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Ruttnad storbåt i Kittuis 
nära färjfästet. Fotot togs 
1978 under Gerolfs doku-
mentation om båtarna på 
Houtskär.
En utställning av denna 
dokumentation anord-
nades sommaren 2011 
i prästgårdens ladugård 
i Näsby.

Att teckna med pensel och tusch. Gerolf på Korpskär 1991.

Gården Härlot i Roslax året 
1978. Fotot gjordes av  
Ilsabe inom dokumentatio-
nen om den traditionella 
arkitekturen på Houtskär. 
I huset bodde då ensam 
Esther Alstrand, som var 
omkring 80 år gammal. 
I början av 1980-talet 
flyttade hon till åldrings-
hemmet i Näsby, sedan 
dess stod gården tom till 
år 2001 då Schülkes fick 
köpa den.

Situationen sommaren 
2006, pärttaket har för-  
 nyats av en firma och 
brädfodringen håller 
på att färdigställas. 
Tältet bakom huset är den 
tillfälliga verkstaden med 
materiallager.

Gerolf och Ilsabe Schülke vid verandatrappan, augusti 2019.

Kaffepaus hos Schülkes under Näsrundan 2019.

John Mattssons båt från 
Ånholm deponerades av 
Schülkes som den första 
båten i det nybyggda 
muséet 2006.
 – I muséet fanns då re-
dan storbåten från Nåtö, 
som ägdes av Hembygds-
föreningen. Ilsabe arbetetar med bilden ’Mäander’ på Kalvholm somrarna 1993 och 1998.

Så börjar diskussionen med Gerolf 
och Ilsabe Schülke, en september     ef
termiddag i deras sommarhem, går

den Härlot i Roslax. 
Deras insikt om båtar som konstverk 

grun dar sig på båtbyggarnas skicklighet, 
den långa båtbyggartraditionen och det 
ekonomiska arbetssättet vad gäller material 
och form. I en kunnig byggares händer blir 
båten ett riktigt konstverk.

Gerolfs båtintresse började redan i skolan 
i och med en studieresa till muséet i Got
torp i Schleswig (i norra Tyskland), där 
Nydamskeppet, ett vikingaskepp bevarats. 
Också studieresan till Jugoslavien år 1961 
blev betydelsefull. I floden Neretvas (i nu
varande Kroatien) delta, i vassen, låg många 
båtar som har likheter med dem som han 
såg senare i Houtskär. 

Schülkes köpte gamla båtar runt Houtskär 
under ca. 30 år och de har nu en samling på 
17 båtar; 11 skötbåtar, 1 storbåt och 5 ekor. 

En av de värdefullaste båtarna, en båt från 
Ånholm, finns som deposition i Skärgårds
muséet här i Houtskär. Förutom att de har 
tagit tillvara båtar, har de insamlat informa
tion om båtar och båtmuséer i Finland. De
ras båtsamling är försäkrad men tyvärr inte 
katalogiserad. 

Inte bara båtar
Jämsides med verksamheten kring båtarna 
har Ilsabe forograferat hus i Houtskär ur 
en arkitektonisk synvinkel. En del av husen 
finns inte mera. En av bilderna föreställer 
Härlot och Ilsabe blev på en gång förtjust 
i huset. Då fanns inte skog på gården, båda 
trapporna var med och taket var insjunket. 
Då var huset ännu bebott men lämnades 
sedan tomt och var obebott i närmare 25 
år. I huset hade gjorts flera inbrott och in
redningen hade förstörts och möbler blivit 
stulna.

Schülkes planerade att helt flytta till 
Houtskär efter pensioneringen, de hade 
köpt en tomt på Vålnäs i Näsby för att byg
ga ett nytt hus. I det skedet frågade de ännu 
en gång om de fick köpa huset på Härlot och 
nu fick de det, men på villkoret att de köper 
hela gården med alla byggnader. Tomten på 
Vålnäs såldes. Året var 2001 och här satt 
de, med ett hus som skulle ha lämpat sig för 
ett konstnärspar i fyrtio års ålder och de var 
nära pensioneringen.

Av olika orsaker stannade de ändå i Tysk
land men har fortsatt att bo på Härlot som 
sommarboare. De renoverar huset med 
gamla metoder och anlitar lokala yrkesmän.

Intervjun fortsätter med en lång diskus
sion om gården Härlots framtid. Schülkes 
tror inte att deras arvingar är intresserade av 
ett hus så långt borta från Tyskland. Någon 
slags konstnärsresidens funderade vi på. 
Men Ilsabe påpekade att huset behöver re
noveras och det går långsamt. 

