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vilka motiv som var förhärskande, om osäkerheten som rådde under denna tidsperiod syns i konsten och 
vilken minnesplats densamma utgör för krigs perioden. 

Inledningsvis behandlas krigsåren ur ett historiskt och politiskt perspektiv men också hur perioden upplevdes 
av enskilda individer. Konstlivet var förvånansvärt aktivt med bland annat utställningar. 

Som referensram granskas hur konflikter har skildrats inom konsten i Europa från 1800-talet till början av 
1900-talet. Redan genom att se på ett fåtal verk kunde man konstatera att bildkonsten skildrar väl krigets 
utveckling från att ha gått av stapel på slagfältet till att bli mera totalt, även ett gissel för civilbefolkningen. 
Här konfronteras vi med beställningsverk som framhäver patriotism och förhärligar krigsherrarna till själv-
ständiga verk, som tar ställning till lidandet.  

De förhärskande motiven för konstnärinnorna under denna period var samma som innan kriget, det vill säga 
stadsvyer och landskap, porträtt och blomstermotiv. Motivvalen ses som ett sätt att hålla upp humöret - vi ger 
inte upp - och att tro på en bättre och normal vardag även i framtiden. 

Verk med en anknytning till kriget var sällsynta. I denna studie delas dessa verk upp i verk från hemma-
fronten det vill säga Helsingfors och verk nära fronten vid karelska näset. På hemmafronten verkade Elga 
Sesemann och Tove Jansson. I Sesemanns expressionistiska självporträtt kan man se känslor såsom 
osäkerhet, ångest och uppgivenhet. Janssons bilder från hemmafronten visar vardagen i Helsingfors med 
bombskydd och en son vid fronten. Både Sesemanns och Janssons verk är potentiella, vilket innebär att 
man kan tolka dem på olika sätt. I en jämförelse nationellt med Yngve Bäcks Kirigets melodi och 
internationellt med Henry Moores Shelter-teckningar var de finska konstnärinnornas bildspråk inte lika 
kraftfullt. 

I närheten av fronten verkade Helmi Kuusi och Tuulikki Pietilä, vars verk avbildar verkligheten såsom 
dagboksanteckningar med människor på väg, de evakuerade som måste lämna Karelen. Stämningarna av 
osäkerhet avbildas med hjälp av stora tomma ögon, kroppsställningar och händernas talande språk.  

Vid utrönande av vilken minnesplats den krigstida konsten utgjorde som kollektivt minne, utvecklades 
begreppen runt minnesplats med att i konstverket bör finnas element som gör det möjligt för de flesta att 
associera till kriget. Dessutom bör verken vara tillgängliga för allmänheten. Flera av verken var små, 
tillgängligheten var begränsad och associationerna till kriget många gånger subtil. Därmed blev den veritabla 
minnesplatsen andra konstarter såsom litteraturen och filmen med verket Okänd soldat. 
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1 Inledning 
 

1.1  Studiens syfte och forskningsfrågor 
 

Krigsåren 1939–1945 var en svår tid i Finland. Största delen av de arbetsföra männen var i kriget och 

kvinnorna fick lov att sköta om samhället i allmänhet enligt bästa förmåga, en uppgift de inte hade 

valt eller var vana vid utan var tvungna till. I städerna rådde det brist på mat, vilket ledde till att 

livsmedel ransonerades, att köa för förnödenheter blev vanligt och en svart marknad florerade. 

Städer mörklades genom att gatubelysningen släcktes och invånarna täckte för fönstren, då de hade 

tänt ljus inne. Detta för att inte synas för fiendens bombplan. Sirenerna tjöt för att varna om 

förestående bombningar och stadens invånare tog sig snabbast möjligt in i närmaste bombskydd och 

vistades där tills faran avblåstes. Rädslan för vad fienden kunde släppa ner från sina bombplan syntes 

i förekomsten av gasmasker, som lyckligtvis aldrig behövdes.1  Av vita lakan syddes skyddsdräkter för 

både soldater och barn, som färdades på skidor till skolan på landsbygden. Folk samlades vid givna 

tidpunkter framför radion för att lyssna på vem som hade stupat vid fronten - kanske en äkta man, 

far, son, bror, granne eller vän. Ångesten för de nära och kära som kämpade vid fronten och rädslan 

för dåliga nyheter var stor bland kvinnorna. Framför allt var framtiden oviss. 2  På grund av ovissheten 

och bristen på förnödenheter evakuerades tusentals barn främst till Sverige men också till Norge och 

Danmark. Även åren efter krigen var svåra. Finlands genom tiderna största massförflyttningar och 

omplaceringar av befolkningen skedde under krigen. Efter krigsslutet omplacerades inom landets nya 

gränser hundratusentals finländare från områden, som man hade varit tvungen att avstå i 

fredsfördraget, landet byggdes upp och krigsskadestånd betalades. Om man jämför flyktingkrisen 

2014–2015, som var en svår utmaning för Europa, är siffrorna låga jämfört med förflyttningarna 

under krigen. Den stora skillnaden var att under krigsåren styrdes massförflyttningarna av regeringen 

och myndigheterna medan flyktingkrisen på 2000-talet är baserad på den enskildas och dennes 

familjs samt släkts initiativ, där man finansierade flykten för dem som hade största chansen att klara 

strapatserna, det vill säga ofta unga män.  

 

Krigsåren, då det förelåg en stor risk för att Finland skulle utraderas som en självständig stat, har en 

stor och avgörande betydelse för vad Finland är idag och utgör och omhuldas som en del av landets 

nationella berättelse. När det gått ett trefjärdedels sekel sedan freden slöts, börjar den muntliga 

traditionen om krigstiden tunnas ut och nya generationer har begränsad insikt, samtidigt som en av 

 
1 Henrik Meinanders epost till skribenten 19.3.2021 
2 Skribentens subjektiva sammandrag av muntlig tradition inom hennes närastående krets. 
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de sista krigshjältarna, den sista riddaren av Mannerheimkorset av totalt 1913, Tuomas Gerdt begrovs 

hösten 2020 i Finlands presidents närvaro och med militär prakt.4 En fläkt från det man lärt sig under 

kriget är de finska beredskapslagren, som består av sjukvårdsmaterial, spannmål, livsmedel, bensin 

och råvaror. Lagren finns runt om i landet, exakt var och hur mycket lagren innehåller är 

hemligstämplat men lagren anses vara bland de största i Europa. Det var en världsnyhet, som 

uppmärksammades av både Sveriges Television och tidningen New York Times, då Finland öppnade 

sina beredskapslager för första gången i fredstid för sjukvårdsmaterial i mars 2020 under pågående 

COVID-19 pandemi. Finland ansågs vara bättre förberett för en kris än sina nordiska grannländer, 

som hade avskaffat sina beredskapslager efter det kalla kriget.5 

 

Inom den historiedidaktiska diskussionen talar man om tre historiebegrepp. Det första begreppet är 

historiskt medvetande, som innebär kunskap om det förflutna och hur nuet är kopplat till detsamma. 

Det andra begreppet är historiemedvetenhet, som ger en förståelse för vår egen plats inom historiens 

flöde. Det tredje begreppet är historiemedvetande, som ger en idé om förhållandet mellan dåtid – 

nutid – framtid. Med andra ord ger kunskap om det förflutna oss ett erfarenhetsrum, som i en viss 

mån kan skapa oss en förväntan eller bild om hur framtiden kan te sig.6  Ovanstående  visar på, att 

krigstiden är så aktuell än idag, att det är motiverat att undersöka konsten från denna period, ty 

konsthistoria ger oss tillträde till det förflutna, då  historia inte kan berättas enbart genom ord och 

dokument utan verk som skapats berättar om en gången tid långt efter det skaparna  har gått ur 

tiden.7 För att ytterligare belysa denna viktiga period i Finlands historia har jag valt att ställa följande 

forskningsfrågor: Vilket slags bildkonst skapades och vilka motiv var förhärskande under denna 

period i Finland?  Syns den osäkerhet som kriget medförde i konsten och vilket narrativ samt 

kollektivt minne utgör den krigstida konsten? Jag avgränsar studien till konstnärinnor, ty kvinnors 

insats under krigen var betydande, kvinnliga konstnärer har studerats mindre än sina manliga 

kolleger och målet är att få en bild av hur krigstiden upplevdes av kvinnor. Andra avgränsningar är 

tvådimensionell konst i form av bilden utförd med olika tekniker från olja till grafik och på olika 

underlag såsom duk och papper, ty dessa konstformer var vanliga för konstnärinnorna under denna 

tidsperiod, dock så att illustrationer uteslutes ur denna studie. Tidsmässigt avgränsas 

undersökningen till krigsåren 1939–1945. Dessa val återspeglas i underrubriken Konstnärinnors 

bildspråk under krigsåren 1939–1945. Det välkända finska begreppet sisu, som står för uthållighet 

 
3 Riddarna av Mannerheimkorset.www.veteraanienperinto.fi Hämtat 19.1.2021. 
4  Ilkka, HS 29.11.2020.  
5 Flemmich 2020. Svenska.yle.fi. 
6 Aronsson 2012, 67–70. 
7 D´Alleva 2010, 17. 
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och kampanda en sorts fighting spirit, kännetecknade krigstiden och i samklang med sisu valdes 

huvudtiteln Vi ger inte upp, vilket under arbetets gång visades sig avspeglas i konstnärinnornas verk.  

 

1.2 Narrativ och minneskunskap 

Vilken berättelse utgör konsten? Studiens mål är att undersöka konsten ur ett narrativt perspektiv 

och som en minnesplats. Narrativ forskning undersöker berättandets betydelse och funktion inom 

kulturen. Berättelser kan vara både muntliga och skriftliga.  I berättelsen sammanflätas den 

tidsperiod som undersöks med den tid när forskningen görs, med berättarens egen uppfattning om 

den tid som undersöks, det vill säga berättarens kognitiva konstruktion av den tidens värld. 

Skildringen är en blandning av kunskap och tankeverksamhet, som har betydelse för uppfattningen 

av såväl dåtid, nutid som framtid. Framför allt strävar man genom berättandet att behärska det 

förflutna och berättaren tar fram ur det förflutna de fakta som styrker berättarens uppfattning om 

vad som skedde. Samtidigt är berättandet ett sätt för människan att förstå tid, processer och 

förändringar. Forskning av berättandet är nära besläktad till diskursanalys. Den personliga 

autobiografiska berättelsen har en betydelse för skapandet av identiteter och sociala verkligheter. 

Den personliga skildringen är subjektiv, det är skäl att beakta i vilket sammanhang, berättelsen 

förekommer och för vem den återges.8  

 

Den tyska professorn i engelska och litteratur Aleida Assmann (1947–) har skrivit om det kulturella 

och kommunikativa minnet, som är ett samspel mellan att komma ihåg och att glömma. Minnet är 

selektivt och påverkas av fokus och partiskhet. Minnet består av en aktiv och en passiv del. Det aktiva 

minnet utgörs av insamlad och utvald information, ett sorts arbetsminne och kanon, medan det 

passiva minnet omfattar ihopsamlad information likt ett referensbibliotek eller arkiv. Då man 

studerar minnet, bör man även undersöka glömska. Man skiljer på aktiv och passiv glömska. I 

synnerhet smärtfulla minnen vill man glömma, utradera och utsätta för aktiv glömska, som även kan 

gå ut på att medvetet förstöra dokument och föremål som påminner om det plågsamma. Beklagligt 

är det när spår av en hel kultur systematisk och medvetet förstörts. Kulturella minnen förankras i 

religionen med dess heliga skrifter, i konst med dess mästerverk och i historia med historiens 

nyckelhändelser. Konstverk genom ett urval blir kvar för eftervärlden som minnen från en förgången 

tid att konsumeras och att tolkas på nytt utgående från en ny tid och nya uppfattningar och 

värderingar.9  Den franska sociologen Maurice Halbwachs (1877–1945) myntade begreppet kollektivt 

minne. Minnen uppstår i sociala sammanhang, det är också i gruppen såsom familjen som vi berättar 

 
8 Pohjamo 2012, 63–77. 
9 Assmann, Aleida 2008,  97–106. 
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våra minnen. Vi minns tillsammans händelser som vi upplevt och den enskildas minne får hjälp av en 

annan persons minne. Man talar om kollektivt eller socialt minne. Det kollektiva minnet uppstår i 

interaktion mellan dem som minns gemensamt. Det kollektiva minnet består inte enbart av summan 

av individuella minnen, utan i sociala sammanhang rekonstrueras minnen på basis av nuet. ”Det 

kollektiva ramverket är verktyget för att återskapa en bild av det förflutna som överensstämmer med 

det allmänna tänkesättet i samhället för tidpunkten av rekonstruktionen.”10  Genom att kontinuerligt 

återskapa våra minnen men samtidigt genom denna upprepning förlorar minnen sitt ursprungliga 

utseende, ty i själva processen att reproducera våra minnen förblir vårt sinne under inverkan av vår 

nuvarande sociala miljö. De mest plågsamma aspekterna från gårdagens samhälle glöms bort, för 

trycket också förtrycket känns bara så länge som de är i kraft.11   

 

Den franska historikern Pierre Nora (1931–) säger att minnet är en funktion av nuet medan historia 

representerar det förflutna. ”Det finns lika många minnen som det finns grupper som minns, att 

minnet är per definition både specifikt och pluralistiskt, både kollektivt och individuellt”.12 I motsats 

till minnet är historia en universal röst som tillhör alla och samtidigt ingen. Enligt Nora har historia 

ersatt minnets centrala funktion. Centrala begrepp är minnesplats och minnesmiljö.13 Spontana 

minnen utan hjälp av minnesplatser såsom arkiv och museer finns inte. Ett konstverk kan också 

fungera som en minnesplats. Samtidigt säger Nora att vi delegerat att minnas till arkiven.  Nora 

framför att det finns minnesplatser för att det inte längre finns någon minnesmiljö, där minne är en 

reell del av vardagsupplevelsen.14 Egyptologen Jan Assmann (1938–) vidareutvecklar Halbwachs 

resonemang om kollektivt minne och delar upp detta i ett kommunikativt och ett kulturellt minne. 

Det kommunikativa minnet lever i den dagliga växelverkan och kommunikationen men är tidsbundet 

och varar ca tre till fyra generationer eller 80 - 100 år och är inte institutionellt. Däremot är det 

kulturella minnet institutionaliserat och kan överföras från en generation till en annan med en 

betydligt längre varaktighet än det kommunikativa minnet, Assmann talar om 3000 år. Institutioner 

som bevarar de kulturella minnena är bland annat monument, museer, arkiv och bibliotek. Kunskap 

och vetenskap strävar mot en universell objektivitet genom generaliseringar och standardiseringar 

medan minnet är subjektivt, lokalt och specifikt för en speciell grupp individer med deras tankesätt 

och värderingar.15 

 

 
10 Halbwachs 1992, 37–41. 
11 Halbwachs 1996, 46–51. 
12 Nora 1992, 3. 
13 Lieux de mémoire och millieux de mémoire. 
14 Nora 1992, 1–8. 
15 Assmann Jan 2008, 109–116. 
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I ovanstående text får vi ytterligare bekräftat konstverkets betydelse som budbärare från det 

förflutna. Den tyska konsthistorikern Aby Warburg (1866–1929) var den första som ansåg att ett 

konstverk är bärare av minne.16 En annan viktig aspekt är att både berättandet och minnet har 

skapats via selektion och att båda är subjektiva. För det tredje är att minnet tolkas utgående från 

nutid. Det betyder naturligtvis att de konstverk från krigstiden som tolkas i denna studie förklaras 

utgående från de tankesätt och värderingar som gäller vid den tidpunkt då tolkningen sker. 

 

1.3      Bildtolkning 
 

Under arbetets gång visade det sig viktigt att beakta och särskilja på självständiga verk, där enbart 

konstnären bestämde innehållet i verket, från beställningsverk, där beställaren eller en annan instans 

än konstnären påverkar verket och ibland dikterade konstens innehåll. Som ett exempel på ett 

beställningsverk är Jacques-Louis Davids (1748–1825) Napoleon till häst vid St. Bernard passet (1801), 

där avsikten inte är att ge en realistisk bild utan att framhäva Napoleons mod och förträfflighet som 

härledare. Vi ser Napoleon på en praktfull stegrande häst iförd exklusiv utrustning inkluderande en 

röd slängkappa. I vänstra nedre hörnet står det Bonaparti. En annan aspekt var att se efter om det 

finns något dolt i bilden, kan bilden tolkas på olika sätt? Den schweiziska konsthistorikern Dario 

Gamboni (1954-) talar om en potentiell bild, där potentiell står för något som konstnären lagt i bilden 

för betraktaren att upptäcka med avsikten att göra den senare uppmärksammad på det aktivt 

subjektiva i själva seendet. Det innebär, att för att en bild skall vara potentiell, bör det finnas något 

tvetydigt, som ger betraktaren frihet till olika tolkningar, bilden blir aktiv på ett kreativt sätt där 

kontemplationen av densamma inte är förutsägbar.17 Här kan vi inte heller glömma filosofen Ludvig 

Wittgensteins tes: Vi tolkar bilden så att vi ser det som vi tolkar.18  Under arbetets gång har jag fäst 

speciellt vikt vid verk, där man kan finna en anknytning till kriget. Dessa verk var sällsynta.  Inom den 

här studien har det gjorts en ansträngning för att öppna läsarens ögon för förhållandena under 

krigstiden, då verken skapades. Trots det tolkas verken naturligtvis utifrån idag, det vill säga nutidens 

kunskap och referensram. 

 

1.4 Litteratur och källor 

Anmärkningsvärt är att mitt under brinnande krig beslöts det att ge ut Suomen taiteen vuosikirja, 

som kom ut för första gången 1942 och fortsatte att publiceras efter fredsslutet ända till och med 

1947, ty man insåg att folkets kampanda inte enbart närs av det materiella utan till stor del av andliga 

 
16 Assmann Jan 2008, 110. 
17 Gamboni 2002, 18–19. 
18 Wittgenstein 1981, 303. 
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resurser, för vilka det kulturella arbetet står för. Då Ateneums konstskatter hade evakuerats fyllde 

Suomen taiteen vuosikirja ett behov att presentera för en vid läsarkrets både i ord och bild den tidens 

intressantaste konstfenomen i Finland.19 Böckerna består av artiklar och bilder på samtida konst, 

även om de manliga konstnärerna dominerar, får tio konstnärinnor och några textilkonstnärer 

artiklar i dessa publikationer. Konstnärinnorna är Helene Schjerfbeck (1862–1946), Ellen Thesleff 

(1869–1954), Ester Helenius (1875–1955), Essi Renvall (1911–1979), Hilkka Toivola (1909–2002), 

Helmi Kuusi (1913–2000), Elga Sesemann (1922–2007), Elvi Maarni (1907–2006) och Eva Cederström 

(1909–1995). Därtill publicerar bokserien bilder på verk av 22 andra konstnärinnor, bland dem Ragni 

Cawén (1891–1981), Gunvor Grönvik (1912–1955) och Tuulikki Pietilä (1917–2009). Suomen taiteen 

vuosikirjat är speciellt intressant som källa, då dessa publikationer återger en samtida syn på 

konstlivet och konstnärerna. Denna serie utgör ett av grundmaterialen för denna studie. 

 

Konsthistoriker Riitta Konttinens (1946–) livsverk har gått ut på att forska i finska konstnärinnor från 

1800- till medlet av 1900-talet och hennes digra författarskap utgör en rik källa, speciellt då det gäller 

konstnärinnornas biografier och levnadsbeskrivningar. För denna studie har verken Naisten taiteen 

rajoilla (2010), Täältä tullaan (2017) och Modernistipareja (2010) haft betydelse.  Värdefulla källor 

över konstnärinnan Tove Jansson har varit Tuula Karjalainens Tove Jansson – arbeta och älska (2013) 

och Boel Westins Tove Jansson. Ord, bild och liv (2007). Båda baserar sig på Janssons arkiv och har 

kommit ut postumt. Erik Kruskopf skrev Bildkonstnären Tove Jansson (1992) under konstnärinnans 

livstid och hade därmed möjlighet att även intervjua konstnärinnan. 

 

1986 ordnade Tammerfors konstmuseum en retrospektiv utställning över Tuulikki Pietiläs 45-åriga 

bana som grafiker och gav ut en utställningspublikation med konstnärinnans namn, som tillsammans 

med konsthistorikern Ari Latvis licentiatavhandling Tuulikki Pietilän grafiikka v. 1933–1971 (1981) 

utgör källor över konstnärinnan Pietilä. Lottamuseets (Lottamuseo) arkiv visade sig vara en värdefull 

källa i och med att konstnärinnan Helmi Kuusis (1913–2000) släktingar donerade till museet efter 

dennas frånfälle närmare hundra verk samt konstnärinnans arkiv, vilket ledde till att museet ordnade 

2002 utställningen ”Karjalan Kunnailla – Kuvia Karjalasta” Taiteilija Helmi Kuusen töitä 

lottakomennukselta 1942–1944. Största delen av denna kvarlåtenskap donerade Lottamuseet vidare 

till Statens konstmuseum Ateneum. Kvar finns ett trettiotal verk, överlåtelsedokumentet och 

dokument kring utställningen.  Vidare ordnade Ateneum 2003 en utställning och publicerade en 

katalog under namnet konstgrafiker Helmi Kuusi.   

