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KORT SAMMANFATTNING: 

 
Betraktelser kring en strand: om platser och kulturarbete utgår från 

kulturarbete jag bedrivit i skärgården i sydvästra Finland.  

Efter att ha arbetat med ett antal platsbaserade kulturprojekt, ledde jag 

under några år uppbygget av ett kulturhus i skärgårdskommunen Korpo. 

Slutskedet av projektet innebar dock, efter att en ny finansiär tillträtt i 

sammanhanget, en drastisk avslutning av arbetet. Det innehållsliga konceptet 

förverkligades inte, jag själv och den kulturorganisation som drev arbetet 

utestängdes från huset, och Korpofallet blev det första i en serie kulturskandaler 

som mellan 2004 och 2009 väckt stor uppmärksamhet i Svenskfinland. 

Arbetet för Sjöhuset Sunnan byggde på tanken att bidra till skärgårdens 

kulturella mångfald och skapa en mötesplats. Där skulle en aktiv kulturprofil 

som byggde på en reflekterande kunskapsprocess ge skärgården en röst – eller – 

många. Diskussion om nutiden, tolkningar av det som varit och pejlingar av 

möjliga framtider skulle gå hand i hand. 

I essän försöker jag tillämpa ett platsperspektiv. Jag undersöker först 

begreppet plats utgående från modern platsfilosofi. Sedan ringar jag, utgående 

från ett historiskt perspektiv, in platsen skärgård. Jag funderar över vad turismen 

gör med vårt förhållande till platser. Ur min egen verksamhet tänker jag på 

några arbeten med barn och unga där jag förhållit mig till platsen som till en 

skattkista och kunskapskälla.  

När förhållandet till platsen inte längre utgjorde en samlande faktor för de 

medverkande i Korpoprojektet sprack konstruktionen kring arbetet. Ur en 

mångfald möjliga tolkningar av misslyckandet undersöker jag några närmare. 

Framförallt det paradoxala i förmågan att vara smidig inom krångliga strukturer 

men oförmögen att tyda de problem som möter en.  

Som avslutning funderar jag över den snåriga processen att utvinna 

kunskap ur egna erfarenheter. Jag förstår studierna i praktisk kunskap som en 

plats för reflektion och skrivprocessen som det underbara dilemmat att ge form 

åt världen.  
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ABSTRACT: 

 
Betraktelser kring en strand: om platser och kulturarbete / Reflections on a 

Shore: About Places and Cultural Work  is a study focused on cultural work in 

the southwestern archipelago of Finland. 

 Having worked with several projects in the archipelago, where I saw 

place both as a treasure chest and a fountain of knowledge, I was for some time 

leading the creation of a cultural center, the Seahouse South, in the archipelago 

of Korpo. The project failed on the last stretch, after the arrival of a new 

financier, owing to co-operative confusion. The center that was to create a 

reflective and active meetingplace in the archipelago did not become reality, it 

remained planning only. 

 In the essay I’m trying to apply a perspective of place. I look at the 

concept of place in today’s philosophical  discussion. Looking back at history I 

envisage the archipelago as a place. I discuss the concept of place that tourism 

fosters.  

 In looking at the failure of the Korpoproject I follow a couple of viable 

threads, trying to form a perspective allowing me to understand what happened. 

 In the end I reflect on my own situation as a cultural worker and my 

longing for broader horizons. The sea is one meaningful metaphor for this 

search. I find the studies in practical knowledge to be a place of reflection and 

the writing of the essay to express the grand and wonderful dilemma of creating 

cosmos anew. 
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I. PÅ ORT OCH STÄLLE 

 

 

1. På plats i skärgården 

 

Det här handlar om ett försök att göra något för en liten plats i världen, en av världens 

skärgårdar. Det var ett försök som tog slut i mitten.  Jag skriver om mitt perspektiv på 

försöket: Varför arbetet gjordes, vad det handlade om, varför det inte slutfördes. 

Dessförinnan hade jag under många år skrivit böcker, gjort utställningar och 

arbetat med kulturprojekt som uttryckte och kommenterade livet i just denna trakt, den 

åboländska skärgården utanför sydvästra Finlands fastland. Det var de tidigare 

skärgårdsarbetena som ledde mig till arbetet för kulturcentret. Medan jag har tänkt 

igenom mina erfarenheter från skärgårdsprojekten jag arbetat med, och alldeles 

speciellt erfarenheterna från det avbrutna arbetet, har platsen framträtt som ett tema av 

betydelse. Jag inser att jag under alla år av skärgårdsfokuserat arbete har ägnat mig åt 

platsens problematik. Den syn vi har på platser bestämmer vad vi ser som möjligt att 

göra på och för dem.   

Att arbeta med kultur på landsbygden, utanför givna sammanhang och 

institutioner, skiljer sig från att arbeta inom redan existerande strukturer. Det innebär 

bland annat att det man gör är osynligt och liksom inte existerar före man har visat det. 

Det gäller alla skapande arbeten som slutar med någon form av produkt, men på en 

plats där man inte vanligen “sysslar med sånt” finns det en speciell utsatthetsfaktor. 

Jag kommer i essän  utgående från reflektioner över begreppet plats att fundera över 

skärgården som plats och diskutera några platsbaserade arbeten jag gjort. Vad är det en 

kulturarbetare som håller på med platsen egentligen gör. 

 

Men som inledning några ord om det arbete som tog slut i mitten: 

Mellan 1998 och 2004 gjordes i den lilla skärgårdskommunen Korpo i sydvästra 

Finland en storsatsning för att skapa en modern kulturinstitution. I elfte timmen 

förändrades färdriktningen drastiskt och den nyritade byggnaden på stranden fylldes 

aldrig av den verksamhet huset hade specialplanerats för. Under sju år var jag aktiv 
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inom projektet. Före det hade jag länge upplevt att skärgården behövde arenor för 

samtal och kontakter, för tolkningar och inspiration. Man saknade platser där man 

kunde samla aktiviteter och på intressanta vis knyta omvärlden till den lokala 

verkligheten. Den som bor i skärgården företar inte ideligen den slingriga resan in till 

fastlandet eller den närmaste större staden Åbo. Staden är en granne, men en annan 

plats. 

Industrisamhällets djupa strukturförändringar hade för skärgården inneburit en 

rörelse från centrum till periferi. Vattnet hade upphört vara det huvudsakliga 

färdmedlet och förvandlats till något svåröverkomligt. Samtidigt medförde det starka 

suget från växande industriella centra att en stor avfolkning ägde rum under femtio- 

och sextiotalen. Även i skärgården innebar tiden efter kriget slutet på en epok. Femtio 

år senare var spåren av detta slut fortfarande påtagliga mitt i den moderna vardagen.  

 

Korpo kommun tryckte på finska staten för att den skulle uppfylla ett gammalt löfte 

om att i Korpo bygga ett informationscentrum med kulturella förtecken. Ett sådant 

hade tidigare utlovats i anslutning till den nationalpark som låg spridd i skärgården 

omkring. Kommunen sökte organisatoriska samarbetsparter och kulturarbetare som 

kunde utveckla projektet. Jag ville gärna delta i att bygga upp möjligheter för en 

kontinuerlig och genomtänkt kulturverksamhet och tog initiativ till att centret skulle 

bli en aktiv regional mötesplats året om. Först var jag ett par år med som sakkunnig, 

sedan blev jag projektledare vid kommunen. Skärgårdscentret fick namnet Sjöhuset 

Sunnan. Sunnan efter namnet på den strand där centret skulle byggas och Sjöhus som 

sjö i sjöfart, sjömän, sjöliv eller sjövatten. Sjön är havet i sitt  närvarande aktiva 

element. Det som man arbetar med eller på. Havet ligger borta vid horisonten. 

Formgivningsarbete utanför givna strukturer kräver en tydlig vision om vad man 

vill åstadkomma och att man steg för steg kan översätta den i praktisk planering. Ett 

större team lyckades skapa grundförutsättningarna för centret. Kommunen fick med 

både staten och stiftelsen bakom ett universitet. Uppbackade av en avsevärd EU-

finansiering var dessa tre de ekonomiska huvudparterna och kulturarbetarna den 

innehållsliga motorn. 
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Förutom kulturhusfunktionen skulle centret inrymma en marinbiologisk 

forskningsstation och en landbas för parkarbetet inom Skärgårdshavets Nationalpark. 

Deras närvaro bidrog starkt till att förankra det tvärkulturella verksamhetskonceptet i 

modern miljöproblematik.  

Men när bygget våren 2004 stod färdigt avstängdes den specialgrundade 

driftsföreningen från sin uppgift. Kulturarbetetet tog abrupt slut. Verksamheten 

krymptes därefter ned till ett konventionellt turistiskt koncept med möjligheter för 

grupper och evenemang att hyra in sig. Det egendomliga skedde att det fastighetsbolag 

som hade grundats för att garantera centrets existens förvandlades till kraften som rev 

sönder det.      

 

 

 2. Den förbisedda platsen 

 

Alltså. Vad är en plats för något?  

När jag tänker ”plats” tänker jag också på var jag själv befinner mig. Just nu 

sitter jag vid skrivbordet. För en stund sedan stod jag vid diskbänken där jag sköljde 

undan resterna av morgonmålet. Inom min närmaste omkrets verkar jag ha en mängd 

platser.  De är närvarande och påtagliga. Jag känner i kroppen var och hur jag rör mig. 

Jag vet när jag vill sitta eller ligga. Ändå kan det kännas underligt att beskriva 

skrivbordet eller  kökssoffan som platser. Har de verkligen något med begreppet plats 

att göra. Vad jag gör i mitt hem är kanske så privat att det inte har med ”riktiga” 

platser att göra.  

Jag hade knappt prövat tanken innan jag kom ihåg en TV-intervju med Sara 

Lidman. Hon gick runt i sitt hus och visade olika sittplatser medan hon förklarade hur 

viktigt det var för henne att under skrivandet flytta mellan de olika ställena. Jag 

kommer ihåg det som att hon talade om inledningskedet av en skrivprocess, men jag 

har kanske i minnet lagt till den saken.1 Jag kände nämligen igen det hon talade om. I 

                                                 
1 Umberto Eco har beskrivit hur han tillskrev författaren till en viss bok en idé, men att han 
senare upptäckte att läsningen av boken hade bäddat för hans egen tanke. Återgivet i Jo Bech-
Karlsen, Jag skriver, alltså är jag, Lund 1977, sid 14-15. 
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synnerhet i början av en skrivprocess flyttar jag runt mellan olika ställen. Medan jag 

grupperar och undersöker tankar och kanske läser några nya, hjälper det mig att byta 

rumsligt perspektiv. Jag växlar mellan köksoffan, runda bordet, sängen, lilla 

länsstolen, matbordet, skrivbordet. Dokumentären om Sara Lidman bekräftade hur 

platser i ett hem finns och att de är av betydelse.  

Den plats jag fokuserar i essän är skärgården. Som en klangbotten jäms med 

tänker jag på jorden som människans plats. Små nära platser i ett hem skiljer sig 

avsevärt från de här stora platserna. En kökssoffa är inte en skärgård. Men som platser 

måste soffan och skärgården ha något gemensamt.   

 

Ett sätt att förstå platser oberoende av om de är små eller stora, privata eller allmänna,  

är att tänka på dem som just precis varierande storleksförhållanden. Vi lever på och 

med platser i olika skalor.  

Den egna länsstolen finns i den ena ändan av skalan och jordklotet i den andra. 

Det är spännvidden för de platser vi lever på.2 Yi-Fu Tuan föreslår att man gör 

experimentet att tänka sig sitt hem utan tak och väggar. Då syns det tydligt hur 

hemmet består av stationer där vi organiserar vår tillvaro. Diskning, TV-tittande och 

tandborstning hänger ihop med platser. Skrivprocesser kan ha sina. Vi rör oss mellan 

platser medan vi gör det vi gör.3  

Vanligtvis har vi ingen orsak att iaktta hur och varför vi förflyttar oss inom våra 

hem. Vi behöver inte ägna tankar åt hur rörelser bygger på kroppsligt lagrad och oftast 

omedveten kunskap. Ett hem blir med tiden ingånget och ”lika bekvämt och 

tillbakadraget som ett par gamla tofflor”.4 En liknande automatisk målinriktning gäller 

för andra platser vi lever med och återkommande rör oss på. Våra göromål leder oss 

över och till platsen.   

Utan kroppar kan vi inte finnas på platser. Den upprätta människokroppen rör 

sig genom tid och rum och artikulerar existensen. Rummet får sin ordning och 

organisation genom att människan är en rörlig kropp och samtidigt en mångfald 

                                                 
2 Yi- Fu Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience,  Minneapolis 1977, sid 149. 
3 Ovan, sid 182. 
4 Ovan, sid 184. 
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varelser.5 I den kartesianska dualistiska traditionen har kroppen liksom uppfattats som 

spjälkt från själen och kroppen underordnades själen. Den blev ett objekt som 

subjektet medvetande släpade på. Men kroppar är inte något vi har utan något vi är. 

De bär på ett tyst vetande och de är än subjekt, än objekt. Merleau-Ponty beskrev 

kroppen vackert som ”bäraren av varat i värden”.6  

Jag tänker att kropp och plats har likheter.  Båda bär varandets påtaglighet. Båda 

uttrycker det unika och är samtidigt grundomständigheter som alla människor delar.   

 

Tid och rum. Vi talar ofta om rummet som ett par till tiden.  

Men det är vanligen tiden vi reflekterar över. Den anger på ett avgörande vis 

gränserna för livet. Livet är en färd mellan födelse och död.  Rummet är något vi 

snarare tar för givet. Vi finns förstås någonstans i ett här, på den plats vi befinner oss. 

Vår bild av tillvaron är temporocentristisk.7  

Tidsmätningen är påtaglig och närvarande dygnet runt. Vad är klockan? Det 

behöver vi veta. Att lämna klockan hemma eller att inte veta vilken tid det är går inte 

alls. Vi lever enligt klocktid, enligt veckor och dygn. Det moderna förnuftet gör 

dagarna lika långa oberoende av om årstiden är ljus eller mörk. Kalendern visar evigt 

samma längd på timmar och dagar.8 Att dela in tiden i uniforma bitar är ett effektivt 

instrument för att koordinera människors verksamheter. Utan en sådan tidsmätning 

skulle inga snabba kommunikationer fungera.9 Samtidigt vet varje människa att 

kronologisk tid skiljer sig från upplevd tid där minuter kan vara livsomvälvande och 

månader stilla smälta undan. Och fenomen som stress eller utbrändhet pekar på hur 

den kalendariska tiden tyranniskt samspelar med livsstilar som bryter ner människor. 

                                                 
5 Ovan, sid 34-36. 
6 Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belysning, Stockholm 
2004. Citatet på sid 75, se även presentationen av Merleau-Ponty på sid 73-75. 
7 Uttrycket används i Edward S. Casey, The Fate of Place: A Philosophical History,  
Berkely1998, sid X . Det kunde kanske försvenskas till tidscentrism. 
8 En fin beskrivning finns i  Lennart Lundmark, Tiden är bara ett ord: Om klockornas makt 
och hur man bryter den, Stockholm 1994, se sid 31-38. 
9 Den stora förändringen i tidsmätningen kom med järnvägen som dånade in med höga 
hastigheter. Ovan, sid 82-90. 
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För att åstadkomma en bättre rytm behöver vi bringa de två tiderna i en bättre 

balans.10  

Människan är inte tänkbar utan ett tidsperspektiv. Men inte heller utan en plats. 

