet, som anses höra till 
bluesrockens adel, leds av Warren Haynes, känd från Allman 
Brothers.

Det är första gången som amerikanska Gov’t Mule uppträder 
i Finland.

–Gov’t Mule har stått högt på vår önskelista i flera år, berät
tar Puistoblues festivalchef Jouni Hyytiäinen.

Före Gov’t Mule uppträder brittiska James Hunter och ame
rikanska Ellis Hooks på festivalens huvudscen.

Finlands största årligen återkommande bluesevenemang 
ordnas i Träskända den 24–28 juni.  FNB

VaSa
På lördag spelar Clark Jakobs
son Quartet på DooBop Club i 
Vasa. 

Förutom gamla goda jazzstan
dards bjuder bandet på musik 

av artister som Miles Davis och 
John Coltrane.

Medverkande är Clark Jakobs
son (sax), Mathias Sandberg (gi
tarr), Olli Rantala (bas) och Leif 
Östergård (trummor). VBl

Arkitektur 
ur nya vinklar
kan ses i Kiasma
HElSiNgForS
Vill du se kända byggnader från 
en ny vinkel? 

Det går att göra på Kiasma i 
Helsingfors när fotokonstnären 
Ola Kolehmainen ställer ut sina 
verk i fjärde våningen av mu
seet.

Kolehmainen, som bosatt sig 
i Berlin, fotograferar arkitektur 
men istället för att dokumentera 
gränsar han av och letar han 
efter överraskande detaljer på 
byggnaderna. 

Utställningen heter ”A Buil
ding Is Not a Building” och det 
antyder att det hans fotografier 
föreställer inte är heller en bygg
nad i första hand utan är mer en 
väv av färger, ljus, former och 
yta.

Minimalism är Kolehmainens 
stora kärlek och han har hittat 
nya synvinklar på till exempel 
sanatoriet i Pemar och Villa 

Mairea som Alvar Aalto plane
rat. Utställningen pågår till den 
26 april.

Kolehmainen flyttade till 
Schöneberg i Berlin för fyra år 
sedan. Arbetsrummet finns på 
östsidan av stan.

–Det går att skaffa ett arbets
rum i tidigare Östberlin genom 
att sätta lås på dörren. Under 
de senaste fyra fem åren har 
läget dock varit det att man får 
en bostad billigare på västsidan. 
Östsidan har blivit så populär att 
det är svårt att få tag i ordentliga 
bostäder ens med pengar. Snitt
hyran är högre än i väst. Hyrorna 
för arbetsrummen har däremot 
stigit lika mycket överallt, berät
tar konstnären i tidningen Ki
asma.

Kolehmainen, som är född 
1964, är för närvarande den mest 
internationella av de finländska 
fotograferna. FNB

Jakobsson Quartet 
spelar på DooBop