 

 
19 Mantere 1942, 1-4. 
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Att ämnet bildspråket från krigstiden på alla sätt kan ses som dags aktuellt underskrivs med att 

Helsingfors Konstmuseet HAM och Helsingfors Stadsmuseum i samarbete arrangerade utställningen 

Sinnesstämningar både i Tennispalatset och i Villa Hagasund under tidsperioden 18.10.2019–

1.3.2020. Själva utställningen samt utställningens publikation Mieliala Helsinki 1939–1945 var 

givande källor för denna studie. Nationalgalleriets webbsidor är en källa för att studera de delar av 

nationalgalleriets samling som representerar den berörda perioden. Nationalgalleriet har 

digitaliserat en del av sin samling under kokoelma.fi, som utgjorde en av bildkällorna vid sidan av 

litteraturen för att studera verk från perioden 1939–1945 samt de verk som var utställda i 

Sinnesstämningar i Tennsipalatset i Helsingfors 18.10.2019–1.3.2020. 

 

1.5 Studiens struktur 

För den moderna läsaren är det möjligt att krigstiden inte är bekant. Därför är avsikten med det andra 

kapitlet att introducera läsaren till hur det var under krigsåren som en referensram till bildkonsten 

under perioden, dels på ett generellt, dels på ett individuellt plan. Det generella planet ger en 

helikoptersyn på krigstiden på både ett historiskt och politiskt plan. Det individuella planet ger 

exempel på hur kriget upplevdes på gräsrotsnivå det vill säga från en personlig utgångspunkt. Kapitlet 

ger också en kursorisk inblick i periodens konstliv. 

 

 Det tredje kapitlet kontextualiserar krigstidens bildspråk genom att ge exempel på hur konflikter har 

skildrats inom konsten från 1800-talet till 1940. Den breda tidsramen beror på att jag sökte en 

historisk blick och ville utröna om man kan se trender eller förändringar i skildrandet av krig inom 

bildkonsten.  

 

Det fjärde kapitlet redogör för motiv och narrativ i kvinnliga konstnärers verk under krigen. Först 

behandlas allmänna motiv via exempel för att sedan gå vidare till och fästa huvudvikten vid verk i 

vilka man kan se en anknytning till krigen. Dels från hemmafronten i Helsingfors, som genom 

bombningarna av staden hade kraftiga känningar av kriget, dels från nära frontlinjen vid det karelska 

näset. Hemmafronten representeras av konstnärerna Elga Sesemann och Tove Jansson medan 

frontlinjens konstnärer är Helmi Kuusi och Tuulikki Pietilä. Detta kvinnliga bildkonstspråk jämförs 

med det manliga både nationellt och internationellt genom Henry Moores Shelter-teckningar, Yngve 

Bäcks Krigets melodi och frontkonstnärernas verk.  

 

I det femte kapitlet undersöker jag vilken narrativ och vilken minnesplats den undersökta konsten 

utgör över krigstiden. Avslutningsvis görs ett sammandrag av undersökningen och vilka svar vi får på 
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forskningsfrågorna. I bilaga 1 finns ett register på cirka 100 konstnärinnor som var aktiva under krigs 

perioden. Listan gör inte anspråk på att vara heltäckande. 

 

2 Åren 1939–1945 

Kapitlet börjar med ett helhetsperspektiv på de politiska och historiska skeenden under krigsåren 

och fortsätter med skildra massförflyttningar av människor och egendom såsom konstskatter undan 

krigets förödelse. Från överblicksbilden fortsätter studien med personliga hågkomster från 

krigstiden. De två första berättelserna är självupplevda och är ur barnets perspektiv. Man kan anta 

att vuxnas upplevelser var annorlunda, även att det var svårare för äldre personer att anpassa sig till 

förändringarna. Den tredje redogörelsen reflekterar den muntliga traditionen inom en familj samt en 

släkt och återger den vuxnas perspektiv på kriget. Den fjärde redogörelsen baserar sig på 

konstnärinnan Tove Janssons (1914–2001) arkiv och återspeglar en ung och politiskt initierad persons 

erfarenheter. Pohjamo lyfter fram att den muntliga berättelsen påverkas av för vem berättelsen 

återges.20 Den första och den sista berättelsen har skildrats för skribenten medan den mittersta 

deltog i Kotiliesis skrivartävling. Den sista beskrivningen baserar sig till stor del på brev till en god 

väninna utomlands. På så sätt har berättelserna olika geografiska perspektiv, där den första, tredje  

och fjärde är Helsingforsbaserat, medan den andra är från Karelen, vilket var ett viktigt område under 

krigen och därmed viktigt för denna studie. Slutligen beskrivs några händelser inom konstlivet och 

vissa konstnärinnor namnges. De flesta konstnärer i denna jämförelse är män, ty män skildrar 

konflikter oftare än kvinnor. 

 

2.1 Orsaker till och följder av vinter- och fortsättningskriget 

Under 1930-talet bedrev Finland en neutralitetspolitik, som dessvärre inte kunde skydda landet mot 

krig, då  orosmoln  i form av två våldsamma och krigslystna diktatorer, Tysklands Adolf Hitler (1889–

1945) och Sovjetunionens Josif Stalin (1878–1953), dök upp på den europeiska makthimlen. Stalin 

förmodade att Hitler skulle inleda ett krig, i vilket största delen av Europa skulle bli involverad, och 

beslöt sig för att förhandla med Hitler. Tysklands utrikesminister Joakim von Rippentrop anlände till 

Moskva och ett ickeanfallsavtal slöts den 23 augusti 1939. Avtalet hade en hemlig bilaga, där Stalin 

och Hitler delade upp sina intressen i Europa. På Stalins lott föll bland annat Finland och Baltikum. 

Stalin hade som mål att annektera Finland precis som Baltikum och började redan i oktober med 

förberedelser genom att flytta trupper till den finska gränsen. Då Sovjetunionen var betydligt större 

och starkare än Finland trodde Stalin att en erövring kunde ske på tre veckor. Den 30 november 

 
20 Pohjamo 2012, 71. 
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överskred de sovjetiska trupperna den finska gränsen och Helsingfors utsattes för ett massivt 

flygangrepp. Den 13 mars 1940 slöts fred i Moskva med Sovjetunionen. Fredsavtalet var tungt för 

Finland och innebar att Finland skulle avstå massiva områden vid den sovjetiska gränsen inklusive 

landets fjärde största stad Viborg, samt en tredjedel av landets utbyggda vattenkraftverk och 

skogsindustrins produktionsanläggningar. Områdets befolkning utgjorde 420 000, som nästan 

mangrant lämnade sina hem i de avstådda områden. Dessutom skulle Hangö arrenderas till 

Sovjetunionen på 30 år. Orsaker som gjorde det möjligt för Finland att motstå en så övermäktig 

fiende, där Sovjetunionen kunde ställa upp en miljon mot Finlands 270 000 soldater, berodde på att 

man insåg att man kämpade för landets självständighet och en sällsynt kall och snörik vinter blev 

landets bundsförvant.21 

 

Efter freden i Moskva var Finland ett land under stress emedan levnadsförhållandena hade drastiskt 

försämrats, på grund av att 10% av landets mest bördiga åkerjordar i Karelen hade förlorats, brist på 

gödsel och torka sjönk livsmedelsproduktion med en fjärdedel. Ransoneringar togs i bruk som gällde 

säd, mjölprodukter, fett, fisk och kött. Ransoneringen för dem som hade ett lätt arbete varierade 

från 1000–1500 kalorier per dag medan de som utförde tungt arbete fick 1950–2800. Textiler fanns 

det inte heller någon tillgång på.22 

 

 Samtidigt var Finland trängt mellan stormakterna Tyskland och Sovjetunionen, den senare hade 

övertaget på södra sidan av Finska viken och hade krävt att få kontroll över Hangö. Tyskland var 

närvarande i Finnmarken i Norge  och finländarna hade tillåtit fem tyska divisioner i finska Lappland. 

I denna situation utövade beslutsfattarna en politik för att värna om Finlands handlingsfrihet. Den 25 

juni 1941 bombaderade Sovjet flera finska städer och därmed var fortsättningskriget ett faktum. 

Churchill deklarerade även krig mot Finland den 6 december 1941 å Englands vägnar. Än en gång 

lyckades den finska armén förhindra ett regelrätt intåg av den mer än tredubbelt starkare sovjetiska 

armén. Tre år senare den 5 september slöts vapenvila och den 18 september 1944 ingicks ett 

fredsavtal med hårda villkor för Finland. Förutom Moskva fredens gränser skulle även Petsamo-

området avstås och ett större område under benämningen Porkala från Esbo i öst till Ingå i väst skulle 

arrenderas på 50 år. Detta sågs som mycket farligt, då det vore möjligt att bombadera Helsingfors 

från Porkala med kraftiga kanoner. Därtill skulle ett krigsskadestånd som steg till 550 miljoner dollar 

betalas och en rättegång mot krigsansvariga krävdes. Enligt finskt lagrum var det sista kravet inte 

möjligt, vilket ledde till att riksdagen måste stifta retroaktiva lagar enligt vilka åtta politiker med Risto 

 
21 Virrankoski 2012, 357–372. 
22 Vehviläinen 2002, 109–111. 
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Ryti  i spetsen fälldes och fick avtjäna straff bland annat vid Skatuddens fängelse. Det viktigaste för 

Finland var att man lyckades bevara landets självständighet. Då Finland förlorade 92 000 inklusive 

civila offer under krigen, förlorade vår södra granne Estland en femtedel av sin befolkning totalt 

200 000 under Stalins terrorvälde.23 

 

 Trots att ett fredsavtal hade ingåtts, levde den finska befolkningen i rädsla. De allierade hade skickat 

en kontrollkommission under sovjetisk ledning, som bekräftade att Finland fortfarande hörde till den 

sovjetiska intressesfären, för att uppfölja att Finland följde de villkor, som var stipulerade i 

vapenstilleståndet. De allierades kontrollkommission tog varje tillfälle i akt att framkalla hot om 

ockupation.24 Kriget fördes först och främst längs med fronten i öst men även civilbefolkningen 

terroriserades via flygbombräder, där Helsingfors, Åbo och St Michel, där Mannerheims högkvarter 

var beläget, var mest utsatta. Därtill rådde det en skriande brist på praktiskt taget alla förnödenheter. 

Ansvaret för livsmedelsproduktionen låg på husmödrarnas axlar, medan bristen på både gödsel och 

foder medförde att produktionen på gårdarna minskade drastiskt. Bristen på bränsle medförde 

transportsvårigheter och innebar att Helsingfors led brist på baslivsmedel såsom potatis. 

Utrikeshandeln krympte till hälften jämfört med situationen före kriget. Surrogat uppfanns för till 

exempel kaffe.25 Slagordet för hemmafronten var att det här klarar vi av. I stort sett ville varje 

finländare göra något för fosterlandet. Arbetsföra kvinnor tog över, lärde sig att så och skörda, 

gasmasker producerades och skyddsdräkter syddes av lakan, vantar, sockor och kragar stickades 

samt bröd bakades för frontens behov. Hundratusentals evakuerades och stadsbor inhystes på 

landsorten. Lottorna utfordrade armén, vårdade skadade, bevakade luftrummet och skötte om 

kommunikationen, kort sagt var deras insats oerhört värdefull.26 

 

2.2 Evakueringar 

Under krigstiden förekom de största folkförflyttningar som någonsin skett i Finland. Under 

vinterkriget tömdes Karelen men en del flyttade tillbaka under fortsättningskriget. Vid krigslutet hade 

cirka 420 000 flyttat från Karelen inklusive Viborg, Petsamo, Salla och Kuusamo. Undan 

Lapplandskriget evakuerades ca 100 000 till största delen till Sverige och en del söderut. Från Porkala-

området förflyttades över 7 000 personer  på 10 dagar och även Hangö tömdes på 11 000 personer. 

Härtill kommer den tidigare omnämnda förflyttningen av 80 000 barn.27 Dessutom var det många 

 
23 Virrankoski 2012, 378–398. 
24 Vehviläinen 2002, 152. 
25 Virrankoski 2012, 384. 
26 Valkonen 2000, 5. 
27 Förflyttad befolkning https://www.uppslagsverket.fi  Hämtad 23.1.2021. 
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stadsbor som flyttade ut på landsbygden undan bombardemanget. Det var inte bara människor som 

evakuerades utan också konst. Atenum och Sinebrychoff evakuerade sina konstverk  först till 

bankvalv och senare till olika orter ute på landsbyggden. En förebild kan ha varit Louvren i Paris som 

evakuerade en del av sina samlingar undan nazityskarna redan 1938. Även Ane Gyllenberg 

evakuerade sin konstsamling från Granö via Torneå till Stockholm 1943.  Under krigstiden var det 

förbjudet att föra ut värdeföremål från Finland. Gyllenberg lyckades dock med att få statens 

beviljande till transporten i efterskott. En kort utställning med konstamlingen hölls hos 

konsthandlaren Gösta Stenman till förmån för Finlandshjälpen. Samlingen återvände till Finland först 

efter fredsslutet. Efter att konstverken hade blivit evakuerade, bombades Hagalund i februari 1944, 

vilket medförde att även Villa Gyllenberg på Granö ådrog sig skador främst genom krossade 

fönsterrutor på grund av lufttrycket.28 Ane Gyllenberg var troligtvis välinformerad om Finlands 

situation och därmed är det tankeväckande att för honom var det viktigt att föra ut ur landet och i 

trygghet konstsamlingen, medan han själv med hustru och två vuxna döttrar med familjer stannade 

kvar i Finland. Denna handling kan ses återspegla sinnestämningar och den osäkerhet som rådde. 

 

2.3  Personliga minnen och uppfattningar om krigstiden 

På det personliga planet  väckte krigstiden många reaktioner. Man sökte efter information, så kallade 

tysta signaler, man ville stå på vinnarnas sida, man försökte motverka känslor av ångest och rädsla, 

man ansträngde sig för att glömma – det viktigaste var att överleva.29 Idag finns det inte många som 

kan föra vidare den muntliga traditionen och berätta om krigstiden i enlighet med Jan Assmanns 

kommunikativa minne. Margareta von Essen-Johne (1936–) har barndomsminnen från det krigstida 

Helsingfors medan Veronica Granö-Suomalainen (1952–) refererar till sin egen familjs muntliga 

tradition från krigstiden. De två andra representanternas, Kerttu Eskolas och Tove Janssons, 

upplevelser finner vi i litteraturen och dessa kan därmed motsvara arkivet som  Aleida Assmanns 

refererar till. 

 

Essen-Johne  berättar om sina barndomsminnen från det krigstida Helsingfors och säger att hennes 

mor, som gifte sig med en yrkesmilitär 1935, aldrig hade kunnat föreställa sig, att ett krig skulle bryta 

ut. Helsingfors bombaderades och för att inte synas för luftangrepp mörklades staden, gardinerna 

drogs ner så att det inte fanns några upplysta fönster, spårvagnarnas lyktor var förtäckta. ”Vi skulle 

alltid vara halvt påklädda, för när alarmet gick gällde det att vara snabb med att få på sig varma 

ytterkläder och kängor. Vi barn fick ta med oss en leksak och mor hade färdigt packat en kasse med 

 
28 Nylund 2018, 33. 
29 Kortelainen 2019, 7. 
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saker hon inte ville att skulle förstöras vid ett eventuellt luftangrepp. En gång träffades ett hus nära 

vårt hem och då splittrades alla våra fönster. Man täckte för fönstren med vad man hade för att 

försöka hålla värmen inne tills fönstren kunde bli lagade. Själv var jag krigsbarn i Sverige. Jag vet inte 

exakt när det blev aktuellt att flytta till Sverige men tror att det kunde röra sig om 1942. För mig var 

krigsbarnstiden ingen negativ upplevelse. Jag talade svenska och mor höll kontakt med oss barn även 

när vi var i Sverige. Vår svenska familj hade lovat ta hand om oss ifall något skulle ske våra föräldrar. 

Mina svenska föräldrar lever inte mera men jag har fortfarande kontakt med mina svenska ”syskon”.  

Matransoneringen var uppgjord enligt behov, så att barnfamiljer fick som exempel mera mjölk än 

andra. Det att man hade matkuponger betydde inte att man verkligen kunde komma över dessa 

förnödenheter. Den osäkerhet som min mor måste ha känt under kriget överförde hon aldrig på oss 

barn.  Även efter krigslutet fanns det en stor osäkerhet. Min far, som var bataljonschef under kriget, 

ansågs finnas på Sovjets röda lista och en flyktväg för vår familj över Österbotten till Sverige var 

färdigt planerad.”30 

 

Eskola berättar om hur hon som barn upplevde evakueringen den 30 november, då kriget bröt ut. 

Hon bodde i en liten fiskarby med sju bebodda hus. Fortskaffningsmedel fanns inte, förutom någon 

enstaka cykel. Man färdades till fots eller med häst. Telefon fanns inte heller. En budbärare kom mitt 

i natten för att berätta att kriget hade brutit ut, informerade om mötesplats och -tid för evakuering 

och att allt måste lämnas: ”Klä er varmt och ha vägkost med!” Brödet var slut, så hennes far börjar 

baka och då en gång ugnen var varm hämtade han ett stort stycke fläsk för att tillredas som vägkost. 

Klockan fem  på morgonen traskade familjen iväg  till fots till mötesplatsen, som låg på sex kilometers 

avstånd. Evakueringen skulle ske över vatten.31 Berättelsen finns i  samlingsverket  Me kestimme. 

Naisten ja lasten talvisota. Hösten 1999 ordnade Kotiliesi en skrivartävling. Det stora deltagandet i 

tävlingen visade intresset och att minnen, även om 60 år har förflutit sedan det ödesdigra 

vinterkriget, inte hade bleknat utan levde starkt kvar i den finska befolkningen, som om kriget skulle 

ha ägt rum igår. Nästan 100 berättelser rymdes med i ovannämnda samlingsvolymen. 

 

Granö-Suomalainen, som är dotterdotter till Linkomies´ regeringens (1943–1944) utrikesminister 

Henrik Ramsay, berättar att hennes morfar var folkförsörjningsminister innan han blev 

utrikesminister. Det gav sig själv att folkförsörjningsministern inte kunde utnyttja den florerande 

svarta marknaden, utan levde på basis av de officiella ransoneringskorten, något som medförde att 

alla hans tre döttrar var trådsmala. Alla tre döttrar fungerade under kriget för Röda korsets som 

 
30 Margareta von Essen-Johne, 2020: muntl. 1.12.2020. 
31 Eskola 2000, 91-94. 
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hjälpsystrar. Deras mor doktorinnan Ramsay arbetade aktivt för Röda Korset som ordförande för 

damkommittén. ”Att arbeta för Röda korset reflekterade det Ramsayska förhållningssättet eftersom 

alla såväl finska som ryska och tyska hade rätt till vård. En komponent hur kriget upplevdes kunde 

vara bildningsgraden, ty min mor tyckte sig kunna se en skillnad i förhållningen till kriget på basis av 

utbildning. Utbildade hade ofta ett annat, vidare perspektiv, de såg kriget som en fas, ty alla krig i 

världshistorien har en dag tagit slut. Det gällde att jobba för en bättre framtid.  Min mormor upplevde 

att de som dömdes som krigsansvariga, däribland hennes egen make, efter fredsslutet var martyrer 

och att vara dömd enligt en retroaktiv lag innebar ingen skam. Min mor var upprörd över hur 

krigsveteranerna behandlades i en civilisation som vårt land, då vi såg tiggande veteraner utanför 

varuhuset Stockmann.” Idag har krigsveteranerna en upplyft roll vid firandet av Finlands 

självständighet men det tog faktiskt årtionden av förtigande, ty först på 1980-talet blev 

representanter för krigsveteranerna inbjudna till den årliga slottsbalen i anledning av 

självständigheten.32 

 

Genom konstnärinnan Tove Janssons brev till den goda väninnan Eva Konikoff, som hade emigrerat 

till USA, får vi en uppfattning om hur hon upplevde kriget, medan kriget pågick. Hennes far hade 

kämpat för de vita i inbördeskriget33, hennes bror Per Olav blev inkallad vid vinterkrigets slutskede 

och sårades två gånger och lilla bror Lars blev också inkallad vid krigets slutskede men hann aldrig 

träda i tjänst. Det var omöjligt att skriva direkt om kriget, då brev censurerades och delar av brev 

svärtades. Kännedomen om censuren, att främmande och ovidkommande kommer att läsa texten, 

har säkert också påverkat brevens innehåll. Det tog också lång tid för brev att komma fram men 

breven var ett sätt att bearbeta sina egna upplevelser och tankar. Vänner som var hemma på 

permission var utbrända, själsligt söndriga och rädda för att återvända till fronten och krigets fasor.  

De unga soldaterna behövde medkänsla och omvårdnad också i form av fysisk närvaro med en kvinna 

för att uppnå ”kroppens lugn”, vilket försatte kvinnorna i svåra personliga dilemman med en moral 

som avvek från det allmänna.34 35 Jansson vittnar också om hur mycket tiden vid fronten påverkade 

och förändrade de unga männen. Som en motvikt mot kriget berättar Jansson hur krigströtthet 

förvandlas till hejdundrande tillställningar, där man festade och dansade som om slutet var nära och 

där alla samtal slutade i att man önskade att kriget skulle ta slut. Det var inte svårare än att dra ner 

 
32 Veronica Granö-Suomalainen, 2021: muntl. 3.1.2021. 
33 Kruskopf 1992, 27–28. 
34 Karjalainen 2013, 55. Citatet ur brev till Eva Konikoff 11.9.1942. 
35 Anna Kortelainen skriver under rubriken ”Kaavakkeet ja naiset välttämättömiä” – mielialatiedustelua 
Helsingissä 194-1944, dels om finländska kvinnor som umgicks med tyska officerar och dels om hur veneriska 
sjukdomar spreds med följd av att polisen arresterade kvinnor på gatan för att föra dem till gynekologiska 
undersökningar. 
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mörkläggningsgardinerna. Jansson skriver om oron för bristen på föda och berättar om hur familjen 

plockar bär, svamp och örter samt lägger in fisk för vinterns behov. ” Vi har blivit veritabla gräsätare 

– får man en köttbit någon gång känner man sig underlig och vild som en Tarzan efteråt.”36  

 

För konstnärerna rådde det även stor brist på material, både då det gäller färger såväl som underlag.  