Försök tänka tanken att vi inte skulle finnas på någon plats alls.11 Födelse och död 

utgör händelser i rummet i lika hög grad som i tiden. Vi föds och finns till, vi dör och 

försvinner från jordens yta. Så länge vi lever är vi här i rummet och nu i tiden. Ändå 

kan det verka svårt att tala om platsens betydelse. Det är bara i mobiltelefon frågan 

om var man är hör till standardkonversationen. 

 

Uttrycket lyder tid och rum. Inte tid och plats.  

Rummet har länge uppfattats som grundbegreppet. Det behövdes i teorier 

kring det univerisella och absoluta. I jämförelse med rummet föreföll platsen 

besvärande specifik och lokal. Även beteende- och samhällsvetenskaper var länge 

influerade av naturvetenskapligt tänkande och hade problem med platserna. De var för 

partikulära och kunde inte alls erbjuda de ”tomma” begrepp man behövde för att testa 

hypoteser och söka efter lagbundenheter.12 Det abstrakta begreppet rum har alltså 

under en lång tid framstått som ett begrepp av överlägsen vetenskaplig relevans. 

Bundenhet vid platser kanske var uttryck för en förlegad hållning i den dynamiska 

värld som byggde på rörelse och framsteg. 

 

Misstänksamheten mot platsen har överhuvudtaget funnits inom moderniteten, i vår 

strävan ”att göra oss hemmastadda i en ständigt föränderlig värld”.13 Gång på gång 

                                                 
10  Se Bodil Jönsson, Tio tankar om tid,  Stockholm 1999,  speciellt de inledande kapitlen sid. 
11- 47. 
11  Edward.S. Casey, Getting Back into Place: Toward a Renewed Understanding of the Place-
World, Bloomington 1993, sid IX. 
12 Resonemanget  om tomma begrepp i Tim Cresswell, Place: A Short Introduction, Oxford 
2004, sid 19.  
När jag läste sociologi på sjuttiotalet minns jag hur  till exempel Antti Eskola i Sosiologian 
Tutkimusmenetelmät I, Helsinki 1962, bankade in att operationella definitioner ingick i den 
nödvändiga metodologiska utrustningen. Jag minns också hur min släkting 
naturvetenskapsmannen muttrade “socioslafs”. Resonemanget om tomma begrepp i Tim 
Cresswell, Place: A Short Introduction, Oxford 2004, sid 19. 
13 Så karaktäriseras moderniteten i  Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas: Modernism 
och modernitet,  Lund 2001, sid I. 
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har plats ansetts vara något begränsat och instängt som är vänt mot det förgångna. 

Lantisen som är väl rotad i det lokala är bakom flötet. Gröna vågare som tror att livet 

på landet är en möjlighet är hopplösa romantiker. 

 Den stillastående hålan har ofta beskrivits som en kontrasterande fond för 

moderna människor i dynamisk rörelse, de som lever det ”verkliga livet”. Det urbana 

rummet föreföll stå i motsättning till det förmoderna rummet, alla stillastående platser 

på jorden. Storstäder kunde däremot utlysas till platser för den moderna människan. 

Så hyllades de till exempel inom den futuristiska konsten. Medan berättelser om hålor 

som Grönköping och Hölmölä visade skrattspeglar över hur dum ingen vettig 

människa ville vara.14 Och Sandemoses Jante blev slitstarkt allmängods som en 

regelrätt lagsamling över de mekanismer som gör att inskränkta småorter förtrycker 

individernas självständighet och livsförmåga.15 

Men som vederkvickande naturlandskap i välavvägda doser har byar och 

småorter fått spela en roll i det moderna dramat. Som platser för sommarliv och 

semester ger de stadsbon temporär vila från arbetslivets hetsiga vardag. Då är det 

upplevelsen av naturen som är central. Semester handlar om behovet av ett vackert 

rum för rekreation. Man avnjuter sommarlandskapet estetiskt och visuellt. Ett 

landskap är något man betraktar, som en tavla: Den moderna stadsbon längtar till 

landets ”öppna landskap” men bara ”några månader om året för att själen skall få 

ro”.16 Han återvänder sedan till sin huvudsakliga bas på annat håll. 

Jag lämnar det egendomliga och assymetriska förhållandet mellan stora och små 

orter. Jag vill fundera litet mera över vad plats är och skillnaden mellan plats och rum. 

 

 

 

                                                 
14 Den svenska småstaden Grönköping är allom bekant. Och i Tälje bor det tokar. Den 
finländska byn Hölmölä (Tokby eller Dårsta) förkommer i otaliga folkliga berättelser om ett 
naivt och korkat folk som ofta betraktas – och luras –  av den världsvana vandringsmannen 
Matti. Byn heter Bemböle på svenska, men det namnet har inte slagit igenom på samma vis 
som det vitsigare Hölmölä. Bemböle är dessutom namn på en faktisk plats i Nyland. 
15 Se  Aksel Sandemose, En flykting korsar sitt spår, Stockholm 1934, sid 66-67. 
16 Att jag citerar Ulf Lundells kända och älskade sång Öppna landskap torde vara överflödigt 
att påpeka. 
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3. Rum och plats 

 

På svenska använder vi ordet rum som det abstrakta matematiska begreppet samtidigt 

som vi talar om rum som rummen i ett hus. Jämför med hur till exempel engelskan har 

två skilda ord, space och room.17 På svenska biter det abstrakta rummet liksom sig 

själv i svansen och förvandlas till något konkret och nära. Det gör att indelningen i 

rum och plats ibland kan kännas undflyende. Ett eget rum är en påtaglig och faktisk 

plats, inte en abstrakt entitet.18  

Det egna rummet kan dessutom beskrivas som ett ställe. För mig framstår ställe 

som ett handfast och mera okomplicerat begrepp. Ett ställe är en plats där kroppar kan 

befinna sig (kanske ställda där av oss?) och där saker händer med dem. När man talar 

om stationer för tillvaron kunde platserna lika väl kallas ställen. På det här stället 

diskar jag. På det där stället körde han in i bryggan.  

Men att kalla ett bra svampställe för en svampplats skulle kännas som att ta i.  

Det finns i plats något som är mer än det konkreta stället. Plats talar också om vad 

stället betyder. Det måste vara därför plats kommit att användas även i överförd 

bemärkelse. Ta plats. Finna sin plats. En plats i tillvaron.  

 

En lång historia har lett till att vi använder orden som vi gör. När den västerländska 

vetenskapen under sextonhundratalet rörde sig bort från det talade ordet och många 

äldre former av praktisk kunskap fick de formella strukturer som utvecklades inom 

fysik och matematik en central betydelse.19 Det var under den utvecklingen det 

mätbara och  abstrakta begreppet rum blev viktigt. 

Samtidigt påverkade den naturvetenskapliga utvecklingen också hur man 

uppfattade platser. Även platser måste kunna placeras in i den rumsliga matrisen. 

                                                 
17 Det samma gäller på flera andra språk, t ex finskans tila och huone följer samma indelning 
som på engelska. 
18 Det svenska titeln Ett eget rum  på Virgina Woolfs essä A room of one’s own har alltså inte  
riktigt samma klang som den engelska.  
19 Beskrivning av naturvetenskaperna under denna tid i Bengt Kristensson Uggla Slaget om 
verkligheten: Filosofi Omvärldsanalys Tolkning,  Stockholm/Stehag2002, sid 203-4. 
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Platsens unika väsen utgjorde en störning för beräkningarna av mätbara positioner i ett 

homogent rum. Den reducerades till en lägesbestäming.20 Platserna förkrymptes till 

passiva angivelser. De absorberades av rummet och deras identitet förkrymptes. 

Vår användning av ordet plats kan fortfarande färgas av den naturvetenskapliga 

synen på rum. Begreppen har tvinnats in i varandra. Översättningar från andra språk 

påverkar också. Man kan till exempel tala om rummet som ett socialt rum i enlighet 

med det franska uttrycket l’espace social och då avse plats.21 Sanningen är att vi 

använder orden litet huller om buller. Men när vi vill sortera upp vad som skiljer åt 

rum och plats är det tydligt att rum handlar om är abstrakta dimensionen och platsen 

om det unika och lokala.  

I forskning inspirerad av fenomenologiskt och existentialistiskt tänkande 

undersöker man platsen som sätt att uttrycka varandet i världen. Medan rum lämpar 

sig för abstraktioner inom rumsliga vetenskaper och ekonomisk rationalitet, bäddar 

plats för diskussioner om mening och värde.22 

 

Inom den klassiska ideografiska kulturgeografin har man gjort narrativa skildringar av 

specifika orter. Den metoden lever kvar som ett sätt att närma sig en plats. En annan 

metod är att analysera de underliggande sociala konstruktioner som formar och 

påverkar platsen. Inom politik och socialt arbete där människans förmåga att skapa 

och förändra samhällsinstitutioner står i fokus, betonas de sociala konstruktionerna. 

Inom fenomenologisk forskning överskrider man både platsens unicitet och de socialt 

konstituerade reglerna. Denna tredje metod handlar om platsens betydelse för 

människan. Ingen av metoderna är  mindre viktig, de ger alla en egen tyndgdpunkt åt 

förståelsen. Tolkningen fördjupas av rörelsen mellan en ”yttre” påtaglig värld och 

känslan av vad människovarandet innebär.23 

Det är platsen som möjliggör att saker kan samlas och hända. Utan ett sådant 

ställe skulle ”heterogena konstituenter” vara hemlösa och utan djup.24 Platsen binder 

                                                 
20 Casey 1997, sid 138 och även 138-145. 
21 Det uttrycket använder Henry Lefevre, se Cresswell,  sid 12. 
22 Ovan, sid 20. 
23 Ovan, sid 51. 
24 Casey1997, sid 48. 
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dem samman. För att existera behöver vi en plats. Den skiljer ut det som finns från det 

som finns utanför.25  Som en omslutande famn gör den existensen möjlig.26 Varje 

människa existerar på platser. All mänsklig erfarenhet är knuten till varandet på 

platser.27  

Jag behöver veta var jag är. Hur skall jag gå för att komma till Drottninggatan? 

Åt vilket håll är söder?  

Dante öppnade Den gudomliga komedin med en skildring av hur han i mitten av 

sin levnadsbana hade tappat bort sig i en mörk och fasansfull urskog utan några som 

helst vägar, en riktig icke-plats. Ångesten över att ha gjort rätt eller fel livsval 

gestaltar han med en situation fylld av platspanik.28 Ett tillstånd utan plats innebär en 

speciell form av ångest, en platspanik.29   

Kanske de mobila samtalens oskyldiga fråga Var är du? även kan ses som ett 

uttryck för att platsen pockar på att bli mera synlig för oss. Det är lättare att samtala 

med människor när vi kan föreställa oss var de är.   

 

Det sociala uppstår varje gång inom ramarna för platsen. Människan måste finnas, det 

vill säga finnas på en plats, för att kunna konstruera något alls. Ingen social verklighet 

kan existera före ett varande på platser.30 Plats är alltså ett primärt existentiellt faktum 

i förhållande till mening och samhälle. I samma stund som människans fanns platsen  

 

Jag återvänder till den konkreta platsen skärgård. Hur ser den ut, hur är den 

konstruerad, hur lever man sina liv här? 

 

 

 

 

                                                 
25 Casey 1997, sid 63. 
26 Casey 1997, sid 47-48. 
27 Cresswell, sid 23. 
28 Dante Alighieri, Den gudomiga komedin, Inferno, Stockholm 1965, vers 1-17, sid 15-16. 
29 Casey 1993, sid IX. 
30 J.E. Malpas Place and Experience: A Philosphical Topography, Cambridge 2007, sid 36. 
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II. BERÄTTELSEN OM ÖVÄRLDEN 

 

 

1. Vad är skärgård? 

 

Skärgårdskommunen Korpo har en huvudö med ganska kvadratisk form och denna är 

inte mer än tjugo kilometer på bredden.31 Den största delen av kommunen är 

vattenområden fyllda av mindre öar, holmar, skär, kobbar, harur, pattror och grund. 

Kyrklandet i den gamla holmsocknen bär epitetet fast. Det heter fasta Korpo eller 

Korpo fastland. Ett huvudland är ett fastland.  

Relationen mellan huvudland och skärgård uttrycker hur världen är beskaffad 

och ger en grund för orienteringsförmågan. Korpo skärgård består av många mindre 

skärgårdar och är i sin tur en del av den åboländska skärgården som ingår i 

Skärgårdshavet som sträcker sig från Hangö udd till Ålands hav.  

 

En skärgård består av land och vatten.  

Ordet är släkt med trädgård. Eller med brädgård, skolgård, hemgård. Det handlar 

om en inhägnad gård som är en överblickbar plats med en klar avgränsning. 

Skärgården tar alltså slut någonstans. Men det finns ingen inhägnad. Skären är på 

samma gång innehållet i och gränsen för det som är skärgård. Ur den båtburna 

människans perspektiv är det logiskt att innehållet här är lika med själva gården. 

Holmar säger att öde hav har övergått i en blandning av land och hav. Där skären 

finns, där ges skydd för väder och vind, där finns farleder i lä, där finns hamnar, 

brunnar, boplatser.  

På sjökartor över Östersjön från 1600- och 1700-talet ritades skärgårdar ut som 

landkänningar längs vattenfarlederna. För seglaren var det viktigt att känna till vägarna 

                                                 
31 Från och med den 1 januari 2009 bildar Korpo  tillsammans med fyra grannkommuner en 
ny storkommun som heter Väståbolands stad.  Men om det inte är av speciellt vikt att nämna 
denna kommer jag även i fortsättningen att tala om Korpo som (en numera historisk) kommun. 
Delarna, d v s  de före detta kommunerna är, i riktning från fastlandsfinland ut mot sydväst: 
Pargas och Nagu och Korpo, samt norrut från Korpo, Houtskär och Iniö. 
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genom skärgårdarna. Jämfört med segelleder ute till havs ger de skydd mot hårda 

vindar, men de innebär samtidigt att man måste vara på sin vakt. Olaus Magnus 

beskrev 1555 i sin historia om de nordiska folken hur hemska stengrund lurade under 

vattenytan. Han varnar för att det är farligare att förlora kursen inne i en skärgård än 

att råka ut för den värsta storm till sjöss. Han beskriver också på sitt målande vis hur 

ställen i Stockholms skärgård tack vare grynnorna har ett effektivare värn än den bästa 

armé för att hålla fiender på avstånd.32 Äldre kartor kallar ofta skärgårdarna för orena 

vatten.33 

Än idag kan båtfarare beskriva vatten som är proppfulla av grynnor som orena. 

Trygga farleder är rena. Antingen går de över öppna hav eller så är de väl utmärkta 

med sjömärken. Däremot vet den som rör sig på södra Skiftet att akta sig för Kökars 

fjärd. Och Hiiu madall, de kilometerlånga revbankarna utanför Dagö, är en ökänd 

fartygsgrav, i stil med Doggers bankar på Nordsjön. Att känna vattnen är lika viktigt 

som att ha en bra farkost. Utan oskadad båt görs inga färder.  