Houtskär ur ett 
konstnärspars synvinkel

”Allt började redan på sjuttiotalet;  
i slutet av 1970-talet köpte vi  

vår första båt. Det var egentligen ett 
konstnärligt beslut, för vi ansåg hela 

tiden att båtarna inte bara är något slag 
av redskap utan flytande konstverk”.

Artikeln baserar sig på en intervju med paret 
Schülke i september 2019.

Text: Disa Svenskberg 
Bilder: Fam. Schülkes samling

Och i Europa …
I Tyskland arbetar Schülkes med olika kul
turprojekt. I Düsseldorf förestår de en gam
mal järnvägstation som utställningslokal för 
konstnärer, Kultur Banhof Eller. 
[www.kultur-bahnhof-eller.de] 

De har bedrivit utställningverksamhet i 
Kultur Bahnhof Eller i 35 år, har inhyst ca 
180 utställningar och 700–800 konstnärer. 
Staden Düsseldorf har dock förhandlat 
med en investerare om försäljning av huset 
och Schülkes har fört en kamp mot försälj
ningen i 3,5 år. Kampen är en tidstjuv, för 
så många människor skall träffas, så många 
skrivelser skall skrivas och den tiden tas från 
själva verksamheten. 

Deras egen ateljé finns med i Bahnhof El
ler sedan 1975. Det var början av kulturhu
set och alternativet till byggnadens rivning.

Skärgårdsvägen
Gerolf och Ilsabe presenterar ännu idéer till 
verksamhet längs skärgårdsvägen, till vilka 
de har ansökt om pengar för från Tyskland, 
men inte blivit beviljade. Det finns en hel 
del små byggnader längs skärgårdsvägen så
som eltransformatorer, som kunde utnyttjas 
för utställningar. Man skulle bjuda in en 
konstnär för varje hus och därtill göra en 
utställningskatalog. Alternativt kunde man 
bygga små bodar, konstnärsbodar, och ha 
utställningar i dem. Gerolf har en idé om en 
liten bod, som ser förfallen ut och har två 
fönster, som kan öppnas. Inne skulle det dä
remot vara mycket fint och där skulle hänga 
flugpapper i en passpartout, ”Flugfångarens 
sommarstuga”. ■
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Kesäasukkaana Houtskarissa
Pro Houtskär -lehti tapasi Houtskarin pitkäaikaiset 
kesäasukkaat syyskuussa 2019. 
Taiteilijapariskunta Gerolf ja Ilsabe Schülke ovat 
kotoisin Düsseldorfista, Saksasta ja ovat viettäneet 
kesänsä Houtskarissa 1970-luvulta asti. Pitkiä ai-
koja he ovat vuokranneet mökin, mutta vuonna 
2001 he saivat ostaa Härlotin tilan Roslaxissa. 

Schülken pariskunta ostivat talteen vanhoja 
saa ris to laisveneitä, joita he pitävät myös taide-
teoksina niitten muodon, tekijöiden taitavuuden 
ja pitkän perinteen takia. He ovat kunnostaneet 
veneet ja yksi veneistä on tallennettuna Houtska-
rin Saaristomuseossa.

1970-luvulla Ilsabe dokumentoi valokuvaamal-
la vanhojen tilojen rakennuksia rakennustaiteelli-
sesta näkökulmasta. Yhteen kuvaan tarttui Härlot, 
kaksine portaineen ja silloin puuttomassa ympä-
ristössä. Hän ihastui taloon heti ensisilmäyksellä. 
Kuvattaessa talolla oli asukkaansa, mutta se jäi 
tyhjäksi tämän muuttaessa vanhusten palveluta-
loon. Talo oli yli 20 vuotta tyhjillään ennenkuin 
Schülken pariskunta sai sen ostaa. Siitä lähtien he 
ovat keskittyneet talon korjaamiseen perinteisillä 
menetelmillä ja materiaalein.

Pariskunta on jatkanut taiteen tekemistä ke-
säisin Korpskärissä. Düsseldorfissa he ovat olleet 
mukana taidekeskus Kultur Banhof Ellerissä, jossa 
on pidetty n. 180 näyttelyä. Heillä on myös ideoi-
ta näyttelyistä, joita voitaisiin sijoittaa Saaristotien 
varteen entisiin muuntajiin. He eivät vielä ole saa-
neet rahoitusta hankkeilleen.