Då franska oljefärger inte gick att komma över, fick konstnärerna nöja sig med ryska av sämre kvalitet. 

Brist på duk ledde till användandet av faner och papp.37 Kruskopf berättar hur Jansson hade blivit 

tillfrågad av Hufvudsstadsbladet om bristen på material för konstnärer och att denna med glimten i 

ögat svarat att man alltid kan måla på gamla mjölsäckar eller madrassöverdrag men att det sämre 

underlaget kunde leda till att ”penseln slinter så att en näsa blir ovanligt lång”.38 Krigets fasa i form 

av närståendes död kom nära Jansson, då familjebekanta konstnärfamiljer såsom Collin och 

Nelimarkka miste söner i kriget. Också kärasten Tapio Tapiovaaras bror Nyrki, läraren Hjalmar 

Hagelstam och många andra vänner stupade. Rädslan för att en närstående skulle stupa var så stor, 

att soldaten på permission kunde upplevas som någon som lever nu men kommer snart att dö.  

Jansson var pacifist och led för alla de unga män som stupade vid fronten och ansåg att alla såväl 

finländare, ryssar och tyskar hade samma rätt att leva. Jansson utförde de arbetsplikter som 

utfärdades, såsom jordbruksarbete och att sy snödräkter för soldater. Kvinnor förväntades föda barn 

för att ersätta liv som  gått förlorade vid fronten men Jansson var inte villig att skapa liv för att förintas 

i krig.39 Samtidigt bodde det en feminist i Jansson, som hyser en bitterhet mot fadern i synnerhet i 

förhållande till modern ”Jag ser hur Faffan, den mest hjälplösa, den mest kortsynta tyranniserar hela 

huset, jag ser att Ham  (modern)är olycklig för att hon alltid sagt ja, slätat över, givit med sig, givit 

upp sitt liv och ingenting fått i stället utom barn som männens krig skall döda eller göra till bittra, 

negativa människor.”40 

 

2.4 Konstlivet och konstnärinnor under perioden 1939–1945 

Riitta Konttinen konstaterar att redan på 30-talet ökar antalet kvinnliga konstnärer betydligt och 

samtidigt slog grafiken rot i det finska samhället och undervisning i grafik stabiliserade sig.41 

Krigstidsperioden är tudelad, Oskari Mantere, skribent i Suomen taiteen vuosikirja, skriver att under 

krigstiden var folkets krafter riktade mot att avvärja fiendens anfall och att trygga och bevara 

fosterlandets frihet, som är grunden för all kulturell verksamhet. Då ansträngningar för att sörja för 

 
36 Karjalainen 2013, s 53. Citat ur Tove Jansson: Bildhuggarens dotter.s 29,33. 
37 Konttinen 2017, 231. 
38 Kruskopf 1992, 163. 
39 Karjalainen 2013, 51–68. 
40 Karjalainen 2013, 21. Citat ur brev till Eva Konikoff 1.11.1941. 
41 Konttinen 2017, 189, 192. 
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folkets materiella välbefinnande har krävt alla krafter, har mindre blivit över för att odla det 

kulturella, samtidigt som det rådde brist på material för konstnärer. Under dessa förhållanden blev 

även bildkonsten lidande.42  Samtidigt hände en hel del på konstfronten. Under och efter kriget fanns 

det en efterfråga på konst, som investeringsobjekt, då man befarade att penningvärdet skulle rasa 

under dessa svåra tider.43 

 

En samtida blick på finska konstnärinnors verk gav också utställningen Ausstellung Finnischer 

Künstlerinnen und Kunstwerkerinnen i Berlin 1943. Inbjudan till utställningen kom från det tyska 

nationalsocialistiska kvinnoförbundet NS–Frauenschaft, vilket medförde att undervisnings- och 

utrikesministeriet utnämnde Aune Lindström (1901–1904) till kurator. Lindström disputerade 1932, 

som första kvinnliga doktorand inom konsthistoria i Finland, med avhandlingen om 

konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright. Hon verkade som amanuens för 

finska statens konstmuseum Ateneum och skrev flitigt konstkritik för Turun Sanomat och Iltalehti. Då 

Ateneums samlingar var bortpackade, gällde det att finna verk direkt från konstnärinnornas ateljéer 

och från privata samlingar. Lindström var välbevandrad i konstlivet under denna period och kände 

personligen alla konstnärer hon valde till utställningen. Under brinnande krig skickades 136 konstverk 

till Berlin av fyrtio konstnärinnor, av vilka åtta redan var bekanta via Suomen taiteen vuosikirja såsom 

Ragni Cawén, Helmi Kuusi och Tuulikki Pietilä och åtta konsthantverkare. Man lyckades få tillbaka 

konstverken 1944 trots att den politiska situationen med Tyskland hade försämrats.44  

 

Utställningsverksamheten var förvånansvärt aktiv under krigsåren och som livligast under åren 1942–

1943. Unga konstnärer grundade de ungas utställning år 1939, Finlands konstnärers utställning 

arrangerades 1939, 1941 och 1942 och Finlands konstakademi ordnade visningar i Ateneum under 

åren 1942–1948.45 Medan Finlands konstförenings (Suomen taideyhdistys) expo ägde rum i början 

av 1940. Till utställningen anmäldes 700 verk, av vilka  553 verk av 191 konstnärer valdes bland dem 

cirka 20 kvinnliga, vilka har identifierats via kvinnliga eller förnamn som i allmänt bruk betecknar 

kvinnor.46 Konsthallen arrangerade sin 50-års-jubileumsutställning 1943.  

 

På  Maire Gullichsens initiativ grundades år 1939 föreningen Nykytaide r.y. – Nutidskonst r.f., vars 

uppgift var att befrämja nutidskonst med hjälp av utställningar. Gullichsens förebild var Föreningen 

 
42 Mantere 1942, s 1. 
43 Heino, HS 12.4.2021. 
44 Selkokari 2019, passim. 
45 Suomen Taiteilijain näyttelyt 1928–1943. Suomen taideakatemian näyttelyt 1942–1948. Nationalgalleriets 
arkiv. 
46 Helsingin Sanomat 22.4.1944. 
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för Nutida konst, som var instiftad av Gustaf Engwall i Stockholm år 1938. Under det krigstida Finland 

var det dock inte möjligt att arrangera utställningar men däremot föddes intresset för att göra finsk 

konst känd utomlands. Nutidskonst föreningen fick en inbjudan att verkställa en utställning över finsk 

konst i Stockholm. Utställningen förverkligades år 1944.47  Maire Gullichsen stod också bakom Fria 

Målarskolan, vars förebild låg i Paris fria konstakademier och som öppnade sina dörrar i januari 1935. 

Fria Målarskolan utgjorde ett alternativ till konstakademin som agerade i nationalistisk anda. Maire 

Gullichsen hade själv utövat konstnärskap och hon säger i sitt tal vid konstskolans 10 års jubileum: 

”Jag var själv en gång en elev, som sökte lärare, sökte en skola utan akademisk prudentlighet, en 

skola utan en skolas tvång, där eleverna kunde komma och gå som de ville”.48  Skolan verkade även 

under krigstiden, då bland lärarna finner vi några kvinnliga konstnärinnor Ester Helenius, Eva 

Cederström och Sigrid Schauman.49 Bland eleverna finner vi Tove Jansoon.50  

 

3 Hur beväpnade konflikter har skildrats inom konsten under 

1800- och början av 1900-talet i Europa 

Det här kapitlet utgör en referensram med att ta fram exempel från konsthistorien på hur beväpnade 

konflikter har skildrats och som tidsram har valts cirka 150 år. Den vida tidsramen beror på att jag 

ville se om man kunde se en förändring av skildrandet av konflikter. Naturligt är att börja med 

exempel från napoleonkrigen (1803–1815), som representerar kolonialkrig, därefter lyfts fram tre 

konsthistoriska giganter Géricault, Delacroix och Goya med deras målningar av konflikter. Sedan 

flyttar vi oss norrut för att se hur kriget 1808–1809 mellan Sverige och Ryssland, även kallat finska 

kriget, skildrats. Därefter flyttar vi oss söderut för att bekanta oss med den brittiska konstnärinnan 

Elizabeth Thompson Butler (1846–1933) som uttryckligen är känd för hennes krigsscener och kallades 

för Storbritannien viktorianska krigskonstnär.  Det kändes naturligt att ta med ett verk från det dansk-

tyska kriget 1864, där patriotismen tunnar ut och också på basen av skribentens anknytning till 

Danmark och studier av konsthistoria vid Köpenhamns universitet. Därefter står första världskriget i 

tur och slutligen ett exempel från spanska inbördeskriget (1936–1939). I denna jämförelse handlar 

det mest om manliga konstnärer, ty oftast var det män som skildrade krig. Däremot har de få 

konstnärinnorna fått träda fram med en noggrannare analys. 

 

 
47 Woirhaye 2002, 78, 93. 
48 Ojanperä 2000, 176–178. 
49 Woirhaye 2002, 43, 46. 
50 Karjalainen 2013, 35. 
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Början av 1800-talet färgades av Napoleons vidlyftiga fälttåg (1799–1815). En av Napoleons generaler 

var konstnären Louis-François Lejeune (1775–1848), som avbildade krigsscener från napoleonkrigen 

såsom slagfältet vid pyramiderna (1806), slaget vid Somo-Sierra (1810) och slaget vid Abukir (1806). 

Alla dessa målningar finns i Versailles, Musée du Chateau de Versailles. Gemensamt för dessa 

historiemålningar är att de avbildar slagfält, soldater iförda uniform och hela trupper, stupade och 

krigsmateriel såsom svärd och dolkar. Det är fråga om actionmålningar från centrum av 

krigsskeendet. Hästens centrala roll i krigsföringen i början av 1800-talet markeras och ofta ser vi en 

glänsande häst rest på sina bakben.51 Gemensamt för dessa verk är en avsikt att förhärliga Napoleon 

som en framgångsrik fältherre och general, som lade under sig stora delar av världen från Spanien 

till Egypten, med följden att Napoleon lät sig själv krönas till kejsare. Klassiska historiemålningar, 

såsom ovannämnda och som skildrar krig, är nästan alltid ideologiskt och politiskt ändamålsenliga.52  

 

En av konsthistoriens klassiker är Medusas Flotte (1819), som skildrar överlevande efter förlisningen 

av ett skepp och är målad av Théodore Géricault (1791–1824), som även utförde andra verk från 

slagfält bland annat Den sårade kyrassiären (1814), där vi ser en enskild soldat med sitt svärd i vänstra 

handen leda sin uppjagade häst ner för en slutning. Soldaten har en praktfull uniform med höga, 

svarta stövlar, vita åtsittande ridbyxor, svart rock och en vit slängkappa fäst vid ena axeln. Svärdet 

har utbytts till geväret och en rest hand med den franska flaggan i Eugène Delacroix´ (1768–1863) 

målning Friheten på barrikaderna (1830), som berättar om parisarnas uppror mot bourbonkungen 

Karl X.  En förändring i historiemålningen över konflikt från patriotism till lidande får vi via Francisco 

de Goyas (1746–1828) målning (1814) över arkebuseringen den 3 maj 1808, som beskriver 

avrättningen av spanska rebeller som opponerat sig mot den franska ockupationen.53  

 

Fänriks Ståhls sägner är en fiktiv berättelse om 1808–1809 års krig mellan Ryssland och Sverige det 

så kallade finska kriget, som är skriven av Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg (1804–1877). 

Eposets nationalupplaga kom ut 1900 med illustrationer av Albert Edelfeldt (1854–1905). En del av 

illustrationerna såsom Döbeln vid Jutas ser stilistiskt bekanta ut med praktfulla militära uniformer, 

Döbeln till häst med svärdet i handen och med en lyft arm och hans mannar bakom honom. Intressant 

är också vad som inte finns i bilden och här är det fienden, som betraktaren får föreställa sig 

någonstans kanske lång borta, men framför Döbeln och därmed till höger av bilden.54  Även Helene 

Schjerfbeck (1864–1946) har skildrat det finska kriget men ur den tragiska och dystra synvinkeln. I En 

 
51 Stolpe 1990, 174, 180, 181. 
52 Valkonen 1989,  7. 
53 Farthing 2011, 266–273. 
54 Lukkarinen 1997, passim. 
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sårad krigare (1880) ser vi en soldat i uniform och med sitt vapen i vänstra hand liggande ensam vid 

foten av en björk vid en sjö lämnad att dö. Ute på isen ser vi mannar som rör sig men vi vet inte om 

de avlägsnar sig eller är på väg mot den döende.  Schjerfbecks Wlihelm Schwerins död (1886) 

åskådliggör den unga tappre underlöjtnanten, som deltog i kriget endast 15 år gammal, sårades och 

ligger här för sin död på en bår i sin uniform och omgiven av fyra uniformprydda militärer. 

Stämningen är uppgiven och ljuset vitt som reflekteras av den döendes ansikte och det vita lakanet, 

på vilket han vilar.55 Även Edelfelt målade ett verk över Schwerins död Wilhelm Schwerin på bår 

(1893). Stämningen i detta verk skiljer sig markant från Schjerfbecks tolkning, däri att här finns en 

starkare fysisk närvaro till den döde, som återges nästan som ett helgon i sina undersköna pojkaktiga 

ansiktsdrag.56 

 

Elizabeth Thompson blev känd via sina verk från slaget vid Waterloo (1815) och Krimkriget (1853–

1856). Hennes målningar fokuserar på den enskilda soldaten och på situationen efter slag. Samtidigt 

som hennes verk var patriotiska, visade de också det lidande som krig medför. Verket The Roll Call 

från Krimkriget väckte på sin tid stor uppmärksamhet och förvärvades av drottning Victoria till den 

kungliga samlingen. Thompson gifte sig 1877 med den brittiska officeren Sir William Francis Butler 

och följde med honom på hans militäriska expeditioner bland annat till Egypten och det Heliga Landet 

under 1880–90-talet.  Drottning Victoria gav konstnärinnan i uppdrag att måla brittiska framgångar i 

kolonialkrigen i norra Afrika.  The Defence of Rorke´s Drift (1980), som är en scen ur kriget mellan 

britterna och den afrikanska Zulustammen målades. Ett senare verk är After the Battle: Arrival of Lord 

Wolseley and Staff at the Bridge of Tel-el-Kebir (1885), som visar hur brittiska intressen tillvaratas 

kring Suez.57Hon är även intressant som författare för att hon gav ut böckerna Letters from the Holy 

Land (1903), From Sketch-book and Diary (1909) och An Autobiography (1922).58 

 

Den danska konstnärinnan Elisabeth Jerichau-Baumann (1819–1881) målade Den sårade danska 

soldaten (1865). Vi ser en man ligga till sängs med bandage runt huvudet och vänstra armen i mitella. 

På hans sängkant sitter en ung kvinna med rosiga kinder läsande från en bok och med andra handen 

håller hon i den sårades högra ringprydda hand. Soldaten representerar ingen specifik person men 

han har blivit sårad i det dansk-tyska kriget eller andra Schleswigs kriget 1864.  Ur det första 

Schleswigs kriget gick Danmark ut som vinnare men förlorade i det andra kriget. Verket kan tolkas 

som att soldaten representerar Danmark och den nationella förtvivlan och sårade självkänsla som 

 
55 Hovinheimo 2012, 23–30, 139. 
56 Lukkarinen 1997, 141. 
57  Dean, The Art of Empire: Great Britain´s Victorian War Artist; Elizabeth Thompson Butler. 
www.thestrategybirdge.org. Hämtat 19.11.2021. 
58 Wayne 2009, 127–133. 
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Danmark kände efter det förlorade kriget. Den unga kvinnan har konstnärinnan själv framhållit att är 

fästmö till den sårade soldaten och att hon tar hand om honom och läser för honom och visar för det 

danska folket att det enda sättet att hela och resa sig är genom rätt sorts vård, kärlek och fostran. 

Den här målningen var inte gjord på beställning men verkets nationalistiska karaktär var 

motiveringen med vilken konstnärinnan förmådde danska staten att köpa verket i en tid då den 

danska patriotismen hade förtunnats.59 

 

En stor kvinnlig skildrare av krigets avigsidor är Käthe Kollwitz (1867–1945), som anses vara  

teckningens mästarinna med en produktion som överväger i moll, utförde träsnittserien Krig (1924), 

som består av sju ark Offret, De frivilliga, Föräldrarna, Mödrarna, Änkorna och Folket.60 Kollwitz 

bildspråk är starkt reducerat, utan referens till tid och plats, det är fråga om att uttrycka känslor med 

hjälp av kroppsspråk såsom mimik, gester och kroppsställningar , som strävar till ett universellt språk. 

Den mest suggestiva av dessa sju verk är De frivilliga, där unga idealistiska män tror att de kan göra 

en skillnad. I krigets spelar dessa unga män med sina egna liv som insats. Med sina armar länkar de 

sig samman, den centralaste figuren, som fångar uppmärksamheten, har ansiktet vänt mot himlen 

och ögonen halvslutna, då han tillsammans med de andra rör sig framåt. Konsthistoriker Elizabeth 

Prelinger (1954–) skriver om dessa unga män som offrar sig själv för sakens skull, hur de sveps i väg 

av sin egen glöd till rytmen från en förtrollande trumma, som spelas av döden själv.  Kollwitz säger i 

ett brev till författaren Romain Rolland: ”Jag har upprepade gånger försökt fånga krigets form, kriget 

som jag aldrig kunde förstå. Nu har jag slutligen slutfört en serie träsnitt, som i viss mån uttrycker det 

jag vill ha sagt ----- Dessa träsnitt borde resa runt hela världen för att heltäckande berätta för alla 

människor om hur det var och vad alla har fått utstå under dessa outtalat svåra år”61, som första 

världskriget utgjorde. Som bakgrund var, att hennes yngre son Peter gick ut i kriget som volontär och 

stupade i oktober 1914 i Flandern, endast 18 år gammal.62 Kollwitz har redan före Krig-serien gett 

starka uttryck för sorg bland annat i Kvinna med dött barn (1903)63, där en djurliknande moders 

gestalt kastar sig över sitt döda barn som om hon skulle vilja svepa denna tillbaka in i sin livmoder. 

Det här verket tas upp som ett exempel på konstnärinnans expressiva verk, som ofta är dramatiska 

och ångestfulla.64  

 

 
59 Mosekjær Christensen, Camilla epost till skribenten 19.8.2021. 
60 Översättning gjord från engelskan av författaren. Ursprungliga titlar är the Sacrifice, the Volunteers, the 
Parents, the Mothers, the Widows, the People. 
61 Prelinger 1992, 57–59. Översättningen gjord av författaren. 
62 Prelinger 1992, 56–65. 
63 Orginaltitteln Woman with dead Child. 
64 Behr 1988, 16–17. 
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Pablo Picassos (1881–1973) gigantiska mural Guernica (1937) (350 cm hög och 780 cm bred) 

beskriver civilbefolkningens skräck och lidande efter bombningarna av Guernica. Under spanska 

inbördeskriget deltog nazityskarna på nationalisternas sida genom att bomba Baskiens centrum 

Guernica i norra Spanien den 26 april 1937. Anfallet dödade till största delen civila och däribland 

mest kvinnor och barn.65 Målningen i begränsad färgskala i vitt, grått och svart och är ett collage 

bestående av många lösryckta element, där vi finner en stark intertextualitet med tidigare målningar 

från krig och katastrof. Här finner vi hästen, dolken och svärdet, i nedre vänstra hörnet en död som 

ligger på rygg i stil med Medusas flotte, i det övre högra hörnet ser vi de uppsträckta händerna från 

Goyas målning den 3 maj 1808 och slutligen i mitten till vänster har vi modern med det döda barnet 

i sin famn med en anspelning på Kollwitzs motsvarande verk. 

 

Även genom att titta på så här få verk från krig, ser man hur konsten skildrar själva kriget och den 

förändring kriget genomgick från att vara något som utspelade sig på slagfältet i början av 1800-talet, 

där det patriotiska, tapperhet och mod avspeglas och förlusterna bestod av sårade och stupade 

soldater till att i början av 1900-talet bli mera totalt, ett gissel och ett skräckvälde för 

civilbefolkningen. Konsten avspeglar konstnärens intention från att beskriva krigets gloria med 

skinande hästar och lysande uniformer, samt tapperhet och mod, måhända för att motivera den 

enskilda soldaten till att offra sig för fosterlandet, till att skildra den stora uppoffringen och lidandet 

kriget medför för befolkning och däri främst kvinnorna vars offer är förlorade fäder, män och söner.  

Här bör vi dock skilja på beställningsverk där beställaren har påverkat, ibland dikterat verkens 

innehåll och självständiga, spontana, fria verk, vars innehåll reflekterar konstnärens egen syn. På 

1800-talet ville makthavaren befästa sin egen gloria och framhäva sin förträfflighet via bildkonsten. 

Alla verk från napoleonkrigen kan ses som beställningsverk.  