 

 

2. Att leva vid vatten, att leva vid farled 

 

För dem som har bott i skärgården har inte bara landen varit viktiga. Vattendelen har 

också utgjort en egen plats. De olika bottnarna ger olika typers fiskeplatser och 

samtidigt har de gett människan hennes födkrok.  

En orsak till att människor började leva vid stränder och på öar handlade om 

mat. Det syntes tydligt under 1800-talets nödår då befolkningen i ytterskärgården 

ökade och många mindre holmar blev bebodda. I havet fanns säkrare källor till mat än 

på land. Framförallt fisk. Men också sjöfågel och säl. 34 

 

                                                 
32 Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken, Stockholm 1982, Andra boken, kapitel 28, 
sid 120-121. 
33  Se t ex Jonas Hahn, Special Charta öfver  Inloppet til Åbo ifrån Sjön wid Utön, 1747. 
34 Och tänker man på saltare vatten än Östersjöns innanhav tillkommer förstås skaldjur, 
snäckor, sjögräs och andra läckerheter. 
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Att människan hade skapat farkoster som kunde röra sig över vatten kan jämföras med 

att ta steget ut i rymden. Man förvandlade ett obeträdbart element till en möjlig plats. 

Beroende på områden och materialtillgång utvecklades skrovformer och fick sina 

speciella lastnings- och färdegenskaper. Paddling, rodd och stakning var krävande men 

möjliga färdsätt. Den avgörande teknologiska revolutionen kom med uppfinningen 

seglet. Att lära sig segla var som att lära sig flyga. Denna vindfångande teknik innebar 

jorden över konstruktioner av spiror och vävda tyg.35 Ombord på en seglande farkost 

var det möjligt för människor att färdas och vila på samma gång. Färderna kunde bli 

både snabbare och längre.  

Till lands måste människor rasta och vila. I takt med att man tämjde riddjur 

gällde samma sak för dem. Men till sjöss kunde båten färdas så länge någon vakade 

vid styråran. Andra ombord kunde laga mat, reparera verktyg, skriva loggbok, sova 

Båten var en flyttbar plats och den kunde ta sig över sjöar, floder och oceaner.  

Under seglets tid låg kuster och övärldar i centrum. Öar, kuster och skärgårdar 

var även de platser där man fyllde på vatten och föda. Utan dricksvatten ingen 

långfärd. I områden med insjösystem var gränsen mellan sött och salt vatten av vikt. 

Östersjön må ha låg salthalt, men den är inte drickbar. Även mindre kartor har tidigare 

alltid noggrannt angivit var Saltsjön tog vid. Det kunde vara en vital upplysning.36  

 

Nationalstaterna växte fram i Europa under vattenvägarnas era.  

Rikena kring Östersjön kämpade om makten över kommunikationssystemet. 

Gustav Vasa grundade en gång Helsingfors för att bättre kunna komma åt den 

lockande storstaden Reval. I mitten av 1600-talet fick amiral Johan Månsson i uppdrag 

av drottning Kristina att segla av och an över Östersjön. Han skulle utbilda lotsstyrmän 

för flottans behov och samtidigt förbättra kunskaperna om farleder och landkänningar. 

Han måste “städse gå för segel” och enbart under oväder och storm “understundom på 

någre dagar” ligga i hamn.37 Den Siööbok med karta Månsson 1644 utgav förblev fram 

                                                 
35 Utförliga och detaljrika teckningar av både skrovformers och segels utveckling bland annat i 
Björn Landström, Skeppet, Stockholm 1961. 
36 Se till exempel Wiblingens samling av kartor över kuststäder från 1775-1805. 
37 Se Ulla Ehrensvärd,  Pellervo Kokkonen,  Juhan Nurminen Mare Balticum: 2000 år av 
Östersjöns historia, Helsingfors 1998, sid 125. 
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till början av 1800-talet den grundläggande  beskrivningen av Östersjön. Mängder av 

kopior och bearbetningar av hans verk gjordes.38 De långa färdriktningarna angavs inte 

så precist på kartan, men avståndet mellan Stockholm och det finska fastlandet ritades 

påfallande korrekt.39 Efter Stockholm var Åbo rikets andra stad och vattenområdet 

mellan städerna var en central del av landet. Den kände man till. 

På Gustav Vasas tid hade det fallit sig naturligt att använda sig av Korpos 

knutpunktsläge i korsningen mellan öppet vatten och skärgård, där farleder från olika 

håll möttes.  Platsen blev en centralort för omlastningar inom handeln från Bottniska 

viken och Korpoström uppsamlingsplats för båtsmän som skulle skeppas ut i krigen. 

Men efter att Peter den store hade grundat staden Petersburg inne i botten på Finska 

viken behövde Sverige utöka  försvarstyngdpunkterna i närheten. Helsingfors blev en 

större stad genom den mängd arbetsfolk som flyttade in på grund av arbetet med 

bygget av fästningen Sveaborg på öarna utanför.    

För den åboländska skärgården liksom för västra Finlands kusttrakter förde den 

ryska tiden under 1800-talet med sig att man inte längre befann sig i centralområdet av 

riket. Landets ansikte vändes österut, huvudstaden flyttades från Åbo till Helsingfors. 

Kanske var det tack vare att Åbolands och Ålands skärgårdar låg så långt borta i 

perifera bakvatten som handeln på Stocholm, en livsnerv för skärgården, i stor 

utsträckning tilläts fortsätta. Samtidigt tillkom viktiga marknadsdagar i Reval som en 

del i försörjningspusslet. Skärgården, liksom resten av landet, fick dessutom vila från 

det föregående århundradets eviga krigsföring.  

När handelsseglationen i mitten av seklet släpptes fri i skärgården började ett 

ekonomiskt uppsving. Den gamla husbehovsseglationen förvandlades till en mera 

vidsträckt bondeseglation, den så kallade bygdeseglationen. Skutor byggdes och 

rederier  grundades. Skepparna blev flera. Fartygen pilade ut över haven. Sjömännen 

for till fjärran land. Hemfolket stod vinkande på strand. 

 

                                                 
38 Ovan, sid 128. 
39 Ulla Ehrensvärd, Kurt Zilliacus, Farlederna berättar: Gamla sjökartor över Finlands 
skärgårdar, Helsinfors 1998, sid 13. 
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Skärgårdsseglationen kunde blomstra så länge seglet var den huvudsakliga kraftkällan 

för vattnets farkoster. När industrialiseringen ledde till att ångkraft och motorer tog 

över var det slut på skärgårdens konkurrensfördelar. Med industriell produktion kunde 

skärgården inte tävla. På land skapade den industriella utvecklingen fabriksorter. De 

nya platserna innebar både teknik- och penningkoncentration och medförde en tidigare 

okänd polarisering mellan städer och landsbygd.40 På landsbygden led man brist på 

den moderna tidens maktmedel.  

Man fick lov att röra på sig. Man sökte sig till stan för att få tjänst. Man 

emigerade till Amerika för att bli rik. Man blev hembiträde, gruvarbetare, lokförare. 

Somliga kom hem rikare än när de for. Andra inte. De flesta blev kvar i de nya 

sammanhangen. Och landsbygden var trakten man lämnade. En plats av annan sort än 

de moderna metropolerna.  

I en skärgård tillkom att kommunikationerna hade blivit urmodiga. Hit nådde 

inga järnvägar. Och det var alldeles för tidigt för att någon skulle ha tänkt på vilka 

ekologiska fördelar som fanns i seglets teknologi. Som alla andra längtade 

skärgårdsbor efter de fantastiska uppfinningarna och den ljusnande framtiden. De 

första motorerna installerade man i båtarna med en känsla av befrielse. Nu var inte ens 

skärgårdsbon längre underordnad vädrets makter. Man kunde starta motorn och på 

förhand räkna ut hur lång tid färden skulle ta. Nu kunde man slippa vänta sig utled i 

nödhamnar. Man bara puttrade på. 

Men jämfört med hur kommunikationerna utvecklades till lands låg skärgården 

trots allt utanför. Till lands fanns det järnvägar, landsvägar, lastbilar och bussar. Där 

fanns också bilen, denna sinnebild för den fria människan. Bilisten flög i en susning av 

olja och modernitet fram längs vägarna som sin egen herre. Medan skärgårdsborna en 

god bit in på sextiotalet stod väntande på ångbåtsbryggor. Även om ångbåten vid det 

laget hade bytt till en modernare maskin.  

 

                                                 
40 Industriorterna tog form som platser av en ny och och främmande karaktär utanför ramarna 
för den äldre konstellationen “land och stad”. Se beskrivning i Elias Cornell, Bygge av stad 
land, Stockholm 1977, sid 151-153. Ur senare tiders perspektiv känns det ändå rimligt att tala 
om industricentra och städer som de urbaniserade platserna i förhållande till 
landsbygd/skärgård.  
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3. Efter kommunikationernas fastlandisering 

 

Brobygggandet började inte på allvar i Åbolands skärgård förrän efter andra 

världskriget. Den första långa bron bestod av de allierades landstigningsfarkoster från 

Normandie. En hel rad av dem köptes in och lades i efter varandra över Rävssundet 

som förband Pargasöarna med Kustö och fastlandet. I mitten av 60-talet ersattes denna 

brokonstruktion av Finlands då längsta hängbro. Och landsvägen byggdes ut över 

huvudlanden i skärgården.  

Brobyggena kompletterades av färjpass och i början av 60-talet hade den 

allmänna landsvägen nått fram till de yttersta åboländska ökommunerna vid Skiftets 

öppna vattten, Korpo och Houtskär. Inom några år hade busslinjer helt ersatt den 

gamla förbindelsebåten. Den moderna tiden var ett faktum.   

Det var  bara på mindre öland man längre behövde färdas med båtar. Där kunde 

det fortsatta åretomlivet bero av att en enda person i arbetsför ålder stannade kvar. Om 

bara någon höll ut tills den nya tidens förbindelsebåtar och elektricitet infördes hade 

holmlivet året om en chans att överleva. Holmar som hade blivit avfolkade 

prioriterades inte av eldragning och båtlinjer. Skillnaden mellan huvudlanden och 

skärgården omkring blev markant. Folk på mindre land levde mer som förr. På 

huvudlanden blev livsstilen mer lik fastlandets.  

I mitten av åttiotalet gjorde jag en utställning om Pargasöarnas fastlandisering 

och förvandling. En äldre kvinna på Lillmälö i Pargas kom ihåg hur byns barn i hennes 

barndom varje dag hade rott över tre sund på vägen till och från skolan. Det hade gällt 

att hålla ordning på roddbåtarna.41 Nu band landsvägen ock broarna ihop alltsammans 

till ett enda land. Fast skolan hade dragits in och flyttats till kommunens centrum. “Ja, 

                                                 
41 Av den väståboländska skärgården ligger Pargasöarna innerst mot fastlandet och fick 
följaktligen allra först både brobyggen och bilvägar.. 
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förr levd vi ju i skärgården” konstaterade kvinnan. Vilken plats hon nu bodde på 

kunde hon inte säga.42  Platsen var densamma, men ändå inte.   

 

När min korpogranne Doris Jansson som nygift på femtiotalet flyttade ner från sin 

barndoms by till en gård på södra stranden av Korpolandet, var det naturligt för henne 

att beskriva det som en flyttning till skärgården. Avståndet mellan byarna var under tio 

kilometer. På femtiotalet betydde skärgårdsliv fiske och vattenburet liv. De som bodde 

på holmar eller vid stranden var skärgårdsbor, medan man på de större ölanden också 

kunde leva ett annat liv än det som innebar att man dagligen for ut från stranden. Doris 

reflekterade över hur hennes dagliga liv ändrade utseende när sjön blev mera 

närvarande i hennes liv.  

Perioden av relativt välmående bondliv i skärgården med en minskad betydelse 

för sjön är typisk för tiden efter industrialiseringen. Ångbåtarna till fastlandet  hade 

blivit självklarheter och skärgårdsliv var det som folk på holmar och vid stränder 

levde. Men det fanns ingen entydig gräns mellan vem som levde vid stranden och vem 

som inte gjorde det. “Vid stranden” innebär även ‘”strandtillvänt” och alla som bor på 

holmland lever alltid i någon mån vända mot stranden.  

För trettio och tjugo år sedan diskuterades fortfarande ivrigt fiskets vikt för 

skärgårdens framtid. Idag har fisket minskat drastiskt och få fiskare kan längre finna 

sin försörjning i havet. Den grunda Östersjön är känslig för övergödning och gifter, 

miljöförstöring märks snabbare än i världens djupa hav. Den här krypande 

förändringen bidrar till desillusioner och uppgivenhet. Fisket har varit avgörande som 

försörjningskälla och det ingår i den symboliska självbild som har formats genom 

århundradena.   

När det gamla holmlivet med självförsörjning och egen produktion upphörde 

avfolkades de flesta mindre holmarna. Senare blev de vanligen sommarboenden. Idag 

är fåtaliga personer beroende av egna båtar. När man pratar om skärgårdsproblem är 

                                                 
42  Utställningen gjorde jag tillsammans med Birgit Karlsson på Gottorp i Pargas 1986. Det 
blev småningom också en fotobok, se Birgit Karlsson, Mariella Lindén, Korvarnas land – 
Makkaroitten maa,  Pargas 1989. Repliken finns återgiven på sid 142. 
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det fråga om färjor och förbindelsebåtar. Skärgård är som all annan glesbygd, den 

ligger bara litet sämre till. Idag talar man om skärgård utgående från kartans geografi.  

 

Skärgård och sommar. Ett paradis.  

Skärgården är en härlig plats som hänger ihop med semester, vila och lysande 

sol. Så kan stadsbor och sommargäster beskriva skärgården. Den fast bosatta 

skärgårdsbons lakoniska kommentar har genom tiderna varit “Kom tillbaka i 

november!” Sommaren må vara en ljuvlig höjdpunkt med blommande öar i 

skärgårdens famn. Men ingen åretomboare kan bortse från höststormar, mörker eller 

halka. Kyla och idetid är i  hög grad en del av tillvaron.43  

Minst tre huvudgrupper av människor bor i skärgården. De fastbosatta består 

både av människor med rötter i den försvunna skärgårdskulturen och av nyinflyttade 

som har gjort det medvetna beslutet att bli skärgårdsbor. Den tredje gruppen utgörs  av 

fritids- och deltidsboende med eller utan rötter i skärgården.44  Samverkan och kontakt 

mellan de här grupperna är avgörande för den framtida utvecklingen. 

Idag har skillnaden mellan fastlänningars och skäribors liv minskats av den 

moderna teknologin och de relativt snabba landskommunikationerna. Och 

kommunikationsteknologin gör det möjligt att idka “fjärrnärvaro” på ställen där man 

inte bor. Men den ökar samtidigt lokalt avståndet mellan människor. 45   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Naturens mörker lever med människan lika starkt som det nyvolmade höet och de  
kluckande vågorna hos en Evert Taube. En dikt som Helvi Hämäläinens Varje år dör jag i 
november balanserar fint som tyngden i den andra vågskålen.    
44 Se indelningen i Jan-Åke Törnroos reflektioner i artikeln Socialt kapital i skärgården: några 
reflektioner, tidskriften Skärgård, nr 2 2009, sid 54-59. 
45 Ovan, sid 59. 
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III. ATT ANVÄNDA PLATSEN 

 

 

1. Turismens plats 

 

Platser lever i strömmar av rörelser av människor, meningar och saker.46 De blir till av 

de processer som sker på och kring den. I rika länder har masskommunikationerna 

möjliggjort en stor mobilitet i form av turism. En turism som bedrivs av folk på 

platsen tillför möjligheter och framtidstro samtdigt som den ekonomiska vinningen 

kommer lokalsamhället till godo. I Åboland har småföretagare genom olika 

utvecklingsprogram byggt upp  sina verksamheter och gått samman i nätverk.  

