
N S P 1 R A T I O N

Vidstrackta djavulsakrarfbr med sig en

halsning (ran istidens bistra epok.

I den nordostra viken

kan du fdrtbja direkt

invid klipporna, a'ven

med segelbat.

Over hela "Grevens"

skapelse vakar en

bronsstaty av Hermes,

gudarnas budba'rare.

Grevens tid
O / mm mmpa Kallskar

Det ar en underbar sommardag. Langst ut i havsbandet i den alandska Kokararkipelagen siktar

den svenska segelbaten Mary af Rovarhamn on Kallskar. Besattningen fmner la i den norra

viken, ankrar och gar iland for att utforska on och dess historia. For alia oar har sin egen

berattelse. Den har handlar om "Greven av Kallskar".
TEXT & FOTO LINDA HAMMARBERG

li, SKARGARDSLIV 8 2009



ar fore Mary af Rovarhamn la en annan svensk bat till i
samma vik. Skepparen som steg iland pa Kallskar den
dagen var friherre Goran Akerhielm. Det blev ka'rlek

vid forsta ogonkastet, och sedan den dagen praglas denna karga
och steniga 6 av en mycket ovanlig mans drommar och skapar-
gladje. "Greven av Kallskar", som ban kom att kallas, blev snart ett
populart samtalsamne i stugorna runt om pa Kokar. Det skvallrades
om den marklige svensken som sprang naken pa Kallskars klippor
och vinkade till fbrbipasserande batar. Man pratade om den for-
na'ma skara grevfolk, affarsman och konstnarer som bjods in till
den enkla fiskestuga ban hyrde i norra hamnen. Och det viskades
om bans pastadda dragning till andra man.

Kanske blev det lite trangt i den gamla fiskestugan, for det drojde
inte la'nge innan Akerhielm horde sig for om mojligheterna att fa
kopa mark och bygga sig ett eget bus pa on; ett inte alldeles enkelt
foretag pa Aland dar man varnar om att behalla marken i den
alandska befolkningens ago.

Fern ar var Akerhielm mantalsskriven pa Kokar innan ban fick

Den fyra meter hbga

Kal lskarkannan ar

Alands mest kanda

naturmonument.



R A T I O N

Akerhielms tradgard, en grtin oas i en kal och vindpinad

ytterskargard.

Bakom skyddade murar ligger en krocketplan med exakta matt, och en ytterst valansad grasmatta. Greven lar ha varit

mycket fb'rtjust i krocket, och synnerligen noggrann med reglerna.

sin alandska hembyggsratt. Den dagen lar han glad i hagen ha stegat
in till markagaren for att gora affa'r. Och fatt blankt nej. Den norra
delen av on var inte till salu. Punkt slut.

Att bygga nagon annanstans pa den karga klippon var inte mojligt.
An mindre att anlagga den hamn och medelhavstradgard som
Akerhielm onskade sig. Men inte kunde han ge upp sitt alskade
Kallskar, inte nu. Det sags att han gick ett varv pa on, och ett till.
Kanske fanns det ett satt anda. Det var vart ett forsok. Kallskar var
vart ett forsok!

SA BAR DET AV till den andra av de tre markagarna pa Kallskar.
Den har gangen gick det battre och Goran Akerhielm blev agare
till den mellersta delen av on. Har i ett stenigt karr borjade han
1964 ett byggprojekt som varade i tjugo ar - ett livsverk mot alia
odds.

Som skydd for de sydliga stormarnas raseri vaxte redan forsta
sommaren en vagbrytare fram, skapad enbart med handkraft, > 1

76 SKARGARDSLIV8 2009



Akerhielms sommarhus pa Kallskar: Till halften nordiskt langhus, till halften grekiskt tempel.

I ett brev bad Aker-

hielm Tove Jansson

mala en tavla som

skulle ha'nga over den

b'ppna spisen pa Kall-

skar. I brevet skrev nan

"Gor nagonting med

vilda klippor, varfb'r

inte en hysterisk

filifjonka, sjbodjur och

fbrresten precis

vadsomhelst..."

Originalet firms idag att

beskada pa Alands

konstmuseum. Kvar pa

Kallskar finns en kopia

avtavlan.

"Greven" smyckade

sitt livsverk med

marmorstatyer i alia

vaderstreck.

Trots det karga

landskapetlyckades

Akerhielm anlagga en

tradgard pa Kallskar.

Ha'r odlar til lsynings-

mannen grbnsaker

varje Jr. Besattningen

pa Mary af Rb'varhamn

fick med sig fa'rska

brter hem till baten.
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I N S P I R A T I O N

I lusthuset hbgst uppe pa berget bodde Tove Jansson nar hon halsade pa. Spiran pa taket ar den samma som pa muminhuset.

spett och spel. Akerhielm var overtygad om att hart kroppsarbete
danar manniskan, och tur var val det, for arbetet med hamnen
skulle visa sig vara en evig kamp mot havet.