 

En annan aspekt som också tydligt träder fram då man betraktar dessa konstverk med motiv från krig 

är distanseringen endera tidsmässigt eller geografiskt. Både Edelfeldt och Schjerfbeck skildrar ett krig 

som ägt rum många decennier tidigare.  Goyas målning över de arkebuserade skedde sex år efter 

själva händelsen. Frapperande är att Kollwitzs träsnittserie Krig kom ut först 1924, tio år efter sonens 

död och sex år efter fredsslutet efter första världskriget. Så lång tid tog det för Kollwitz att bearbeta 

det hon ville ha sagt om kriget. Picasso tog sig an temat om Guernica genast efter händelsen och 

verket blev färdigt samma år. Picasso befann sig själv i Paris och upplevde inte på plats det spanska 

inbördeskriget. Informationen om vad som hänt kom via media och pressen, vilket syns i verket då 

man kan skönja något som ser ut som tidningsartiklar. En annan reflektion, då man betraktar dessa 

 
65 Thomas 2014, 15. 
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verk, är om inte helt så kan man delvis skönja men inte generalisera stereotypiska könsroller, där 

männen krigar och kvinnorna sörjer på hemmafronten men inte bara det utan även en fördelning i 

uttryck mellan manliga och kvinnliga konstnärer. Männen står för det heroiska och patriotiska medan 

det är oftare konstnärinnorna som målar de sårade och sorgen. Det syns rätt klart när man jämför 

Edelfelts och Schjerfbecks tolkning Wilhelm Schwerins död.  

4 Teman och motiv i konsten 

Utställningstexten i Sinnesstämningar, kuraterad av konsthistorikern Anna Kortelainen (1968–) 

berättar att konstnärer var kritiserade för att de inte ägnade sig åt att skildra fosterländska teman 

eller kriget utan speglade sina egna och allmänna stämningar i sina verk och intresserade sig för 

stadsbon och den krigstida staden. Utställningen gäller uttryckligen Helsingfors. Även Konttinen 

konstaterar att verk från själva fronten har uppskattats till att vara få.66 Konsthistorikern Soili Sinisalo 

fastslår att betydande verk med krigsmotiv var sällsynta och att verken sällan var idealiserande eller 

hjältedyrkande, tvärtom var det fråga om ett starkt avståndstagande till kriget.67 Konsthistorikern 

Hanne Selkokaari (1964–) framhävdar att litteraturen för konsthistoria poängterar att kriget inte 

avbildades under själva kriget eller att man inte skrivit om sådana alster.68 Under krigstiden ser vi 

samma motiv, som var allmänna bland kvinnliga konstnärer, redan före kriget bland annat interiörer, 

porträtt, stadsvyer, stilleben, blomstermotiv och landskap. Motiv som hade anknytning till kriget var 

ovanliga men det är just dessa motiv jag vill fördjupa mig i.  Det här avsnittet behandlar kursoriskt 

vanliga motiv utan eller med ringa anknytning till kriget. Därefter uppdelas motiv med en anknytning 

till kriget i verk från hemmafronten och verk nära frontlinjen. 

 

4.1 Förhärskande motiv som representerar den normala vardagen 
 
Här ger jag  några exempel på dessa allmänna, förhärskande  motiv såsom stadsvyer och landskap, 

porträtt och andra teman såsom  blomstermotiv och riktar in mig i första hand på konstnärer som är i 

början av sin karriär. Månne man kunde tolka dessa förhärskande motiv genom Aleida Assmans teori 

om aktivt och passivt  minne och glömska, där i synnerhet smärtsamma upplevelser  utsääts för aktiv 

glömska? Dessutom säger Assman att ”glömma är normiteten både inom det personliga och det 

kulturella livet” och att processen att glömma är kontinuerlig. 69 Dessa förhärskande motiv ger 

 
66 Konttinen 2017, 237–238. 
67 Sinisalo 1983, 11. 
68 Selkokaari 2019, 236. 
69 Assmann, Aleida2008, 97–98. 
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intrycket av att konstnärinnorna längtade efter den normala vardagen och ville hålla upp hoppet för 

att ett reguljärt liv skulle komma tillbaka. 

 

4.1.1 Stadsvyer och landskap 
 

Vyer över tak var ett populärt motiv, bland annat Gunvor Grönviks verk Tak(1939, Matti Sakari 

Elomaas samling, Tavastehus), som är målad från ett perspektiv som ser ner på svarta tak tillhörande 

okra-, gula, röda och vita flervåningshus med kala lövträd som reser sig mellan husen. Eva 

Cederström, som  hade sin första egna utställning 1943, målade Stadsvy (1943, Konststiftelsen 

Merita), som återger  utsikten från salutorget över vattnet till Saluhallen med Johannes kyrkans spiror 

i bakgrunden. Husfasaderna är upplysta som under en lugn sommarkväll. Grönviks Helsingfors (1944, 

Nationalgalleriet Ateneum) är ett vinterstadslandskap med ett par flanörer, kala träd och några 

byggnader. 

 

Gatuvyer  utgör Gunvor Grönviks  Spårvagnshållplats (1943, Nationalgalleriet Ateneum) och 

Gatuarbete (1944, Nationalgalleriet Atenum). I den första ser man ett verk i gråa nyanser med många 

individer väntande på spårvagnen på hållplatsen, i den andra i litet gladare färger ser vi män som 

jobbar med att stenbelägga en gata med hjälp av mejsel och hacka. Ragni Cawén fungerade 

åtminstone våren 1940 som lagerförvaltare vid ett av  krigssjukhusen. Från krigsåren har vi verket 

Lekande barn (1943, Privat samling), där vi ser barn som leker med och i snö i en gatumiljö. Barnen 

är ansiktslösa och saknar därmed personlighet och stämningen är tung och dyster.70 

 

I Longören på kvällen (1940, Helsingfors stadsmuseum) är en sommarblid vid havet med några pojkar 

vid stranden och Långören bakom fjärden och ett par lövträd i förgrunden. Ett havslandskap är även 

Grönviks Soluppgång, Själagrynnorna (1945, Nationalgalleriet Ateneum). Edith Wiklunds 

torrnålslitografi  Vinter (1941, Nationalgalleriet Ateneum) visar ett kuperat snölandskap och en 

isbetäckt sjö med en skidlöpare samt en släde dragen av en häst och med sin körkarl. 

 

Greta Hällfors-Sipiläs (1899–1974) färgskala blev mera dämpad då hon målade stadsvyer från 

Helsingfors under krigstiden jämfört med hennes koloristiska akvareller från ett glädjerikt 1920-tal 

inspirerat av de ryska avantegardedisterna såsom Marc Chagall (1887–1985) och Vasilij Kandisnkij 

(1866–1944). I Vy från konstnärens hemfönster (1942)71 ser vi en snöbetäckt gata med kala lövträd. 

Gatan utmynnar mot ett bostadshus upplyst av en svag vintersol. Vyn kan idag, nästan 80 år senare 

 
70 Konttinen 2017, 237–238, 277.  
71 Se Törrönen 2017, 87. 
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kännas igen som Styrmansgatan  sedd från Fabriksgatan mot Eira. I Elanto från 1940 (akvarell på 

papper,  Samling Niilo Jokipohja, Åbo konstmuseum) är ett verk i gråa nyanser. Ljuskällan är lampan 

utanför ingången till Elantos byggnad. Dörren står öppen och vi ser tre individer, en man och en 

kvinna som samtalar utanför den öppna dörren och en annan man som är på väg bort. Hällfors-Sipilä 

blev i sin makes Sulo Sipiläs skugga under sin livstid men den fina utställningen Greta Hällfors-Sipilä 

och Sulo Sipilä (HAM 19.11.2021–14.8.2022) visar vilken föregångare hon de facto var som konstnär. 

För Hällfors-Sipilä var musiken viktig och hon var en fullfjädrad pianist.72 

 

4.1.2 Porträtt 
 

Porträtt och självporträtt var vanliga motiv. Porträttmåleriet var också ett medel till finansiering. 

Ester Helenius verkade även som porträttmålare, från krigstiden har vi bland annat Klaus Holmas 

porträtt (1939) och Marjatta Waltaris porträtt (1945).73 I Eva Cederströms Självporträtt från 1944 

(Konsthemmet Kirpilä) tittar konstnärinnan bakåt över sin egen axel med rådjursliknande, stora ögon 

i mörkblå tröja mot en grön bakgrund. Grönvik var studiekamrat med  Cederström och en rättfram 

expressionist. Hon debuterade som konstnär 1939 och i självporträttet(Konsthemmet Kirpilä) återger 

hon sig själv obarmhärtigt  och hårt rakt framifrån och några kvinnliga drag finner man inte, även 

klädseln ser manlig ut med skjorta med krage och eventuellt en blazerliknande rock. I ett annat 

självporträtt  i halvprofil (1939, Nationalgalleriet, Ateneum) med samma klädsel får hon rundare och 

mjukare drag.74 Ina Collianders Självporträtt från år 1943 (Ina Collianders samling, Joensuu 

konstmuseum) är ett läckert arbete i gröna nyanser med starka penseldrag. Konstnärinnan med en 

kort, mörk pagefrisyr och kraftiga ögonbryn sitter på en stol iklädd en mörkgrön ytterrock. Hon verkar 

att sitta vid ett brett fönster inramat av tunna gardiner och naturens grönska utanför domierar 

verket.75 Meri Genetz (1885–1943) starka, expressionistiska självporträtt76 där hon tittar med stränga 

ögon under sin blå hatts brett över sin högra axel på betraktaren. Verket är daterat till slutet av 1930-

talet eller till början av 1940-talet.  Konsthistorikern Tutta Palin (1963–) tolkar verket genom att se 

att konstnärinnan inte har velat sublimera eller sentimentalisera sig själv. Hon fäster uppmärksamhet 

vid Genetz´s kraftiga och sammanväxta ögonbryn och drar en parallell med Frida Kahlos (1907–1954) 

kända självporträtt. Genetz förolyckades under ett luftalarm 1943.77 Lyyli Säiläs I ateljen från 194178 

fokuserar på den sittande konstnärinnan i röd målarrock och med flera penslar i högra handen. 

 
72 Greta Hällfors-Sipilä & Sulo Sipilä  https://www.hamhelsinki.fi. Hämtat 2.12.2022. 
73 Se Palin 2016, 71,86. 
74 Se Palin 2007, 66–69. 
75 Se Konttinen 2017, 204. 
76 Se Palin 2007, 107. 
77 Palin 2007, 106. 
78 Se Konttinen 2017, 247. 
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Bredvid konstnärinnan har vi en vas med krysantemer på ett bord. I bakgrunden finns stora fönster 

med flera rutor. Några dukar står lutande mot väggen så att endast baksidan av verken syns. Dora 

Wahlroos´ Sjävporträtt (1943)79  i olja visar konstnärinnan vid sitt stafli med paletten i handen. På 

staffliet ser vi en exteriör med ett egnahemshus, verket är konstigt nog färdig inramat och ger 

intrycket av att kompositionen är konstruerad. Konstnärinnan tittar rakt på betraktaren och verket 

går ton i ton i blått med konstnärinnans blåa klänning som skymtar under konstnärsrocken, med den 

blåa himlen och skogsbandet i fjärran även skiftande i blått. 

 
4.1.3 Blomster och andra motiv 

 
Ester Helenius var välkänd under krigstiden och bland annat målade hon färgsprakande 

blomstermotiv, inom Kaunistos samling finner vi två blomstermotiv Blommor i brun kanna (1940) och 

Krysantemer i blå kanna (1942) (båda från Nanny och Yrjö Kaunistos samling, Nationalgalleriet 

Ateneum) utförda med grova penseldrag och palettkniv.80 Vi finner en fläkt från stämningarna under 

krigstiden i Helenius´brev till Harri och Alli Holma den 21.10.1942: ” Täällä vaan odotetaan sodan 

loppua ja tehdään kovasti työtä. Minä en voi olla pellolla ja niityllä mutta maalaan Suomen kansalle 

vähän sielun ravintoa”.81 

 

 Alice Kaira hörde även till Fria Målarskolans elever och deltog aktivt i 40-talets konstliv och -

utställningar.  Intressant påstående har vi från Outi Jäntti  i katalogen för Alice Kairas utställning på 

Amos Anderson museet år 1993 att den finländska konsten förblev traditionell utan att förnya sig 

under 40-talet – även om konstlivet var aktivt under krigsåren räckte krafterna antagligen inte till 

nydanande verksamhet. Vår uppfattning om Kairas konst på 1940-talet baserar sig på kritiken som 

skrevs, ty Kaira brände upp största delen av sin produktion. I kritiken finner vi att i hennes 

blomstermotiv fanns en förfining och att hon var en käck färgkonstnär.82 Kvar finns Porträtt av Rabbe 

Enckel ca 1940 (Suomen kultuurirahasto, Konsthemmet Kirpilä). 

 

Hilkka Toivola, vars hjärta bankade för freskomålning, gjorde en serie personbilder i surrealistisk stil 

och i mörka och dystra nyanser Nedstämdhet (1944), Kväll och Uppbrott (1945), där alla tre verk ger 

intryck av nedstämdhet och förtvivlan. Konsthistorikern Sakari Saarikivi (1911-1985) anser att i 

bilderna finns en klar lyrism.83 På den surrealistiska linjen spinner Elvi Maarni vidare i verken 

 
79 Se Konttinen 2008, 112. 
80 Se Ahtola-Moorehouse 2009, 57–58. 
81 Palin 2016, 137. 
82 Jäntti 1993, 3–5. 
83 Saarikivi 1945, 147. 
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Sömmerskan (1943), På promenad (1943) och Hemkomst efter arbete (1943). Hennes verk liknar 

drömmar, verken är otydliga och dimmaktiga. Sömmerskan anses vara en parafras på Helene 

Schjerfbecks verk Den virkande flickan (1904) medan i Hemkomst från arbete kan enbart de två första 

männen identifieras som människor och de följande är abstraktifierade.84 

 

4.2 Verk från hemmafronten 
 

Hemmafronten hade en stor inverkan på att de allierade vann andra världskriget och hade även en 

stor betydelse för Finland. Det är motiverat att undersöka bilder från hemmafronten, som förmedlar 

information om krigstiden. Ovanligt var det med anknytning till kriget men för både Elga Sesemann 

och Tove Jansson kan man finna en association till kriget.  Sesemann berördes av kriget personligen 

i och med att hon måste evakuera från sitt barndomslandskap på Karelska näset och hennes 

expressionistiska stil ses  som ett uttryck för ångest.  Om Tove Jansson finns det en hel del information 

i och med att litteraturvetaren Boel Westin och konsthistorikern Tuula Karjalainen har haft tillgång 

till Janssons personliga arkiv, den första för sin doktorsavhandling Tove Jansson ord, bild liv och den 

senare för Tove Jansson: arbeta och älska.  Därmed föll det sig naturligt att lyfta fram Janssons verk 

Familjen (1942), som kan ses som en skildring av en familj med en son vid fronten, Bombskydd (1940) 

berättar för oss om en vardagssituation under kriget i Helsingfors och slutligen Före maskeraden 

(1943) får stå för behovet att fly den gråa krigsvardagen för att ibland slå lös och festa. Dessa kvinnliga 

verk kontextualiserar jag med  Henry Moores (1898–1986) världsberömda Shelter-serie från 

tunnelbanan i London och utgör därmed en naturlig internationell referensram. Den nationella 

referensramen utgör här av Yngve Bäcks (1904–1990) expressionistiska verk Krigets melodi (1944) 

som är en sällsynt lyrisk skildring av krigets fasor. 

 
 

4.2.1 Elga Sesemanns expressionistiska uttryck 
 
Elga Sesemann föddes i en kosmopolitisk släkt vid karelska näset, på släktherrgården Tikkala i 

närheten av Viborg. Första språk var ryska, sedan tyska och finskan kom först i skolan. Hon var 

småkusin med Oscar Parland som beskriver stämningen på herrgården med att här möttes den 

Peterbursgka tsarryske kulturen med den finska och varför inte också den skandinaviska. Sesemanns 

liv påverkas av faderns tidiga död och vinterkrigets utbrott 1939. Även Sesemann studerade vid Fria 

Konstskolan 1943–1944.  Redan i skolan kom hennes konstnärliga anlag fram och hon intresserade 

sig även för litteratur och filosofi.85 Förutom sin produktion inom bildkonsten publicerade Sesemann 

 
84 Hyvärinen 2003, 44–45. 
85 Keskitalo 1997, 1–10. 
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även två litterära verk Speglingar -bakgrund till ett självporträtt (1959) , som var ett prosaverk och 

handlade om konstnärinnans barndom samt poesiverket Regnet skrev med blyertspenna (2002).86 

 

Sesemanns systerdöttrar Helene och Charlotte Lesche, som äger upphovsrätten till konstnärinnans 

verk, upprätthåller en hemsida över densamma. Under skrivande stund finns det inte mindre än 23 

självporträtt daterade till 1940- och 50-talet, där majoriteten torde hänföra sig till den period som 

undersöks i denna studie.87 Konttinen skriver om Sesemanns självporträtt  betraktar konstnärinnan 

modigt och att de är trotsiga, imponerade och gåtfulla verk som samtidigt är onåbara för betraktaren. 

I hennes verk byggs bilden upp av färger, som konstnärinnan använde i tjocka lager och ofta med 

palettkniv och skapade sitt eget orginella utryck. Verken har en intensiv känsloladdning och en 

underton av nedstämdhet, som kan vara influerade av  de tunga krigsåren och evakueringen samt 

att barndomshembyggden gick förlorad.88 

 

Av dessa  sjävporträtt, får Självporträtt (1945, Leonard och Katarina Bäcksbackas samling, HAM) 

(Bild1) representera denna produktion, ty porträttets bakgrund med ett öppet fönster är speciell, 

rent unik i Sesemanns produktion. Konstnärinnan är målad som ett bystporträtt som upptar vänstra 

sidan av duken medan den högra sidan införlivar ett öppet fönster. Konstnärinnan är klädd i 

målarrock och basker, som antyder det konstnärliga yrket, huvudet är på sned, det vänstra ögat är 

större än det högra. Intrycket ger vid handen osäkerhet, ledsenhet och uppgivenhet. Det öppna 

fönstret är intressant. Kunde det representera ett hopp om en utväg, ett gott slut på kriget? 

Konstkritikern  Harri Mäcklin (1988–) tolkar det öppna fönstret i Johannes Vermeers (1632–1675) 

Ung kvinna som läser brev vid ett öppet fönster (1657–1659) som en längtan någon annanstans.89 I 

Caspar David Friedrichs (1774–1840) verk Kvinnan vid fönstret (1822, Alte Nationalgalerie, Berlin) ser 

vi hans hustru med ryggen vänd mot betraktaren titta ut genom ett öppet fönster. Verket har tolkats 

så att kvinnans värld är instängd i rummet och endast genom fönstret får hon kontakt med världen 

utanför, ytterligare har man tolkat att i verket kan man se kvinnans attityd och tankar att hon längtar 

efter någonting mera, någonting som hon inte har just nu och hon önskar sig en mening.90 Om samma 

tolkningar appliceras på Seesemanns öppna fönster kan man se det som en önskan att kriget skulle 

ta slut och utgöra en utväg ur rådande situation. Konttinen tolkar det öppna fönstret med att den 

unga konstnärinnan inte är bunden av den traditionella kvinnorollen utan kan bege sig ut i vida 

 
86  Elga Sesemann https://www.elgasesemann.com. Hämtat 5.12.2021. 
87  Elga Sesemann https://www.elgasesemann.com. Hämtat 5.12.2021. 
88 Konttinen 2017, 243. 
89 Mäcklin, HS 28.08.2021 
90  Friedrich: Woman at a window.https://www.khanacademy.org. Hämtat 4.12.2021. 
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världen som konstnär.91 Tekniken är grov med breda palettknivsdrag. Ett syster- eller paralellporträtt 

är Självporträtt (Nationalgalleriet Ateneum) från samma år. Här ser man Sesemann en face, inte i 

mitten av bilden utan något till höger. Samma utrustning med en konstnärsrock och denna gång en 

brun basker medan bakgrunden är oidentifirerbar med dels vinrött nedtill och en ljusturkos nyans 

upptill. Samma kraftiga teknik återkommer. Ansiktet är intressant, munnen är litet öppen och ögonen 

existerar inte alls eller så kan man uppfatta att de är stängda.  Vi kan endast försöka gissa oss till vad 

som förmedlas med detta ögonlösa ansikte. Kanske är det fråga om en inåtvänd person eller så någon 

som helt enkelt inte vill se krigets fasor. Man kan ge ögonen olika betydelser, ofta ser man att i 

ögonen återspeglas själen, samtidigt utgör ögonen en del av kommunikationen. Här kan även finnas 

ett inflytande av kubismen, ty Sesemann lär ha beundrat Pablo picasso.92Keskitalo anser Sesemanns 

konst har sitt ursprung i det magiska berättandet och i barndomens ovanliga händelser.93 Soili 

Sinisalo anser att Sesemann mognade tidigt till en finslipad kolorist  och att man i hennes verk kan se 

den svåra tid under vilken verken målades. Vidare anser Sinisalo att hennes porträtt förmedlar 

bristen på förnödenheter, den allmänna osäkerheten och rädslan som rådde under krigstiden.94  

 

Sesemanns konst definieras ofta som expressionistisk i stil med Edward Munch (1863–1944) och 

Vincent van Gogh (1853–1890) men även med konstnärinnan Käthe Kollwitz.  Frågan är om inte 

Sesemann även tog intryck av de finska exptessionisterna såsom Yrjö Saarinen (1899–1958), Mauno 

Markkula (1905–1959), Aimo Kanerva (1909–1991) och den samtida Åke Mattas (1920–1962). 