Om “small is beautiful” gäller någonstans, borde det kunna vara i små samhällen 

på små öar. 47 Nordiska holmar med ett mer eller mindre arktiskt klimat kan inte heller 

locka med de sydliga breddgradernas värme. Den massturismen som ofta inneburit 

döden för det lokala samhället är inte här det överhängande hotet. Men all turism  

innehåller en utmaning att bidra till social, ekologisk och kulturell hållbarhet. I bästa 

fall kan den vara en dynamisk kraft. Vanligare är tyvärr att turismen medverkar till 

stereotypier av platser. 

De senaste åren har en slogan om “äkta skärgård” förekommit på 

sommarpapperskassar runtom i Åboland.48 Samtidigt kan den rökta flundran i 

torgståndet visa sig vara importerad från Bohuslän. De gånger jag har smakat på fisken 

har den dessutom varit torr. Trots att den har sett vacker ut.  

 

Vad gör turismen med vårt förhållandet till platser?  

Att befinna sig på en plats kan förstås som ett kontinuum där delaktighet och 

tillhörande ligger i den ena endan och fysisk närvaro i den andra.49 Ett traditionellt 

mindre samhälle bygger på en hög inre delaktighet. Det kan vara trångt och det skiljer 

                                                 
46  Cresswell, sid 43. 
47 Uttrycket kommer från E. F. Schumacher Small is Beautiful: a Study of Economics as if 
People Mattered, London 1993. (Den utkom ursprungligen redan 1973.)  
48 Se papperskassar från sommaren 2007. 
49 Cresswell, sid 44. 
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sig påtagligt från det utanförskap som finns i modernitetens mera anonyma urbana 

rum. Den som lever i en oreflekterad tillhörighet kunde beskrivas som en existentiell 

insider, medan den existentiella outsidern kännetecknas av hemlöshet och en bristande 

känsla av autencitet.50  

Resehandböcker, TV-program och turistbroschyrer förmedlar ständigt bilder av 

platser. Idag erbjuder samma affärskedjor världen över samma kläder, samma drycker, 

samma redskap. Platser blir mera lika. Den speciella egna identiteten lider under 

trycket och hotar platserna med platslöshet.  

Den bohuslänska flundran i de åboländska torgstånden är ett försök att återskapa 

och täcka över en  tärd  eller kanske söndersmulad identitet. Flundran kan därför bli 

rekvisita på en sommarscen där pjäsen äkta skärgård ges. Doften och åsynen  

frammanar den förlorade tillhörigheten. Fisken har länge varit klassisk sommarmat i 

skärgården. Den liksom måste finnas, oberoende av om den kan fås i näten eller inte. 

Men turism som byggs enbart för främmande stannar på ytan. Om den plats som 

erbjuds turister inte har någon relevans för dem som bor och tillhör, disneyfieras 

platsen.51  Den blir en ytlig konsumtionskonstruktion. 

Vid sidan av globalt företagsresande är turism en viktig form av den moderna 

mobiliteten. Masskommunikationerna gör att vi  snabbt kan nå många olika platser, 

men de bidrar på samma gång till en ökad platslöshet.52 De snabba resorna sker i 

futuriserade utrymmen – idag som enorma flygfält, igår som skinande 

järnvägsstationer. En stor mängd människor samexisterar  dagligen utan relation till 

vare sig platsen eller varandra. Alla är på väg, alla ingår i ett resande kollektiv av mer 

eller mindre existentiella outsiders.  

I dagens virrvarr av platsindifferenta konstruktioner kan det kännas som om 

“riktiga platser” håller på att försvinna. Det är inte konstigt om man då får en 

nostalgisk längtan efter det som är förbundet med äkthet och ursprunglighet. Men 

nedfrusna idealbilder – eller föremål – som representerar  “äkta tillstånd” innebär att 

tillvaron musealiseras. Den plats resenärer möter behöver omfatta den plats som de 

                                                 
50 Ovan, sid 44. 
51 Se resonemangen ovan, sid 44. 
52 Se ovan,  sid 44. 
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existentiellt tillhöriga förstår och lever med.53  Det innebär att moderna vinteroveraller 

och inte tjusiga vadmalsbyxor  kan vara ett uttryck för skärgårdslivet idag. 

Att sälja konstruerad äkthet till turister låser bilden av dem som främligar med 

uppgift att konsumera. Det försvårar meningsskapande möten och eroderar platserna. I 

dagens mobila värld behöver vi sätt att närma oss platsen där det inre och det yttre kan 

stå i kontakt, där rörlighet och tillhörighet inte behöver utesluta varandra. 

  

 

2. Platsen som skattkista 

 

Platsen erbjuder möjlighet att förhålla sig till det som har skett här och lyfta in 

historien i nuet. I slutet av 80-talet initierade  jag en skapande verksamhet för barn i 

skärgården.54 Ca 3-4 timmar långa Händelser, som vi kallade för Skattjakter, drogs av 

team på tre-fyra vuxna ledare. Senare beskrev jag skattjakterna så här: “Alla platser 

kan vara skattkistor. Alla Människor. Alla föremål. Det handlar om hur man närmar 

sig dem. Det är därför man går ut på skattjakt. Man utforskar möjligheterna. Man 

kommer fram till slut. Det är som i sagan, de steg man tar skapar vägen. Den trasiga 

labyrinten kan helas. På en skattjakt, som i livet, har alla huvudrollen, hela tiden. 

Upptäcktsresan går genom tid och rum.” 55 

 

Skattjakterna utgick från ett skärgårdsperspektiv. Men också från att se den lilla nära 

plats där man för tillfället befinner sig. Ingen plats är för oansenlig för händelser att 

äga rum. Sopstationer är platser. Dikeskanter är platser. Platser och människor går 

hand i hand. Under skattjakterna kunde vad som helst hända var som helst där 

människor rörde sig.  

Vi utgick från en speciell plats. Vi tog en första titt på den, funderade över 

ställen, avstånd och möjligheter. Vi intervjuade folk, läste vad som fanns att läsa, höll 

                                                 
53 Ovan,  sid 44. 
54 Åbolands Ungdomsförbund, ÅUF, var en typisk folkbildningorganisation med rötter i det 
sena 1800-talet. Det var inom den och tidvis inom ramarna för ÅUFs separata 
barnorganisation arbetet bedrevs.   
55  Mariella Lindén, Inte guld men vatten Pargas 1994, sid 152. 
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öron och ögon öppna inför andras tankar, funderade på vad platsernas namn  kunde 

berätta. Efter att vi hade valt ut teman planerade vi en rumslig upptäcktsfärd. Den 

viktigaste förberedelsen var ändå kvällen före det begav sig. Då rörde ledarna sig 

tillsammans över platsen i en sorts rekognosering: hur kunde vi just nu förhålla oss till 

denna omgivning och verkligen använda möjligheterna i den.  

Vi använde oss av några återkommande utgångspunkter. Arrangörerna anlände 

till bystränder eller gamla ångbåtsbryggor med båt. Barnen som samlats för att delta 

var vanligen först litet förvirrade över att de inte såg var underhållningen skulle äga 

rum. Småningom märkte de den där vissa båten som närmade sig. Barnen fick stå på 

stranden och vänta in en båt utan att veta vad den skulle innehålla. Så hade folk på alla 

stränder stått en gång. Situationen “stå väntande på strand” renodlade det litet 

arketypiska. Ankomst är en händelse av symbolisk dignitet. 

Ledarna skulle hålla i situationen, dra in allas idéer i skeendet och föra det över 

platsen. De förmedlade också hörbart till hela gruppen vad någon sade. Den här 

mänskliga högtalarfunktionen var inspirerad av den brasilianska teaterpedagogen 

Augusto Boals osynliga teater. Det var också från Boal mina första tankar om hur 

enkelt man kunde belysa slentrianmässiga uppfattningar när man betraktade platsen 

som en möjlig spel- eller lekplats. Man kunde duka tebord på Kungsgatan i Stockholm 

och man kunde spela osynlig teater på Stockmanns klädavdelning i Helsingfors eller 

på ett överfullt Esbotåg i rusningstid. 56 

 En annan platsinspiration hade funnits i de aboriginska sånglinjerna som Bruce 

Chatwin skrivit om. För den som ser och vet bär landskapet minnet.57 Och i antikens 

Rom hade talarna på torgen använt omgivningen för att lagra minnet.58 Jag hade också 

inspirerats mycket av psykodramatänkandet om speciella teatrar där man skulle 

                                                 
56 Bilden från tebjudningen på Kungsgatan finns i  Augusto Boal, För en frigörande teater: 
200 övningar och lekar för skådespelare och icke-skådespelare som vill uttrycka sig med 
teater, Stockholm 1978, sid 31. De andra exemplen är från en kurs med Boal i Esbo i slutet av 
70-talet. 
57 Den som först gjorde mig uppmärksam på dem var alltså Bruce Chatwin i sin bok  The 
Songlines, London 1987. En bättre och mera ingående beskrivning finns Karl-Erik Sveiby, 
Tex Skuthorpe,  Threading Lightly: The hidden Wisdom of the World’s oldest people, Crows 
Nest 2006, sid 2-3 och 18-23. 
58 Robert Bosnak, En liten drömkurs, Stockhom 1989. 
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använda olika rum – eller scener – för att gestalta olika versioner. 59 Min version, din 

version, hans version. Hur det var, hur man önskade eller var rädd för att det skulle 

vara. Olika berättelser förstärktes av att förankras på olika platser. Då kunde man 

bättre återvända till dem i minnet och även senare undersöka deras mönster.   

 

Vi brukade också vidtala ett par människor på varje  plats att medverka i leken. 

Ibland var gestalterna utklädda så att man genast kunde identifiera dem. Men de 

kunde också vara “vanliga” människor som den campingplatsägare som kom 

springande från sitt kontoret  och hojtade. Barnen förberedde sig, nu skulle han väl 

skälla på oss. Men han meddelade att, för att expeditionen skulle lyckas måste vi ha 

eld och vatten med oss. “De” hade ringt från kyrkbyn och sagt det. Han överräckte en 

tänd lykta och en gammal sprutkanna. Vem som helst som dyker upp längs vägen kan 

vara en människa det är viktigt att tala med.  

Skattjaktspedagogiken handlade om den gemensamma upptäcktsfärden och var 

ett sätt att tillägna sig platsen genom egna upplevelser. Det var inte fråga om 

uppträdanden, utan om en  gemensam lek. 

 

 

 

3. Platsen som kunskapskälla 

 

Några år senare använde vi skattjaktspedagogiken för miniläger i samarbete med 

skärgårdsskolorna.  Dem kallade vi Urfärder och vi undersökte då de spiralformade 

stenlabyrinter, jungfrudanserna, som finns på kusterna i Finland och Sverige. 60 Den 

runda labyrintformen med kors i mitten har  en lång historia på många håll och 

återfinns i myter och berättelser  så gott som världen över.  De stenlabyrinter som har 

                                                 
59 Jag var med på en del kurser i psykodrama i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Det är 
från dem jag minns hänförande beskrivningar. Och faktiskt också, jag ser för mig gråa 
duplikat med bilder av Jakob Morenos skisser. 
60 John Kraft, The Goddess in the Labyrinth, Religionsvetenskapliga skrifter nr 11, Åbo 
Akademi, Åbo 1985, sid 11-12. 
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byggts under se senaste århundradena på våra stränder förbinds vanligen med 

berättelser om sjöfärder och fiskelycka.61 Och ibland även med islossningen.62 

Medan vi gjorde utfärder till holmar där det fanns jungfrudanser fick barnen 

höra berättelser och fundera över föreställningarna knutna till labyrinterna. En gång 

kunde barnen efteråt skriva en rapport om två odokumenterade labyrinter till en 

arkeolog.  

Vi använde även labyrintsymbolen metaforiskt som en bild av skärgården med 

ringlande vägar mellan holmar och skär. Vi bjöd in lotsar som berättade om sitt arbete, 

vi övernattade i en gammal lotsstation. Så kombinerades konkret sjöhistoria med 

undersökningar av ett förbisett hembygdsarv och berättelser från många olika kulturer.    

 

Utgångspunkten för Baltiska Expeditionen var liknande.63 Under serie träffar och 

seminarier samlades ungdomsledare från tre länder. Ett läger på Dagö sommaren 2000 

var höjdpunkten. Dit kom tonåringar från sydvästra Finlands skärgårdar, öarna och 

kusttrakterna i Estland och från kusttrakterna i Lettland. Sjövägarnas perspektiv på 

världen betydde den här gången  hela Östersjön och alldeles speciellt Dagö.  

 Hälften av ungdomarna kom seglande till ön och den andra hälften seglade 

därifrån. Det skedde med den första segelskuta som efter perestrojkan fick tillstånd att 

landa på ön.  

I över fyrtio år hade alla stränder varit militärområde. Den grupp som först 

kom till ön fick vandra sju kilometer längs stranden. Vi startade vid fyren på Tahkuna 

udde och såg sedan “helt oväntat” ett segel dyka upp vid horisonten. Den andra 

gruppen hade seglat över från Finland, och efter dagarna på ön vad det den gruppen 

som vinkade iväg skutan med oss andra som seglade upp över Finska viken.  

Under den inledande strandvandringen dök en rysktalande militär upp och skrek. 

De estniska ungdomar som förstod ryska blev förskräckta, de flesta andra stod som 

                                                 
61 Se t.ex Mariella Lindén i artikeln Shamailis hus kan fånga vinden: Urfärdsexpedition i 
Korpo och Nagu, i tidskriften Skärgård, nr 1 1997, sid 44. 
62 En av lärarna vid skolan i Nagu berättade under Urfärdsförberedelserna för mig om vad 
hennes farfar hade brukat berätta... 
63 Även den gången gjordes arbetet inom ramarna för ÅUF med Clara Puranen som 
huvudansvarig tillsammans med mig. 
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frågetecken. Men många av de lettiska ungdomarna talade ryska och opponerade sig 

argt, med resenärens frihet. De lät karln förstå att perestrojkan faktiskt hade ägt rum. 

Mannen var Matt och vän till museichefen Urmas Selirand, den viktigaste av våra 

lokala kontaktpersoner. Matt delade sedan ut mellanmål i form av en klase bananer 

och Urmas berättade om hur han som barn hade försökt springa in på stranden som 

just då hade blivit miltärområde. Perspektivet bakåt blev tydligt och vi befann oss lika 

tydligt både mitt i historien och mitt i nuet. Att Matt dök upp utspökad i god 

skattjaktstil  var förberett på samma vis som att galeasen Eugenia – hoppades vi – 

skulle komma inseglande medan vi gick längs stranden.  

