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Vi är demokratins väktare
I år är det supervalår då vi ska rösta till både EU-parlamentet, Finlands riksdag och till vårt eget parlament
samt kommunalval. Endast tre procent av världens
befolkning anses leva i helt öppna demokratier varav
vi här på Åland ingår i dessa procent.
Det finns stora demokratiska utmaningar och den
politiska demokratin utsätts för förändringspress. Frågan är vad som i så fall kan tillåtas förändras med en
bibehållen demokrati. Oro är en svårfångad känsladär ensamhet, utanförskap och förlust av mening är
vår tids stora utmaningar. Behöver vi känna oro? Alla
vi medborgare borde känna oss som demokratins herrar och har ett gemensamt ansvar för att det fungerar.
Men demokrati kan aldrig tas för given. Att gå och rösta är tyvärr inte en självklarhet för många idag.
Är demokrati viktigt? Eller är det bara politiker,
forskare, journalister
och lite annat löst folk
som hela tiden tycker
och pratar om det här?
Känner du dig delaktig i
det offentliga samtalet?
Bildningen i form
av folkskolor och studieförbund har gjort
stora insatser för demokratins införande,
fortbestånd och utveckling. Lite högtravande pratar
vi faktiskt om demokratifostran där vi socialiseras till
demokrati. Civilsamhällets betydelse ska inte underskattas där idrotten och folkhälsans koppling till demokratin lyfts fram som betydande.
Ska vi uppfatta bildningen som demokratins viktigaste väktare? Vi ska i alla fall inte värdera den för lågt.
Kunskap och bildning är inte något abstrakt för några
få. Det sker i olika former. Vi behöver en bredare syn
på kunskap och hur kunskap skapas. Från det som
sitter i dina händer till det som sitter i huvudet. Det
finns så många olika kunskapsmiljöer där det gäller
att finurligt kombinera och samarbeta i nätverk som
omfattar både akademi och affärsliv. Gemensamma
berättelser kräver att man samarbetar och öppnar
upp för dialog.

”Det finns stora
demokratiska
utmaningar och
den politiska
demokratin utsätts för förändringspress.”

Genom att lyfta historiens betydelse lär vi oss att ta ansvar. Den visar att det är vi, medborgare, som bestämmer, inte de anonyma massorna. Beslut om krig, fred,
äktenskap, uppfinningar etcetera fattas av individer.
Vi har makt. Vi gör skillnad. I dagens värld blir förmågan att använda historiska referensramar för att förstå
nutiden och ge perspektiv på framtiden allt viktigare.
Utan berättelser kan människan inte leva – för hur
skulle något bli begripligt utan dem. Museer är en
institution som både ger sammanhang och berättelser men också oss medborgare kunskap och skapar
engagemang. Genom att stärka kreativitet, en känsla
av samhörighet kan museer bidra till ekonomi, det
sociala sammanhanget och lokalsamhällets välmående. I historien finns hela tiden länkar till både nutid
och till framtid.
Men vi behöver också dialog och samtal i en värld där
allt snurrar snabbare. Vad betyder det att människor
möts på riktigt och som uttrycker åsikter annorlunda
än en själv. Kan samtalet ge engagemang, kraft och
återupprätta demokratins betydelse och vikt för oss
medborgare igen?
Kastelholmssamtalet som hölls i torsdags och som
arrangeras av Ålands fredsinstitut är ett vattenhål och
ett exempel på hur vi kan får till stånd mer av en samtalsdemokrati. Men vi skulle behöva fler forum där vi
får samtala med och lyssna på varandra ifred, våra olika åsikter till trots. Man ska inte underskatta att det är
ingen som bytt uppfattning, men alla har fått uttrycka
sig.
För sist och slutligen är det så att demokratins väktare är du och jag och ingen annan.