Expressionismen uttrycker ofta konstnärens ångest, frustration, missnöje,  förbittring och en känsla 

av främlingsskap.95 Samma teknik och expressionistiska uttryck hittar vi stadsbilden Katu (1945, 

Nationalgalleriet Ateneum), där en ensam flanör på gatan med grova oindentifierbara byggnader och 

elledningar i luften samt en elstolpe. Konsthistorikern Soili Sinisalo beskriver verket med att däri ser 

man konstnärinnans kraftiga sätt att måla, att Sesemanns uttryckssätt visar den interna och sköra 

sinnesrörelsen.96 

 

 Sesemanns verk kan ses som potentiella bilder enligt Gambonis definition i och med att i verken finns 

något som kan tolkas på olika sätt. Frågan är då öppen om Sesemann har valt stilen, som kan ses 

förmedla krigets ångest, på grund av kriget. Hennes bakgrund med att bli tidigt faderslös och att vara 

tvungen till att lämna sina barndomstrakter kan också ses att återges i hennes expressionistiska 

 
91 Konttinen 2017, 273–274. 
92 Huupponen 2021, 27. 
93 Keskitalo 1997, 8. 
94 Sinisalo 2003, 37. 
95 Osborne 1981, 180. 
96 Sinisalo 2003, 38. 
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konst. Hon var inte den enda som använde sig av den expressionistiska stilen. Bland annat  Gunvor 

Grönvik och Meri Genetzs, som beskrivs som en temperamentsfull konstnärinna, stil var både 

koloristisk och expressionistisk. 

 
 

4.2.2 Tove Janssons verk från hemmafronten 
 

Jansson, som kom från ett konstnärshem där fadern var bildhuggaren Viktor (Faffan) Jansson (1886–

1958) och modern Signe (Ham) Hammarsten-Jansson (1882–1970) tecknare, var mångsidigt 

konstnärligt begåvad med en rik fantasi, smittande humor och en stark känsla för allt det som är 

mänskigt. I hennes produktion finns illustrationer, skämtteckningar, skönlitterära skapelser för barn 

och vuxna samt bildkonst inklusive monumentala alster såsom fresker. Det är inom teckning och 

bildkonst hon utbildade sig  i Stockholm, Helsingfors och Paris. Under en stor del av sitt liv upplevde 

Jansson bildkonsten som sin  viktigaste uttrycksform. Bildkonsten var också den delen av hennes 

produktion som var den omfångsrikaste. Sin internationella renommé fick Jansson genom att 

kombinera tecknandet med berättelsen. Mumindalen men mumintroll och andra varelser med 

kännspaka mänskliga karaktärer skapades. Även om berättelserna inkluderar farliga och 

skrämmande element klarar berättelsekaraktärerna utmaningarna och huvudtonen är  positiv och 

slutet alltid lyckligt.  Det är under krigsåren som Jansson mognar som konstnär och under samma år 

kommer produktionen av barnböcker i gång på allvar.97 Janssons brorsdotter Sophia Jansson säger: 

” …världskriget kom att förändra allt. Tove sade själv senare att färgerna försvann under kriget och 

att hon därför skrivit en saga med lyckligt slut”.98 Jansson berättar själv att det var under krigsvintern 

1939, som det kändes totalt onödigt att  försöka göra bilder och att hon fick istället lust med att skriva 

en berättelse som skulle börja med ”Det var en gång”. Några prinser och prinsessor skulle det inte 

handla om men slutet skulle vara lyckligt.99 

 

Ett av den centralaste verken inom Janssons bildkonstproduktion är den stora målningen (116 x 89) 

Familjen (Bild 2). Kompostionen består av att föräldrarna, båda klädda i konstnärsrockar, flankerar 

sina tre barn, så att Ham sitter till vänster med en cigarett i handen och Faffan står till höger med en 

tidning under armen. De båda sönerna sitter på var sin sida av ett åttakantigt bord, medan dottern 

Tove står bakom bordet. Miljön kan beskrivas med att en dörr står på glänt bakom Faffan, mellan 

honom och dottern står en spegelbyrå med allsköns föremål såsom papper, böcker  samt en vas med 

blommor och i spegeln kan man vagt skönja konturer av en tavla, som betraktaren inte kan se på 

 
97 Kruskopf 1992, 6, 164. 
98 Jansson Sophia 2021, 26. 
99 Jansson Tove 1945, 7. 
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grund av att den ligger utanför målningen, till vänster  står en statyett av en naken kvinnofigur på en 

piedestal  - ett av Faffans verk - och bakom den något som ser ut som en högtalare eller radio.  En 

krukväxt finns bakom Ham, som  sitter vid ett bord, troligen hennes ritbord. Vi ser den skira gråblåa 

röken ringla sig upp mot taket från Hams cigarett i hennes högra hand. Sönernas stolar är av olika 

karaktär, Lasse sitter på en blå wienerstol medan Per Olov tar plats på en brun trästol, där de spelar 

schack.  

 

I schack kan man se en parallell till kriget, schack går ut på att komma åt motståndarens kung, vilket 

bäst låter göras genom strategisk planering och taktiska drag – precis som i krig. Schack består av 

olika pjäser med olika funktioner och värde, den minst värda kallas på finska soldat, på svenska bonde 

och på engelska pawn som står för en person som inte har någon egentlig makt men används av 

andra för att åstadkomma något. Bredvid schackspelet sitter Per Olov rak i ryggen i sin militära 

uniform – en anspelning på spelets soldatpjäs. I schack skall den enas pjäser vara vita och den andras 

svarta, men Jansson har valt att färga dem vita och röda. Här kan man utläsa olika symboler, såsom 

inbördeskriget, som ägde rum 24 år tidigare och i vilket Faffan hade deltagit på de vitas sida, där röda 

slogs mot vita. Man kan också se en parallell till det pågående kriget där de röda pjäserna står för det 

kommunistiska Sovjetunionen med en dominerande rödfärgad flagga och de vita pjäserna  

representerar den demokratiska republiken Finland, vars flagga behärskas av den vita färgen. Lasse 

spelar med de röda pjäserna och han lutar huvudet bekymrat i sin hand med sänkt blick, medan han 

funderar på sitt nästa drag. Per Olov väntar på Lasses drag och ser rakt fram över Lasse – förbi 

Sovjetunionen längre fram. I det här skedet har Per Olov lyckats erövra fler av Lasses pjäser än 

tvärtom, som kan ses som en antydan på att Sovjet förlorade fler i kriget än Finland. Konsthistorikern 

Karjalainen har en annan syn än min analys av den röda färgen och ser den som en symbol för blod100. 

 

Jansson har målat sina yngre bröder med värme, man förnimmer deras betydelse för henne och 

hennes omsorg om dem. Toves egen gestalt i målningen är gåtfull. Hon är iklädd ytterkläder och 

enligt Karjalainen bär hon en typisk sorghatt med tillbakavikt flor.101 Hon är den enda iklädd 

ytterkläder, tydligen på väg ut, måhända till en begravning med tanke på att hon förlorade flera 

vänner i kriget, hennes kropp är vänd mot den halvöppna dörren medan hennes blick sneglar åt 

motsatt håll. Hennes handskbeklädda händer är utstäckta framför henne, i stil med när vi talar och 

samtidigt gestikulerar.  Janssons återgivning av sig själv ger inte ett naturligt intryck. Hennes 

ansiktsutryck är allvarligt, rentav hårt. Mor Ham betraktar sin dotter medan fadern tittar rakt fram 

 
100 Karjalainen 2013, 83. 
101 Karjalainen 2013, 83. 
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ut i det tomma intet. Här upplever betraktaren en intern spänning. Det ser ut som om Tove inte vill 

se på sin far. Dessutom har konstnärinnan understryckt spänningen med fadern genom att måla på 

tidningen tre ord som representerar faderns världsåskådning  och de är Nazi, Hitler och stuka som 

står för Sturzkampfflugzeug som var tyska luftvärnets välkända störtbombarplan. Vi vet att det rådde 

en stor åsiktsmenigsskiljaktighet mellan far och dotter. Viktor Jansson var vänligt inställd till Tyskland, 

vilket var allmänt i Finland på den tiden, han såg tyskarna som vänner och i dem en möjlighet till 

befrielse, samtidigt var han judefientlig. Faderns antisemitism var svår för dottern som hade många 

judiska vänner. Dessutom hade dottern en diamentralt olik politisk syn.102 Samma år som detta 

konstverk skapades, beslöt sig konstnärinnan för att flytta bort hemmifrån.  

 

Litteraturvetaren Boel Westin ägnar målningen flera sidor i verket Tove Jansson. Ord, bild, liv. Hon 

ser brodern Per Olov omsvärmad av ljus --”Han får rollen av ett helgon. Han är ungdomen, han är 

framtiden och han är bilden av Finland. Och han är en älskad bror blott 22 år gammal.” Vidare ser 

Westin, att Tove  bevakar sina två bröder, ja över hela familjen, hon har en central roll, som förenar 

bröder och föräldrar. Westin fortsätte :”Kriget är ett spel med livet som insats.” Familjen ”vibrerar 

av symbolik och konsthistoriska referenser, inte minst från det 1400-talet som Tove satte så högt. 

Döden som spelar schack med en riddare är en berömd scen i den svenska 1400-talskonstnären 

Albertus Pictors verk.”103 Karjalainen igen skriver att spel av olika slag har under århundranden 

användts som symboler  för ödet och dess oberäknelighet.104 Även om Familjen är både omskriven 

och ses som ett centralt verk samtidigt som Jansson hade satt ner mycket möda på verket, blev 

mottagandet på vårutställningen 1942 avvisande, ett ”blask” sade Jansson själv och självförtroendet 

fick en törn.105 Att Pictors verk är centralt inom den svenska kulturen understryckes genom att 

filmregissören Ingmar Bergman tar upp detta tema i sin film Det sjunde seglet 1957. Konstkritikern 

Helen Korpak anser att psykologin inte når fram i verket.106 Familjen är ett dokument, som kan sägas 

på något plan återge stämningar och förhållanden på hemmafronten med en son inom militären. 

Samtidigt är verket potentiellt enligt Gambonis definition, i verket ingår element som kan tolkas på 

olika sätt och beskådarens tolkning är beroende av dennas egna referensramar. 

 

Det var vardag för stadsborna att ta sig ner i bombskydd när flygalarmet gick. Trots det kunde det 

vara svårt förutan verkets titel Bombskydd (1940) (60x71) (Bild3) att se vad det är för ett utrymme 

Jansson har målat. Lampor i taket och bärande strukturer syns, samt ett avloppsrör är blottat under 

 
102 Karjalainen 2013, 16. 
103 Westin 2007, 133–135. 
104 Karjalainen 2013, 83. 
105 Westin 2007, 137–138. 
106 Korpak, HBL 27.32021. 
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taket. Det att det är fråga om en källare kommer fram av att det formligen väller människor ner för 

en överfylld trappa in i utrymmet, som inte har några fönster. Att det är fråga om ett bombskydd 

kommer också fram av att alla människor har ytterkläderna på sig, de flesta står medan några har 

satt sig på vad som finns tillgängligt.  Jansson framhäver det opersonliga och att folk inte känner 

varandra genom att måla blanka ansikten utan några ansiktsdrag. Det stora antal personer i verket 

är endast skissade utan några detaljer medan utrymmet har fått en mera precis och detaljrik 

beskrivning.  Konstkritikern Timo Valjakka (1953–) skriver i Helsingin Sanomat (20.3.2021) att 

bombskydd hörde till helsingforsbornas vardag under 1940-talet men att dessa har sällan stått som 

motiv i bildkonsten. Han finner i verket en grå nyans som motsvarar tidens deprimerande 

stämning.107 Erik Kruskopf vittnar om att i Janssons produktion finns få motiv från krigstiden, men att 

Bombskydd utgör ett undantag. Han ser bakgrunden till verket i att människorna i bombskyddet 

utgjorde ett tacksamt motiv samt att skissa var ett lämpligt tidsfördriv i väntan på faran-över 

signalen.108 

 

Jansson erkänner i en tidningsinterju i Svenska Dagbladet att det bor en eskapist inom henne och att 

det var uttryckligen som motvikt mot den mörka och deprimerande verkligheten som hon började 

skriva ”äventyr, där faror och ruskigheter uppvägs av en grundläggande trygghet och en varm social 

samhörighet”.109 Jansson vittnar även om behovet att festa lös som motvikt till den dystra vardagen. 

Därmed är verket Före maskeraden (1943) (92 x 65) (Bild 4) ett lämpligt exempel på den krigstida 

konsten. Verket föreställer en kvinna som sitter på en stol framför ett  spegelbord, som pryds av en 

vit duk och en vas med blommor. I spegeln kan vi inte skönja kvinnans ansiktsdrag. Det förblir oklart 

vem kvinnan föreställer men det är möjligt att det är fråga om ett självporträtt. Kvinnans hår är 

uppsatt som till fest med två hårkammar ton i ton med hårets färg. I sin högra hand håller kvinnan 

upp en spegel som om hon skulle vilja kontrollera hur lyckad frisyren blev bakifrån. I den andra 

handen håller hon en mask. Kvinnan är iklädd en djupt urringad, lång  festklänning från ryggen sett 

med ett smalt axelband över den vänstra axeln – det andra axelbandet saknas och med  flera rader 

av volanger nertill i stil med vad Charleston-flickorna hade på 1920-talet.  På stolens ryggstöd ligger 

något i vitt och svart som inte går att identifiera, det kan vara fråga om en sjal eller annat klädesplagg. 

Verket är i ljusa färgtoner, som ger ett förväntingsfullt och lätt intryck inför festen och representerar 

franskinspirerad färgkonst. Enligt Valjakka skapade Jansson en stor del av sina bästa konstverk 

uttryckligen under kriget.110  

 
107 Valjakka, HS 20.3.2021. 
108 Kruskopf 1992, 164–166. 
109 Kruskopf 1992, 164. 
110  Valjakka, HS. 20.3.2021. 
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Före maskeraden kan ses som en potentiell bild enligt den schweiziska konsthitorikern Dario 

Gambonis defintion, där potentiell står för något som konstnären lagt i bilden för betraktaren att 

upptäcka och bildtolkningen får en personlig infallsvinkel. Före maskeraden är ett gåtfullt verk.  

Konttinen skriver att verket möjligtvis är frågan om att konstnärinnan söker sin egen identitet både 

som kvinna och målarinna, att den grundläggande frågan vem är jag och vad har jag att göra i denna 

värld.111 Den här studien utgår från de rådande förhållanden, det vill säga krigstiden, i sin tolkning 

medan Konttinen utgår från modernismen och självporträttet.  

 

4.2.3 Henry Moores Shelter- teckningar 
 

Då verk föreställande bombskydd är sällsynta faller det sig naturligt att kontextualisera med den 

brittiska konstnären Henry Moore (1898–1986), som under kriget tecknade människor som tog  

skydd i tunnelbanan i London. Moore hör till de mest kända europeiska skulptörerna under 1990-

talet, var under kriget på grund av materialbrist tvungen att ty sig till teckningen. Moore fyllde två 

hela och påbörjade ett tredje sketchblock med tekningar, av vilka han sedan förstorade en del. Den 

engelska War Artists Advisory Committee, vars ändamål var att via konstnärer avbilda de krigstida 

ansträngningarna både hemma och utomlands, köpte in och distribuerade till museer och gallerier i 

Storbritannien  31 teckningar, som var gjorda av Moore under drygt ett års tid närmare sagt 1941, 

innan Londons tunnelbana nätverk officiellt togs i bruk som bombskydd. Moore använde i dessa 

teckningar bland annat penna, bläck, krita, guache, lavering och vattenfärger.  På hemvägen efter en 

middagsbjudning blev Moore med hustru tvungna till att vänta på platformen i tunnelbanan tills en 

större flygattack en så kallad Blitz, som kommer från blixtattack, var över. Denna incident födde hans 

intresse för Londons tunnelbanas nätverk som bombskydd. Ursprungligen var det de fattiga 

Londonborna som sökte sig under jorden  för skydd. Det blev en dyster och skrämmande värld, där 

man knappast kan skilja på liv och död och ingen gestalt var en särskild individ med personlighet och 

historia. 112 

 

 En av mest kända verken är Tube Sheltet Perspective (1941, Tate)113, som fokuserar på två rader av 

liggande, tättpackade individer som slingrar sig i det oändliga längs med  väggarna till en tunnel, som 

inte är i användning, då den ännu är i byggnadsskede,  vid Liverpool Street metrostation. Ingen av 

individerna i teckningen har en personlighet, inga ansikten är definierade eller indentifierbara och 

 
111 Konttinen 2017, 269–270. 
112 Andrews 2001, 144–145, 155. 
113 Se Andrews 2001, 155. 
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gestalterna är som skelett eller mumier. Intrycket är klaustrofobiskt, där människor har blivit tvungna 

till att packa sig tätt med för dem främmande individer, ge avkall på sitt naturliga behov av eget 

utrymme i väntan på att infernot ovan jord skall ta slut, har de skyddsökande ett annat helvete under 

jord. Man kan föreställa sig det hårda underlaget på vilket det är svårt att finna en bekväm ställning, 

grannen som bara är för nära, dammet, lukten och bristen på frisk luft.  Det ser ut som livlösa kroppar 

radade bredvid varandra, enbart på grund av att någon sitter upp förstår man att de är levande.  En 

annan motsvarande masscen från Londons tunnelbana som bombskydd är  A Tilbury Shelter Scene 

(1941, Tate)114.  

 

Moore gjorde även detaljerade teckningar såsom i Row of Sleepers (1941, The British Council)115 och 

Pink and Green Sleepers (1941, Tate)116. I den senare ser vi två sovande individer, den första har 

beskyddande armen över huvudet, munnen är öppen och kroppen täckt av en filt, på vilken den andra 

handen med stramt böjda fingrar som färdiga till själförsvar vilket ögonblick som helst. Bredvid med 

huvudet och vänstra handen med strängt böjda fingrar vilande på den första individen ligger en 

annan person med en skynke täckande dels huvud, axlar och rygg. Händernas spänning visar att 

någon fullständig avslappning inte kunde nås i tunnelbanan. I Woman Seated in the Underground 

(1941, Tate)117 har vi i fokus på en ensam kvinna, vars ansikte inte är detaljerat,medan gestalten 

utstrålar ängslighet och ensamhet, trots att vi ser  en lång rad av individer sittande  i bakgrunden.  

Moore blev känd via sina bombskyddsteckningar, som nådde ut till många och som skapade en 

solidaritet för Londonborna som var utsatta för krigets terror genom luftangreppen. Moores 

teckningar från Londons tunnelbana är samtidigt ögonblicksbilder som rapporterar över hur det var 

och förmedlar stämningen och den uppgivenhet som rådde i väntans stud på när det kunde vara 

tryggt att komma ovan jord och andas och samtidigt är formspråket väldigt kännspakt för Moores 

stil. 

 

4.2.4 Yngve Bäcks krigets melodi 
 
Yngve Bäck ses som en representant för både expressionism och är speciellt känd för sin fina 

kolorism. Även han verkade som lärare vid Fria konstskolan 1941–1944. I hans verk Krigets melodi 

(1944, Nationalgalleriet Ateneum)118 ser vi förmodligen en manlig musiker spela på sin cello med 

ansiktet vänt mot vänster och munnen markerad som en vass såg, vänstra handen vars fingrar trycker 

 
114 Se Andrewa 2001, 154. 
115 Se Andrews 2001, 153. 
116 Se Andrews 2001, 159. 
117 Se Andrews 2001, 158. 
118 Se https://www.Kansallisgalleria/hae kokoelmista 
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ner strängar träder kraftigt fram och i själva instrumentet finns det en röd nyans, då verket i övrigt 

går i blåa och lila shatteringar med stråk av svart. Nedanför musikern ser vi människomassor vars 

ansikten är vända upp mot cellisten. Vi ser en mun öppen såsom ett skrik och en annan hålla med 

händerna för huvudet. Verket är rätt stort (144 x 114) och ägs av Nationalgalleriet. Verket förmedlar 

en stämning av skräck och ångest. Erik Kruskopf har skrivit om detta verk att den förmedlar en 

mörkare sida av tillvaron och det karaktäristiska är att det är människan som står för dett mörka 

inslaget.119 Verkets årtal  och tittel binder det till kriget. 

 

4.3 Verk från nära fronten vid karelska näset 
 

Konstnärinnorna och grafikerna Helmi Kuusi och Tuulikki Pietilä hade inte enbart gemensamt 

teckningen och grafiken som ett förhärskande språkrör inom konsten. Genom dem får vi en fläkt av 

den finska emigrationen till Amerika, ty bådas föräldrar var emigranter, båda var födda i USA, Kuusi 

i South Range, Michigan och Pietilä i Seattle, Washington och båda familjerna återvände till Finland. 

Båda var studiekamrater och studerade mer eller mindre samtidigt först vid Åbo Konstförenings 

ritskola och flyttade sedan över till Helsingfors Konstförenings ritskola. Båda var i Karelen under 

forstsättningskriget för att tjäna sitt fosterland. Kuusi blev lotta tillsammans med sina systrar Hertta 

och Taimi redan innan kriget och tjänade för lotta-rörelsen under hela fortsättningskriget både i 

Karelen och för luftvärnet i Helsingfors. Under krigen spelade lottorna, som mest 35000 

heltidsanställda, en stor roll inom  det finska försvaret i underhålls-, stabs- och 

luftbevakningsuppgifter.120 Kuusis insats var uppskattad, hon fick Minnesmedalj från vinterkriget och 

Frihetsmedalj av andra klass 1941, båda av Marschalk Mannerheim och Krigets 1941–1945  

Minnesmedalj 1957 av president Urho Kekkonen. Pietilä hörde inte till lottarörelsen men reste till 

Karelen som ledare för en grupp kvinnor, vars uppgift var att städa byggnader för att de igen skulle 

kunna bebos i områden som hade återerövats. Efter det tjänade Pietilä för den regionala staben som 

kanslist och bibliotekarie.121  Båda fick Pro Finlandia–utmärkelsen och Pietilä dessutom 

professorstiteln. Pietiläs familj var gynnad med konstnärlig begåvning, ty Tuulikkis bror var den kända 

arkitekten Reima Pietilä.  