 

På Dagö tänkte vi mycket konkret på de platser vi skulle röra oss över: var sex-sju 

kilometer strand för lång att gå längs? Tänk om det regnade? Hur skulle vi bryta upp 

vandringen? Hur skulle vi få mellanmål? Vi tänkte också i baltisk skala, på Östersjön, 

på hur sjövägarna förr fungerat.  

Tiden var också en viktig dimension. Vi tänkte på Perestrojkan som just 

avslutat en epok i Baltikums historia, men också på den äldre historien. Fyren på 

Tahkuna udde är i själva verket ett Eiffeltorn. Den är en stilig metallskapelse ritad  av 

Eiffel, som också ritade den lägre fyr som idag står på Ristna udde. Myndigheterna 

hade tänkt att fyrarna skulle placeras tvärtom, men Dagöborna byggde dem där de 

själva ville ha dem. Sen skyllde man på att man missförstått. Berättas det. Det högre 

tornet står på den nordligaste udden. Att samlas där kändes som en värdig början och 

avslutning på expeditionen. 

 

I övrigt arbetade vi med grupparbeten kring den historia vi delar vid Östersjön. Och en 

annan föreläsningssituation kunde  se ut så här:  

En midnatt samlade ledarna ihop alla och ledde dem längs gärsgårdar och 

ängskanter ut i skogen. Jag satt vid en tänd lykta under en stor tall och tog emot dem 

med nötter och te. Sen berättade jag den hemska och sorgliga och vackra legenden om 

Vargbruden. Det var en gång på Dagö.  

Berättelsen handlar om gränsen mellan vildhet och civilisation, om mänsklig 

utsatthet och skillnaden mellan djur och människa. Och samtidigt om barnens och 
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kvinnans ställning i en hårt religiös tid. Det behövdes inga extra effekter. Bara 

berättelsen om en kvinnas nattliga förvandling till varg. Utifrån mymarken bakom oss 

hördes obestämda hoanden.  

 

 

 

IV. SJÖHUSET SUNNAN 

 

 

1. Varför ett skärgårdscentrum 

 

När kulturcentret Sjöhuset Sunnan skulle skapas handlade de sociala och pedagogiska 

utgångspunkterna i hög grad om platsen. Om den konkreta plats där huset skulle 

byggas och om närområdet den åboländska skärgården. 

 Men det slutade inte där. Från Skärgårdshavet gick perspektivet naturligt ut över 

Östersjöområdet och vidare till Nordsjön och Nordatlanten, till hela det historiska 

makro-område som historikern Kristian Gerner har beskrivit som det Norra 

medelhavet.64 Och formligen som ringar på vattnet vidare till alla världens skärgårdar 

och strandkulturer. De var  från början närvarande som potentiella kontakter för 

Sjöhuset. 

Viljan var att ge skärgården en mötesplats där skärgården kunde bli synlig för 

sig själv och för andra och få en hörbar röst. Genom ett eget ställe där det var möjligt 

att bygga upp en vardaglig praktik kunde glesbygdssamhället tillföras djup, samband 

och kontakter.65 Här kunde världen undersökas utgående från ett skärgårdsperspektiv. 

Den lokala identiteten skulle fördjupas genom närvaron av omvärlden och historien.  

                                                 
64 Kristian Gerner, Fysiska strömningar: Vatten och Österjön i  en antologi av Janis Kreslins, 
Steven A. Mansbach, Robert Schweitzer, Gränsländer: Östersjön i ny gestalt,  Stockholm 
2003, sid 193 och sid 201-212. 
1 Mariella Lindén, Skärgården som centrum, i tidskriften Skärgård nr 3 2001, sid 56-58. 
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Visionen bakom arbetet var alltså en tanke på ett socialt “emancipatoriskt 

uppdrag” och att skapa en plats som kunde härbärgera detta.66  Den större platsen 

skärgård var vår  “field of care,” det omsorgsområde vi arbetade för. Kanske det här  

känslomässiga bandet mellan människor och plats var det fråga om kärlek till platsen, 

det som kultugeografer kallar för topofili.67 

För mig var kombinationen av den regionala omsorgsinriktningen och det 

pontentiella samarbetet med andra skärgårdar viktig och stimulerande. Den öppnade 

möjligheter och lämnade alla föreställningar om hålor och periferi långt bakom sig. 

Ungefär som på en Skattjakt. Den regionala kulturen skulle växa i de kontaktskapande 

kulturmötena och skapa sin egen praktiska internationalism.68 Genom att bygga den 

lilla institutionen kunde man åstakomma möten inte bara mellan individer, utan också 

mellan olika tillhörigheter, communities.69 

Ett aktivt tolkande av tillvaron är ett viktigt redskap för att bryta den 

stagnation som drabbar kulturer utan egna kanaler. Man får en plats där man kan 

reflektera över angelägna frågeställningar och fördjupa sin identitet i en tolkande 

process utan slut.  

Sjöhuset skulle vara ett ställe för tankar och bilder, inte leverera absoluta 

sanningar, men bidra till självkännedom och en vidgad förståelsehorisont.70 Vi ville 

inte bjuda på ett konventionellt koncept av tröstande idealbilder av ett ursprungligt 

samhälle. Det var i det här vridandet och vändandet på synvinklar och aktuella 

frågeställningar Sjöhuset Sunnan  hade förutsättningar för att bli en naggande god – 

                                                 
66 För det citerade uttrycket se Hans-Georg Gadamer, Förnuftet i vetenskapens tidsålder, 
Göteborg 1999, sid 73. Se även Sjöhusföreningen rf. Verksamhetsplan - Sjöhuset Sunnan i 
Korpoström, december 2002. Tanken om bildning som synliggörande  i  Deweys resonemang 
om “medveten, reflekterad handling” som basen för utbildning och därmed även frihet, se 
Bernt Gustavsson, Kunskapsfilosofi: tre kunskapsformer i historisk belysning, sid 148.  
67 Uttrycken myntades av Tuan i verket Topohilia 1974 och citeras i Cresswell, sid 20. 
68  Linden i Skärgård  nr 3 2001,  sid 58. 
69 När Sveiby diskuterar den oerhörda hållbarheten hos de aboriginska samhällena poängterar 
han  styrkan i  möten mellan communities, inte bara mellan individer, Sveiby, Skuthorpe, sid 
79. 
70  Se resonemangnaget hos Gadamer, sid 78.  
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fast mycket liten – kulturinstition.71 Sjöhuset planerades i en stund när det hade 

möjligheter att bli en katalysator för att tänka sig “ur” låsande rutiner och testa nya 

synsätt. 72 Som kringeffekter skulle det öppna nya försörjningsmöjligheter för många, 

det var inte heller oviktigt. 

 

 

2. Utställningar som tolkningar 

 

En “fast” grund för verksamheten var  i alla fall utställningar i fem rum.  

Fyra av dem skulle vara mer eller mindre permanenta men lätt kunna förändras 

och ta in nya saker. Utgående från samma material skulle böcker och filmer 

produceras. En del av denna produktion var under arbete. 

 Jag beskriver utställningens fem rum i presens.   

 

I ett kontemplativt naturtempel utgörs väggarna av en halvcirkelformad film- och 

bildprojektion från en vik i Korpo. Bilderna skiftar längs årstider, men också enligt 

vilket perspektiv den som talar har. Ett par avnitt  är animerade. Människor, berg, djur 

och växter berättar: Mörten undrar vart flundran ha tagit vägen, kattfoten lyckas inte 

längre få upp sin stängel i ljuset, mannen i jaktlaget får just syn på älgen, kvinnan med 

hunden planerar en stugby, den italienska turisten ser inga berg alls. I ett meditativt 

tempo tolkas vikstranden. Rubriken i manuset hette “Platsen  – det är vi”.73 

Ett historiskt inriktat rum tar upp de senaste tusen åren i en medvetet 

traditionell utställning. Tre tidsnedslag i dioramaliknande byggen bär upp rummet. 

Andra nedslag finns på plasmaskärmar, där också specialprogram ryms in. (De kan vid 

behov visas på bioduken i stora salen.) Här kommer seglande handelsmän under 

                                                 
71 Liknande frågeställningar om samtiden diskuteras i Maria Fridh, Rikard Hoogland, 
Förnyelse är möjligt, en slutrapport från Stiftelsen framtidens kulturs programområde 
Förnyelse av kulturinstitutioner, Stockholm 2000, sid 43. 
72 Det var fråga om en sorts bildningsvision, se Deweys syn på kunskap och att tänka sig “ur” 
rutinerna, i Bernt Gustavsson, sid 145 och sid 142-149. 
73 Se Sjöhusföreningen rf. Verksamhetsplan - Sjöhuset Sunnan i Korpoström, december 2002, 
sid 26. 
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vikingatiden, kristna kyrkobyggare med skriftspråk och böcker. Här dyker lotsar,  

strandridare och andra nya yrken som behövs i den unga nationalstaten upp. 

Uppbördslager för naturaskatter byggs längs stränderna. När kung Gustav under en 

krigsvinter passerar, kommenderades många bönder att sjösätta båtar och bråka isen 

ända in till fastlandet. (Efterspelet om skattelättnader blev långt, hela årets arbetsrytm 

rubbades.) Tiden med det ryska storfurstendömet och de första industriella visionerna 

finns med. Skulle det gå att bygga järnväg ända till Åland?  Nittonhundratalet med 

tiden både före och efter vetskapen om miljöförstöringen. Hur historien lever i folks 

hem och vardag lyfts fram genom att privata föremål lånas in på ett par månader och 

ställs ut i vitriner som “riktiga museiföremål”.  

Ett lekfullt rum kring minnet är speciellt inriktat på barn. En gång hade landet 

stigit ur havet. En gång hade folk bosatt sig här. Hur har det varit? Hur har folk levt? 

Vad har de gjort? Här blandas människor från olika tider så som de lever bredvid 

varandra i ens minne. Någon ligger i vetaskåren på fågeljakt, någon ror till 

betesholmen för att mjölka kuddorna, någon fotograferar med en lådkamera, någon 

skall dra igång snurran. Här kan man både se och röra. Man får leka och kroppsligen 

pröva på. Ett myller utspelar sig i en scenografi av en mindre holme. Personerna 

markeras som stationer av kläder och föremål där besökaren kan “bli” säljägaren eller 

ställa sig under halmhatten och “bli” fotografen. Man kan dra på sig munkkåpan och 

lukta på de torkade växterna. Vad gjorde man nu igen med fackelblomster? De tre 

nornorna har lämnat sina pallar och besökarna kan karda, spinna och väva. De kan 

lägga sig ner och lyssna på den medeltida sångerska som ibland sjunger balladen om 

att “väva in himmel och väva in jord”. 74 

På en plasmaskärm i aulan lever en utställning i form av amatörfilmer och 

foton. Andra stränder. Alla som vill kan bidra. Det är ett extra långseende fönster med 

en nonstopvisning  av korta avsnitt. Den som vill kan i centrets lilla filmstudio få hjälp 

att klippa sitt material. De filmbitar vi redan hade fått in visade en flicka som skyndar 

sig ner till förbindelsebåten, en bekant situation för många här, men på Chiloe i den 

                                                 
74  Den medeltida balladtraditionen levde länge kvar på holmarna i Åboland. Sångerskan Jenny 
Willhelms från gruppen Gjallarhorn var en viktig kontakt för hur vi skulle hantera och 
levandegöra detta arv. 
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sydchilenska skärgården rider hon på en häst.  Från Åbo hade vi  en islossning på Aura 

å.  

 

Ett femte litet utställningsrum  är reserverat för tillfälliga utställningar av varierande 

slag. Aulan kan också användas för smärre utställningar. Vintertid skulle teman av 

lokalt intresse vara huvuinriktningen, medan kostsamma specialiteter av vidare 

intresse skulle placeras in sommartid eller i samband med specialevenemang under 

året.  

I en mental sjömanskista (och rent konkret i ett par tre mappar) lagrade jag alla 

möjliga och helvilda idéer. Förslag och tankar om vad som borde och kunde 

uppmärksammas strömmade in. En Nagubo hade i sin ägo ett brev från Napoelon på 

St Helena. Det kunde anknytas till en diskussion om öar som isolering och fängelser, 

kanske med Mandela och Robben Island som ett annat exempel.  

Varje tema i utställningarna skulle i mån av möjlighet fördjupas i seminarier, i 

skattjaktspedagogisk verksamhet, i teater eller andra former. Upplevelser i en form 

kunde och skulle användas för reflektioner och samtal i en annan form.   

Sjöhuset var inget museum och skulle varken ha museets tillgångar eller  dess 

hämskor. Däremot kunde vi utveckla förmågan att verka i olika skalor. Dyra 

specialsatsningar – som en teater- eller filmföreställning ute på strömmen med 

publiken i båtar – låg i ena ändan av skalan. Enkla miniutställningar som snabbt kunde 

improviseras fram i den andra. Det viktiga var att Sjöhuset skulle vara en aktiv 

samtalspart som kunde sammanföra, överraska och kommentera tillvaron. 

 

 

 

3.  En mötesplats 

 

Den bärande visionen var en mötesplats där människor och idéer kunde mötas. 

Utrymmesmässigt var Sjöhuset inte särdeles stort, men för skärgårdsförhållandena var 

det ovanligt. Vid sidan av utställningsrummen fanns det för den utåtriktade 
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verksamheten en större auditoriesal, en aula med café, en liten intim salong med 

kakelugn och ett specialbibliotek.  

 Det var stimulerande att tänka i en blandning av å ena sidan enkla utställningar 

och träffar och å andra sidan större satsningar och samarbeten. Hösten 2002 efter att 

kulturföreningen hade börjat verka, arrangerade Sjöhuset två seminarier som 

smakprov på den kommande verksamheten, det ena i Korpo och det andra i 

grannkommunen Nagu. Och ett år senare samarbetade Sjöhuset  med Aibolands 

museum i Hapsal om ett seminarium på estniska Ormsö.  

Tanken var att människor med olika tillhörigheter och inriktningar verkligen 

skulle kunna mötas på den här platsen. Kontakter till andra skärgårdar inbjöd till 

samtal mellan ett Vi och ett Ni. De kunde ske på regional och nationell nivå och i 

Östersjöskala. Liksom på internationell nivå.  

Sjöhuset hade utvecklat en del kontakter till skärgårdar på andra håll av 

jordklotet: i södra Chiles skärgård hade man ännu inte satt motorer på sina galeaser 

men diskuterade många bekanta problem kring förbindelserna till fastlandet, vid 

Naturskolan på Korsika motarbetade man aktivt massturismen och försökte fördjupa 

förståelsen för hur kultur och natur samverkar, i Finistèrre hade Unicefs 

Biosfärsområde  formulerat  erfarenheterna av livet vid en atlantkust.   

En titt på jordgloben påminde om möjligheter för samarbeten och utbyten. Man 

kunde bjuda in växtfärgande gubbar från Arranöarna tillsammans med åboländska 

textilhantverkare. Man kunde lära av Stillahavsbor från Puluwat som kan navigera 

över öppna hav utan kompass, man kunde bjuda dem på skidfärder över isen. Allt 

detta skulle samtidigt innebära ett kraftfullt stöd för en meningsfull turism.   