Ar efter ar vrakte yinterns stormar bort stenbumlingarna och
sag pa sa sa'tt till att "Greven" var fullt sysselsatt med att aterstalla
piren varje var. Raden om att anvanda belong och jam ville han
inte lyssna pa. Inga konstgjorda material gavs tilltrade till on.

SAMTIDIGT SOM "GREVEN" sjalvbrot sten till vagbrytaren stod en
annan man i ett karr, slog efter myggor och ritade skisser. Det var
den finske arkitekten Reima Pietila som planerade Akerhielms
sommarhus. Idag ar samme man ett av de mest kanda namnen
inom modern finsk arkitektur.

Pafoljande sommar kom en bat till Kallskars sodra klippor. Det
var nordlig vind sa baten kunde lagga till utan storre problem, och

sa lastades stockar och tegel iland. Resultatet blev ett lagt timmer-
hus vid foten av en klippa, skyddad fran vind och insyn fran alia
hall. I detta urnordiska hus bodde "Greven" fran tidig var tills det
att isarna la sig.

Sommarhuset kom efterhand att omgivas av en magnifik
medelhavsinspirerad tradgard med marmorstatyer i varje vader-
streck. I skydd av vackra stenmurar vaxer har an idag vinrankor,
rosor, kastanjer, rhododendron och cypresser. Har finns ocksa en
liten kryddtradgard och ett hjartformat jordgubbsland med ljuvligt
goda bar. Akerhielm skapade en Edens lustgard.

LIVET PA KALLSKAR levdes pa naturens villkor, och det var sjalv-
klart att alia gaster sattes i arbete. Alia utom Tove Jansson sags det.

Forsok se det framfor dig. Hur valbargade schweiziska
affarsman rojer karret fran sly och enbusksnar, medan deras barn
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r
En damn helt i natursten - skapad

blott att handkraft, spett och spel.

Nar Akerhielm flyttade over till sin del av on var spang-

vagen (ran den norra hamnen del fb'rsta som byggdes.

Istidens framfart har

lamnattydliga spar

pa Kallskar.

ar uppe pa berget och rensar hallkaren fran dy sa att vattnet kan
ledas ner till tradgarden. Forestall dig hur finansbroderna Jacob
och Marcus Wallenberg sliter med stenmurarna till tradgardens
manga rum. Allt skulle goras for hand.

DE LYCKLIGT LOTTADE fick samla jord till tradgarden i bergskrevorna
runt om pa grannoarna. Att hjalpa till med fisket eller aka over till
Espskar efter hjortron lar ocksa ha varit ett rent noje. Hushallet
skottes av grevinnor och friherrinnor. Alltihop maste ha varit en
marldig syn.

Att arbeta upplevdes kanske som exotiskt av grevar och
affarsman, men dagens hojdpunkt var anda nar ljudet fran skepps-
klockan klingade ut over klipporna. Da lades arbetet at sidan och
man samlades till att gemensamt inta kvallens maltid. "Greven"
ska ha varit en charmerande vard, och den internationella samlingen >
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N S P I R A T I O N

Mary af Rbvarhamn har fan sallskap i den norra hamnen. Trevligt. Aven "Greven"
skulle ha glatt sig, han alskade att fa besb'k.

gaster borgade for underhallande samtal.
Nar Goran och hans gaster inte rackte till anstalldes unga Kokarbor.

Tillsynsmannen som visar runt pa Kallskar beskriver "Greven"
som en rattfardig och generos arbetsgivare, men sa ska han ocksa
ha forvantat sig en arbetsinsats utover det vanliga. Som nar den
12-ariga Ragnis anstalldes for att halla efter allt sly. Hon drog upp
aspskott sa ambitiost att omradet ar befriat fran aspar an idag.

AREN GICK, och med stigande aider blev det inte lattare for Aker-
hielm att ta sig runt pa Kallskar. En dag nar han var ensam pa on
vrickade han foten. Han tog det som en varning. For om han skadade
sig allvarligare an sa ute i naturen skulle det sannolikt droja lange
innan nagon hittade honom.

Sa kom det sig att "Greven av Kallskar" beslot sig for att skanka
sin del av on till landskapet Aland. Aret var 1984. Och han kom
aldrig tillbaka. Som en konstnar lamnade han sitt verk och gick
vidare.

Sju ar senare avled Goran Akerhielm i Schweiz. Men on lever
vidare i hans anda, och valkomnar alia som seglar i hans kolvatten.
For "Greven av Kallskar" alskade att fa besok. J>

For Goran Akerhielm blev Kallskar hans livsverk en fbrverkligad drom och hans ande
vilar a'nnu bakom varje sten pa on. 1984 donerade han sin del av Kallskar till land-
skapet Aland. FOTO: ANJA ANDERSEN
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KARTAOVERKALLSKAR

oNorra hamnen

Fiskehuset

jjspangen.

ilDjalvulsaker

Hy Kallskarkannan

[S» Statyn Hermes

iTimmerhuset

I Grevens hamn
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