Studiekamraterna höll kontakt även efter kriget. I Kuusis arkiv hittar vi 38 postkort från Pietiläs otaliga 

resor mellan åren 1937–1992 samt två försändelser, var inklusive på tre ark från Halmstad år 1944.122  

Det tedde sig naturligt att Pietilä var inbjuden till  den postuma utställningens ”Karjalan Kunnailla – 

 
119 Sinisalo 1983, 14. 
120 Pettersson, Hbl 11.4.2021. 
121 Malme 2003, 7–13. 
    Latvi 1986, 7–12. 
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Kuvia Karjalasta”  Taiteilija Helmi Kuusen töitä lottakommennukselta 1942–1944 vernissage 

14.3.2002.123 Viikkouutiset 21.3.2002 presenterar utställningen med att säga att lottorna ofta förde 

dagbok över sina upplevelser, Kuusis dagbok består av bilder, hon ritar landskap och människor från 

sin resa – i utställningen förenas den unga lottans färd med Finlands kamp för sin självständighet. 

Karjalan kunnailla-tidningen (Karjalan liittos publikation) tillägger att den unga, känsliga 

konstnärinnans verk visar hennes resa genom de svåra krigsåren.124 Några verk av Kuusi och Pietilä 

studeras här ur synvinkeln bilder från nära fronten. Slutligen som kontext  refereras  verk från 

fortsättningskriget skapade av män, som hörde till informationskompaniet, de så kallade 

frontkonstnärerna. 

 

 

4.3.1 Helmi Kuusis verk från lottakommenderingen i Karelen 
 
Helmi Kuusis systrar Hertta och Taimi berättade att Kuusi alltid hade skissblocket med sig för 

representanter för Lottamuseet i samband med donationen av Kuusis verk och arkiv. Verken är små 

till formatet,  några är snabba skisser andra mera bearbetade verk. Kuusi har skickligt fångat stunden 

eller ögonblicket. Hon hade inte själv kategoriserat sina verk men Lottamuseet kategoriserade 

donationen på nästan 100 verk i kategorier, som är Soldatkamrater, Lottorna i sitt arbete, Evakuerade 

på färden, Viborg, Kivinebb (Kivinappa) och Lempaala på Karelska näset, Gränskarelen med Jääski 

och Harlu, Äänislinna (Petroskoi) och Diverse landskap.125 Den här studien studerar närmare ett 

lottaporträtt, tre verk ur serien  Evakuerade på vägen och tio Viborg-tekningar. 

  

I denna lilla, välutförda teckning, ett porträtt (Bild 5), från 1941 är det lätt att utläsa krigets börda 

och allvar. Man ser en kvinna iförd lottauniform och vet därmed att vi har framför oss en person, 

som valt att tjäna fosterlandet i kris genom lottarörelsen. Porträttvinkeln är klassisk, varken rakt 

framifrån eller i profil utan ett mellanting av de båda, halvprofilen. Det mörka håret är draget till en 

knut i nacken och täcks av lottahuvudbonaden. Skjortkragen går högt under hakan och varje knapp 

är knäppt. Näsan är framträdande, munnen stängd och läpparna fylliga. Blicken är inte riktad framåt 

utan till sidan, så att vi anar att det är konstnärinnnan själv som gör ett självporträtt och använder 

sig på klassiskt vis av en spegel. Det att huvudet är något framåtböjd och anletsdragen är samlade 

ger ett allvarsamt intryck. Under allvaret kan vi även förnimma en trötthet. Vi kan föreställa oss en 

räcka av tunga arbetsdagar, alarmsirenernas tjut innan bombningar, sårade som förts bakom 

 
123 Lottamuseets arkiv. Helmi Kuusi-utställningsmapp. 
124 Lottamuseets arkiv. Urklippsmappen. 
125 Lottamuseets arkiv. Donationsdokuments- och Helmi Kuusi – utställningsmapp. 
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frontlinjen för att tas hand om. Det ena ögonbrynet är något lyft, som om hon skulle vilja ställa 

betraktaren en fråga. Tröttheten och allvaret accentueras genom en kort mörk linje under det högra 

ögat och en motsvarande vertikal linje nere på den högra kinden, vid käkbenet halvvägs till örat. 

Denna lilla linje får kinden att se något insjunken ut. Konstnärinnan har betonat dysterheten i 

budskapet med en mörk bakgrund, inte som ett fält utan längs till höger är det ett ljusare fält och till 

vänster finns det en ljuskälla medan huvudets bakgrund är mörk.  

 

Av  tre verk, som gäller evakuerade på färden är det första verket denna studies pärmbild, signerat 

H.K. utförd i bläck och lavering och består främst av en grupp på fem individer, tätt följda av en liten 

trupp på två och bakom dem ser vi konturer på ytterligare tre personer. Vi vet inte varifrån dessa 

personer kommer eller vart de är på väg. Tydligaste är den första gruppen som består av tre kvinnor, 

ett gående barn och ett famnbarn som den yttersta kvinnan till höger bär på. Kvinnan längst till 

vänster är tydligast markerad. Hon går något framåtlutad och hon är klädd i huvudduk, höftlång jacka, 

lång kjol med förkläde. Det ser ut som om båda hennes händer är bakom ryggen och håller i ett rep, 

ty bakom ser vi en kälke på vilken en liten individ kurrar ihop under en filt. Bredvid detta barn går en 

individ som håller händerna i en position som om denne skulle bära på en säck på ryggen. Teckningen 

är en fin dialog mellan vita ytor och ytor som färgats brunbeige, någon enstaka svart. Marken är 

markerad med några streck, speciellt under de gåendes fötter, måhända för att markera snö. Till 

höger ser vi några horisontella streck som kan indikera en horisont. Uppmärksamheten fångas också 

av ett fält ovanför individerna med böjda streck, som gör en brant kurva uppåt till höger och avbryts 

av de tre marscherande kvinnornas huvuden. Kanske markerar det en kraftig fysisk vind men likväl 

kan det representera hotet som driver dessa människor från deras hem. Det som fångar vår blick är 

de tre vuxna kvinnornas ansikten, vilka är tomma, sammanbitna och allvarsamma. Ögonen utgörs av 

svarta hål och munnen av en svart prick. Här kan man utläsa förtvivlan över att vara tvungen till att 

lämna sina hem och oron för framtiden och vad den kommer att föra med sig  

 

Det andra verket(Bild 6) ur serien Evakuerade på vägen osignerad, odaterad och utförd i bläck 

föreställer tre kvinnor som sitter på en bänk och väntar, troligen på ett tåg på järnvägsstationen. De 

två första kvinnorna kurar ihop sig tätt intill varandra, som om de sökte tröst hos varandra. Huvudena 

är nedåtböjda, blickarna sänkta, minerna allvarliga och händerna har de knäppta i famnen. Den ena 

kvinnans kappa är öppen och visar  en klännning eller kjol som räcker under knäet medan den andra 

är klädd i en fotsid ytterrock. Den första kvinnan har en rund huvudbonad och vad det gäller den 

andra kvinnan kan man tolka det endera som en ljus huvudbonad med  två flätor som hänger ner på 

axlarna och vidare ner  på framsidan eller så är det fråga om håret som två hårflätor. Bredvid den 

ena kvinnan på bänken till vänster finns en korg och en liten handväska eller påse skissade. Den tredje 
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kvinnan längst till höger vänder sig bort från duon, tittar ut igenom fönstret, lutar ena armbågen mot 

fönsterkarmen och stöder huvudet i handen. Ansiktet är frånvänt och personen framträder via sina 

kläder såsom huvudbonaden hatten. På grund av det frånvända ansiktet kan vi inte greppa 

sinnesstämningen hos den tredje personen och därför blir det främst  de två första kvinnorna  som 

förmedlar verkets känsloläge av sorg, ovisshet samt att damerna har en tung psykisk börda att bära. 

Verket är skiss i bläck, osignerat och odaterat. I Kuusis produktion av personbilder bland annat i 

interiörer är inte det viktiga de personliga dragen, genom vilka man kunde känna igen vem 

individerna är, utan fokus är på den stämning som rådde.126 

 

 I det tredje verket (Bild 8) i serien Evakuerade på färden en skiss i blyerts, odaterad och osignerad 

ser vi en sittande kvinna på en bänk med två barn. Miljön är svår att identifiera, bänken ser vi klart 

och i dess andra ända en stolpe som kunde markera ett hörn i till exempel en väntesal. De vuxna 

kvinnan, antagligen barnens mor, är nedsjunken och framåtböjd, i sin famn har hon det mindre 

barnet som lutar sitt huvud mot kvinnans bröst rakt under hakan, nästan borrar in huvudet i bröstet, 

kanske för att söka efter trygghet. Barnet verkar att vara en flicka iklädd i kjol eller klänning. Det äldre 

barnet sitter bredvid kvinnan och håller med båda händerna i hennes arm. På basen av kläderna med 

shorts tolkar vi gestalten till en pojke. Kvinnan har på huvudet en hatt och det är väldigt litet vi ser av 

hennes ansikte, endast en antydan samt en mörk prick, som ett hål, för att representera ögat. 

Flickans ansikte ser vi inte. Pojkens huvud är vänt mot betraktaren i halvprofil, där det iögonfallade 

är den stora svarta, ihåliga fläcken för ögat.  Även om hans ansikte ger intryck av tomhet och ändlös 

väntan, så är det händerna som talar i detta verk. Kvinnans arm och hand som håller om den lilla 

flickans ben och pojkens krampaktiga grepp om hennes arm. Här är det väsentliga omfamningen och 

barnens sökandet efter tröst och trygghet i den vuxna kvinnan.  

 

Då de verk av Helmi Kuusi som studerats hittills har fokuserat på människor, så återger Viborg-serien 

miljön. Allt som allt talar vi om 10 stadsvyer, av vilka nio är utförda 1942 och är teckningar med 

blyerts och tusch, inga av dessa är signerade, på några har Kuusi skrivit Viipuri. Det tionde verket är 

utförd 1943, är en torrnålsgravyr och är signerad. Formatet är fortfarande litet. Stadsvyerna visar den 

materiella förödelsen som bombarderingarna av staden medfört. Vi ser husruiner, skorstenar som 

blivit kvarstående och urblåsta hus med tomt gapande fönster. Även träden som finns med på en del 

av teckninarna ser ut som lövlösa ruiner. Teckningarna ger ett ödsligt och övergivet intryck. På endast 

en av de tio verken ser vi en person, en flanör, i övrigt verkar staden folktom (Bild 9). Teckningarna 

 
126 Lottamuseets arkiv. Helmi Kuusi-utställningsmapp. Nekrolog: Taidegraafikko ja maalari Helmi Kuusi. 
Pohjoisen valon tultkitsija kuvasi mielellään hämärää maisemaa. 
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ger en känslig syn på tomhet, overklig tystnad och sorg samtidigt som de beskriver lyriskt 

förgänglighet och att inget är bestående för evigt.127 Då Kuusi blev kritiserad för att hennes konst inte 

återgav fosterländska motiv och skapade kämparanda, svarade hon med att hennes verk är 

stillsamma, som sprider fred.128Konsthistorikern Ville Lukkarinen (1957–) anser att Helmi Kuusi är en 

fenomenal tecknare och ser hennes alster såsom en visuell dagbok.  Visserligen har Lukkarinen 

studerat Helmi Kuusis teckningar från en litet senare period det vill säga 1950–1990 men båda 

påstående kommer väl till pass även för konstnärinnans krigstida produktion.129 

 

4.3.2 Tuulikki Pietiläs bilder från hennes tid i Karelen under fortsättningskriget 
 
Pietilä vistades i Karelen från hösten 1941 till och med sommaren 1944. Hennes utgångspunkt var 

Petroskoi (Ännislinna) samtidigt som hon reste mycket inom Karelen. Även Pietilä tog varje tillfälle i 

akt att dokumentera vad hon såg, landskap och människor i vardagliga sysslor var vanliga motiv bland 

annat från evakueringarna 1944, ty evakueringarna var hennes arbetsfält.130  Ari Latvi, som skrev sin 

liscenciatavhandling över Pietiläs grafik från åren 1933–1971, klassificerar perioden 1933–1946 som 

hennes realistiska period.131 Ur Pietiläs grafiska krigstida produktion kan vi se närmare på 

Trädsågaren (Bild 9) och verk ur evakueringsserien. I verket Trädsågaren från 1943 ser vi  en rätt ung 

kvinna, iklädd huvudduk, lång rock, stövlar och vantar. Hon håller på med att såga en kraftig 

trädstam. Sågen är kraftig med två handtag på ena sidan, som kvinnan greppar stadigt i och med att 

hon för sågen av och an. I bakgrunden, som är rätt otydlig, ser vi trädstammar staplade och med 

ryggen mot oss en kvinna och snett till vänster från henne en annan person. Verket känns som ett 

tidtypiskt dokument i och med att det är en kvinna som sågar, en uppgift som på den tiden ofta var 

en manlig syssla. Under kriget fick kvinnor ta över mycket av de uppgifter männen vanligen utförde i 

och med att de senare var vid fronten. 

 

Pietilä gjorde en serie över evakueringarna. Verk med tema kring evakuering är  Den brinnande byn 

1943, Flyktingar 1943, Den väntande 1943, Evakuering 1944,  Evakuerade 1944 och I 

evakueringståget 1945.132 De flesta av dessa verk är grafik genom linoleumsnitt. De tre först nämda 

var utställda i Tammerfors  år 1986 i utställningen Tuulikki Pietilä grafiker och globtrotter –  45 år 

som grafiker. Teckningen Evakuerade tillhör Tammerfors Konstmuseum och Evakuering och I 

 
127 Kansallisgalleria.fi/Helmi Kuusi/Viipuri. Hämtat 22.02.2021. 
128 Malme 2003, 13. Märk på finska är det samma ordstam ”rauhalliset kuvat levittävät rauhaa”. 
129 Lukkarien 2015, 108, 130. 
130 Latvi 1986, 11–12. 
131 Latvi 1981, 76. 
132 De ursprungliga titlarna är Palava kylä, Pakolaisia, Odottaja, Pako, Pakolaisia och Pakolaisjunassa.  
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evakueringståget ingår i Latvis avhandling om Tuulikki Pietilä. Ur denna serie studerar vi närmare de 

tre första,  medan bildmaterialet i Latvis avhandling är otydligt i och med att avhandlingen enbart 

finns tillgänglig som mikrofilm. Alla tre verk får en övervägande dyster ton genom den dominerande 

svarta färgen. I Den brinnande byn fångas blicken av ett mittfält med vita kortare smala fält, rörelsen 

är snett uppåt från höger mot vänster. På basen av titeln uppfattar man lätt detta fält som lågor som 

strävar uppåt mot himlen och slukar allt som kommer i deras väg. Framför lågorna har vi fyra 

byggnader  i en rad och framför den längst bort och till höger finns det några streck som kan uppfattas 

som ett okänt antal individer. I förgrunden har vi sex vuxna , den första bär på ett barn och vid sidan 

går en gosse med keps och ett bylte i handen. Det är en klar rörelse i gruppen, alla är på väg åt samma 

håll. Ansiktsutrycken är bistra och sammanbitna. Längst till höger har vi ett stort och kalt träd, stam 

och grenar syns och ovanför sträcker sig himlavalvet.  Flyktingarna kunde vara från samma scen med 

fyra individer, en man med keps och filtstövlar som tittar på och bär ett barn. Bredvid står en kvinna 

med schal, huudduk, lång kjol och kappa och håller i handen ett knyte. Bakom dem står en individ 

som vänder ryggen mot betraktaren. I Den väntade ser vi en kvinna med lång kjol och bart huvud 

sitta framböjd med ett knyte framför sig. Till vänster har vi ett fält, som leder framåt och lätt 

uppfattas som en väg som utmynnar i ljuset. Här finns hoppet, någonstans därframme väntar ljuset 

en bättre framtid. Just nu är den resande bara slut, hennes framåtböjda kropp utstrålar trötthet och 

uppgivelse, hon orkar inte ta ett steg till. Verkets tittel kan innebära att kvinnan väntar på någon form 

av transport. Alla tre verk är ögonblicksbilder, som vittnar om hur det var då Karelen måste 

evakueras. För karelarna fanns det inget val, de måste ta steget in i en oviss framtid. 

 

4.3.3 Frontkonstnärerna 
 

Under vinterkriget hade man erfarit att informationen trots censuren hade fungerat för fritt, alltför 

detaljerade uppgifter kom ut om fronten, som fiende kunde fritt utnyttja. Till fortsättningskriget hade 

man bildat informationskompanier, som bestod av författare, journalister, lyriker, forskare, 

handelsmän, ingenjörer, filmkameramän, fotografer, konstnärer, grafiker och reklamteknare. De bar 

soldatfunktionärens kännetecken men deltog inte aktivt i krigsföringen, ty deras uppgift var att ta 

tillvara händelserna vid fronten i form av bilder, ord och ljud. Civila informatörer hade inte tillträde 

till fronten. Dessa krigsinformatörers alster gick först via huvudkvarterets informationsavdelningens 

censur innan det gick vidare till Staterns Institution för Information för vidarebefordrande till 

allmänheten. Frontkonstnärerna fick inte ljuga men inte heller framföra fakta som var negativa för 

vårt land. Avsikten var att hålla stämningen och humöret uppe såväl vid fronten som på 

hemmafronten. Soldatinformatörerna var en del av krigets propagandamaskineri, vars förebild kom 

från Tyskland. Propagandan var viktig för krigsmaskineriet och informationskompaniet kunde ses 
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som ett vapenslag bland andra.133 Männen valdes ut till informationskompaniet på basin av deras 

yrkesskicklighet och politiska inställning. Det visade sig att reklammän var särskilt lämpliga för att 

befrämja bildens använding för krigets propaganda. I kompaniet ingick reklamgrafiker såsom 

Alexander Lindeberg från Taucher Oy, Paul Söderström och Herny Tornia från SEK samt grafikerna 

Aarne Nopsanen och Eeli Jaatinen.134 Senare inkluderades Kari Suomalainen, som blev känd efter 

kriget som Helsingin Sanomats karikatyrtecknare. De fria konstnärerna var färre. Nämnas kan Eric 

Enroth, Einari Wehmas, Gunnar Clement och Björn Landström. Frontkonstnärerna fick direktiv för 

sina uppgifter, vilka gick ut på att de skulle beakta allt av militärt, krigshistoriskt och etnografiskt 

värde. Det innebar bland annat att den finska soldaten skulle skildras så att dennes egenskaper och 

sätt att kriga skulle komma fram, vapen i aktion men också porträttera som rena landskapsbilder 

områden som gått förlorade i vinterkriget, i det skick de befann sig vid finska truppers återerövring 

av dessa trakter.135 

 

 I enligt med tidigare nämnda önskemål ser vi den hjälmprydda finska soldaten som målinriktad, 

handelskraftig och stark i Paul Söderströms verk  I Strid (1942) 136, Attackbåt137 och Förtrupp (1941)138. 

Alla verk har kraftig  rörelsedynamik och aktion, den första visar verksamheten på frontlinjen, den 

andra en båt i rörelse med dess tre besättningsmän klara för att agera och den sista visar hur en 

båtlast av manskap nått den andra stranden och störtar i land för att attackera fienden. Markku 

Valkonen, som skrivit boken Ateljeena Sotatanner, TK-piirtäjien sota, ser i dessa verk likhet med 

äventyrsskildrandet. Alexander Lindbergs skildring av den heroiska finska soldaten har liknande drag 

i verken Helsingfors luftvärn (1943)139 som visar aktivitet för att skydda det finska luftrummet och 

porträttet Soldat (1941)140. Dessa verk har karaktären av reklamaffischer i stil med den några årtionde 

senare så kända Marlboromannen – något som inte är så mycket att förvåna sig över, då man beaktar 

upphovsmännens rötter i reklambranschen. Eeli Jaatinens Den sårade forslas (1941)141 är också ett 

handlingens verk som visar på den finska soldatens handlingskraft men stämningen och budskapet 

är något helt annat än de tidigare refererade verken. Här är det viktiga budskapet att man lämnar 

inte en sårad kamrat utan denna tas om hand på bästa möjliga sätt, de finska soldaterna håller ihop 

 
133 Valkonen 1989, 9. 
134 Valkonen 1989, 57. 
135 Valkonen 1989, 69. 
136 Se Valkonen 1989, 70–71. 
137 Se Valkonen 1989, 36. 
138 Se Valkonen 1989, 75. 
139 Se Valkonen 1989, 72–73. 
140 Se Valkonen 1989, 84. 
141 Se Valkonen 1989, 66. 
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och hjälper varandra. Samma budskap har Aukusti Tuhka Första hjälpen (1942)142, där vi ser en sårad 

soldat ligga ner i terrängen med sin hjälm och sitt gevär bredvid sig. En sanitär officer med sin första 

hjälpväska tar hand om honom.  