 

De fysiska mötena i rummet kunde genom den moderna kommunikationstekniken – 

ibland – kompletteras med kontaktstunder i realtid med samarbetsparter i andra ändor 

av världen. För detta samarbetade Sjöhuset med en uppfinnare som hade lanserat en 

tidig prototyp för en direkt ögonkontakt vid bildkommunikation via skärmar. För 

utställningarnas filmdelar samarbetade vi med ett filmbolag som höll på att bygga upp 

en storskärmsteknik.  
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Film kunde förstås också användas som kommunikation mellan tider och 

tematiska filmfestivaler kunde samanställa helheter där man “återbrukade” gamla 

filmer. Tanken var inte att vara först eller störst, men att bjuda på berättelser, tankar 

och upplevelser.  

Det lilla specialbiblioteket skulle omfatta teman som skärgård, sjöfart, maritim 

forskning, miljövård och ekologi, kultur- och kunskapsförmedling. Biblioteket skulle 

dessutom få centrets vackraste utsikt, i andra våningen med utsikt ut över 

Hässlöfjärden. Det skulle både vara en nisch för forskare och ett ljuvligt rum för var 

och en intresserad. Hantverkare som behövde inspiration, skolbarn som gjorde 

specialarbeten, nyfikna som ville fördjupa sig.   

 

 

 
V. KULTUR I SKÄRGÅRDEN? 

 

1. Förverkligande med förhinder 

 

Våren 2004 höll bygget på att bli klart. Sommaren 2004 skulle Sjöhuset tjuvstarta med 

en liten regional öppning och invigningen av det färdiga centret skulle äga rum 

följande vinter. 

 Korpo kommun hade från första början dragit projektet och sedan tillsatt en 

ledningsgrupp där alla medverkande parter ingick Den statliga myndigheten, 

Forststyrelsen, som upprätthöll Skärgårdshavets nationalpark skulle få en bättre 

landbas vid centret, stiftelsen för Åbo akademi garanterade att en marinbiologisk 

forskningsstation kunde grundas där. Kulturarbetare som jag själv hade kommit med 

för att säkra att den utåtriktade kulturverksamheten skulle få en hög kvalitetsmässig 

profil.  

Visionen av en mötesplats i skärgården hade sakta men säkert  sytts ihop med 

en finansiering. Tanken kunde förvandlas till konkreta byggplaner. Arbetsmötena 
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utvecklade en gemensam anda kring projektet.75  Arkitekttävlingen 1999 var den första 

som någonsin arrangerats ute i skärgården och höjde avsevärt projektets profil. Träffar 

och seminarier förankrade projektet i skärgården och under flera år gick arbetet framåt 

med en stark känsla av att alla arbetade för samma sak.  

En mera fokuserad arbetsfördelning infördes i början av 2002. Då grundades 

dels ett fastighetsbolag och dels ett kulturellt driftsorgan. Fastighetsbolaget skulle 

bygga fastigheten och hyra ut den till driften. Korpo kommun skulle medverka som en 

viktig part i kulturföreningen där man i övrigt valde in väståboländska sakkunniga.  

I samband med att de nya organen utformades övergick min anställning från 

allmän projektutvecklare vid kommunen till ledare för verksamheten vid driftsorganet 

Sjöhusföreningen. Den nya föreningen innebar en arbetsgrupp som äntligen odelat 

kunde ägna sig åt det innehållsliga uppbygget och finansieringen av själva 

kulturverksamheten. Det gällde att först snabbt få till en finansiering för de närmaste 

åren. Förutom den första tidens verksamhet omfattade den även inredningen av 

kulturdelen och uppbygget av utställningarna. Tack vare att föreningens första EU-

ansökningar relativt snabbt fick grönt ljus kunde arbetet framskrida enligt planerna 

och det blev till och med möjligt att på halvtid anställa en sekreterare.   

  Bland det sista jag hade gjort som kommunal projektledare var att ansöka om 

att Svenska kulturfondens speciella fond för kulturinvesteringar skulle understöda 

bygget. Annars skulle centret, trots substantiella bidrag från alla parter (och inte minst 

från landsbygdsutvecklingsprogram inom EU) förverkligas i en mera anspråkslös 

version. Även detta skulle visserligen innebära ett betydande tillskott för kulturen i 

skärgården. Men förberedelserna hade ditintills lyckats väl och min inställning var att 

ingen sten skulle lämnas ovänd. Alltså en ansökan till kulturfonden om att bidra med  

ungefär den fjärdedel av den finansiering som beräknades behövas för att fastigheten i 

sin helhet skulle kunna byggas. 

 

                                                 
75  Man kunde beskriva det som att vi drog i brassarna på samma skuta. Teamarbete i sin bästa 
form kräver att alla drar med. Se jämförelser av grupper som tankekollektiv i  Ulla von Essen, 
Tankestil och Tankekollektiv, i tidskriften Dialoger, nr 47 1998, sid 20-2 
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Sommaren 2002 blev det klart att Svenska kulturfonden ställde sig positiv och skulle 

medverka till att hela bygget kunde genomföras. En vacker höstdag gjorde den gamla 

ledningsgruppen en utfärd till Aspö i södra Korpo för att avsluta sig själv. Glada tal 

hölls och vi var belåtna över att äntligen stå vid startskottet för förverkligandet. Sedan 

for vi hem och kavlade upp ärmarna för att med de nya redskapen göra arbetet färdigt. 

I mitten av mars 2004 arrangerade föreningen ett större informations- och 

diskussionsmöte i  kommunen. Det nästan färdigbyggda kulturhuset blev samtidigt 

nyhetsstoff i media på både finska och svenska.  

Några dagar därefter meddelades föreningen av fastighetsbolaget att det över 

sex år gamla uställningsmanuset som var under uppbygge nu skulle jämföras med tre 

nya manusförslag som fastighetsbolaget skulle be in av andra! Fastighetsbolagets 

ordförande konsterade visserligen i ett telefonsamtal med föreningens ordförande att 

åtgärden var att se som en formalitet och att föreningen lugnt kunde arbeta vidare.  

När Svenska kulturfonden trädde in som en part i projektet, blev fondens då 

relativt nytillträdda direktör fondens representant i fastighetsbolagets styrelse. Det var 

han som insisterade på detta egendomliga förfarande. Efter att fonden kom in i 

projektet hade föreningen mer än en gång haft anledning att diskutera hur föga insatt 

kulturfondens  representant verkade, men att han inte ansåg att det behövdes något 

möte kring kulturkonceptet med föreningen. Att fonden hade kommit med för att säkra 

bygget var strålande och om fondens representant föreföll förvånande dåligt påläst och 

ofta var irriterad fick man bortse från detta. 

I tidigare skeden av arbetet hade det hänt att olika parter haft olika åsikter men 

kunnat enas om hur man skulle gå vidare. De medverkande organisationerna 

representerade olika interna kulturer och ibland hade den statliga myndighetens 

byråkratiska formalism fått andra att sucka djupt. Men i takt med att den gemensamma 

visionen antog en konkret form växte också tilliten till de andra parternas engagemang 

och förbundenhet. Utan ett kommunicerande samarbete inget projekt. 

Efter att Svenska kulturfonden på slutrakan kommit in i fastighetsbolaget hade 

dess representant bett om en del omständiga utredningar. Det gällde frågor som de 

äldre parterna tidigare hade beslutat om och som redan utgjorde grunden för arbetet. 
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Men alla var måna om att kulturfondens representant skulle få den information han 

önskade.   

I början av vintern 2004 inträffade en egendomlig incident när 

fastighetsbolaget oväntat meddelade att man inte tänkte bygga in någon AV-teknik i 

centret om inte kulturföreningen stod för samtliga investeringskostnader. Av bolagets 

VD förstod vi att det var kulturfondens representant som hade slagit fast  den saken 

och att bolaget kände sig tvunget att följa hans åsikt.  

Föreningen hade inte någon stor budget för att utställningar och inredning. 

Men inför den absurda tanken att kulturcentret annars skulle bli utan möjligheter till 

AV-teknik föll föreningen till föga. Utställningsteamet avbröt sitt arbete och ägnade 

ett par veckor åt att spara genom att sänka kostnadsnivån för utställningarna och 

förenkla dem. Sedan kunde föreningen bidra med den önskade summan från 

utställningarna till bygget.  

Men när Sjöhusföreningen några månader senare fick höra om kravet att i det 

hektiska arbetsläget inför inflyttningen i huset komprimera en extra version av 

uställningmanuset, kunde vi bara förstå detta som en lika obegriplig som entydig 

krigsförklaring från kulturfondens representant. Vi trodde trots detta forfarande att 

läget skulle lugna sig, om inte förr så i och med att verksamheten vid centret mycket 

snart skulle inledas.  

 

Men i april hände det drastiska.  

Föreningen utestängdes från att driva kulturhuset. Ett möte som skulle ha varit 

ett sedvanligt koordinerings- och samarbetsmöte blev istället något som bäst kan 

beskrivas som ett kuppmöte. Fastighetsbolaget krävde att kulturorganets 

verksamhetsledare, det vill säga jag, omedelbart skulle frikopplas från EU-projekten p 

g a att jag totalt misskött dem, och att fastighetsbolaget omedelbart skulle ta över 

projekten som hade ett värde av ca en miljon euro. Föreningens ordförande skulle 

stanna kvar och adminstrera projekten på fastighetsbolagets villkor. Det kändes som 

ett åsknedslag. Föreningens ordförande konstaterade samlat att fastighetsbolaget 

varken hade med föreningens finanser eller dess anställningar att göra.   
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Varje närvarande person från Sjöhusföreningen insåg att fastighetsbolaget av 

en för oss obegriplig anledning serverade uttryckliga lögner. Vi såg hur de flesta av av 

våra gamla samarbetsparter tysta med svarta ansikten tittade ned i golvet. Vi förstod 

ingenting.   

 

 

2. Vad hände? 

 

Även detta åsknedslag  hade alltså en förhistoria.  

De krav som fastighetsbolaget hade förmedlat med orden “så här tycker 

kulturfondens representant” hade  under vintern inneburit tärande och tidskrävande 

extra arbeten. De flesta problem ursäktade man dock inom föreningen med att bygget 

var ovanligt stort för skärgården och att det var naturligt om det medförde en viss 

stress. I sådana lägen ser man inte alltid folks bästa sidor, men det är övergående och 

situationen får hanteras med gott humör.  

Åskväder går över, stormar bedarrar. Detsamma gäller inom mänskliga 

sammanhang? Inom organisatoriska strukturer finns det alltid mer och mindre 

besvärliga lägen, mer och mindre besvärliga människor. Alla kan någon gång vara 

besvärliga eller drabbas av osäkerhet och visa social inkompetens. I såna lägen gör 

andra bäst i att se till de större perspektiven, visa förståelse och tänka framåt. Det här 

kunde sammanfattas som både min egen och kulturföreningens hållning under vintern 

före kuppmötet. Av det vi hörde från fastighetsbolaget var tankegångarna där 

uppenbarligen likartade.   

Från sidan  hade jag som den person som tidigare hållit i det beräknade 

kostnadsförslaget för bygget undrat över hur byggbudgeten kunde hålla för de 

förrändringar som gjordes. Jag frågade den ena av arkitekterna om saken och hans 

bedömning bekräftade att bolaget inte längre utgick från de tidigare ramarna.  

Kanske kunde det vara så att kulturfonden i tysthet hade utlovat ett större 

understöd än den tilltänkta fjärdedelen. Det var inte konstigt om en rik och mäktig 

fond med specialinriktning på kultur skulle ha bjudit på mer än det nödvändigaste.  

Även om de extra långdanserna som uppstått efter fondens medverkan för andra var 
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tålamodsprövande var det kommande resultatet värt mödan. Målet i form av Sjöhuset 

uppvägde om en senkommen finansiär hade en dålig timing och föreföll ovan vid 

praktiskt kultursamarbete.  

Jag förminskade det problematiska i situationen med bortförklaringar. Jag 

tänkte på att byggprocesser  innebär stress och  kommunikationsbrist, jag drog mig till 

minnes att de som satt i fastighetsbolaget  till vardags verkade inom byråkratiska 

organsationer och var vana vid formella långdanser. Jag tänkte också på att bolagets 

uppdrag var entydigt och att det skedde under ledning av en ordförande som ansvarat 

för flera liknande arbeten.  

Det kulturella innehållet i centret krävde min fulla uppmärksamhet. Men jag 

kunde inte bortse från en krypande känsla av att kulturfondens hållning kändes mera 

som hinder än som ett stöd för arbetet. Först senare funderade jag över att en 

motsvarande och troligen betydligt värre atmosfär av förnekande och rädsla troligen 

hade rått innanför bolagets ramar. Och att man där allt att döma varit minst lika stoiskt 

bortrationaliserande som inom kulturföreningen.  

 

Två dagar efter övergreppsmötet förde bolaget i lokaltidningen Åbo Underrättelser ut 

berättelsen om sitt djupa misstroende mot kulturorganet.76 Upprörda insändare mot 

detta lät inte vänta på sig. Och någon vecka senare publicerades en appell till stöd för 

kulturorganet som insändare i flera tidningar och som helsidesannons i 

Hufvudstadsbladet.77 Närmare trehundra tunga namn av kulturarbetare, konstnärer och 

skärgårdsboende hade undetecknat appellen. Den pressdebatt som sedan pågick under 

flera månader innebar framförallt ett massivt stöd för kulturföreningen. Denna 

fortsatte samtidigt försöken att förhandla med fastighetsbolaget för att rädda 

kulturhuset. Men i slutet av sommaren 2004 insåg föreningen att detta verkligen var 

omöjligt, det fanns inte längre någon ömsesidig vilja om ett levande kulturhus.  

Dokumenten som beskrev bolagets och föreningens uppgifter talade sitt tydliga 

språk emot fastighetsbolagets maktövertagande, men som en jurist med erfarenhet av 

                                                 
76  Förtroendekris i Korpoström, artikel i Åbo Underrättelser, 15 april 2004 
77 Helsidesannonsen För ett levande kulturhus i Åbolands skärgård! i Hufvudstadsbladet, 5 
maj 2004. 
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rederiverksamhet under sommaren påpekade för mig, gällde i det här läget den råa 

makten. Den som hade resurser och ekonomi och de facto ägde skutan kunde lugnt 

åsidosätta stadgar och överenskommelser i förvissning om att motparten aldrig skulle 

ha råd att inleda någon juridisk proecess.  

Föreningen må ha varit en betydande finansiär för centret. Men största delen av 

föreningens pengar var EU-bidrag som var knutna till verksamhetskonceptet och 

platsen. De kunde användas enbart för den planerade verksamheten på det planerade 

stället. Pengarna återbetalades följande höst till respektive myndigheter.   

 

Under sommaren efter åsknedslaget började det som hade hänt få tydligare konturer 

för mig.  

En åländsk politiker som vid denna tid ställde upp i ett EU-val besökte Korpo 

under valkampanjen. När hon fick  del av detaljerna kring det som hände reagerade 

hon med kraft. Det var ingen liten detalj i sammanhanget att fastighetsbolaget hade 

sprängt sin byggbudget med en dryg miljon och ville ta över kulturpengar till  ungefär 

samma värde. Hon identifierade en klassisk politisk skenmanöver i hur bolaget täckte 

över egna fadäser i byggandet med att skapa en annan krishärd som skulle dra 

uppmärksamheten till sig.   

 Ur  den stora härvan av händelser går det att dra i olika trådar och pröva dem. 