Nu kartläggs Einar
Rudskogs verk
för första gången

Arkitekten Einar Rudskog fick
1923 i uppdrag att ta fram en
för Åland typisk byggnadsstil.
Johan Häggblom vid Göteborgs
universitet försöker nu få en
heltäckande bild av Rudskogs
produktion.
– Jag behöver allmänhetens
hjälp för att komma vidare,
säger han.
Efter Ålandsfrågans lösning 1921
växte sig patriotismen starkare
på Åland. Det blev nu allt viktigare att definiera den egna
kulturen och det åländska kulturarvet. Det var också vid den
här tiden som arkitekten Einar
Rudskog (1877-1955) kom in i
bilden.
Johan Häggblom från Björsby,
Jomala studerar vid masterprogrammet i kulturvård vid Göteborgs universitet. När han skulle
välja ämne för sitt slutarbete var
han först inne på att skriva en
historik över skolbyggnadernas
tillkomst.
– Men när jag fördjupade mig
i ämnet snubblade jag över den
här herren Rudskog som visade
sig vara upphovsmannen bakom
många av de åländska skolbyggnaderna.

Folklig bebyggelse
Johan Häggblom förstod snart
att Einar Rudskog var en på
många sätt intressant person.
Rudskog kom ursprungligen
från Värmland men flyttade efter
studierna till Stockholm där han
arbetade som byggnadskonsulent. Han var anställd vid Nationalföreningen mot emigrationen, vars agenda var att hindra
människor att flytta till Amerika.
Det gjordes genom att mindre
bemedlat folk erbjöds mark och
förmånliga lån.
– Vid den här tiden, runt 19001920, var nationalromantiken
den förhärskande stilen bland arkitekterna i Sverige. Den byggde
på att man skulle blicka tillbaka
på gamla tiders byggnader och
knyta an till den folkliga bebyggelsen – och i den här andan fostrades Rudskog.

Sågade snickarstilen
Så småningom kom nationalromantiken även till Åland. Ålands
ungdomsförbund var av åsikten
att landsbygden både förflackades och förfulades och att de som
återvände från Amerika tog med
sig en gräslig stil hem.
– Med det menade man inglasade verandor, tornbyggnader
och liknande, säger Johan Häggblom.
Einar Rudskog fick nu i uppdrag att bidra till att ta fram en för
Åland typisk byggnadsstil.
– Det är intressant att en svensk
arkitekt anlitades för att definiera
det typiskt åländska och att han
fick så stort inflytande här, säger
Johan Häggblom.
Einar Rudskog verkade på
Åland under 1920- och 30-talen.
Han började med att inventera

Skolbyggnaden i Överby,
Jomala är i dag ett daghem. Byggnaden uppfördes 1928 enligt Einar
Rudskogs typritning, berättar Johan Häggblom.

byggnader runt om i landskapet
och hans fotografier ingår i dag i
Ålands museums samlingar.
– Han har själv sagt att han besökte alla åländska byar, men det
är tveksamt om han hann med
det på två månader, säger Johan
Häggblom.
Arkitekten lyfte även fram attribut som han såg som typiska för
den åländska bebyggelsen, som
halvcirkelformade fönster med
rektangulärt foder runt eller breda foderbräder ovanför fönster.

Liknande formspråk
Einar Rudskog tog fram typritningar för flera byggnader. Det
är belagt att Rudskog har ritat de
gamla skolbyggnaderna i Jomala
(Björsby, Sviby, Överby och Södersunda) – men även de gamla
folkskolorna i Godby och Olofsnäs, Geta.
– Högst troligen har han också
ritat Lumparlands gamla småskola, som i dag är kommunkansli. Den är mindre i storlek
men stämmer väl överens med
hans ritningar.
Arkitekten var även engagerad
i Jan Karlsgårdens tillblivelse och
för landskapets räkning byggde
han två bostadshus: en arrendatorsbostad i Gesterby, Sund och
en bostad till landskapets trädgårdskonsulent i Godby.

Halvcirkelformade fönster med ett
rektangulärt foder syns på flera av
Einar Rudskogs byggnader. Samma
sak gäller den sågtandade detaljen.

Ålandsgården
Einar Rudskog medverkade också i Ålandsutställningen 1936.
Han presenterade då ett antal
typritningar för bostadshus och
ett av dem, ”Ålandsgården”,
byggdes i full skala inför utställningen. Det plockades senare
ner och såldes på auktion.
– Jag har fått berättat för mig
att det restes i Saltvik men det är
inget jag ännu har belägg för, säger Johan Häggblom.