 

Erik Enroth, som hör till de fria konstnärerna, skildrar den finska soldaten på ett markant avvikande 

sätt i verken Frontlinjens man (1942)143, Mannen från infanteriet  (1944)144 och Elden (1944)145. I det 

förstnämda verket ser  vi en sittnade soldat med cigaretten i munnen och vapnet i handen, 

ansiktuttrycket är meditativt nästan frånvarande, och stämningen är av lugn och en stillhet kan 

förnimmas, kanske lugnet före stormen. I infanterimannen ser vi en gående soldat, någon brådska 

finns inte, han har geväret på axeln och ansiktsuttrycket är bistert. I Elden ser vi en sittande soldat 

som värmer sina händer framför en uppgjord eld. Ansiktet upplyses av elden utan att dragen är starkt 

markerade och ger intrycket av en person som för det här ögonblicket är introvert och tar helt enkelt 

en paus från allt som pågår runt omkring. Konstnären Rolf Sandqvists teckning Skrivpaus i trakten av 

Ilomants (1944)146, där soldaten sitter på golvet lutande mot väggen. Bredvid sig har sin säck med 

förnödenheter och sitt gevär. Rocken har han knäppt upp och skor och strumpor har han tagit av sig, 

högra hand grepppar pennan  och blicken är sänkt för att koncentrara sig på det han skriver. 

Stämningen är avslappnad. 

 

 Förutom självständigheten handlade kriget om jord och land, de estetiska värden i landskapen och 

de materiella värden, som hade gått förlorade i freden efter vinterkriget. Det är lätt att förstå att 

landskapsbilderna utgjorde en del av propagandamaskineriet. Erik Enroth står för en stämningsfull, 

naturskön akvarell Stranddyner vid Ladoga  (1944)147 och Onni Oja för en akvarell över Karhumäki 

(1943)148, som ger intrycket av en landsortsbys sävlighet. Gunnar Clement avbildade Valamo kloster 

både interiör och exteriör  omgivet av landskapet. Einari Wehmas står för Äänislinna (1942) och  

Kyrkorna i Kiži (1942)149, där de  vackra träkyrkornas mörka lökkupoler avtecknar sig mot en gul 

himmel. Björn Landström har avbildat träbyggnaderna i Maljavanselkä (1943)150, där husen, 

gärdsgårdarna och brunntaket återges i blått medan gräset och trädets gröna grönska bildar 

kontrasten. Vi har också tre lyriska pasteller  av Björn Landström från Jääsjärvi kloster, av själva 

 
142 Se Valkonen1989, 67. 
143 Se Valkonen 1989, 104. 
144 Se Valkonen 1989, 105. 
145 Se Valkonen 1989, 82. 
146 Se Valkonen 1989, 90. 
147 Se Valkonen 1989, 80–81. 
148 Se Valkonen 1989, 60–61. 
149 Se Valkonen 1989, 54–57. 
150 Se Valkonen 1989, 50–51. 
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kyrkan och utsikten från stapeltornet från år 1943151.  Vid närmare studie av dessa verk kan vi 

konstatera att  de inte ger en realistisk bild av kriget. Det råder en stor skillnad i bildspråket mellan 

reklammännens verk, som fokuserar mera på den finska soldaten och vapen i aktion och ofta är i 

svart och vitt, och de fria konstnärernas skapelser, som beskriver känsligt  miljöer ofta i färg, skirt i 

pastell eller vattenfärger. Frontkonstnärernas verk blev i skymundan, väldigt få publicerades. Suomen 

Kuvalehti vaknade upp till frontkonstnärernas verk med att publicera den första först 1941. 

Hakkapeliitta med en bred upplaga upptäckte frontteckningarna ännu senare. Konstnärernas salong 

(Taiteilijan salonki) anordnade en utställning med verk av frontkonstnärerna 1941. Bemötande var 

positivt, både Aune Lindströn och Sigrid Schaumann skrev uppmuntrande kritiker om 

utställningen.152Då Sara Hildén museet arrangerade en stor retrospektiv utställning över Erik Enroth 

kunde man för första gången se en stor del av Enroths verk från fronten. I  Krigsmuseets katalog 

upptas 154 verk av Enroth.153 Vid HAM´s utställning Sinnesstämningar visade man verk av tyska 

tecknare. 

 

Helena Pilke skriver i Suomi taisteli (2015) att frontkonstnärernas uppgift var att få hela folket att 

stöda armen och dess åtagande att försvara Finland. Försvarsmakten fick upphovsrätten till 

frontkonstnärernas verk och verken är en del av Försvarsmaktens bildgalleri tillgänglig för forskare 

och andra intresserade. Bildgalleriet administreras av försvarsmakten.154 Frontkonstnärernas verk 

var anförtrodda till löjtnant Olavi Paavolainen, som konstaterar att allt som allt hade 1601 arbeten 

skickats till  huvudstaben. Denna siffra kan jämföras med 143 000 fotagrafier. Paavolainen nämner 

som särskilt framstående frontkonstnärer Rolf Sandqvist och Gunnar Clément.155 

 

5 Vilket narrativ och minne utgör bildkonsten från krigsåren? 

Den franska sociologen Halbwachs talade om att minnas tillsammans, gemensamma minnen och 

därifrån om kollektivt och socialt minne medan den franska historikern Pierre Nora framförde att ett 

objekt såsom ett konstverk kan utgöra en minnesplats. Jag utvecklar deras tankegångar så att, för att 

ett konstverk kan anses som en minnesplats, bör det för det första i konstverket finnas element eller 

symboler som en stor del av den breda allmänheten kan tolka som ett gemensamt minne. I det här 

fallet betyder det att där måste finnas något som är lätt för de flesta av oss att se att det gäller kriget. 

 
151 Se Valkonen 1989, 52–53. 
152 Valkonen 1989, 62, 92, 97. 
153 Moisio 2020, 79. 
154 Pilke 2015, 7. 
155 Pilke 2015, 238–239. 
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För det andra kräver det att konstverket är eller har varit allmänt tillgängligt för allmänheten. Det 

måste finnas en möjlighet för publiken att se konstverket för att detsamma kan bli en minnesplats. 

Konstverkets storlek relaterar till intrycket det ger och har samband med hur verket fungerar som 

minnesplats. Som exempel kan vi ta Picassos Guernica, som har blivit så berömt, på grund av att 

verkets stora dimension och att verket visats på många ställen både i Europa och i USA för att sedan 

återbördas till Spanien 1981 och finns idag i Museo Reina Sofia, Madrid. 

 

Redan i inledningen har det konstaterats att kvinnliga konstnärers verk sällan har en anknytning till 

kriget. Det stora flertalet konstverk från krigstiden fokuserar på allmänna motiv, såsom personbilder, 

landskap inklusive stadsvyer och blomstermotiv, där det inte finns en referens till kriget. Här finns 

ingen referens till kriget. En av slutsatserna från kapitel tre Hur beväpnade konflikter har skildrats 

inom konsten under 1800- och början av 1900-talet var att det ofta behövs distans för att verkligen 

kommentera vad krig innebar.  Mitt under brinnande krig var det mera motiverande att hålla hoppet 

uppe och att tro på en normal vardag. Det är lätt att förstå behovet och längtan efter en normal 

vardag, ty under skrivande stund har vi en pandemi, COVID-19, pandemin liknar ett världskrig mot 

ett virus, som har ändrat vår vardag och ställt krav på vårt beteende och ett allmänt samtalsämne är 

längtan till att vi kan återgå till en normal vardag. Dessa verk kan knappast ses som en minnesplats 

för krigstiden. 

 

I den här studien tas fram fyra konstnärinnor i vars verk man kan se en anknytning till kriget. Dessa 

är Elga Sesemann, Tove Jansson, Helmi Kuusi och Tuulikki Pietilä, de två första representerar 

hemmafronten och verkade i Helsingfors, medan de två senare arbetade nära fronten vid karelska 

näset. 

 

 Sesemanns expressionistiska och koloristiska verk från krigstiden ger ett subtilt uttryck för den 

osäkerhet, ångest och rädsla som rådde under kriget. Vi ser tydliga, kraftiga spår av pensel och 

palettkniv, skevhet, ett öppnat fönster och stängda ögon men i verken finns i övrigt ingen direkt 

referens till kriget annat än årtalet. Ifall man känner till konstnärinnans bakgrund, som evakuerad 

från Viborg, influerar denna information på tolkningen så, att man i verken kan se den ångest som 

kriget medförde.  

 

Den trio av Tove Janssons verk som refereras här utgör en fin minnesplats för livet på hemmafronten 

och speciellt i Helsingfors under de tunga krigsåren.  Livet i bombskydd var en del av vardagen för 

helsingforsarna och den realiteten är sällan återgiven inom bildkonsten. Janssons Bombskydd är en 

raritet. I Familjen finns det många symboler som anspelar på kriget såsom den tjänstgörande sonen 
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i uniform och schackspelet. Dessutom refererar verket generationsklyftan, som kanske accentueras 

på grund av kriget, där dotterns politiska åsikt avviker och är i det centrala delarna motsatsen till 

faderns. Före maskeraden visar fint för behovet under kriget att fly den trista, gråa vardagen och 

kasta loss, ha litet roligt åtminstone för stunden. 

 

Helmi Kuusis och Tuulikki Pietiläs verk är från nära fronten vid karelska näset. Vi får en skildring av 

en lotta, lottarörelsen spelade en viktig roll under kriget, vi ser hur kvinnor utför arbeten som 

vanligtvis utfördes av män men framför allt skildrar dessa verk evakueringarna, väntan på evakuering, 

att lämna efter sig sin miljö och vandra mot något okänt, att bränna ner i stället för att lämna i 

fienders händer och det delvis förstörda och folktomma Viborg skildras. En hård och svår verklighet 

skildras i dessa verk. Flera av Pietiläs verk finns på Nationalgalleriets hemsidor, såsom även Kuusis 

Viborg-teckningar men de övriga verken av Kuusi är små till formatet och är undangömda i 

Lottamuseet och inte tillgängliga för allmänheten. Som en jämförelse med Henry Moores Shelter-

teckningar kan sägas att Moore förstorade sina verk och att dessa verk fick en spridning via War Artist 

Advisory Committee och utgör därmed en helt annan minnesplats än Kuusis och Pietiläs verk. 

 

Som sammandrag kan sägas, att de finländska konstnärinnorna föredrog att måla verk från en normal 

vardag och att därigenom uppehålla tron på en bättre framtid. Verk som hade anknytning till kriget 

var sällsynta. Genom Kuusis och Pietiläs verk får vi en bild av evakueringarna från Karelen och via 

Jansson en uppfattning från hemmafronten i Helsingfors medan Sesemanns verk ger ett subtilt 

uttryck för känslor. Som media är bilden och ordet olika och med ordet förmedlas även bristen på 

varor och förnödenheternas ransonering, då vi jämför de personliga berättelserna i kapitel två med 

bildernas narrativ i kapitel fyra. Som minnesplats för det finska folket är dessa verk inte så 

framträdande bland annat på grund av att många är små till storleken och tillgängligheten har varit 

begränsad. Sesemann och Jansson har tidvis visats på utställningar och bådas verk finns även 

återgivna inom konstlitteraturen. Även Kuusi och Pietilä har varit utställda och de har var sin 

utställningskatalog dessutom finns en del av deras arbeten, som ingår i finska statens konstsamlingar, 

att se på Nationalgalleriets webbsidor. Det är dock få förunnat att få betrakta Kuusis finspelta, 

känslofyllda, lyriska ögonblicksbilder från Karelen.  

 
För det finska folket blev det andra konstgrenar som skapade berättelsen och minnet av krigsåren. 

Litteraturen med Väinö Linnas roman Okänd soldat, som kom ut 1954 nästan ett decenium efter 

fredsavtalet, kom att inta ställningen som den veritabla minnesplatsen. Här ser vi samma fenomen, 

som behandlades i kapitel tre, det vill säga att det behövs tid och distans för att processera något 

som hänt och för att kunna ta ställning till och kommentera det skedda. Ännu större spridning fick 
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romanens berättelse genom dess filmatisering. Den första versionen med regissören Edvin Laine kom 

ut redan år 1955. Rauni Mollberg gjorde en ny filmversion år 1985 och den sista versionen är 

regisserad av Aki Louhimies 2017. Filmen har fått stor spridning både via landets biografer och 

televisionen, där Okänd soldat har visats praktiskt taget varje år. Okänd soldat är männens och 

frontens historia från krigsåren, kvinnornas och hemmafrontens insats lyser här med sin frånvaro. 

Det ansågs som en brist, så vid Finlands 100-års självständighetsjubileum 2017, publicerades verket 

Toinen tuntematon, med 22 noveller av kända finska författare, som anknyter till Okänd soldat, men 

där kvinnorna träder fram som dem som upplever och berättar om krigsåren.  I många fall förtegs 

upplevelserna och minnen från krigstiden. Den tidigare politikern Kirsi Piha, som skrev förordet till 

Toinen tuntematon, berättar om sin egen farfars (morfars) brev från fronten till sin käraste, brev där 

kriget på ett tomt sätt inte fanns med och som gav bilden av en farfar, som Piha inte kände, en farfar 

som förmedlar vardagens erfarenheter,  som är känslig, känner starkt, sorgsen, hoppfull och oroad, 

en farfar som var intimare, näratående och mjukare. Den farfar, som  Piha kände, var en man som 

aldrig talade om kriget  och just aldrig om sina känslor. Piha reflekterar också över, hur vi upplever 

det förgågna, som färgas av genus, generation och vår egen tid. 156 Toinen tuntematon är en 

berättelse i ord över kvinnornas upplevelser under kriget medan konstnärinnorna uttrycker samma 

sak i bild. 

 

6 Sammanfattning   

Utgången av krigen år 1939–1945 var avgörande för det vad Finland är idag – Finlands självständighet 

stod på spel. Mina forskningsfrågor är: Vilken bildkonst skapades i Finland under denna tidsperiod 

och vilka motiv  var förhärskande under denna period? Syns den osäkerhet som kriget medförde och 

vilket narrativ och kollektivt minne utgör den krigstida konsten? Jag avgränsar till kvinnliga 

konstnärer och till bilden den tvådimensionella konsten under åren 1939–1945. Jag motiverar 

ämnesvalet utifrån den historiedidaktiska diskussionen, som säger att kunskap om det förflutna  ger 

oss ett erfarenhetsrum , som i viss mån kan skapa oss en förväntan  om hur frmtiden kan te sig. Då 

det förflutit 75 år sedan krigsslutet, befinner vi oss i ett gränsland , där den den muntliga berättelsen 

om krigstiden håller på att dö ut. Infallsvinkeln är berättelsen, minneskunskap och minnesplats 

baserad på Aleida Assmanns tankar kring att minnas och att glömma, Maurice Halbwachs´ idé om 

kollektivt minne och Pierre Noras uppslag om minnesplats, där ett objekt såsom ett konstverk kan 

utgöra en minnesplats. I bildtolkningen har beaktats ifall alstret är ett beställnings- eller ett 

självständigt verk, där det i det försnämnda fallet beställaren har influerat på arbetets innehåll, och 

 
156 Piha 2017, 7–10. 
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ifall verket är potentiellt enligt konsthistorikern Gambonis definition att i bilden ingår något tvetydigt, 

som kan tolkas på olika sätt. Dessutom utgår tolkningen från dagens tankesätt och värderingar utan 

att glömma Ludvig Wittgensteins tes om att vi tolkar så att vi ser det som vi tolkar. 

 

 Först försöker jag ge läsaren en bild om hur det var under krigstiden både historiskt och politiskt 

men också på det personliga planet med bombningar, bombskydd, matransonering, brist på 

förnödenheter och evakueringar. Konstlivet var förvånadsvärt aktivt med många utställningar, 

Suomen taiteen vuosikrja utgavs och Fria målarskolan grundades. De osäkra tiderna medförde att 

intresset för konst ökade även som investering. Även om konstnärsverksamheten kan ses som livlig 

trots krigsförhållanden och brist på material, så var konsten föga nydanande – till det räckte inte 

krafterna till. Utan att göra anspråk på att kartlägga alla aktiva konstnärinnor från perioden listas i 

bilaga ett cirka hundra, vilket även visar på aktivitet. 

 

Kontextualiseringen med hur krig har skildrats sedan början av 1800-talet visade att bildspråket på 

ett fint sätt återger den förändring som skett, från att kriget utspelades på slagfälten till att i början 

av 1900-talet bli mera totalt och också ett skräckvälde för civilbefolkningen. Den tidiga skildringen 

utgör ofta beställningsverk medan senare verk är självständiga. I början av 1800-talet avspeglar 

konsten patriotism för att senare visa krigets avigsida med lidande och död. Den första att visa 

lidande var Francisco de Goya med målningen över arkebuseringen den tredje maj 1808. En annan 

upptäckt var att sällan reflekterar konstnärerna över kriget mitt under detsamma utan man ser att 

ett behov av distansering endera geografiskt eller tidsmässigt behövdes för att uttrycka en åsikt om 

det skedda till exempel Picassos Guernica och Kollwitzs träsnittserie Krig. 

 

Det visade sig att konstnärinnornas motivval för det mesta var desamma som före kriget, såsom 

porträtt, landskap, stadsvyer, interiörer och blomstermotiv. Orsaken till dessa motiv som var 

förhärskande, kan spåras i Aleida Assmanns tankegång om att svåra och smärtsamma upplevelser 

ofta utsätts för aktiv glömska. Troligt var att man med detta bildspråk ville inge hopp och tro på att 

en normal vardag skulle återvända, såsom Helenius skriver till sina vänner Holma ”—jag målar för 

det finska folket litet andligt spis”157.  Det var fråga om det finska begreppet sisu, som står för 

uthållighet och kampanda - vi ger inte upp 

 

Verk med en anknytning till kriget var sällsynta. Dessa verk har i denna undersökning delats upp i två 

grupper, dels från hemmafronten det vill säga Helsingfors och dels från nära frontlinjen vid karelska 

 
157 Palin 2016, 137. 



 

 

47 

näset. Till den förra gruppen hör Elga Sesemanns expressionistiska Självporträtt, som förmedlar 

ledsenhet, uppgivenhet och osäkerhet. Ifall man känner till Sesemanns bakgrund och uppväxt på 

karelska näset, så förstår man denna uppgivenhet, då barndomsmiljön måste övergivas. 

Expressionism förmedlar i allmänhet känslor såsom ångest och frustration. Tove Janssons Familjen 

är ett mångbottnat verk,  dels ser man en familj med en son i kriget, men samtidigt ser man konflikt 

mellan olika generationer, här närmast mellan far och dotter. Dessutom använder Jansson sig av 

schackspelet med en anspelning på den kända medeltida, svenska konstnären Albertus Pictor och 

hans verk om att spela schack med döden. Jansson tar fram behovet att kasta loss, ta avstånd till 

kriget för stunden genom verket Före maskeraden. Sesemanns och Janssons verk kan ses som 

potentiella med möjlighet till olika tolkningar. Ovanligt motiv är Janssons Bombskydd, som berättar 

om  en verklighet med bombanfall I Helsingfors men som dock inte förmedlar samma gastkramande 

känsla som vi återser i Henry Moores Shelter-teckningar. De kvinnliga konstnärernas verk förmedlar 

inte heller samma känsla av skräck och ångest, som vi ser i Yngve Bäcks verk Krigets melodi. 

 

Helmi Kuusi och Tuulikki Pietilä representerar konstnärer som verkade i anknytningen till fronten vid 

karelska näset. Deras verk kan ses som journalism eller dagboksanteckningar över vad som föregick. 

Det främsta motivet är människor på väg med anspelning på att alla karelare som måste evakueras. 

Man ser också den brända markens taktik, att hellre bränna upp än att lämna åt fienden. Pietiläs 

grafik spelar i moll med sina mörka toner i skildrandet av evakueringar men berättar också om hur 

kvinnor övertagit sysslor, som vanligtvis utförts av män. Speciellt Kuusis teckningar är finstämnda och 

lyriska vittnesmål och förmedlar oss något om sinnesstämningarna som inget annat forum än 

konsten kan göra. Från fronten har vi verk endast av frontkonstnärerna och dessa var 

beställningsverk och en del av krigets propagandamaskineri. 

 

Konstnärinnornas bildspråk under kriget var närmast hoppets språk men visst hittar man osäkerhet 

i Sesemanns, Kuusis och Pietiläs verk. Bildspråket är dock dämpat och kraftiga ställningstagande 

saknas i likhet med Bäcks Krigets melodi och  Moores Shelter-teckningarna eller de tidigare verken 

Kollwitzs  serie Krig och Picassos Guernica.  Narrativet för både de hoppingivande verken, som strävar  

mot en normal vardag, och de verk som har anknytning till kriget utgör ett lyriskt och subtilt bidspråk 

över stämningar och upplevelser, som gäller uttryckligen för kvinnor under krigstiden. Verken från 

nära frontlinjen skildrar uppbrott och evakueringar, vardagen såsom dagboksanteckningar eller 

tidningarnas nyhetsrapporteringar. Kriget låg för nära inpå och utgången var oviss, därmed ser vi inte 

någon djupare analys eller reflektion över vad kriget innebar. 
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 Som minnesplats för det finska folket är dessa verk inte så framträdande även på grund av att många 

är små och tillgängligheten har varit begränsad. Därmed blev det andra konstarter såsom litteraturen 

och filmen som tog större plats som minnesplats för krigsåren, men då var det männens historia som 

skildras. 

 

  



 

 

49 

 

7 Källförteckning 
 

Muntlig information: 

 Essen-Johne von, Margareta, Bad Schallerbach, Österrike. 

Granö-Suomalainen, Veronica. Helsingfors. 

Arkiv: 

Helsingfors universitets Helka Library Catalog. Konsthistoria 
Keskitalo, Lea 1997: Elga Sesemannin 1940 - 1960-lukujen taide ja suhde vitalistiseen 
taidekäsitykseen. Pro gradu tutkielma. 
Latvi, Ari 1981: Tuulikki Pietilän grafiikka v. 1933–1971. Licentiatavhandling. 