Genusperspektivet är intressant i sammanhanget.  I en analyserande artikel  i Ny Tid  

tog Maj Palmberg upp maktutövandets genusförtecken som en aspekt av det skedda. 

Den adminstrativt byråkratiska synen på ägare och användare såg hon som ett annat 

problem i det förvaltningspräglade synsätt som  kulturfonden  representerade. Som 

många andra diskuterade Palmberg vilken roll och vilket uppdrag kulturfonden hade 

respektive borde ha. Och som gammal afrikaforskare kände hon väl igen  den 

etnografiska synen på de anonyma “andra”, i det här fallet skärgårdens urbefolkning, i 

det förslag till traditionella utställningar som kulturfonden och fastighetsbolaget sedan 

gick in för i Korpoström.78 

                                                 
78  Se hela artikeln av Maj Palmberg, Håll skärgården ren – från nya visioner, Ny Tid, nr 38 
2004, sid 8-9. 
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Så här i efterhand, och i ljuset av en rad andra kulturskandaler i Svenskfinland 

de senaste åren, där till stor del samma styrande personer har varit inblandade, 

förefaller Korpoströmsfallet i hög grad som ett första experiment i en lång räcka av 

liknande maktutövanden.79 Jag tror att de starka reaktionerna i offentligheten den 

gången förvånade kuppmakarna. Troligen hade man tänkt att  vad man gjorde med ett 

projekt i skärgården, där dessutom en kvinna hade en ledande roll, inte skulle väcka 

någon uppmärksamhet.   

Efter de hopplösa förhandlingarna sommaren 2004 var Sjöhusföreningens 

ordförande Johan Simberg för sin del övertygad om att en relativt självständig liten 

skärgårdsinstitution verkligen av somliga upplevdes som någonting hotfullt och detta 

var en bidragande orsak till att kulturhuset stoppades.80 Kanske hade vi helt enkelt 

lyckats för bra?   

 

 

3. Planering och efterklokhet 

 

Sjöhuset Sunnan fick liv enbart som planeringsarbete.  

För att planera måste man kunna tänka sig bort från det närvarande och in i det 

kommande. Det är en märklig förmåga. Vi kan både minnas bakåt och planera framåt. 

Men det är i nuet handlingen sker. Det innebär att det i allt planeringsarbete finns en 

tendens till situationsblindhet.81 En sådan blindhet tyckte jag att den nya finansiären 

led av när det kändes som om han ville utradera allt som redan existerande och liksom 

på ett vitt ark rita upp en ny verklighet.  

Men även Sjöhusföreningen, liksom uppenbarligen fastighetsbolaget, var 

drabbade av situationsblindhet. Vi kunde inte läsa det som skedde och skapa andra 

handlingsvägar. Vi inte förmådde  i tid utvinna meningen i den nya värld som i nuet 

                                                 
79 (Jag tänker inte ta upp dem närmare, men en braskande rubrik ur ÅU 27.1 2007, ÅA ger 
Broo andra uppgifter, och Trygve Söderlings debattartikel om de finlandssvenska fondernas 
makt, Det finlandssvenska Framtidsinstitutet: 10 tankar, i Hbl 10.12 2007 får ge en 
fingervisning  om händelser och diskussion.) 
80  Johan Simberg i samtal med mig och även refererad i Palmberg, sid 9. 
81 Johannes Möllgaard, Tidens planlaeggere, i Möllgaard och Olsson, Tidsmaskinen: två 
föreläsningar om planläggaren som totalisator,  Nordplan Meddelande nr 6, 1985, sid 8. 
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öppnade sig för oss. Vårt känslomässiga meningsmönster var överskuggade av 

framtiden och det mål som tycktes vara inom räckhåll.82  

Kanske förläste vi oss också på projektets goda historia. Jag trodde nog att det 

svåraste var över, fast jag visste att det var fråga om hårt arbete hela vägen fram till 

centrets öppnande. Och förstås därefter. Men att skapa goda dynamiska strukturer 

kring Sjöhuset kändes som ett meningsfullt slit. Utgående från hur det sedan gick 

framstår både min egen och de andra medverkandes inställning till problemen före 

kuppmötet som godtrogen. Men i dået kände vi oss konstruktiva i en besvärlig 

situation.  

 

Ur eftertankens perspektiv är det uppenbart att vi försökte lösa problemet på fel 

nivå.83 Vi trodde att lösningarna fanns innanför de givna ramarna och att det räckte till 

att tänja på dem – och på oss själva –  och vid sidan av det egentliga arbetet klara av 

de nya kraven. I  de försöken anpassade vi oss till själva problemet. Vi fick in en 

flodhäst i arbetet.84  

Uttrycket flodhästen på arbetsplatsen beskriver metaforiskt situationer där det 

förekommer problem som alla känner till men ingen riktigt vill nämna vid namn och 

handla i förhållande till. Förnekade problem blir kraftfulla styrmekanismer, inte minst 

genom den uppmärksamhet och de kontinuerliga specialarrangemang de leder till. 

Arbetsplatsen dräneras på den energi som behövs för att upprätthålla en positiv 

atmosfär.85  

Man måste alltså göra flodhästen synlig. Problem man inte benämner och 

erkänner går inte att lösa. Man behöver kartlägga problemområdet och tänka över vad 

som kan göras åt saken. I Korpoarbetet var det centralt att de båda arbetsredskapen 

fungerade och att arbetsfördelningen mellan dem respekterades. Sjöhusföreningen 

kunde inte ingripa i bygget mer än fastighetsbolaget kunde lägga sig i det 

innehållsliga arbetet. Men båda hade utgående från sina respektive kompetenser och 

                                                 
82 Se beskrivning av meningsmönster och stämdhet enligt Heidegger i  Fredrik Svenaeus, 
Sjukdomens mening , Stockholm 2003, sid 7O-71. 
83 Anders Engquist, Om konsten att samtala, Stockholm 2001,sid 56. 
84 Tommy Hellsten, Flodhästen på arbetsplatsen  Göteborg 2000. 
85 Ovan sid 187. 
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perspektiv ett ansvar för helheten. Sedan gammalt hade man vana vid samarbetsmöten 

och koordinering. När denna balans började svaja skulle en medveten invervention ha 

behövts.86 Föreningen gjorde en del försök i den riktningen, men lyckades inte inringa 

problemet tillräckligt väl.  

Om problemen inte handlade om det som fördes på tal i de extra kraven, kunde 

inte heller åtgärder som att leverera material eller överföra smärre penningsummor 

råda någon bot på problemen. Sådana handlingar följde en tänkt ordning som i 

praktiken hade upphört gälla. För att åstadkomma en relevant problemlösning hade 

krävts att vi förmått tolka om den krångliga situationen och benämna den på annan 

problemnivå.87  Vi borde ha analyserat det nya maktmönstret redan då. Det kunde inte 

vara meningen att Svenska kulturfonden skulle stöda kulturprojekt genom att i 

slutändan komma in och försöka bromsa upp eller omskapa dem. Detta handlade om 

verksamheten i Korpoström, men även om viktiga villkor för kulturpolitiken i 

Svenskfinland.  

Men inom kulturorganet försökte vi tolka situationen till det bästa, hålla på 

formerna och undvika konfrontation. På arbetsplatser brukar det vara speciellt svårt att 

ingripa i en situation där problem har med en överordnad person med 

chefsbefogenheter att göra.88 Formellt var det inte här en fråga om det, men i 

praktiken hade Svenska kulturfondens representant fått en informell ledarroll inom 

fastighetsbolaget. 

 En del av Korpoprojektets stora styrka hade varit att det handlade om ett 

nyskapande i skärgården. Det byggde på engagemang av många frivilliga och en hel 

del extra arbete av alla dem som inom sina jobb ägnade sig åt arbetet. Människor 

ställde upp och medverkade i förhoppningen om att en länge behövd 

skärgårdsinstitution skulle bli verklighet. Men som ofta innebar styrkan samtidigt en 

akilleshäl. Konstruktionen var välfungerande men också skör, isynnerhet när 

grundförutsättningarna för arbetet eroderades. Strukturen höll inte för en smärre 

belägring.  
                                                 
86 Ovan, sid 187.  
87 Engquist talar om problemlösning av första respektive andra ordningen. Den förra innebär 
att man löser något inom systemet, den andra att man måste överskrida systemet, sid 58-59. 
88 Hellsten, sid 215. 
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Så länge alla medverkande hade ett eget engangemang i skärgården och en 

egen känsla för platsen kunde projektet utan större problem härbärgera olika åsikter 

och olika typers organisationer, olika språkbruk. Men när ett annat förhållningssätt till 

platsen blev styrande upphörde konstruktionen att fungera.  

 

När jag senare tagit del av beskrivningar av atmosfären på arbetsplatser där det 

förekommer mobbning har jag slagits av hur mycket jag känt igen av atmosfären 

under tiden före övergreppsmötet.89 Inom stora organsationer med styva strukturer 

gynnas beteenden där man hellre tiger och väntar ut än utsätter sig ur en svagare 

position. Skrämsel, hot och utpressning är inom sådana strukturer vanliga för att få 

männskor att foga sig.90 Det bäddar för en atmosfär av allmän negativitet som 

vanligen uppstår kring maktmissbrukare91 Arbetsplatsmobbare skapar genom 

ynnestutdelningar vanligen ett följsamt hov som han kan kontrollera medan han väljer 

ut andra att rikta sig mot. Den uppdelningen brukar inte ske utgående från sakfrågor 

utan handlar mera om behov av att känna sig stark.92 Följsamhet inför ett sådant 

beteende lämnar rum för det negativa beteendet att trigga igång starkare.93   

Likheterna mellan den här beskrivningen och Korpoarbetet är slående. Det 

påminner mig om att det finns situationer när man måste stiga ut ur det som händer 

och betrakta det med nya ögon. I Korpoarbetet levde vi i en tankestil som inte längre 

mera omfattades av alla parter. Det var en orsak till att tankekollektivet liksom 

eroderade. 94  

                                                 
89 Brita Jokinen Kiusaaja keskellämme: Kokemuksia ja selviytymistarinoita vaikeasta 
ihmissuhteesta, Helsinki 2007. 
90 Ovan, sid 45. 
91 Ovan, sid 25. 
92 Ovan, sid 34, 44, 52-54. 
93 Den synpunkten fick jag hösten 2007 på min dilemmauppsats under den första kursen på 
magistersprogrammet av socialarbetaren Olavi Johansson.  
94  Eroderingen är inte hämtad från Fleck, men en beskrivning av tankestilar och –kollektiv 
finns i  Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, 
Stockholm/Stehag 1997, sid 99-108. 
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 Kanske belyser jämförelsen med arbetsplatsmobbningen hur man behöver 

sätta tillvaron inom parentes, ta ett steg tillbaka och se på hur vi bygger upp världen.95 

Om vårt vanliga sätt att vara – i världen – i vårt arbete –  blir främmande och ihåligt,  

blir vi hemlösa.96  

En bekant psykiater konstaterade efter det bråda slutet för Sjöhuset att han väl 

kände igen i det som hände som ett vanligt förekommande beteende, den kreativa 

avunden: Där någon skapar, upptäcker eller åstadkommer något, finns det alltid någon 

annan som är beredd att kapa  och ta över. Han kallade galghumoristiskt fenomenet för 

alligatorsyndromet.  

 

Oberoende av hur man definierar de omständigheter som ledde till slutet för Sjöhuset 

kan man i efterhand konstatera att handlandet vare sig hos mig själv eller inom 

kulturföreningen var tillräckligt rådigt.97 Vi brast i vår bedömning av situationen. Vi 

hade visserligen den moraliska viljan och tilltron men det räckte inte. Intuitionen blev 

ohörd under turerna då vi försökte leva upp till de allt konstigare kraven. Senare 

skandaler av förvaltningsmässig utövning i Svenskfinland antyder att det inte är säkert 

att vi hade lyckats rädda Sjöhuset även om vi i tid hade insett vad som var på gång.98 

Men vår  ostämdhet i den heideggerska meningen är ändå viktig att  försöka förstå.99  

Efter att Sjöhusföreningen inte längre var den kraft som drev Sjöhuset befann 

sig föreningen på en helt ny plats. Både i konkret fysisk bemärkelse genom att vi var 

utestängda ur det hus föreningen fanns till för. Och i inre mening genom den starka 

känsla av hemlöshet som till att börja med gjorde världen obegriplig. Det viktiga 

redskapet – huset – hade upphört vara ett don där vi kunde skapa liv och mening. 100 

För mig handlade det efter kuppmötet verkligen om att min inre karta inte längre 

                                                 
95 Det här är min grova formulering av Husserls fenomenologi, se Svenaeus, sid 46 och 
Gustavsson, sid 72. 
96  Jämför hur Svenaus skildrar sjukdomen som en hemlöshet i världen, sid 70- 72. 
97 Se Aristoteles, Den nikomachiska etiken, Göteborg 2004, sid 168. 
98 Jag tänker på andra fall av maktutövning, allra senast förra sommarens uppseendeväckande 
avsättning av chefredaktören för Hufvudstadsbladet. 
99 Se Svenaeus, sid 70-71. 
100  I Svenaeus, sid 68. 
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stämde med verkligheten. Ur den plötsliga hemlösheten i tillvaron växte det mera 

fenomenologiska försöket att tolka världen fram. 

I Korpo verkade jag för att skapa en särskild plats för möten och tolkningar. 

Det blev inte så. Istället fick jag erfarenhet av hur ett stort projekt kan gå sönder. 

Denna erfarenhet av mer eller mindre dolt maktmissbruk handlar bland annat om hur 

jag och andra anpassade oss till situationen. I stunden är det inte lätt att skilja på 

taktfullhet och medlöperi. För att kunna reflektera vidare över etiska och praktiska 

dimensioner i samarbeten är den här insikten ett viktigt material för mig.101 

Korpofallet kan bidra till synliggöra problemställningar som återfinns i andra 

sammanhang.  

För att kunna efterskörda erfarenheterna har jag behövt ringa in en del svåra 

punkter. För kulturarbete utanför existerande institutioner, för konstnärer utanför  

givna kategorier, för alla som försöker sig på koncept som är nya i sin omgivning är 

den första tillblivelseprocessen speciellt skör. Det finns då inga marginaler eller 

existerande strukturer att falla tillbaka på. Betingelserna för kulturarbete präglas  

däremot ofta av liknande administrativt och kvasiteoretiskt maktspråk som döljer 

handlingarna medan det motar undan konstnärligt skapande. Det är i den högen av 

gemensamma  kulturarbetarerfarenheter jag lägger  till Korpofallet.102 

Men som varje tolkning är också den här på väg, i ett vågspel där regler inte 

finns, där det handlar om att skapa de helheter av betydelser som stämmer för de 

andliga erfarenheter man lever med och i. 103 

 

När bolaget och föreningen grundades hade det känts som om skutan nästan var i 

hamn. Men ingen skuta ligger i hamn förrrän man har hoppat iland. Så kunde man 

efterklokt uttrycka saken.   

I överförd bemärkelse är det däremot inte alltid så lätt att veta vad metaforen 

hamn innebär.  Man kunde säga att så länge det finns sociala processer rör sig skutan. 