Helsingfors universitets helda.helsinki.fi Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället 
Moisio, Tomi 2020: Sommiteltu todellisuus: Erik Enrothin taiteellinen diskurssi. 
Doktorsavhandling. 
 

  Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimus laitos 
Huupponen, Rosa 2021: ”Kaikki tämä on ollut eikä tule koskaan enää. Sitä on vaikea 
ajatella.” Omaelämkerrallisuus, eksistentialismi ja moniaikaisuus kuvataiteilija Elga 
sesemannin tuotannossa. Pro gradu tutkielma 

 

Lottamuseets (Lottamuseo) arkiv: 
 Donationsdokumentens mapp 
 Helmi Kuusi – utställningsmapp 
 Utklippsmapp 
 

  Nationalgalleriets (Ateneum) arkiv: 
Suomen Taiteilijain näyttelyt 1928–1943.  
Suomen taideakatemian näyttelyt 1942–1948.  

 
 
Skribentens arkiv:  

Henrik Meinanders, professor i historia vid Helsingfors universitet, epost till skribenten 
19.3.2021 
Camilla Moskjær Christensens, kuratorisk assistent vid Statens Museum for Kunst, 
Köpenhamn, till skribenten 19.8.2021. 

 
 

Digitalt material: 

Dean, Nicole: The Art of Empire: Great Britain´s Victorian War Artist, Elizabeth Thompson Butler 
https://www.thestrategybridge.org/the-bridge/2020/11/12/the-art-of-empire-great-britain´s-
victorian-war-artist-elizabeth-thompson-butler Hämtat 19.11.2021. 
 
Elga Sesemann. https://www.elgasesemann.com Hämtat 5.12.2012. 
 



 

 

50 

Flemmich, Josefin 2020: Finska beredskapslager uppmärksammas i världen- NYT: ”Finland är bäst 
förberedd på pandemin av de nordiska länderna”. https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/05/finska 
beredskapslager-uppmarksammas. Hämtat19.01.2021. 
 
Förflyttad befolkning https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-FoerflyttadBefolkning. 
Hämtad 23.01.2021. 
 
Greta Hällfors-Sipilä & Sulo Sipilä 19.11.2021–14.08.2022 https://www.hamhelsinki.fi. Hämtat 
02.12.2021. 
 

Harris, Beth & Zucker, Steven: Woman at a Window. Video conversation.  
https://www.khanacademy.org/romanticism-in-germany/friedrich  Hämtat 4.12.2021. 
 
Riddarna av Mannerheimkorset https://www.veteraanienperinto.fi Hämtat 19.10.2021. 

 
Wayne, Catherine 2009: Elizabeth Butler´s Literary and Artistic Landscapes i Prose Studies, 31:2, 126–
140. https://doi.org./10.1080/01440350903323553. Hämtat 19.11.2021. 
 
https://wwww.kansallisgalleria.fi/ Hae kokoelmista  
 
Publicerade källor: 

Ahtola-Moorehouse, Leena 2009: Nanny och Yrjö Kaunistos donationssamling. Konstmuseet 
Ateneum/ Statens konstmuseum / Suomen kulttuurirahasto. Helsingfors: Art-Print. 
 
Andrews, Julian: Henry Moore: The War Years. I Henry Moore – Sculpting the 20th Century. Dallas 
Museum of Art 25.2–27.5.2001, Fine Arts Museum of San Francisco 24.6–16.9,2001, National Gallery 
of Arts, Washington D.C. 21.10.2001–27.1.2002. Red. Wendy Wipprecht. Dallas Museum of Art. 
 
Aronsson, Peter 2012: Historiebruk – att använda det förflutna. Malmö: Holmbergs. 
 
Assmann, Aleida 2008: Canon and Archive. I Cultural Memory Studies. An International and 
Interdisciplinary Handbook. Red. Astrid Erll, Ansgar Nünning. Berlin: De Gruyter. 
 
Assmann, Jan 2008: Communicative and Cultural Memory. I Cultural memory Studies. An 
International and Interdisciplinary Handbook. Red. Astrid Erll, Ansgar Nünning. Berlin: De Gruyter. 
 
Behr, Shulamith 1988: Women Expressionists. Oxford: Paidon. 
 
D´Alleva, Anne 2010: How to write Art History. London: Laurence King Publishing. 
 
Eskola, Kerttu 2000: Miten hienosti kaikki kuitenkin sujui. I Me kestimme. Red. Kaija Valkonen. 
Keuruu: Otava 91–94.  
 
Farthing, Stephen 2011: Det här är konst. Hela historien från grottmålningar till graffiti. Stockholm: 
Nordstedts förlag. 
 
Gamboni, Dario 2002: Potential Images: ambiguity and indeterminacy in modern art. London: 
Reaktion Books. 
 
Halbwachs, Maurice 1992: On Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press. 



 

 

51 

 
    Heino, T-E., 2021.: Tove oli tuottelias maalari. Helsingin Sanomat (HS) 12.4.2021. 

 
 
Helsingin Sanomat (HS) 22.4. 1944. 
 
Hovinheimo, Petja 2012: I väntan på döden. I Helene Schjerfbeck 150 år. Red. Leena Ahtola-
Moorhouse & Anu Utriainen. Konstmuseet Ateneum, Helsingfors 1.6–14.10.2012, Prins Eugenes 
Waldemarsudde, Stockholm 3.11.2012– 12.2.2013, Göteborgs Konstmuseum 16.3–18.8.2013. 
Helsingfors: Konstmuseet Ateneum/Statens konstmuseum. 
 
Hyvärinen, Kirsi 2003: Elvi Maarni. I Pinx: maalaustaide Suomessa (4) Siveltimien veto. Red. Heikki 
Hanka, Marja-Terttu Kivirinta, Soile Sinisalo, Riikka Stewen. Esbo: Weilin + Göös. 
 

  Ilkka, I, 2020. Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt laskettiin haudan lepoon. Helsingin Sanomat  
  (HS) 29.11.2020. 

 
Jansson, Sophia 2021: Min faster Tove Jansson. I Tove Jansson – att måla är det allra viktigaste. Red. 
Otto Selén, Iiris Markkola. Didrichsens konstmuseum: 13.3 –30.5.2021. Helsingfors: Grano. 
 
Jansson, Tove 1945: Småtrollen och den stora översvämningen. Helsingfors: Holger Schildts förlag. 
 
Jäntti, Outi: Alice Kaira/Alkuvaiheet. I Alice Kaira paradisbåten. Re. Kai Martin. Amos Anderssons 
konstmuseum 29.1–14.3.1993.Borgå: Kirjapaino TT Tryckeri. 
 
Karjalainen, Tuula 2013: Tove Jansson – arbeta och älska. Helsingfors: Schildts & Söderströms. 
 
Konttinen, Riitta 2008: Dora Wahlroos. Keuruu: Otava. 
 
Konttinen, Riitta 2017: Täältä tullaan. Helsinki: Siltala. 
 
Korpak, H. 2021.Tove Janssons hajp är välbefogad även när man bortser från trollen. 
Hufvudsstadsbladet (Hbl) 27.3.2021. 
 
Kortelainen, Anna 2019: ”Kaavakkeet ja naiset välttämättömiä” – mielialatiedustelua Helsingissä 
1940–1944. I Mieliala. Helsinki 1939–1945. HAM Helsingin Taidemuseo: 18.10.2019–
30.8.2020.Helsinki: Tammi. 
 
Kruskopf, Erik 1992: Bildkonstnären Tove Jansson. Borgå:WSOY. 
 
Latvi, Ari 1986: Tuulikki Pietilä – taidegraafikka ja maailmanmatkaaja. I Tuulikki Pietilä. Red. Marjatta 
Mäkinen. Tampereen taidemuseo Tuulikki Pietilä, 45 vuotta grafiikka 13.4–1.6.1986. Tampere: 
Tampereen kirjapaino Tamprint. 
 
Lukkarinen, Ville 1997: Albert Edelfeldt och Runebergs Fänrik Ståls sägner. Helsingfors: Statens 
kosntmuseum: Ateneum. 
 
Lukkarinen, Ville 2015: Piirtäjän maisema. Paikan kokeminen piirtämällä. Helsinki: Suomen 
kirjallisuuden seura. 
 
Malme, Heikki 2003: Helmi Kuusi. Taidegraafikko. Ateneumin Taidemuseo 21.3–3.8.2003. Helsinki: 
Art-Print. 



 

 

52 

 
Mantere, Oskari 1942: Kuvataiteet ja nykyaika. I Suomen taiteen vuosikirja. Red. Ludvig Wennervirta.  
Borgå: WSOY. 
 
 Mäcklin, H., 2021. Vermeerin teoksen salaisuus paljastui. Helsingin Sanomat (HS) 28.08.2021. 
 
Nora, Pierre 1996: Realms of memory. Rethinking the French Past. New York: Columbia University 
press. 
 
Nylund, Annika 2018: Ane Gyllenbers liv, skrivet ur arkivet. Helsingfors: Grano. 
 
Ojanperä, Riitta 2000: Fria Målarskolan. I Maire Gullichsen. Red. Esko Nummelin, Emilia Siltavuori. 
Pori: Porin taidemuseon julkaisu 47. 
 
Osboren, Harold 1981: The Oxford Companion to twentieht-century art. Oxford: Oxford University 
Press. 
 
Palin, Tutta 2007: Modernin muotokuvan merkit. Kuvia 1800-ja 1900-luvulta Taidekoti Kirpilässä. 
Helsinki: Lönnberg painot Oy. 
 
Palin, Tutta 2016: Ester Helenius. Värihurmion palvoja.  Hämeenlinnan Taidemuseo 10.6–2.10.2016, 
Salon taidemuseo 21.10.2016–22.12.2017. Suomalainen Kirjallisuus Seura Kirjokansi 113/ 
Hämeenlinnan Taidemuseon julkaisuja   1/2016   Salon taidemuseon julkaisu 26. Keuruu: Otava. 
 

  Pettersson, T. 2021. När kung Carl XVI Gustavs far besökte den finska fronten vid Svir.  
  Hufvudsstadsbladet (Hbl)11.4.2021. 
 

Piha, Kirsi 2017: Esipuhe. I Toinen tuntematon. Red. Johanna Catani och lari Mäkelä. Helsinki: WSOY. 
 
Pilke, Helena 2015: Suomi taisteli – piirretty sota. Helsinki: Readme.fi. 
 
 Pohjamo, Ulla 2012: Kerrottu menneisyys – muistitiedon narratiivisuus. I Taidetta tutkimaan. 
Menetelmiä ja näkökulmia. Red. Satu Kähkönen och Annika Waenerberg. Jyväskylä: Kopijyvä. 
 
 Prelinger, Elizabeth 1992: Kollwitz reconsidered. I Käthe Kollwitz. Red. Elizabeth Prelinger.   National 
Gallery of Art, Wahington D.C. May 3, - August 16, 1992. 
 

  Saarikivi, Sakari 1945: Suomalaisen taiteilijan ”säädyllinen murhenäytelmä”. I Suomen taiteen     
  vuosikirja 1945. Red. L.Wennervirta, Y.A. Jäntti. Porvoo: WSOY. 
                                       

Selkokaari, Hanne 2019: Naiset pääosassa. Taiteenrakastajien voimannäytteitä Helsingissä ja 
Berliinissä. I Mieliala. Helsinki 1939–1945. HAM Helsingin Taidemuseo: 18.10.2019–
30.8.2020.Helsinki: Tammi. 
 
Sinisalo, Soili 1983: Expressionister på 1940-talet. Helsingfors: Finlands konstakademi 73. 
 
Sinisalo, Soili 2003: 1940-luvun uudet tuulet. I Pinx.Maalaustiade Suomessa. Siveltimen vetoja. Red. 
Heikki Hanka, Marja-Terttu Kivirinta, Soile Sinisalo, Riikka Stewen. Porvoo: Welin+Göös Oy. 
 
Stolpe, Elmar 1990: Der Krieg als Drama der Leidenschaften. Paradigmawechsel in der militärischen 
Malerei des Napleonischen Zeitalters. I Historienmalerei in Europa.Red. Mai, Ekkehard, Repp-Eckert, 
Anke. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern. 



 

 

53 

 
Suomen Taideakatemian näyttelyt 1942–1948. Kansallisgallerian arkisto. 
 
Suomen taiteen vuosikirjat 1942–1947. Porvoo: WSOY. 
 
Thomas, Gordon och Morgan-Witts, Max 2014: the Crucible of World War II. Ebook. Central. 
 
Törrönen, Kari (red.): Sipilät. Modernismin pioneerit. Mynämäki, Kulttuuritalo Vanha yhteiskoulu 12–
30.8.2017. Raision museo Harkko 22.9–19.11.2017. Helsinki: EnergyWaveOy. 
 

   Valjakka, T., 2021.Tove Jansson, taidemaalari. Helsingin Sanomat HS 20.3.2021. 
 
Valkonen, Kaija 2000: Me kestimme. Naisten ja lasten talvisota. Keuruu: Otava. 
 
Valkonen, Markku 1989: Ateljeena Sotatanner. TK-piirtäjien sotaa. Keuruu: Otava. 
 
Vehviläinen, Olli 2002: Finland in the Second World War. Between Germany and Russia. Basingstoke: 
Palgrave. 
 
Virrankoski, Pentti 2012: Suomen historia. Maa ja kanssa kautta aikojen. Hämeenlinna: Kariston 
Kirjapaino Oy. 
 
Westin, Boel 2007: Tove Jansson. Ord, bild, liv. Helsingfors: Schildts. 
 
Wittgenstein, Ludvig 1981: Filosofisia tutkimuksia. I översättning av Heikki Nyman. Helsinki: Wsoy. 
Orginalverket kom ut 1953. 
 
Woirhaye, Helena 2002: Maire Gullichsen. Taiteen juoksutyttö. Taideteollisuusmuseo 25.1.2002–
21.4.2002. Helsinki: Taideteollisuusmuseo. 
 
Källor till bilaga 1. 

Helsingin Sanomat (HS) 22.4.1944. 

Konsthallen 50-årsutställning. 27.2–18.4.1943. Nationalgalleriets arkiv. 

Konttinen, Riitta 2007: Naistaiteilijat Suomessa keskiajalta modernismin murrokseen. Helsinki: 

Tammi. 

Konttinen, Riitta 2010: Naiset taiteen rajoilla. Latvia: Tammi. 

Konttinen, Riitta 2010: Modernistipareja. Keuru: Otava. 

Konttinen, Riitta 2017: Täältä tullaan. Helsinki: Siltala. 

Malme, Heikki 2003: Helmi Kuusi. Taidegraafikko. Helsinki. Art-Print Oy. 

Selkokaari, Hanne 2019: Naiset pääosissa. Taiteenrakastajien voimannäytteitä Helsingissä ja 

Berliinissä i Mieliala. Helsinki 1939–1945. Helsinki: Tammi. 

Suomen Taideakatemian näyttelyt 1942–1948. Kansallisgallerian arkisto. 

 Suomen taiteen vuosikirjat 1942–1947. Porvoo: WSOY. 

 

  



 

 

54 

8 Bilaga 1. 
 KONSTNÄRINNOR  1939–1945 
Aalto, Anna-Maija (1918–1978) 
Alli, Aino (1879–1958) 
Borg, Ester (1899–1964) 
Brandt-Warén, Anni (1894–1964) 
Bremer-Myntti, Eva (1894–1964) 
Bäcksbacka, Irina (1919–2002) 
Cannelin, Ragni (1898–?) 
Cawén, Ragni (1891–1981) 
Cederström, Eva (1909–1995) 
Colliander, Ina (1905–1985) 
Dahlberg, Vivi (1871–1950) 
Durchmann, Martta (1897–1958) 
Elfsbacka, Alli (1902–1954) 
Forselles-Schybergson, Anna (1863–1942) 
Flodin, Hilda (1877–1958) 
Fohström, Elsa (1875–1952) 
Forslund, Olga (1889–1981) 
Frosterus-Segerstråle, Hanna (1867–1946) 
Genetz, Meri (1885–1943) 
Granfelt, Sigrid (1863–1942) 
Grönvik, Gunvor (1912–1955) 
Gustafsson, Elin (1887–1981) 
Hammarstem–Jansson, Signe (1882–1970) 
Harima, Ilona (1911–1986) 
Helenius, Ester (1875–1955) 
Helminen, Martta (1890–1983) 
Hervo, Lyyli (1901–1981) 
Hyvärinen, Helmi (1906–1988) 
Hällfors-Sipilä, Greta (1899–1974) 
Jansson, Tove (1914–2001) 
Johansson-Lindfors, Linnea (1905–1991) 
Järnefelt, Laura (1904–1985) 
Järvinen, Laila (1895–1969) 
Kaira, Alice (tidigare Pöyrä (1913–2006) 
Karma, Maija (1914–1999) 
Kinos, Mirjam (1915–2002) 
Kivekäs, Emma Irene (1889–1956) 
Koivisto, Inkeri (1917–?) 
Konikki, Anja  (?) 
Krokfors, Annie (1901–1994) 
Kunnas, Sylvi  (1903–1971) 
Kuusi, Helmi   (1913–2000) 
Könni, Maire (1917–?) 
Lindberg, Gunnel (?) 

Linnois, Elsa (1897–1987) 
Löppönen–Kauhanen, Anna (1873–1947) 
Lundgren, Ellen (1860–1953) 
Lundgren, Eva (1863–1947) 
Maarni, Elvi (1907–2006) 
Nyberg, Hjördis (1885–1970) 
Nordström, Olga (1902–1981) 
Nykyri, Susanna (1913–1987) 
Närhi, Beda (1896–1971) 
Ojanperä, Heli (1921–1994) 
Olilla, Lyyli (1888–1958) 
Orsa, Tuija (1981–1987) 
Pietilä, Tuulikki (1917–2009) 
Qvist, Gerda (1883–1957) 
Rantasalo, Aili (1902–1958) 
Rein, Kirsti (1901–1994) 
Riikala, Liisa (1911–1994) 
Ringbom, Leena (1914–1965) 
Ruin, Ingrid (1881–1956) 
Rönnberg, Hanna (1862–1946) 
Saurio, Eeva (1906–1995) 
Schalin, Greta ((1887–1975) 
Schaumann, Sigrid (1877–1979) 
Schjerfbeck, Helene (1862–1946) 
Seesemann, Elga (1922–2007) 
Siegberg, Inni (1892–1965) 
Snellman, Elsa (1894–1974 
Snellmann–Kaila, Anna (1884–1962) 
Soldan-Brofeldt, Venny (1863–1945) 
Sourander, Elsa (1906–1970) 
Säilä, Lyyli (1905–1967) 
Säliä-Henriksson, Laila (1908–1995) 
Tanner, Liisa (1902–1986) 
Thesleff, Ellen (1869–1954) 
Tigerstedt, Helny (1888–1967) 
Toivola, Hilkka (1909–2002) 
Tähtilä, Katri (1905–1980) 
Törnvall-Collin, Eva (1886–1982) 
Vaher, Rada (1916–1991) 
Vihervä-Muukka, Aino (1899–1992) 
Visanti, Lyyli (1893–1971) 
Wahlroos, Dora (1870–1947) 
Wiklund, Edith (1905–1969) 
Zweyberg von, Brita (1915–1967) 
Äyräpää, Aune (1898–1981) 
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9 Bilaga 2 
Konstverk från krigsåren 

Bild 1 

 

Elga Sesemann Självporträtt (1945), olja 68 x 66 cm. Leonard och Katarina Bäcksbackas samling. 

Fotograf: Yehia Eweis.  Ägare: HAM. 
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    Bild 2 

     

     Familjen 1942, olja 88 x 115,5 cm. Privatsamling. © Tove Jansson estate 

         Bild 3 

       
 Bombskyddet 1940, olja 60 x 71 cm. Privatsamling.  © Tove Jansson estate 
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             Bild 4 

                    
Före maskeraden 1943, olja 92 x 65 cm. Leonard och Katarina Bäcksbackas 
samling. Ägare: HAM   © Tove Jansson estate. 
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                      Bild 5            Bild 6 

                                           
Helmi Kuusi:  Självporträtt 1941,                            Helmi Kuusi: Utan titel.  Odaterad. 

 blyerts, 13 x 11 cm.                                   bläck, 15 x 14 cm. © Lottamuseet 
                        © Lottamuseet Foto: Birgitta Immerthal              Foto: Birgitta Immerthal 
 

 

 Bild 7   Bild 8 

                                          
                      Helmi Kuusi: Utan titel. Odaterad,              Helmi Kuusi: Viborg 1942, blyerts och tusch, 

                         blyerts, 20 x 14 cm                       17,9 x 20,4 cm. Skärmdump: 
                     © Lottamuseet   Foto: Birgitta Immerthal    Kansallisgalleri.fi/kokoelma 5.9.2021.
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      Bild 9   Bild 10 

       
Tuulikki Pietilä: Trädsågaren 1941. Tuulikki Pietilä: Evakuerade 1943. Tammerfors 
 27 x 18 cm mjukgrund. Konstmuseum. 16 x 18 cm linosnitt. 
Skärmdump Kansallisgalleria/kookoelma    Bild: Jari Kuusenaho/ Tammerfors Konstmuseum    
4.7.2021 
 
      Bild 11    Bild 12 

       
  

      Tuulikki Pietilä: Den brinnande byn 1943. Tuulikki Pietilä: Den väntande,1943. 
       29 x 21cm linosnitt.    29 x 23 cm linosnitt. 
      Skärmdump Kansallisgalleria.fi/kokoelma 4.7.2021 Skärmdump Kansallisgalleria.fi/kokoelma 

4.7.2021 
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