                                                 
101 Den sortens problematik genomsyrar Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen, Etik i 
arbete med människor, Lund 2001. 
102  Här tänker jag på  Allan Janik, Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi, Stockholm/ Stehag 
1996, sid 29-30. 
103 Gadamer, sid 78. 
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Hamnen är en känsla, ingen skyddad plats. Talesättet om att segla skutan i hamn ger 

en bild för reflektionen, inte praktiska råd att följa.104 Däremot speglar det dilemmat i 

att man gång på gång kan tro sig vara framme och sedan upptäcker att färden 

fortsätter. En så “trygg” situation att inget oväntat kan hända finns helt enkelt inte. 

Shakespeare, och Mats Rosengren, uttryckte sin kritik av föreställningen om det lugna 

läget med orden  “Och för en dödlig som ni vet, är största faran säkerhet”.105 

 

 

 

VI. ATT SKAPA KOSMOS 

 

 

1. Att lägga ut från stranden 

 

Dante tog sig ut ur den mörka urskogen. Medan han tog reda på var han egentligen 

befann sig,  hann  han  besöka både helvetet, skärselden och paradiset. 

 Själv har jag snarare känt mig som Nalle Puh när han upptäckte  några 

mystiska spår. När han följde dem såg han efter en stund två par konstiga spår. Och 

när kamraten Nasse dök in i den intressanta undersökningen blev de underliga spåren 

ännu flera. 106 

Den envetna upprepningen är en del av kunskapsprocessen. Vi vandrar runt 

och runt. Milne låter Christopher Robin sitta uppe i trädet och titta ner på djuren som 

traskar i sina egna spår. Det är en bra illustration till hur vi behöver både traskandet 

och förmågan att betrakta det vi gör på avstånd. Eftersom vi bara är en enda person 

och kropp som skall härbärgera båda funktionerna, betyder det att vi vanligen får 

betrakta i efterhand. Upprepningarna bygger grunden för att urskilja mönster och 

betydelser. 107 

                                                 
104  Det följer logiken i det muntliga språk som Walter J. Ong beskriver i Muntlig och skriftlig 
kultur: teknologiseringen av ordet, Gråbo 2003. 
105 Mats Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet, Åstorp 2006. 
106 Kapitlet finns i  A.A. Milne,  Boken om Nalle Puh, Stockhom 1995, på sid 34-41. 
107 Janik, sid 30.  
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Berättelsen påminner mig också om att man behöver det som Rosengren kallar 

för naiva frågor.108 Vad gör ni? Jagar farliga tesslor. Varför går ni runt trädet? Går vi 

runt ett träd?  

Också Montaigne visste att man går runt i sina egna spår. Det kan då förefalla 

som om man har fastnat i en ringlande härva. Men människor är inte linjalstreck. Vi 

snor och vrider och vänder oss i försöken att formulera kunskaper och tankar.109 Den 

naturliga effekten av att ställa en enkel fråga är att man får flera svar än man mäktar 

med. Man kan få en hel surrande bikupa av tankar och associationer. 110 

Montaignes fina slutsats är, att man inte bara behöver lära sig att man har 

handlat dumt, utan även att man faktiskt är en dumbom.111 Det handgripligt enkla i 

Nalle Puh-berättelsen beskriver den saken väl och med den rätta kärleken till denna 

(mänskliga?) dumhet. Det är först efter ett veritabelt trampande det klokare jaget som 

sitter i trädet och reflekterar uppenbarar sig. 

 

Jag vet inte om vi i Korpoarbetet stötte på en hop tesslor eller rentav en trumpetande 

heffaklump. Hur som helst satt vi plötsligt sörjande på strand.  

 När jag idag tänker kulturarbete och plats är det inte skärgården som känns 

som min meningshorisont. Jag vill ut från landkänningarna, bort från hägnet av 

farleder inne bland holmar och grund. Det öppna havet känns som en bättre symbol 

för de vidgade horisonter jag törstar efter. Som romarna en gång uttryckte saken måste 

man då navigera. Det är nödvändigt. Och det innebär förstås att skapa perspektiv som 

i  det befintliga nuet möjliggör närmanden, meningsfulla tolkningar av varandets 

nödvändigheter. 112  Då stiger man iland.  

 Landsstigningar är som världsskapelser. Är det inte det berättelsen om gubben 

Noak visar på.  På vägen till ett land, eller till en inre plats, färdas vi över öppna hav. 

                                                 
108 Rosengren sid 149. 
109 Montaigne, Essayer, Stockholm 1994, sid 184. 
110 Ovan, sid 412. 
111 Ovan, sid 419. 
112 Gadamer, sid 74. 
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Varje plats uppstår av den tomhet som föregår skapelsen.113 Den som ger mening är 

en kosmograf.  

Jag funderar över att havet känns så tilltalande som metafor. Det är det rena 

perspektivet med havshorisonten som känns lockande. Det öppna havet? Det öde 

havet?  Den obrutna vidd som varje djuphavsseglare måste befara mellan en avfärd 

och en landsstigning.  

 Berättelsen om Odysseus irrfärder är gammal västerländsk metafor för existensens 

väsen. Han seglar och seglar. Han rör sig mellan avfärder och ankomster.114 Som 

Odysseus behöver alla existentiella resenärer både fara iväg och komma hem. Söka 

balansen mellan frihet och tillhörighet och finna platser som möjliggör hemhörighet.  

Havshorisonten säger något om behovet av tillräckliga perspektiv och kanske 

av rening och av tydlighet. Varje mås avtecknar sig mot himlen.  

Men metaforen uttrycker också en närvaro i nuet. Seglande är den mest precisa 

metafor jag kan tänka mig för kombinationen av följsamhet, utsatthet och kraft. Man 

vilar och man är samtidigt beredd att blixtsnabbt handla. Man är trygg i den lilla 

farkosten och man är utkastad  i universum. 

Jag såg nyligen Stina Aronsons pjäs Syskonbädd från 1931.115 Idag känns den 

som om den på pricken fångar det moderna samhällets låsningar och längtan efter ett 

annat, ett autentiskt sätt att leva. Kvinnan i pjäsen söker sig bort från en kvävande 

tillvaro där epistemisk vetenskapstro, rationalistisk framstegsideologi och kortsiktig 

ekonomisk lönsamhet dominerar. Vart hon färdas? Till havet förstås.  Havet är pjäsens 

stora metafor för frihet och gemenskap. Flera udda existenser söker sig dit. Alla som 

känner sig som runda klossar i det fyrkantiga hålet. 

 

Det slår mig att det är samma hav som Ulf Lundell sjunger om.  

Ett fritt och vidsträckt landskap som kan balansera en överbelastad vardag där 

den fria horisonten har försvunnit.  Kanske den vardagliga livsvärld människan är 

nedsänkt i saknar något – kanske är det ett behov att vara med en mening som lever, 

                                                 
113 Casey 1997, sid  13, och början av boken, sid 3-22. 
114 Gustavsson, sid 211. 
115 Riksteaterns uppsättning gästspelade i Åbo den 27 mars 2009.   
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men som ännu inte har klätts i ord. Den kunskap som är tyst och behöver ens 

koncentrerade närvaro för att bli synlig. Själen som får ro är kanske själen som tolkar, 

som leker, som är i balans.116 Till och med Aristoteles kunde humma med i 

refrängen.117 

 

 

 

2. Platsen där det sker 

 

En plats vid havet, en plats för reflektion.    

 Min upplevelse av studierna i praktisk kunskap är att de är en sådan plats för 

meningsskapande. Ett ställe där man i dialogisk samverkan undersöker och betraktar 

sina erfarenheter. Vi har varit med vår kunskap, låtit  den bubbla och bölja. Våra olika 

trådar har slingrat sig tillsammans och var för sig, genom två år.  

Vi har tagit del av mångas röster på papper, i skriftlig form. Vi har nosat på 

fenomenologin och hermeneutiken. Vi har uppfattat begreppen som inbjudningar till 

förvandling och diskussion.118 Maria Hammarén talar om hur betydelsefullt klimatet i 

gruppen är för den reflekterande skrivprocessen. Den inre dialog vi för med oss själva 

omsluts av den yttre dialog vi delar med varandra.119 

 

Jag har under vägen inte bara arbetat mig igenom vissa arbetserfarenheter, jag har 

undersökt och nyupptäckt många av mina egna gamla trådar och spår. Det gör förstås 

att bikupan bara blivit större. Och vindlingarna flera.  

Clarence Crafoord har föreslagit att det winnicottska begrepppet för ställen  där 

vi skapar, förvandlar och själva förvandlas på svenska helt enkelt kunde kallas för 

                                                 
116  Att leka med tolkningarna är ett sätt att vara med kunskapen, vistas i den, så som 
Gustavsson på sid 120 konstaterar att är viktigt. Jag leker här med användningen av 
förståelsehorisonter, se resonemangen även hos Gustavsson, sid 121 och Svenaeus, sid 72.  
117  Jag menar att han hade gillat det där med balansen och den rätta avvägningen mellan 
ytterligheter och själslig ro. Se Nikomachiska etiken.  
118 Christian Nilsson använde den formuleringen om begreppen hos Aristoteles under den 
första kursen i programmet, 26 september 2007. 
119 Maria Hammarén, Skriva – en metod för reflektion, Stockholm 2005, sid 40 och sid 27. 
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“förvandlingsområden.”120 Vi har idkat professionsstudier på en förvandlingsplats. I 

ett högt hus i Huddinge. 

 

Vi har pusslat och knutit ihop. Ibland tappar man tråden på vägen, ibland dyker den 

upp igen i ny form. 

 Åtminstone är det vad man hoppas på när man sätter sig och börjar skriva. Man 

tror på att betydelser och meningar skall låta sig avtäckas och framträda med större 

pregnans. Men skrivandet är ett ensamt göra som skiljer sig från samtal som lever fritt 

i luften mellan munnar och öron.    

Om kunskapens väg är ett snoende och trevande så är skrivandets väg det 

verkliga dilemmat. Man har mycket som dyker upp innanför horisonten. Man kan inte 

veta vad som skall vara med, vad som är sidospår, vad som är privat, vad som är 

sidospår som i själva verket blir huvudspår, vad som kan stoppas i extralådan, vad som 

faktiskt borde sägas med större omsorg och vad som är fullkomligt onödigt.  

Bikupan surrar. Man vandrar omkring i sitt hem. Man byter plats och man 

byter ingång till det man begrundar. Man vandrar i tankarna. Man prövar och kasserar 

och skriver om. Det är inte alls som i berättandet ansikte mot ansikte. Här skall man 

lämna spår efter sig, spår som är låsta i en fast form. De är där sen. När man lämnat 

dem.  

 

Walter Ong säger krasst att  “skrivna ord är rester.”121 Men han beskriver också hur 

skriftspråket är ett redskap som räcker längre och vidare än det talade ordet.122 Jag 

håller förstås med honom i båda fallen. Det är det som är dilemmat. Man måste 

överge det rörliga elementet och låta orden bli till skrift. De skall få en fast form, de 

skall bli till en plats.  

Man skall lämna vidare ord som aldrig är tillräckligt klara eller riktigt redo att 

bli överlämnade. Man skall man sammanställa dem till den karta man kan rita och sen 

                                                 
120 Clarence Crafoord, Platser för våra liv: Tankar om inre och yttre platser i tillvaron, 
Stockholm 2002, sid 124. 
121 Ong, sidan 23. 
122 Han talar t ex om hur grafolektens makt är vida större än alla munliga språk. Ong, sid 20. 



 54 

skall man lämna den. Skrivandets ritual bygger kosmos. Eller en snabb spegling av 

världen. Om man kan fånga den.  

Man vet att man inte enbart kommunicerar med sig själv, fast i den skrivande 

stunden verkar det så. Man deltar i ett samtal med större avstånd i tid och i rum. Så 

mycket den enkla teknologin skriftspråk ställde till med. Bara en liten penna. 

 

 

Den som läser böcker vet hur ljuvligt det är att få andras ord i sin hand. Att bläddra i 

dem i bussen och låna dem under middagssamtalet. Att tänka med dem. Att 

kannibalistiskt sluka dem och glömma varifrån de har kommit. Men faktum kvarstår. 

Man sitter där ensam och petar. Man skriver skärgråd, projket, palts och fröstå. Man 

blir lätt datadyslektisk. Så mycket datorprogrammen ställer till. Bara en liten låda. 

Men marginaler hoppar och fonter krymper. Först åt ena hållet och sedan tvärtom. 

Fast den hjälper en att rota i den där härvan man skall bära fram, sortera upp  

och lägga på bordet. Jag sätter mig alltså litet rakare i kökssoffan. Malvans tredje 

blomma har slagit ut.   

Man skall ju inte heller bara skriva. Man skall längs vägen läsa och läsa och 

läsa. Ändra och skriva och läsa. Utan att vara min egen läsare kan jag inte skriva.  

Igår natt blev jag ytterligt förvånad. Flera sidor var obegripliga. Medan jag 

skrev hade de varit glasklara. Hur var det möjligt? I morse var en del av dem nästan 

begripliga igen. Är det magi, eller är det arbetets karaktär. Jag vet inte hur många 

slysnår Dante mejade ner i sin skog. Men jag är övertygad om att orsaken till att Nalle 

Puh inte tappade bort sig berodde på  att skogen inte var värst tät.  

Ibland tappar man bort sig. Tolkandet där man försöker upprätta en relation 

mellan det bekanta och det obekanta innehåller alltid borttappningsställen. De är en 

del av att vara till.123 Det betyder att det långsamma harvandet med orden som skall 

fastna på papper är fullt av gropar där det obekanta tar över.  

Kanske hamnar man in i en riktig borttappningslabyrint.  

Men jag vet att borttappningslabyrinterna är mycket senare än 

spirallabyrinterna. Där kan man inte tappa bort sig. Det kan kännas så. Men det fina 
                                                 
123 Gustavsson, sid 203. 
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med dem är, att om man är uthållig och orkar gå, kommer man både in i mitten och ut 

igen. Alla långsamma vägar, som verkar leda bort från centrum och retsamt nära det 

och sen bort igen, visar sig till slut bilda ett vackert mönster.   

Jag håller upp jungfudansen som en symbolisk spegel för skrivandet. Jag går 

och jag går. Fingrarna knackar på tangenterna. Jag tänker att de långa trådar som  jag 

lägger upp, liksom sida vid sida, i själva verket är gångarna i en spirallabyrint. Kanske 

är skrivandet tråden som kan göra borttappningslabyrinten hel. Den röda tråden, den  

som får ringla men inte brista.  Fast medan man går i labyrinten kan man aldrig riktigt 

veta. Det är man först i efterhand man märker vart man gått.  

Att vandra i en verklig stenlabyrint kan vara en transliknande erfarenhet, eller 

ibland en rolig lek. Det märkte vi under Skattjakterna. Men det är också lätt att sparka 

sönder den. Och stenar kan läggas i så många mönster.  

 

Medan jag lägger mina slingor kring platsen och sliter med skrivandet läser jag T.S. 

Eliot. Han vet hur det är. “Vi kommer inte att upphöra utforskandet. Och slutet för all 

utforskning är att komma tillbaka till utgångspunkten och för första gången känna 

platsen.”124  

Platsen kan kanske vara en metafor.  

Men den är säkert det ställe vi har att leva på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Tyvärr har jag inte hittat svenska översättningar som talar om utforskning eller om plats. 
Alltså grovöversätter jag själv så att båda orden är med. T. S. Eliot  The four quartets, Orlando 
1971, sid 59. 
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